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Πρόλογος
Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας στην περιοχή της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν δύο
συναντήσεις εργασίας, όπου συνολικά δεκαπέντε (15) εκπρόσωποι εξειδικευμένων
φορέων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ενδιαφερόμενες ομάδες, σε ζητήματα
παιδικής ευημερίας. Τέτοιοι φορείς συμπεριλαμβάνουν Τμήματα Δήμων της
Περιφέρειας Αττικής, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, το Υπουργείο Οικονομία
και Ανάπτυξη και τον Συνήγορο του Παιδιού, εκπρόσωποι των οποίων κατέθεσαν την
εμπειρία, τις γνώσεις και τις προτάσεις τους, στη συζήτηση που έγινε για κάθε ηλικιακή
ομάδα των παιδιών (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) ξεχωριστά. Αυτό αποτέλεσε τη βάση
του διαλόγου για την περαιτέρω εμβάθυνση στο ζήτημα της παιδικής ευημερίας στην
περιοχή της Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη συνάντηση παρευρέθηκαν η κα.. Σέβη
Τσουκλίδη, κοινωνική λειτουργός σε κέντρο στήριξης του «Χαμόγελου του Παιδιού»,
η κα Ρουμπίνη Τερζάκη, πρόεδρος του «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family»,
κοινωνιολόγος και ερευνήτρια, ο δρ.Αντώνης Γάκης, από την Περιφέρεια Αττικής, ο
εκπρόσωπος την Ενοριακής Νεανικής Εστίας Γκύζη κ. Αργύρης Μάντης, οι
εκπρόσωποι του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, κα. Δήμητρα
Κονιδάρη και κα Δήμητρα Στουγιάννου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, κα Ανναλίζα Ευσταθίου, ενώ το Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού
συμμετείχε εκπροσωπούμενο από την κα. Φωτεινή Αβδελλή, υπεύθυνη του
εργαστηρίου πολιτισμού του Δικτύου, την κα. Έφη Μάνσαλη, κοινωνική λειτουργό,
και τον κ. Μιχάλη Παπαντωνόπουλο, ψυχολόγο. Στη δεύτερη συνάντηση
συμμετείχαν η εκπρόσωπος του Δήμου Αμαρουσίου, κα. Ελένη Γιαννακοπούλου,
κοινωνική λειτουργός, η κα Μαρία Γκανούρη, Project Manager στη HopeGenesis, η
η εκπρόσωπος από το Δήμο Μεγαρέων κα Ελένη Ρήγα, αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού, η κα. Ελένη Τάνη,
Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και
Τουρισμού επίσης στο Δήμο Μεγαρέων και η κ. Μάγια Δημητριάδου, εκπρόσωπος
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σαλαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗΣΚΕΑΝ
(Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη).
Επιπλέον, προς συμπλήρωση και των πορισμάτων που προέκυψαν από τις δύο
συναντήσεις πραγματοποιήθηκε επικοινωνία και συνέντευξη με την κα. Αλεξάνδρα
Μοσχοπούλου, Ειδική Επιστήμονα για τα Δικαιώματα του παιδιού στη Συνήγορο του
Παιδιού, τμήματος της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη. Καταληκτικά,
πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με την κ. Ελένη Τριανταφύλου, Προϊστάμενη του
Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).
Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας στον Καναδά,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την επιστημονική υπεύθυνη στον Καναδά. Εκεί
πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos και παροχή
πρόσθετου βιβλιογραφικού υλικού, καθώς επίσης και επίσκεψη στο “University of
British Columbia” στη “West Mall”, στο Βανκούβερ και στο Ερευνητικό τoυ Κέντρο,
“Human Early Learning Partnership” και συνέντευξη στη Project Manager του
καινοτόμου για την καταγραφή της παιδικής ευημερίας εργαλείου διά της χρήσης
ερωτηματολογίων, “Middle Years Development Instrument”, Lisa Pedrini.
Συνεπώς, η ερευνητική ομάδα του C.W.-SMILE ήρθε σε επαφή συνολικά με
δεκαεννέα (19) εκπροσώπους αρμόδιων για την παιδική ευημερία φορέων, με τους
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οποίους πραγματοποίησε ομαδικές συναντήσεις εργασίας και προσωπικές
συνεντεύξεις αναφορικά με την ευημερία των παιδιών στην Αττική και στον Καναδά
ανά κατηγορία ηλικίας, για τη συλλογή πληροφοριών που θα ενισχύσει την εν λόγω
προσπάθεια.
1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος είναι να παραθέσει τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας
που πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για την ευημερία των
παιδιών και γενικότερα για ζητήματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά, στην περιφέρεια
της Αττικής. Ως τέτοιοι εμπειρογνώμονες κρίνονται οι τοπικοί και περιφερειακοί
εκπρόσωποι διαφόρων τομέων που σχετίζονται με την ευημερία των παιδιών, ο
Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εκπρόσωποι από ΜΚΟ και
άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και δίκτυα.
Απώτερος στόχος αυτής της δραστηριότητας, είναι η αποκάλυψη της
πολλαπλότητας των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των
χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής, υπό το πρίσμα των
διαφορετικών αρμόδιων φορέων, για την επίτευξη συναίνεσης ως προς:
•
τον ορισμό της παιδικής φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη το
συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό-πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της
Αττικής,
•
τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας που έχουν μεγαλύτερη σημασία
για το συγκεκριμένο πλαίσιο,
•
τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη μέτρηση
της ευημερίας των παιδιών στην περιφέρεια Αττικής και
•
τις σχετικές βαρύτητες τους.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των πορισμάτων που προκύπτουν από την
ποιοτική έρευνα, διεξάγονται συμπεράσματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο
“Working Paper Νο. 2019-02”, σχετικά με την εφαρμογή και την κατασκευή των νέων
υπό-δεικτών του νέου συνολικού δείκτη, που θα οδηγήσουν στη συλλογή δεδομένων
για τη παιδική ευημερία, όπου μέχρι τώρα δε συλλέγονταν σε τοπικό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, με αρμόδιους, για τα
ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, φορείς, όπου παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις της
φτώχειας των παιδιών, στην περιοχή της Αττικής. Στο παρόν έγγραφο εργασίας,
περιλαμβάνονται λεπτομερώς τα όσα συζητήθηκαν.
Η ποιοτική έρευνα συνεχίστηκε σε φορείς του εξωτερικού, συγκεκριμένα στον
Καναδά, όπου έγιναν επαφές με ανθρώπους της επιστημονικής κοινότητας που έχουν
αφιερώσει πολυετή ερευνητική προσπάθεια για την παρακολούθηση της ευημερίας και
την ορθή αποτύπωση της με σκοπό τη χάραξη πολιτικών που θα συντελέσουν στην
ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών. Επίσης κατά τη διάρκεια αυτών των
συναντήσεων, αναζητήθηκαν σχετικοί με τον δείκτη της παρούσης έρευνας, δείκτες.
Ως απόρροια των συναντήσεων αυτών και της σχετικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε,
η ερευνητική ομάδα κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
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Επιπλέον, στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου εργασίας,
συμπεριλαμβάνονται περιλήψεις άρθρων της διεθνούς αρθρογραφίας για την παιδική
ευημερία, από υλικό που μας παραχωρήθηκε ευγενικά από ειδικούς στον Καναδά. Το
υλικό αυτό μελετήθηκε και παρουσιάζεται υπό μορφή περιλήψεων του περιεχομένου
των άρθρων που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιογραφία, με τη βοήθεια των οποίων
εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με τις τάσεις που υπάρχουν στη μέτρηση και
αποτύπωση της παιδικής ευημερίας παγκοσμίως.
1.2. 1η συνάντηση εργασίας
Στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00μμ, πραγματοποιήθηκε
η
η 1 Συνάντηση Εργασίας των ενδιαφερόμενων ομάδων για τη θεματική της παιδικής
ευημερίας ή του αντιθέτου της, δηλαδή της παιδικής φτώχειας, για τις ηλικιακές ομάδες
του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, των παιδιών της περιφέρειας Αττικής. Η
συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Παντείου Πανεπιστημίου,
συγκεκριμένα στο χώρο της Βιβλιοθήκης
του Τμήματος Οικονομικής &
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αριστοτέλους 29, 3ος όροφος). Η συνάντηση χωρίστηκε
σε τρία “sections”. To πρώτο αφορούσε την σχολική κατηγορία του Δημοτικού,το
δεύτερο τη σχολική κατηγορία του Γυμνασίου και το τρίτο την σχολική κατηγορία του
Λυκείου. Αφού τονίστηκε από την Επιστημονική Υπεύθυνη η σημασία της σύστασης
ενός νέου δείκτη παιδικής ευημερίας, προσαρμοσμένου στο φαινόμενο του
συγκεκριμένου είδους παιδικής αποστέρησης (απόκλισης από τη παιδική ευημερία)
που εμφανίστηκε στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της κρίσης, έγινε συζήτηση μεταξύ
των καλεσμένων φορέων για τα θέματα που προαναφέρονται στην εισαγωγή του
παρόντος. Στην κατάληξη της συνάντησης η Επιστημονικά Υπεύθυνη ανακεφαλαίωσε
όσα είχαν αναφερθεί και αναζήτησε συναίνεση στα βασικά πορίσματα της συζήτησης
τα οποία αφορούσαν τη συμπερίληψη των διαστάσεων ή των υπό-δεικτών της
διατροφής (με μεγάλη βαρύτητα), της ενεργού παροχής ρεύματος, του πολιτισμικού
κεφαλαίου και την ανάγκη αποτύπωσης τους στον ορισμό της παιδικής ευημερίας. Η
συναίνεση επιτεύχθηκε. Παρακάτω παρουσιάζονται οι φορείς που συμμετείχαν με τη
σειρά που ερωτήθηκαν για τα θέματα προς συζήτηση αλλά και τη δράση και την
εμπειρία τους στο γεωγραφικό χώρο της Αττικής.
1.2.1 Το Χαμόγελο Του Παιδιού
Το «Χαμόγελο του Παιδιού»1 είναι ένας παγκοσμίως γνωστός μη κυβερνητικός
οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται με την βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού
προσωπικού και μεγάλο αριθμό εθελοντών και δωρητών. Μέχρι και σήμερα «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» έχει υποστηρικτικό ρόλο απέναντι σε παιδιά που έχουν βρεθεί
θύματα βίας ανεξαρτήτου μορφής, παιδιά θύματα εξαφάνισης, παιδιά που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, και φυσικά παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται
να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.
Στη συνάντηση εργασίας παρευρέθηκε η κα. Σέβη Τσουκλίδη, κοινωνική
λειτουργός σε κέντρο στήριξης του «Χαμόγελου», η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα
1

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.hamogelo.gr/gr/el/home/
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της στήριξης των οικογενειών που έχει αναλάβει να υποστηρίξει το «Χαμόγελου του
Παιδιού», για τα παιδιά που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, το οποίο υπάρχει από
το 1997, ανέφερε ότι το καλύτερο περιβάλλον για ένα παιδί είναι το οικογενειακό του
περιβάλλον, όταν προφανώς δεν παρατηρούνται σε αυτό φαινόμενα κακοποίησης ή
παραμέλησης. Σκοπός των δράσεων του Χαμόγελου είναι η φυσική στήριξη. Αυτό
γίνεται με τη μηνιαία κάλυψη αναγκών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη ένδυσης,
σχολικά) και χορηγίες για φροντιστήρια, εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, κλπ.
Σκοπός αυτών των δράσεων είναι η εξομάλυνση-ανάκτηση των δυνατοτήτων των
οικογενειών σε ανάγκη, μέχρι η στήριξη να σταματήσει να είναι απαραίτητη, πράγμα
που κρίνεται από τη δουλειά κοινωνικών λειτουργών, ως προς το ιστορικό της
εκάστοτε οικογένειας. Μέσα από τη στήριξη γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτεί η
οικογένεια στην κινητοποίηση ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, αφού υπάρχουν
περιπτώσεις όπου τα ενήλικα μέλη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολύ
συγκεκριμένες δεξιότητες της καθημερινότητας, πολλώ δε μάλλον σε θέματα
οικονομικής φύσεως (πχ. Εύρεση εργασίας, πληρωμή λογαριασμών κλπ.). Τα Κέντρα
Στήριξης βοηθούν συμβουλευτικά στο κομμάτι αυτό, ενώ παράλληλα παρέχουν
ψυχολογική υποστήριξη, πέραν των κοινωνικών λειτουργών, χωρίς συγκεκριμένο
αριθμό συνεδριών. Εδώ έγινε η διευκρίνηση ότι τα Κέντρα στήριξης παρέχουν
συμβουλευτική, και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, τα περιστατικά θυμάτων βίας που
χρήζουν θεραπείας παραπέμπονται στα Κέντρα Ημέρας. Ακόμη, σε περιπτώσεις
ασθενειών των παιδιών μεσολαβεί, είτε μέσω του τμήματος ιατρικών του συλλόγου
είτε μέσω κάποιου φορέα, για την πρόσβαση των ασθενών σε κέντρα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται στήριξη των
οικογενειών σε ανάγκη στην ολιστική παρέμβαση που αναπτύσσεται μέσω του
Χαμόγελου. Η κ. Τσουκλίδη αναφέρθηκε ακόμη στο Κέντρο Διαχείρισης-Διανομής
ειδών που λειτουργεί στη λαχαναγορά του Ρέντη, για την παροχή φρέσκων φρούτων,
λαχανικών και κρέατος στις οικογένειες Σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τη
σχετικώς αυξανόμενη ανάγκη για νέα σπίτια, δόθηκε η απάντηση ότι η ανάγκη δεν
μπορεί να εστιαστεί αμιγώς στην περίοδο της κρίσης και γι’ αυτό δεν μπορούν να την
αποδώσουν εξ ολοκλήρου σε αυτή, αν και αναγνωρίζουν ότι ενδεχομένως είναι
σημαντικός παράγοντας (λόγω έλλειψης στοιχείων). Ανέφερε ακόμη ότι το 2011 και
το 2015 δημιουργήθηκαν δυο νέα κέντρα στήριξης της οικογένειας στην Αττική,
προκειμένου να καλύψουν περισσότερες περιοχές, ενώ πανελλαδικά υπάρχουν 14
τέτοια κέντρα στήριξης. Οι οικογένειες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί.
Επιπλέον, οι οικογένειες που βρίσκονται στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχουν παιδιά
από κάθε ηλικιακή ομάδα.
1.2.1.1 Στατιστικά Στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικής Στήριξης του
Χαμόγελου του Παιδιού
Κατά το διάστημα από το 2010 έως το 2017, βάσει του Τμήματος Κοινωνικής
Στήριξης του Οργανισμού, ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών σημείωσε
εντυπωσιακή άνοδο γεγονός που αντανακλά την πρωτοφανή για ανεπτυγμένη χωρά
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του ΟΟΣΑ κρίση που έπληξε την χωρά μας. Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι η εισαγωγή
το 2011 της υποομάδας «οικογένειες με άνεργους γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή
εργασία» και η εντυπωσιακή άνοδο της μετά το 2012.

Διάγραμμα 1: Οικογένειες με άνεργους γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή εργασία
Διάγραμμα 1 : Εξυπηρετούμενες Οικογένειες από το Χαμόγελο του Παιδιού, με
άνεργους γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή εργασία (2010 - 2017)
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Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος : Χαμόγελο του Παιδιού

Περαιτέρω, η προέλευση των παιδιών που ήρθαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας
υπερβαίνει αυτήν των παιδιών που ήρθαν μέσω παραπομπής από άλλους φορείς, ενώ
με εξαίρεση το 2014 η ανοδική τους πορεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως παράλληλη.
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Διάγραμμα 2: Τρόπος προσέλευσης των περιστατικών
Διάγραμμα 2: Τρόπος προσέλευσης των περιστατικών στο Χαμόγελο του
Παιδιού (2010-2017)
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Πηγή Δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: Xαμόγελο του Παιδιού

Αντιθέτως, η σχέση μεταξύ των οικογενειών που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του
Οργανισμού για πρώτη φορά έναντι αυτών που εξυπηρετούνται από προηγούμενες
χρονιές μεταβάλλεται συνεχώς και αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξομειώσεις των
οικογενειών που προσήλθαν για πρώτη φορά.
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Διάγραμμα 3: Παλαιές έναντι νέων οικογενειών στήριξης
Διάγραμμα 3:Παλαιές έναντι νέων οικογενειών που δέχονται στήριξη από το
Χαμόγελο του Παιδιού (2010 - 2017)
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Xαμόγελο του Παιδιού
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Διάγραμμα 4: Συνολικός αριθμός παιδιών και παιδιά που προσήλθαν για πρώτη
φορά
Διάγραμμα 4: Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών και αριθμός
εξυπηρετούμενων, για πρώτη φορά, παιδιών (2010 -2017)
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Χαμόγελο του Παιδιού

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι από το σύνολο των οικογενειών το ποσοστό που
αφορά σε μονογονεϊκές οικογένειες είναι σταθερά μεγαλύτερο από αυτό σε πολύτεκνες
οικογένειες, ενώ διαφορά τους κυμαίνεται περί της 20 ποσοστιαίες μονάδες.
Διάγραμμα 5: Μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες
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Διάγραμμα 5: Moνογονεϊκές και Πολύτεκνες Οικογένειες που
εξυπηρετήθηκαν από το Χαμόγελο του Παιδιού (2010 -2017)
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1.2.1.2 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τηλεφωνική συμβουλευτική
υποστήριξη
Σε επόμενο στάδιο της έρευνας θα επεξεργαστούμε εκτενώς στοιχεία τα οποία
θα αφορούν την βία και την κακοποίηση, προκειμένου να αντλήσουμε ποσοτικά
στοιχεία χωρίς τη χρήση των ερωτηματολογίων μας. Στο παρόν περιλαμβάνεται
ενδεικτικά, μια πηγή στοιχείων που ευγενικά μας παραχωρήθηκε από το Χαμόγελο του
Παιδιού και αφορά το έτος 2018.
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Εικόνα 1.

Πηγή: Xαμόγελο του Παιδιού
Από τη πηγή αυτή είμαστε σε θέση να αντλήσουμε και να επεξεργαστούμε,
σημαντικά στοιχεία σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και θέματα
που αφορούν την ψυχική τους υγεία. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να τα αντλήσουμε
από τα ερωτηματολόγια και επομένως η πηγή για αυτά τα στοιχεία θα είναι τέτοιου
είδους στατιστικά στοιχεία από έναν έγκυρο φορέα όπως το Χαμόγελο του Παιδιού.
1.2.1.3 Συμπεράσματα
Μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού επιβεβαιώνεται πώς η κρίση που πέρασε
πρόσφατα η χώρα μας επηρέασε δυσμενώς την ευημερία των παιδιών. Ήτοι, στο
Διάγραμμα 4, παρουσιάζεται η εκρηκτική αύξηση το 2012, των παιδιών που δέχθηκαν
υπηρεσίες από τα κέντρα στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού, για πρώτη φορά.
Ταυτόχρονα, οι οικογένειες με ανεργία ή επισφαλή εργασία που εξυπηρετήθηκαν από
τα κέντρα στήριξης του «Χαμόγελου», αυξήθηκαν σταθερά από το 2013 και μετά
(Διάγραμμα 1). Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών που
εξυπηρετήθηκαν από το Χαμόγελο του Παιδιού από το 2011 και μετά, και η
ταυτόχρονη μείωση την ίδια χρονική περίοδο των πολύτεκνων οικογενειών.
1.2.2.«Παιδί & Οικογένεια - Kid and Family»
Ο μη κυβερνητικός οργανισμός «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family» είναι
ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στα ζητήματα της παιδικής φτώχειας και της
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στήριξης των οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας, από πολύτεκνες,
μονογονεϊκές και αλλοδαπές οικογένειες μέχρι παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες,
αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ενίσχυση της κοινωνικής
και πολιτιστικής αντίληψης, στα πλαίσια του αναπτυσσόμενου αισθήματος κοινωνικής
συνοχής. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού, «ο κύριος σκοπός του
οργανισμού είναι ο επαναπροσδιορισμός των κοινωνικών θεσμών με τη βοήθεια της
κοινωνίας για να εξασφαλίσουμε την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των ανήλικων
παιδιών και των οικογενειών τους, εκτελώντας έργα» 2 . Οι τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται το «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family» είναι οι διανομές
τροφίμων στα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη, ψυχολογική υποστήριξη, charity
shops από όπου οι «εύθραυστες οικογένειες» μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα σε
χαμηλές τιμές, δίκτυο ιατρικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής
υποστήριξης, art festivals και δωρεάν workshops για μαθητές.
Η πρόεδρος του «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family», κα Ρουμπίνη Τερζάκη,
κοινωνιολόγος και ερευνήτρια, ανέφερε αρχικά ότι η οργάνωση τους είναι γνωστή
λόγω των προγραμμάτων σίτισης και ψυχολογικής υποστήριξης. Με αναφορά στο
ρεύμα των “emo”, ανέφερε ότι τα παιδιά των πληγεισών από την οικονομική κρίση
οικογενειών παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό επιδείνωσης ψυχωσικών διαταραχών
το μετά την κρίση διάστημα, τονίζοντας ότι ο κλυδωνισμός της οικογένειας από τις
οικονομικές συνθήκες δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για αυτά τα φαινόμενα εξαιτίας
του αυξημένου αριθμού διαζυγίων λόγω ανέχειας (πράγμα που όπως θα δούμε
παρακάτω έχει περαιτέρω συνέπειες ως προς την ίδια τη σύσταση της οικογένειας ή
ακόμη και την εξαρχής δημιουργία της). Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κας Τερζάκη,
το μέγεθος της ανάγκης που έχει δημιουργηθεί από πλευράς των οικογενειών που
πλέον ζουν υπό συνθήκες φτώχειας είναι ασύλληπτο, αφού λόγω της οικονομικής
κρίσης, τα νοικοκυριά με άνεργους και τους δύο γονείς αυξήθηκαν, όπως αυξήθηκαν
και οι περιπτώσεις ανθρώπων που έμειναν άστεγοι.
Ακόμη αναφέρθηκε ότι πάνω από το 50% των νεαρών Ελλήνων, βλάπτουν
συνεχώς τους εαυτούς τους (αυτοτραυματισμοί-piercing-tattoo) και έχουν
αυτοκτονικές συμπεριφορές. Σε συνδυασμό με την απώλεια ταυτότητας που
χαρακτηρίζει τα νεαρά άτομα, η οικονομική κρίση δείχνει, λοιπόν, να καταστρέφει
κοινωνικά, υλικά και ηθικά, τα παιδιά και τις οικογένειές εντείνοντας την
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά η οποία διαχωρίζεται σε ψυχική και σωματική. Η
ψυχική αυτοκαταστροφή αντιμετωπίζεται πιο δύσκολα, ενώ η σωματική δημιουργεί
εξαρτήσεις και έχει λοιμώδη χαρακτήρα, γι’ αυτό και εντάσσεται στις λοιμώδεις και
εθιστικές νόσους, τη στιγμή που τα ψυχικά νοσήματα δεν είναι λοιμώδη ή εθιστικά.

2

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.
• http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95
• http://www.kidsfestival.gr/
• https://www.globalgiving.org/projects/relief-distributions-greece/
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Για τη διερεύνηση του φαινομένου αυτού, που δείχνει να πηγάζει πρωτίστως από την
έλλειψη αξιών και κοινωνικής δομής. Παρατηρείται λοιπόν η αλληλουχία:
Φτώχεια→βία → Αυτοκαταστροφή,
Όπου βρισκόμαστε σήμερα, σύμφωνα με την κ. Τερζάκη, λόγω των
οικονομικών συγκυριών που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση περιστατικών βίας,
βιασμών και παραβατικών συμπεριφορών, αντί της επιθυμητής αλληλουχίας που έιναι:
Φτώχεια→Κοινωνικός ιστός→ Επανένταξη.
Σύμφωνα με στοιχεία του «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family», επί του
παρόντος, περίπου το 75% των παιδιών είναι ήδη εθισμένα σε αυτοτραυματισμό και
υπάρχουν συνεχείς περιπτώσεις αυτοκτονιών σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 1525,(παιδιά σχολικής κατηγορίας του Γυμνασίου και Λυκείου) υπάρχει δηλαδή
σημαντικό ποσοστό σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Η απειλή αυξάνεται καθημερινά, καθώς
έχει σημειωθεί ότι περίπου το 68% του πληθυσμού της Αθήνας θεωρείται
αυτοκαταστροφικό, ενώ σε μικρές πόλεις και χωριά, ο μέσος όρος είναι 30-50%. Οι
περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν χάσει την ψυχική τους υγεία και 57% είναι αυτοκτονικοί (Terzaki, 2017) .
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι επωφελούμενοι του δικτύου διανομής
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης:
Πίνακας 1: Eπωφελούμενοι
Επωφελούμενοι του δικτύου διανομής
Οικογένειες
Γονείς
Παιδιά
Σύνολο ατόμων
Διγονεϊκές γονείς
2,856
5,712
8,743
14,455
Μονογονεϊκές
1,894
1,894
2,460
4,354
οικογένειες
Σύνολο
4,750
7,606
11,203
18,809
(δεδομένα που αφορούν την περίοδο 2013-2015)
Πηγή: http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95
Συνοπτικά λοιπόν, η κα. Τερζάκη, εκ μέρους της οργάνωσης «Παιδί &
Οικογένεια – Kid & Family» μας παρουσίασε τρεις διαστάσεις που επηρεάζουν την
ευημερία των παιδιών σε κάθε ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με την εμπειρία που έχει
αποκτήσει στο αντικείμενο, και λόγω της ιδιότητας της, οι οποίες είναι η αύξηση των
διαζυγίων λόγω της οικονομικής κρίσης (αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε εικονικά
διαζύγια χάριν της επίτευξης του αφορολόγητου), το ζήτημα της στέγης (είναι πολλές
οι περιπτώσεις όπου παιδιά φιλοξενούνται σε μέλη της ευρύτερης οικογένειας λόγω
έλλειψης υποδομών) και φυσικά η ψυχική υγεία (τονίστηκε ότι τα φαινόμενα
αυτοκαταστροφής ξεκινούν από τα 8 έτη με peak στα 11 έτη, (παιδιά σχολικής
κατηγορίας του Δημοτικού)όπου τα παιδιά αυτοτραυματίζονται, καταναλώνουν τοξικά
υγρά-αλκοόλ, με ποσοστό πάνω από 50% των περιπτώσεων να παρατηρούνται στην
περιοχή της Αττικής).
Τα δεδομένα αυτά γίνονται με τη βοήθεια έγκριτων πλέον αυτό-αναφερόμενων
ερωτηματολογίων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. Παρατηρήθηκε ότι η πτώση
του οικογενειακού εισοδήματος κατά πάνω από 40% οφείλεται για την αύξηση τέτοιων
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φαινομένων στα παιδιά, πράγμα που επιβεβαιώνει την ανάγκη για ψυχολογική
υποστήριξη τους.
1.2.3. Περιφέρεια Αττικής
Ο κ. Αντώνης Γάκης, από την Περιφέρεια Αττικής αναφέρθηκε εκτενώς στο
φαινόμενο της πολιτισμικής πενίας στα χρόνια της κρίσης, το οποίο αντανακλάται στη
συμπεριφορά των παιδιών της σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού, αλλά και στις
γνώσεις τους στη γλώσσα, το θέατρο και την ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν
σχολεία της κεντρικής περιφερειακής ενότητας Αθηνών (Κυψέλη, Πατήσια, Σεπόλια,
Αττική, κλπ.) τα οποία είναι αποκλεισμένα από τις πολιτιστικές δράσεις με αντίτιμο,
εδώ και τρία με τέσσερα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να μπορεί να συμμετάσχει
μια σχολική μονάδα στην παρακολούθηση κάποιας θεατρικής παράστασης είναι
απαραίτητη η συμμετοχή του 70% των μαθητών του σχολείου. Ειδικά όταν το εισιτήριο
παιδικού θεάτρου έχει πέσει έως και στα 3-4 ευρώ από 8-10 πριν το 2008 κάνει εμφανή
την δραματική πτώση.
Καίριο αίτιο για το φαινόμενο αυτό είναι η ίδια η κουλτούρα, αφού, σύμφωνα
μ τον κ. Γάκη, η πολιτιστική εκπαίδευση θεωρείται αγαθό περιττό και παρείσακτο, με
την πλειοψηφία των γονέων να θεωρεί την πολιτιστική παιδεία ως πολυτέλεια , σχεδόν
ως μη μορφή εκπαίδευσης, και να προτιμά να στρέψει την πλάτη της στις τέχνες. Η
επιθυμία για πολιτισμική εκπαίδευση είναι άμεσα συνυφασμένη με το οικονομικό
στοιχείο αφού οι δωρεάν παραστάσεις, από την άλλη πλευρά, έχουν σημαντική
προσέλευση. Ωστόσο, παρατηρείται ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ του εμπορικού και
του ποιοτικού θεάτρου, λόγω των πεποιθήσεων των γονέων που περνούν στα παιδιά. ,
η οποία σε συνδυασμό με τη μείωση της οικονομικής δυνατότητας έχει δημιουργήσει
ένα πολιτισμικό κενό μεταξύ παιδείας και τέχνης, τη λεγόμενη πνευματική φτώχεια.
Έχουν λοιπόν, τα παιδιά συνδυάσει οτιδήποτε εύπεπτο προσφέρει η τηλεόραση ή το
youtube με την πνευματική τους διασκέδαση, πράγμα που οι γονείς αντιμετωπίζουν
θετικά, επιτρέποντας τους να παίζουν με κινητά και tablet από πολύ μικρές ηλικίες
(parking). Η πνευματική φτώχεια οδηγεί τους γονείς να στρέφουν τα παιδιά τους σε
πρακτικά επαγγέλματα με στόχο αποκλειστικά την οικονομική αποκατάσταση, στάση
που τα παιδιά λόγω του νεαρού της ηλικίας τους ενστερνίζονται, όντας τελικά «θύματα
της έλλειψης κουλτούρας», στάση που υιοθετήθηκε και από μεγάλο αριθμό δασκάλων,
οι οποίοι στο βωμό της επαγγελματικής αποκατάστασης δεν εμβαθύνουν ουσιαστικά
στην παιδεία και τις παιδαγωγικές μεθόδους.
Αξίζει να αναφερθεί ακόμη, σύμφωνα με τον κ. Γάκη, ότι το μάθημα της
Θεατρικής Αγωγής διεκόπη τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία ως μη
πρωτεύον, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη διδάσκονται τη λειτουργία στα πλαίσια της
ομάδας και την έκφραση, ενώ η άγνοια της ελληνικής οικογένειας για την ενέργεια έχει
ως αποτέλεσμα την ανατροφή παιδιών «περιβαλλοντικά φτωχών».
1.24. Ενοριακή Νεανική Εστία Γκύζη
Ο εκπρόσωπος την Ενοριακής Νεανικής Εστίας Γκύζη 3 κ. Αργύρης Μάντης
μίλησε για το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας και την παροχή δράσεων στήριξης σε
3

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.eneagstylianougkyzi.gr/
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παιδιά και νέους που οι οικογένειες τους έχουν πληγεί από τη οικονομική κρίση, όπως
η φροντιστηριακή στήριξη σε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, αλλά και η αύξηση
επιδομάτων σε φαντάρους και φοιτητές.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο τομέας νεότητος της Ενοριακή Νεανική
Εστία του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη, στην προσπάθεια να βοηθήσει τα
παιδιά, τους νέους και γενικότερα την ελληνική οικογένεια έχει θεσπίσει
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ελάφρυνση του οικογενειακού
προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή της οικονομικής κρίσης έχει παρθεί
η απόφαση από το συμβούλιο της Ενοριακής Νεανικής Εστίας να δίνονται μαθητικά
επιδόματα και σε μαθητές ώστε να καλύψουν οικονομικές ανάγκες για γραφική ύλη,
αγορά βιβλίων και άλλων ειδικών αναγκών καθώς επίσης και πλήρης κάλυψη τροφείων
για συμμετοχή στις θερινές μαθητικές εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις..
Αναλυτικότερα, ο τομέας Νεότητας της ενορίας παρέχει κάλυψη για γραφική
ύλη, αγορά βιβλίων και άλλων ειδικών αναγκών. Ενδεικτικά, ο κ. Μάντης ανέφερε ότι
τον τελευταίο χρόνο συμμετείχαν 60 παιδιά, κυρίως των σχολικών κατηγοριών,
Δημοτικού και Γυμνασίου, ενώ δημιουργήθηκε στην Ενορία Κοινωνικό Φροντιστήριο
Ξένων Γλωσσών ειδικά για άνεργους στο οποίο οι νέοι της Ενορίας είχαν την
δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών από έμπειρες
εθελόντριες καθηγήτριες, με τη συμμετοχή περίπου 10 νέων. Επιπλέον, πάντα κατόπιν
συνεννόησης με τους γονείς, η Ενοριακή Νεανική Εστία καταβάλλει τα δίδακτρα
οικονομικά αδυνάτων οικογενειών χωρίς όμως να γνωρίζουν τα παιδιά ότι τα χρήματα
δίνονται από την Ενορία ώστε να μην νιώθουν μειονεκτικά, ενδεικτικά, σε συνεργασία
με την Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γυμνασιάρχη καταφέραμε
να φτάνουν στα σπίτια 16 υποσιτισμένων μαθητών Γυμνασίου κάθε απόγευμα το
«Πρωινό στο σπίτι». Ενώ αυξήθηκαν τα επιδόματα που δίνονται σε φοιτητές και
φαντάρους (6 και 4 αντίστοιχα)
Διάφορες δραστηριότητες όπως εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις,
ψυχαγωγικές προβολές και αθλητικές δραστηριότητες έχουν μικρή συμβολική
συμμετοχή της τάξεως των 3 ευρώ και άλλοτε δωρεάν σε σύγκριση με την παροχή τους
από άλλους φορείς. με την συμμετοχή περίπου 200 παιδιών. Ο τομέας Νεότητας
καλύπτει τα έξοδα οικονομικά αδυνάτων παιδιών για την συμμετοχή σε παιδικές
κατασκηνώσεις τον τελευταίο χρόνο είχαμε την συμμετοχή 15 παιδιών. Ακόμη, δίνεται
κάθε χρόνο από την Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη και συγκεκριμένα
από τον τομέα νεότητος ένα «οικονομικό βραβείο» σε νεοεισαχθέντες φοιτητές στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας με κριτήριο τον οικογενειακό
προϋπολογισμό σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ποσοστιαία θα αναφέρουμε ότι στα χρόνια της κρίσης είχαμε μια αύξηση
συμμετοχής σε όλα τα προαναφερθέντα της τάξεως του 35%.
Σε συνέχεια αυτών, συζητήθηκε η περίπτωση που στην υπάρχουσα
εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας δείκτης στη κατηγορία του Δημοτικού
πού να βλέπει κατά πόσο είναι εφικτό να αγοραστούν τα σχολικά είδη, ενώ στην
υπάρχουσα εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας δείκτης στις κατηγορίες του
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Γυμνασίου και του Λυκείου που να εξετάζει κατά πόσο μπορούν να πληρωθούν τα
φροντιστήρια των παιδιών.
1.2.5. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας
To Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας αποτελείται από την Κεντρική
Δομή κα το Παράρτημα Ρομά, επιτελώντας συμπληρωματική λειτουργία στη δομή των
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Στην εν λόγω υποδομή γίνεται
«υποδοχή και καταγραφή των ενδιαφερόμενων – ωφελούμενων με στόχο τη διάγνωση
των αναγκών τους και την προώθησή τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που
έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και ένταξή τους», όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του Δήμου 4 , ενώ παρέχονται και
υπηρεσίες συμβουλευτικής, στήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών, διευκόλυνση
για θέματα προνοιακών επιδομάτων 5 και άλλων εκκρεμοτήτων, καθώς και
πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα. Το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου Κοινότητας
συμπεριλαμβάνει δύο κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, παιδαγωγό, επισκέπτη
υγείας, σύμβουλο για θέματα απασχόλησης, διαμεσολαβητή. Απευθύνεται σε όλους
ανεξαιρέτως τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας, με προτεραιότητα στις ευπαθείς
ομάδες.
Οι εκπρόσωποι του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, κα.
Δήμητρα Κονιδάρη και κα Δήμητρα Στουγιάννου, έκαναν αναφορά στην αύξηση των
αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Επιπλέον, έγινε αναφορά σε θέματα σχολική διαρροής, ενεργειακής φτώχειας, κ.α.,
στους πληθυσμούς Ρομά που διαμένουν στην περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σχολική διαρροή, παρατηρείται
περισσότερο σε παιδιά της σχολικής κατηγορίας του γυμνασίου, ενώ είναι αρκετά είναι
εκείνα που δεν συνεχίζουν ποτέ στις τάξεις του λυκείου. Όσον αφορά την ενεργειακή
φτώχεια, αναφέρθηκε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των οικογενειών που δεν
κατοικούν σε ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρο ότι το
πρόβλημα περιορίζεται στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τονίστηκε ότι η
ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οδήγησε σε πολλές
διακοπές παροχών ρεύματος, έναντι της ελαστικότητας που υπήρχε όταν αυτή
διατηρούσε το δημόσιο χαρακτήρα της. Μεγάλο είναι το πρόβλημα του
αναλφαβητισμού, το οποίο εμποδίζει τη διευκόλυνση της συνεννόησης. Επιπλέον,
έγινε αναφορά σε περιστατικά βίας σωματικής και λεκτικής, και βιασμών παιδιών που
έχουν αυξηθεί κάθετα. Ωστόσο, αναφέρεται ότι λόγω της νοοτροπίας των Ρομά, η βία
δεν θεωρείται ως κάτι επιλήψιμο από εκείνους, όπως και τα φαινόμενα του
αυτοτραυματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://agiavarvara.gr/kentro-kinotitas/
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), αναφέρει
ενδεικτικά ότι « Το 2018 είναι έτος αφιερωμένο στο παιδί. Δεν είναι τυχαίο πως το σύνολο των 315 και
πλέον εκατομμυρίων ευρώ, που εξοικονομήθηκαν από τις ετήσιες δαπάνες των υπουργείων αποδίδεται στο
παιδί: 260 εκατομμύρια για τα οικογενειακά επιδόματα, 40 για τα σχολικά γεύματα και 15 για
βρεφονηπιακούς σταθμούς.». Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/
4
5
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Συμπληρωματικά, όσον αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, σε
στοιχεία που μπορέσαμε να βρούμε για το μήνα Φεβρουάριο του 20176, όχι μόνο για
την Αττική αλλά γενικά για την Ελλάδα, οι εγκεκριμένες αιτήσεις νοικοκυριών ήταν
151.872 με τα μέλη των εγκεκριμένων νοικοκυριών να είναι 351.175: 95.138, ενήλικες:
256.037 ενώ τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά είναι 63.590. Τα νοικοκυριά που δήλωσαν
μηδενικό εισόδημα ανέρχονταν στις 70.046, ακολουθούν τα νοικοκυριά που το
εισόδημα τους προκύπτει από εργασία (51.185), ενώ πολλά είναι και τα νοικοκυριά
που το εισόδημα τους αποτελείται μόνο από επιδόματα και βοηθήματα (43.147). Από
το σύνολο των νοικοκυριών , το 35%, δηλαδή 53.069 είναι νοικοκυριά με τουλάχιστον
ένα παιδί, ενώ κάτι λιγότερα από το διπλάσιο είναι τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά (65%,
98.803). Από τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν, εξετάζοντας τα μέλη του κάθε νοικοκυριού,
αθροιστικά ο αριθμός των παιδιών που επωφελείται από το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης είναι 95.138 παιδιά, το 27% δηλαδή των ανθρώπων που επωφελούνται.
Το 49% των αιτήσεων αφορούν νοικοκυριά που έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο, ενώ
στη συντριπτική τους πλειοψηφία (περίπου 90%) πρόκειται για ελληνικές οικογένειες.
Τα στοιχεία αυτά φορούν μόνο ένα μήνα από όλη τη διάρκεια χορήγησης του
βοηθήματος, ωστόσο, υποθέτουμε ότι δεν παρουσιάζονται πολύ μεγάλες διαφορές από
μήνα σε μήνα.
1.2.6. Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Δίκτυο) είναι ένα μη
κερδοσκοπικό σωματείο που αποσκοπεί στην διασφάλιση της προστασίας των
αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των παιδιών μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες και
παρεμβάσεις,. Το όραμα του σωματείου αυτού ένας κόσμος, όπου "τα παιδιά θα
μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά
τους θα γίνονται σεβαστά»7 , όπως επισημαίνεται στον σχετικό ιστότοπο. Το Δίκτυο
απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου θρησκείας, εθνικότητας, φύλου και
γλώσσας, και παρέχει υπηρεσίες στήριξης παιδαγωγικού, ψυχοκοινωνικού και νομικού
χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο φορέας αυτός δραστηριοποιείται
στη διάσταση της παιδικής ευημερίας που αφορά την εκπαίδευση σε κάθε ηλικιακή
ομάδα παιδιών, καθώς και την προαγωγή αυτού που ονομάζεται διαπολιτισμικό
κεφάλαιο.
Το Δίκτυο συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας του ερευνητικού έργου C.W.SMILE εκπροσωπούμενο από την κα. Φωτεινή Αβδελλή, υπεύθυνη του εργαστηρίου
πολιτισμού του Δικτύου, την κα. Έφη Μάνσαλη, κοινωνική λειτουργό, και τον κ.
Μιχάλη Παπαντωνόπουλο, ψυχολόγο. Αναφέρθηκαν οι δύο πυλώνες δράσεις του
Δικτύου, οι δράσεις των οποίων μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν τόσο την
γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού και των αρμόδιων λήψης αποφάσεων και
χάραξης πολιτικών όσο και την έμπρακτη καθημερινή στήριξη των παιδιών σε ανάγκη
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/146230/koinoniko-epidoma-allileggyis-statistika-kaiodigies-apo-to-keaprogram-gr
7
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://ddp.gr/
6
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για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού. Γίνονται επαφές με σχολεία της περιοχής, με το διδακτικό
προσωπικό και τους γονείς των παιδιών, με άμεση ενημέρωση στη γλώσσα των παιδιών
των μεταναστών.
Όσον αφορά τη δράση του Δικτύου στοχευμένα στις ανάγκες της κάθε
ηλικιακής ομάδας, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό του 2017 8 το Δίκτυο
προσέφερε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης αλλά και συνδρομής
ψυχοκοινωνικού περιεχομένου σε όλα τα παιδιά έως 13 ετών που ήρθαν σε επαφή με
τη συγκεκριμένη υποδομή, καθώς και πληροφόρηση και στήριξη στους γονείς τους.,
ενώ για τα παιδιά του Γυμνασίου και του λυκείου υπάρχει το Εφηβικό Δίκτυο, ένα
πρόγραμμα που απευθύνονται σε εφήβους και νέους 13 – 20 ετών, με ιδιαίτερη
πρόβλεψη για εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης και
αποκλεισμού, στους ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, στους πρόσφυγες,
καλλιεργώντας το έδαφος της σταδιακής ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους τους.
Όπως αναφέρεται στον ετήσιο απολογισμό, «στόχος του Εφηβικού Δικτύου είναι να
αποτελέσει έναν διαπολιτισμικό χώρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανάπτυξης
δεξιοτήτων, ομαδικών και ατομικών δεσμών φιλίας και υποστήριξης, επιμόρφωσης,
επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικοποίησης μέσα σε ένα ευνοϊκό και
ασφαλές περιβάλλον, ενισχύοντας το διαπολιτισμικό κεφάλαιο» (Δίκτυο για Τα
Δικαιώματα του Παιδιού, 2017).
Έτσι, μιλάμε για μια διάσταση της παιδικής ευημερίας η οποία έχει να κάνει με
το κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να ενταχθούν πολιτισμικά-εκπαιδευτικά στο
κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, προς στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την
ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης.
1.2.7. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ανναλίζα
Ευσταθίου αναφέρθηκε στα στοιχεία της οικονομικής έρευνας του ΟΟΣΑ που
αφορούν τα επίπεδα παιδικής φτώχειας στη χώρα μας,, τονίζοντας ότι το υπουργείο
θεωρεί το ζήτημα υψίστης σημασίας αφού τα παιδιά αποτελούν το μέλλον της χώρας.
Ακόμη ανέφερε ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να προηγηθεί η γνώση και
διερεύνηση του εις βάθος, με τις κατάλληλες μεθόδους και βάσει των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών που έχει, πράγμα που έρχεται σε σύγκλιση με το βασικό σκοπό του
έργου. Βάσει στοιχείων του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη φτωχών παιδιών σε ανεπτυγμένες
οικονομίες, αναφέρθηκε ότι δεν παίζει τόση σημασία να πρόκειται για αναπτυγμένη ή
αναπτυσσόμενη οικονομία. Όσον αφορά την Ελλάδα, το 40% των παιδιών που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας προέρχεται από μονογονεϊκές οικογένειες.
1.2.8. Συμπεράσματα
Βάσει των λεγομένων των συμμετεχόντων της πρώτης συνάντησης εργασίας
της 7ης Νοεμβρίου 2018, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει συμφωνία ως προς
Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του Παιδιού-Ετήσιος Απολογισμός 2017, link: https://ddp.gr/wpcontent/uploads/2018/03/Diktio_2017.pdf
8
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την πολλαπλότητα των διαστάσεων του φαινομένου αυτού, πράγμα που φαίνεται και
από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των αρμόδιων φορέων για την προσπάθεια
αντιμετώπισης του.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επικεντρώνει σε
διαφορετική διάσταση της ευημερίας ή της φτώχειας όπως συναντάται στις παιδικές
ηλικίες, ανάλογα με την προσέγγιση που κρίνει δόκιμη, δίνοντας προτεραιότητα και
καλύπτοντας διαφορετικών ειδών ανάγκες σε κάθε περίπτωση. Επομένως
επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη της πολλαπλότητας των προοπτικών και προσεγγίσεων
της παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών της στην περιοχή της περιφέρειας
Αττικής. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε δεύτερο επίπεδο, το μοτίβο
στο οποίο κινούνται οι δράσεις των φορέων αυτών είναι σχετικά κοινό, αφού όλοι ή
ορισμένοι, κάποια στιγμή ανέφεραν τη διατροφή, την ενεργή παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, τη σημασία του ψυχολογικού υπόβαθρου τόσο των ίδιων των παιδιών όσο
και των μελών των οικογενειών τους, και σε τι βαθμό αυτό έχει επηρεαστεί από την
οικονομική κρίση και τις πιθανολογουμένως μεταβεβλημένες συνθήκες διαβίωσης.
Ακόμη, κοινές είναι οι αναφορές σε ζητήματα εκπαίδευσης, εστιάζοντας ο κάθε φορέας
σε συγκεκριμένο σημείο ενασχόλησης, είτε αυτό λέγεται πολιτιστική πενία, είτε
διαπολιτισμικό κεφάλαιο.
To γεγονός ότι όλοι οι φορείς δίνουν έμφαση σε διαφορετικές εκφάνσεις της
παιδικής ευημερίας , λαμβάνοντας υπόψη τους τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της
περιφέρεια της Αττικής, επιβεβαιώνει τη συναίνεση ως προς το ότι ο ορισμός θα πρέπει
να προσεγγίζει την παιδική ευημερία, ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Από τις
συζητήσεις προκύπτει συναίνεση ως προς το ότι ο ορισμός θα πρέπει να συνδέεται με
τη διατροφή, τα ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και το (διά-)πολιτισμικό κεφάλαιο, όπου στο
Working Paper 2019-02 , αναφέρεται ως «εκπαίδευση που μας μαθαίνει και το πώς
πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι». Επομένως προκύπτει συναίνεση και στο γεγονός ότι
οι διαστάσεις ή/και οι υπό-δείκτες του συνολικού, σύνθετου δείκτη θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν τη διατροφή, την ενεργή ή μη παροχή ρεύματος, την εκπαίδευση
που επικεντρώνεται στο πώς πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι. Από τις πολλαπλές
αναφορές στη διατροφή, για όλες τις σχολικές κατηγορίες, προκύπτει ότι αυτή είναι
μια έκφανση της παιδικής ευημερίας στην οποία θα πρέπει να αποδοθεί υψηλή
στάθμιση , σε όλες τις σχολικές κατηγορίες. Η ψυχική υγεία επίσης είναι ένας
σημαντικός παράγοντας και στη σχολική κατηγορία του Δημοτικού και στις υπόλοιπες.
Η έκφανση αυτή θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον συνολικό δείκτη, μόνο αν
βρίσκαμε υφιστάμενα, έγκυρα στοιχεία στην περιοχή της Αττικής. Καθώς όμως το
φαινόμενο του κλυδωνισμού της ψυχικής υγείας, δεν αφορά αποκλειστικά την ψυχική
υγεία τόσο των παιδιών όσο συνολικά των πληγησθέντων οικογενειών τους από την
πρόσφατη συγκυρία , θεωρούμε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική μια πρωτογενής
έρευνα συλλογής δεδομένων, η οποία θα εστίαζε αποκλειστικά στην ψυχική υγεία και
των γονέων και των παιδιών. Μια τέτοια όμως έρευνα ξεφεύγει από τους
προσανατολισμούς και τους σκοπούς της παρούσης. Πάραυτα καθώς απόρροια του
κλυδωνισμού της ψυχικής υγείας των γονέων είναι η βία , μελλοντικά θα αντλήσουμε
δεδομένα συσχετιζόμενα με τη βία από το Χαμόγελο του Παιδιού, τα οποία θα τα
χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο πακέτο εργασίας. Ειδικότερα μπορεί μελλοντικά να
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προστεθεί μια επιπλέον διάσταση στον συνολικό δείκτη με τίτλο « Βία –Κακοποίηση».
Λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει η υπόνοια ότι τα περιστατικά βίας, ίσως έχουν
αυξηθεί ,εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στα άτομα από το οικονομικό περιβάλλον
γύρω τους και μέσα στο σπίτι τους και της συνακόλουθης επιβάρυνσης της ψυχικής
τους υγείας. Για την διάσταση αυτή στοιχεία θα συλλεχθούν από βάσεις δεδομένων
όπου διατηρεί ο συνεργαζόμενος φορέας μας το Χαμόγελο του Παιδιού. Επίσης θα
μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε ένα ερώτημα σχετικό με το bullying στο
ερωτηματολόγιο μας του τύπου « Έχεις δεχτεί κάποιο είδος bullying από συμμαθητή
σου ή συμμαθήτρια σου;» . Ωστόσο καθώς το ερώτημα αυτό φαίνεται να ξεφεύγει από
το προσανατολισμό της παρούσης έρευνας, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θα
συμπεριληφθεί.
Συμπερασματικά από τις συζητήσεις αυτές και την αποδοχή της τοποθέτησης
της Επιστημονικά Υπεύθυνης στη λήξη της συνάντησης μέσω της οποία αναζήτησε
συναίνεση, επιβεβαιώνεται συναίνεση ως προς το ότι, εξαιτίας των συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών της περιφέρειας της Αττικής , ο δείκτης θα πρέπει να περιλαμβάνει
ως διαστάσεις ή υπό-δείκτες, τη διατροφή, την ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
και το πολιτισμικό κεφάλαιο. Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή και
αυτό να αφορά όλες τις σχολικές κατηγορίες. Επιπλέον επιβεβαιώνεται συναίνεση πώς
όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται στον ορισμό.
1.3. Διεξαγωγή ποιοτικής Έρευνας στον Καναδά
Στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη για το του ερευνητικό έργο με
τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα
σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”», οι οποίες πραγματοποιήθηκε στις 10, στις 12, στις
13 και στις 14 Νοεμβρίου 2018 επίσκεψη σε πανεπιστήμια και φορείς στις πόλεις
Οττάβα και Βανκούβερ του Καναδά.
Συγκεκριμένα η επιστημονική υπεύθυνη επισκέφτηκε και συμβουλεύτηκε τον
Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos, ο οποίος θεωρείται ο πιο σημαντικός εν ζωή
επιστήμονας, σε θέματα καταγραφής της ευημερίας και έχει στο παρελθόν διατελέσει
επιστημονικός υπεύθυνος ερευνών παρόμοιων με την έρευνα C.W.-SMILE. Υπό την
καθοδήγηση του οργανώθηκε ένα σχέδιο επιτόπιας έρευνας στον Καναδά προκειμένου
να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη μεθοδολογία καταγραφής
της παιδικής ευημερίας, αλλά και για να καταστεί γνωστό το ερευνητικό έργο C.W. –
SMILE και οι στόχοι του, στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα του Καναδά .
Επιπλέον ενδιέφερε και η αναζήτηση παρόμοιων-ου δείκτη , με τον δικό μας.
Το σχέδιο περιλάμβανε μια συνέντευξη προς τον Ομότιμο Καθηγητή Alex
Michalos και παροχή πρόσθετου βιβλιογραφικού υλικού. Mια επίσκεψη στο University
of British Columbia στη West Mall, στο Βανκούβερ και στο Ερευνητικό τoυ Κέντρο,
«Human Early Learning Partnership» και συνέντευξη στη Project Manager του
καινοτόμου για την καταγραφή της παιδικής ευημερίας εργαλείου διά της χρήσης
ερωτηματολογίων, «Middle Years Development Instrument» (ο οποίος δείκτης είναι
παρόμοιος με τον δικό μας) , Lisa Pedrini και παροχή πρόσθετου υλικού. Eπίσκεψη
στο Συνεδριακό του Κέντρο του University of British Columbia στην Robson Square,
στο Bανκούβερ και παρακολούθηση μέρους του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO
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(14 Νοεμβρίου)», που διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο Human Early Learning
Partnership, σχετικό με τη παιδική ευημερία και τη συλλογή σχετικών δεδομένων.
1.3.1 Κύρια σημεία 1ης συνάντησης με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex
Michalos
Κατά την 1η συνάντηση της επιστημονικής υπεύθυνης με τον Ομότιμο
Καθηγητή Αlex Michalos (10-11-2018), στην Οττάβα του Καναδά έγινε καταρχήν μια
συνοπτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE από την Επιστημονική
Υπεύθυνη του έργου Δρ. Ειρήνη Λεριού και τονίστηκε η σημασία της σύστασης ενός
νέου δείκτη παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στο φαινόμενο του
συγκεκριμένου είδους παιδικής αποστέρησης (απόκλισης από τη παιδική ευημερία)
που εμφανίστηκε στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της κρίσης. Στα πλαίσια της
οργάνωσης σχεδίου ποιοτικής έρευνας, συζητήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα κύρια
σημεία του σχεδίου που περιλάμβαναν μετακίνηση στο University of British Columbia,
στο Βανκούβερ του Καναδά και σε Ερευνητικό του Κέντρο, με συνέντευξη στη Lisa
Pedrini και παρακολούθηση σχετικού συνεδρίου. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η δεύτερη
συνάντηση τους, στις 12/11/2018.
1.3.2. Κύρια σημεία 2ης συνάντησης με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex
Michalos
Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου πραγματοποιήθηκε 2η
συνάντηση στις 12/11/2018 στην Οττάβα του Καναδά, σκοπός της οποίας ήταν η
επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη για
τον δείκτη παιδικής ευημερίας που αναπτύσσεται στο ερευνητικό έργο C.W. – SMILE
και να αποκαλυφθούν πιθανές προοπτικές βελτίωσης του δείκτη. Η συνάντηση αυτή
βασίστηκε σε ερωτήσεις μέσω συνέντευξης, οι οποίες αποτέλεσαν μια συνέχεια της
συζήτησης η οποία ήδη είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε συνάντηση εργασίας με
αρμόδιους φορείς, στις 7/11/2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο να
αποκαλυφθεί η πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών.
Παρακάτω τίθενται κάποιες από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από την
επιστημονική υπεύθυνη του έργου όπως και οι απαντήσεις τους, μεταφρασμένες από
την αγγλική γλώσσα στην οποία και πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, μεταφρασμένες
στην ελληνική γλώσσα.
1. Ειρήνη Λεριού (Ε.Λ.): Tι προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια
παρόμοιων δικών σας ερευνών σε επίπεδο μεθοδολογίας ή ορισμών και πώς τα
αντιμετωπίσατε;
Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos (Α.Μ): Από πολλές μελέτες εδώ και
πολλά χρόνια σε πολλές χώρες, γνωρίζαμε ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν
διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ποιότητα ζωής, την ανθρώπινη ευημερία και εν
γένει την καλή ζωή. Ο Canadian Index of Well-Being (CIW) είχε τουλάχιστον 36
μόνιμους συμμετέχοντες ερευνητές καθώς και αρκετούς προσωρινούς ερευνητές που
εργάστηκαν σε ξεχωριστά τμήματα. Έτσι γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε μια ποικιλία απόψεων.
Εξετάσαμε τα θέματα πολυμορφίας με (1ον) τακτικές συναντήσεις του μεγαλύτερου
μέρους της ομάδας, ώστε να μπορούμε να ανακαλύψουμε διαφορετικές απόψεις και να
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βρούμε τρόπους για να τις συμπεριλάβουμε, (2ον) είχαμε επίσης μια σειρά ομάδων
εστίασης σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα, (3ον)
είχαμε πρόσβαση σε συνοπτικές εκθέσεις άλλων εργασιών στον Καναδά για τη χώρα
συνολικά, για επαρχίες, πόλεις και περιοχές και (4ον) είχαμε πρόσβαση σε μακροχρόνια
έρευνα παγκοσμίου βεληνεκούς.
2. Ε.Λ..: Tι μέθοδο ακολουθήσατε σχετικά με τα Missing Data δεικτών ευημερίας;
Α.Μ: Μερικές φορές χρησιμοποιήσαμε μέσες τιμές, άλλες φορές απλώς
αξιολογήσαμε τις ποσοστιαίες μεταβολές για περισσότερο από ένα χρόνο. Οι ετήσιες
αλλαγές ήταν οι κανονικές μας τιμές.
3. Ε.Λ.: Κάνατε διαχωρισμό στις διαστάσεις ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες ή το
φύλο;
Α.Μ: Επειδή η ομάδα CIW δεν συγκέντρωσε δικά της δεδομένα πέρα από τα
αποτελέσματα των ομάδων εστίασης, χρησιμοποιήσαμε ως επί το πλείστον δεδομένα που
συλλέχθηκαν από την Statistics Canada. Αυτά τα στοιχεία που συνήθως διατίθενται από
πολύ μεγάλες έρευνες (π.χ. 25.000, 40.000 νοικοκυριά) μας επέτρεψαν να
δημιουργήσουμε σύνολα δεικτών για ορισμένες συγκεκριμένες ομάδες όπως γυναίκες,
ηλικιωμένους, φτωχούς, παιδιά, αυτόχθονες λαούς.
4. Ε.Λ.: Χρησιμοποιήσατε διαφορετικές βαρύτητες; Αν θυμάμαι καλά o Canadian
Index of Wellbeing δεν έχει βαρύτητες αλλά καθώς είναι ένας αθροιστικός δείκτης
ποσοστιαίων μεταβολών είναι δυνατό να μπουν και βαρύτητες αν χρειαστεί.
Σωστά;
Α.Μ: Για κάποιες έρευνες, είχαμε σταθμισμένα δεδομένα που μας παρείχαν
clusters που αντιστοιχούσαν στα ομαδοποιήσεις δεδομένων απογραφής. Άλλες φορές δεν
είχαμε βαρύτητες. Όταν αξιολογήσαμε τα επίπεδα ικανοποίησης για διαφορετικά
domains ή τη ζωή ως σύνολο, δεν προσθέσαμε βαρύτητες στις τιμές ικανοποίησης.
Φαίνεται ότι οι περισσότεροι ερευνητές δεν έχουν βρει ή δεν πιστεύουν ότι οι βαρύτητες
προσθέτουν κάτι στις τιμές ικανοποίησης. Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα στο
τεχνικό μας άρθρο, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αποτελεσμάτων από τους
Hagerty και Land σχετικά με τις βαρύτητες. Μερικοί ερευνητές εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν βαρύτητες αξιοπιστίας ή σημαντικότητας σε κάποια σχέση με τις τιμές
ικανοποίησης.
5. Ε.Λ.: Σχετικά με τον Canadian Index of Wellbeing συγκεκριμένα , πως βρήκατε
όλα αυτά τα στοιχεία σε όλα τα domains και τους υπό-δείκτες;
Α.Μ: Ποτέ δεν βρήκαμε ό, τι θέλαμε και ποτέ δεν βρήκαμε πλήρη συμφωνία
σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και με ποιο τρόπο. Καταφέραμε
την ποικιλομορφία με συμβιβασμούς. Συμφωνήσαμε ότι θα προσπαθούσαμε να βρούμε 8
αντικειμενικούς και 8 υποκειμενικούς δείκτες για καθέναν από τους 8 τομείς που μας
απασχολούν, δηλαδή την υγεία, την εκπαίδευση κλπ., Αλλά τέτοια στοιχεία δεν ήταν
διαθέσιμα για κάθε τομέα και κάποια μέλη της ομάδας είχαν ισχυρές προτιμήσεις για
αντικειμενικά δεδομένα. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερη ποικιλία
μπορούσαμε χωρίς να καταστρέψουμε την κεντρική μας ιστορία. Προσπαθήσαμε να
βρούμε δεδομένα βάθους δεκαετίας για κάθε δείκτη, αλλά μερικές φορές βρήκαμε μόνο
3 ή 4 σημεία δεδομένων.
6. Ε.Λ.: Ποια μέθοδο χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή όλων των δεδομένων;
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Α.Μ: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε ευρέως διαθέσιμα δεδομένα, ή σχετικά ανέξοδα
στο να αποκτηθούν.
7. Ε.Λ.: Υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων στον Καναδά; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
Α.Μ: Τα περισσότερα στοιχεία εθνικού και επαρχιακού επιπέδου που
συλλέγονται στον Καναδά προέρχονται από μία μόνο πηγή, τη Statistics Canada. Οι
Αμερικανοί φίλοι μου λένε συχνά ότι είμαστε τυχεροί (όπως και σε άλλες μικρές χώρες)
που έχουμε ως επί το πλείστον μία μόνο πηγή δεδομένων αντί για πολλές διαφορετικές
πηγές όπως στις ΗΠΑ, επειδή είναι ευκολότερο να βρεθούν τα αντίστοιχα δεδομένα και
υπάρχουν λιγότεροι παραγωγοί που θα ασχοληθούν με το να πάρουν ακριβώς τα στοιχεία
που απαιτούνται. Δυστυχώς, λιγότεροι παραγωγοί δεδομένων υποδηλώνουν συνήθως ότι
παίρνουμε ό, τι θεωρεί η όποια κυβερνητική υπηρεσία ως απαραίτητο για συγκεκριμένες
εντολές, έχουμε δηλαδή λιγότερες επιλογές. Υπάρχουν πολλές εθνικές βάσεις δεδομένων
που τροποποιούνται κατά καιρούς. Για γενικούς σκοπούς, όπως είναι η ποιότητα ζωής ή
η γενική έρευνα ευημερίας, η Γενική Κοινωνική Έρευνα είναι πολύ χρήσιμη, μαζί με τις
ετήσιες έρευνες της Κοινότητας για την Υγεία. Στην ιστοσελίδα του CIW μπορούν να
βρεθούν μελέτες υποβάθρου για καθέναν από τa 8 domains του. Αυτά δεν έχουν ποτέ
επαναληφθεί και παρέχουν μια παρωχημένη άποψη για το τι έπρεπε να επεξεργαστούμε
την περίοδο 2001-12.
8. Ε.Λ.: Χρησιμοποιήσατε ερωτηματολόγια; Αν ναι, σε τι πληθυσμό τα διανείματε;
Α.Μ: Σε διαφορετικές έρευνες χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι, όπως
ερωτηματολόγια για την υγεία, και τις Γενικές Κοινωνικές Έρευνες.
9. Ε.Λ.: Έχοντας μελετήσει το βιβλίο σας «Ancients Views on the Quality of Life»,
εκδόσεων Springer, αναφέρεστε συχνά στον Αριστοτέλη και κυρίως στη έργο του
«Ρητορική». Ποια έργα του πιστεύετε πώς είναι σημαντικά για να αντλήσουμε
στοιχεία προκειμένου να δώσουμε έναν ορισμό στην ευημερία ή στο αντίθετο της,
τη φτώχεια και ποια κύρια σημεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας τέτοιος ορισμός;
Α.Μ: Οι απόψεις του Αριστοτέλη ως προς αυτό το ζήτημα είναι πιο σημαντικές
από απόψεις άλλων αρχαίων συγγραφέων. Η προσέγγιση επίσης του Αριστοτέλη είναι
πιο οικεία σήμερα στον κόσμο, ως προς τον τρόπο που συζητάμε σήμερα για τη Καλή
Ζωή. Διότι το καλό του σώματος , το καλό του μυαλού ή τα εξωτερικά αγαθά,
αποτυπώνουν την Ευδαιμονία στον Αριστοτέλη, ακριβώς όπως τα άτομα σήμερα
αντιλαμβάνονται την δική τους Ποιότητα Ζωής (υγεία, καλούς φίλους, χρήματα, ασφαλής
κοινωνία, καλή δουλειά, κ.α.). Τα σημαντικότερα έργα του Αριστοτέλη, στα οποία πρέπει
να ανατρέξουμε ως προς την ευημερία είναι α) τα Ηθικά Μεγάλα (Magna Moralia), β)
τα Ηθικά Ευδήμεια γ) τα Ηθικά Νικομάχεια, δ) Ρητορική.
10. Ε.Λ.: Ορμώμενη από την απάντηση σας στην πρώτη ερώτηση, πώς μπορεί να
ξεπεραστεί το πρόβλημα ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετική άποψη για
το τι είναι η ευημερία, αλλά και το ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουν διαφορετική άποψη
για το τι είναι η ευημερία, σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους; Επίσης υπάρχει
κάποια διάσταση /τομέας της ευημερίας όπου θεωρούν όλοι οι άνθρωποι πιο
σημαντικό για τη ζωή τους ώστε να πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε υψηλή βαρύτητα
εκεί σε έναν συνολικό δείκτη παιδικής (ή γενικής) ευημερίας με σταθμισμένες
διαστάσεις ή σταθμισμένους υπό-δείκτες;
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Α.Μ: Κάποια στιγμή κάναμε έρευνα σε μια μικρή πόλη-θέρετρο, 2.000 κάτοικων,
όπου το καλοκαίρι ο πληθυσμός γινόταν 8.000 από τους τουρίστες. Σε αυτή την έρευνα
ρωτήσαμε τους ανθρώπους τι ήταν ποιο σημαντικό για τη Ποιότητα της Ζωής τους. Η
έκπληξη για εμάς ήταν ότι αυτό το γκρουπ απάντησε ότι το σημαντικότερο πράγμα για τη
Ποιότητα της Ζωής τους ήταν ο αριθμός των υπηρεσιών φροντίδας-φύλαξης παιδιών. Οι
γυναίκες στον πληθυσμό είχαν νεαρή ηλικία και επομένως είχαν παιδιά μικρής ηλικίας,
επομένως οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών τις απελευθέρωνε ώστε να ασχοληθούν και με
κάτι άλλο και να εργαστούν για παράδειγμα. Ποτέ δεν το αναμέναμε αυτό, ως αποτέλεσμα
της έρευνας μας εκεί. Αυτό είναι το κλειδί, ότι δηλαδή για κάθε διαφορετικό άνθρωπο
και κάθε διαφορετικό στάδιο της ζωής τους μπορεί ναι μεν να υπάρχει διαφορετική
άποψη για το τι είναι ευημερία, όμως πάντα υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο που χαρακτηρίζει
και ενώνει τις απόψεις τους όταν τους ομαδοποιήσουμε σε γκρουπ με βάση τα
διαφορετικά στάδια της ζωής τους και αυτό το πολύ μεγάλο, χαρακτηρίζει το σύνολο του
πληθυσμού.
Επιπρόσθετα, ο Ομότιμος Καθηγητής Alex Michalos κατέθεσε την πλούσια
εμπειρία, τις γνώσεις και τις προτάσεις του σχετικά με προηγούμενες έρευνες του, που
αφορούσαν συγκεκριμένα τη καταγραφή της παιδικής ευημερίας σε σχολεία.
Ειδικότερα τόνισε ότι σε παρόμοιες με τη δική μας έρευνα που πραγματοποιούνται
στον Καναδά, η διάσταση που θεωρείται πολύ κρίσιμη είναι αυτή που ονομάζεται
«Διάσταση Γνώσεων, Στάσεων, Συμπεριφοράς» και διερευνάται στη σχολική
κατηγορία του δικού μας αντίστοιχου Λυκείου9. Επιπλέον έδωσε στην Επιστημονική
Υπεύθυνη πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό καταγραφής της παιδικής ευημερίας στον
Καναδά αλλά και στην ευρύτερη Αμερική10 , τόσο δικό του όσο και άλλων γνωστών
του Επιστημόνων, με τους οποίους και την έφερε σε επαφή, διά ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Η Επιστημονική Υπεύθυνη ευχαρίστησε θερμά τον Ομότιμο
Καθηγητή, για την όλη βοήθεια του στη διενέργεια επιτόπιας ποιοτικής έρευνας στον
Καναδά και τον προσκάλεσε στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται από το
ερευνητικό έργο C.W. - SMILE στην Αθήνα, τον Αύγουστο, του 2019.
Έπειτα από τη συνάντηση με τον Ομότιμο Καθηγητή, η Επιστημονική
Υπεύθυνη κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με την μεθοδολογία της
έρευνας, αλλά και τις προοπτικές βελτίωσης της. Επιπλέον κατέληξε σε συγκεκριμένα
πορίσματα σχετικά με τον ορισμό της παιδικής ευημερίας, τις διαστάσεις και υπόδείκτες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον δείκτη μας, ανάλογα με την σχολική
κατηγορία, προσδιορίζοντας παράλληλα, βασιζόμενη σε όσα συζητήθηκαν και τις
βαρύτητες που μπορούν να λάβουν.
1.3.3. Κύρια σημεία της επίσκεψης στο University Of British Columbia και
στο ερευνητικό του κέντρο Human Early Learning Partnership, με συνέντευξη
στη Project Manager του «Middle Years Development Instrument», Lisa Pedrini.
Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στους χώρους του University of British Columbia και στο ερευνητικό του
9

Βλέπε στο Παράρτημα το Α.1.15.
Βλέπε Παράρτημα 1.
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Working Paper 2019 -01

25

“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE”

κέντρου Human Early Learning Partnership στις 13/11/2018 , στη West Mall, στo
Vancouver του Καναδά, και συνέντευξη στη Project Manager του «Middle Years
Development Instrument», Lisa Pedrini, σκοπός της οποίας ήταν η επικύρωση της
μεθοδολογίας που ακολουθείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη για την διενέργεια
σχολικής έρευνας στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου C.W. – SMILE και
η αποκάλυψη πιθανών προοπτικών βελτίωσης της υπό διαμόρφωσης έρευνας στα
σχολεία. Η συνάντηση αυτή βασίστηκε σε ερωτήσεις μέσω συνέντευξης, οι οποίες
αποτέλεσαν μια συνέχεια της συζήτησης η οποία ήδη είχε πραγματοποιηθεί με τον
ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos στις 12/11/2018, με στόχο να αποκαλυφθεί η
πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών. Παρακάτω
παρατίθενται κάποιες από τις ερωτήσεις όπως και οι απαντήσεις τους, μεταφρασμένες
από την αγγλική γλώσσα, στην οποία και πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, στην
ελληνική γλώσσα.
1. Ειρήνη Λεριού (Ε.Λ.): Μελετώντας το εργαλείο καταγραφής της παιδικής
ευημερίας «ΜDI» , διερωτώμαι ποιες είναι οι ηλικίες των σχολικών κατηγοριών
στις οποίες μοιράζονται τα ερωτηματολόγια.
Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini (L.P.): Υπάρχουν δύο σχολικές
κατηγορίες, ο Βαθμός 4 που περιλαμβάνει τα παιδιά εννέα χρόνων και ο Βαθμός 7 που
περιλαμβάνει τα παιδιά 12 ετών.
2. Ε.Λ.: Δηλαδή oι βαθμοί αυτοί για εσάς περιλαμβάνονται στο Δημοτικό;
L.P.: Ναι για εμάς αυτές οι ηλικίες είναι στο Δημοτικό. Στο δημοτικό πηγαίνουν
παιδιά από 5 έως 12 ετών (12 ετών είναι ο Βαθμός 7). Και έχουμε και το Γυμνάσιο όπου
πηγαίνουν παιδιά ηλικίας από 13ετών και άνω. Εσείς έχετε τρεις σχολικές βαθμίδες όχι
δύο;
3. Ε.Λ.: Nαι στην Ελλάδα, υπάρχουν τρεις σχολικές βαθμίδες και προσπαθούμε να
αντλήσουμε δεδομένα στο C.W. – SMILE και από τις τρεις, απευθυνόμενοι σε
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή σε παιδιά της τελευταίας τάξης της κάθε
βαθμίδας. Τα μικρότερα ηλικίας παιδιά, για εμάς, είναι παιδιά εννέα με δέκα
χρόνων, που βρίσκονται στη τελευταία τάξη του Δημοτικού.
L.P.: Στην έρευνα μας έχουμε βρει ότι τα εννιάχρονα παιδιά είναι τα κατά
δυνατόν μικρότερα ηλικίας παιδιά, όπου μπορούν να απαντήσουν αξιόπιστα στις
συγκεκριμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας. Το ερωτηματολόγιο μας για τους
μαθητές εννέα χρόνων περιλαμβάνει 93 ερωτήσεις , ενώ για τους μαθητές του Βαθμού 7
(12 χρόνων) είναι λίγο περισσότερες από 100 οι ερωτήσεις ,δηλαδή έχει για αυτούς η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, λίγο μεγαλύτερη διάρκεια και είναι λίγο πιο
περίπλοκες οι ερωτήσεις. Οι μαθητές του Βαθμού 4, χωρίζονται σε δύο τάξεις και
συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο σε 45 με 50 λεπτά για κάθε τάξη, σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Οι μαθητές του Βαθμού 7, δουλεύουν σε μια τάξη τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου σε 50 περίπου λεπτά.
4. Ε.Λ.: Μάλιστα! Με απασχολεί ένα ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο τα παιδιά στην
έρευνα μας, θα απαντήσουν ειλικρινά, όταν φοβούνται ότι μπορεί να δει τις
απαντήσεις ο διπλανός τους. Εσάς σας απασχόλησε αυτό, πώς το αντιμετωπίσατε;
L.P.: O ερευνητής που επισκέπτεται τη σχολική τάξη προτείνει στους δασκάλους,
να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια οι μαθητές σε καθεστώς συνθηκών τεστ, έτσι ώστε
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να μη μπορεί να δει τις απαντήσεις τους ο διπλανός τους, στο εργαστήριο πληροφορικής.
Μιλάμε πολύ στα παιδιά στην αρχή πριν συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, για την
εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα και προσπαθούμε να τους δώσουμε να
καταλάβουν ότι αυτή η έρευνα είναι κάτι από το οποίο πραγματικά θα μάθουν και αν
απαντήσουν στις ερωτήσεις θα καταλάβουν τι τους αρέσει στη ζωή τους και θα τους κάνει
να σκεφτούν καλύτερα για το μέλλον.
5. Ε.Λ.: Ο ΜDI είναι ένας δείκτης παιδικής ευημερίας, αλλά πιο ειδικά τι εξετάζει;
Ποιες είναι οι διαστάσεις του;
L.P.: Αποτελείται από πέντε διαστάσεις την κοινωνική – συναισθηματική
ανάπτυξη, την φυσική υγεία κι ευζωία, τη συνδετικότητα (σχέσεις- αίσθημα σύνδεσης με
τους ενήλικες), τη χρήση του ελεύθερου χρόνου μετά το σχολείο, τις σχολικές εμπειρίες.
Aυτά αποτελούν εκφάνσεις, που συνεισφέρουν στην ευημερία τους.
6. Ε.Λ.: Aπό αυτές τις διαστάσεις ποια είναι περισσότερο σημαντική; Ή είναι όλες
της ίδια σημασίας;
L.P.: Mία διάσταση που θεωρούμε ως τη πιο σημαντική είναι το αίσθημα
σύνδεσης με τους ενήλικες. Ειδικότερα με τους ενήλικες στο σχολείο και άλλους επίσης
σημαντικούς ενήλικες, όπως ενήλικες στο σπίτι. Μία από τις ερωτήσεις στο
ερωτηματολόγιο, ρωτάει «Υπάρχουν ενήλικες στο σχολείο που είναι σημαντικοί για
εσένα; (εάν ναι ανέφερε όλους τους ενήλικες στο σχολείο που είναι σημαντικοί για
εσένα).» Και ζητάμε επίσης να γράψουν τα ονόματα τους. Έτσι το αν είναι δύο ή και
περισσότεροι, σημαντικοί για αυτούς, ένας ή κανένας, παρέχει σε εμάς ένα ποσοστό με
το οποίο μπορούμε να προβλέψουμε την κοινωνικό – οικονομική τους κατάσταση. Και
οι ερευνητές που το κάνουν αυτό, βασίζονται σε κάποια ερευνητικά άρθρα που
υποστηρίζουν ότι η χαμηλή μελλοντική ευημερία τους από την κοινωνικό-οικονομική της
πλευρά, είναι περισσότερο προβλέψιμη από την συνδετικότητα όπου έχουν τώρα με τους
ενήλικες στο σχολείο. Αυτή λοιπόν είναι μια σημαντική ερώτηση για εμάς. Και αναφορικά
με τους ενήλικες στο σχολείο αυτοί μπορεί να είναι οποιοιδήποτε από το προσωπικό π.χ.
γραμματείς και όχι μόνο δάσκαλοι. Από τις απαντήσεις συνήθως ένα 20 με 25% του
ποσοστού των παιδιών δεν έχουν κανέναν σημαντικό για αυτούς ενήλικα.
7. Ε.Λ.: Αυτό το ποσοστό διαμορφώνεται κυρίως από παιδιά, που μπορεί να μένουν
χωρίς τους γονείς τους, δηλαδή να μένουν με συγγενείς ή να μένουν σε χώρους
φιλοξενίας παιδιών; Ή διαμορφώνεται εξίσου και από παιδιά που μένουν με τους
γονείς τους;
L.P.: Aφορά παιδιά , που είτε μένουν στο σπίτι τους με τις οικογένειες τους, είτε
αλλού χωρίς τις οικογένειες τους. Αλλά όταν έρχονται στο σχολείο η σχέση τους με τους
ενήλικες στο σχολείο είναι σημαντική επίσης για εσένα.
8. Ε.Λ.: Επομένως υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση της ευημερίας τους με το αν
υπάρχουν ενήλικες στη ζωή τους (κηδεμόνες ή δάσκαλοι ή άλλοι) όπου είναι
σημαντικοί για αυτούς;
L.P.: Ναι, πολύ ισχυρή. Τα παιδιά που έχουν περισσότερη σύνδεση με τους
ενήλικες (στο σχολείο) , τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα στη ζωή τους ,σε σχέση με τα
παιδιά όπου έχουν μικρή σύνδεση με τους ενήλικες (στο σχολείο).
9. Ε.Λ.: Την ευτυχία πώς την εξετάζετε, στα ερωτηματολόγια σας;
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L.P.: Yπάρχουν ερωτήσεις όπου αναφέρονται στην ικανοποίηση της ζωής.
Βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 1-5. Το 5 σημαίνει ότι συμφωνούν με τις ερωτήσεις που
τους τίθενται και άρα ότι τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, δηλαδή ικανοποιημένα με τη ζωή
τους.
10. Ε.Λ.: Σχετικά με τις υλικές συνθήκες διαβίωσης των μαθητών, όπου
συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα σας, τι έχετε να μου πείτε;
L.P.: Ξέρουμε πώς τα παιδιά πού προέρχονται από οικογένειες με
υποβαθμισμένο υπόβαθρο (υλικών συνθηκών διαβίωσης) , αλλά ωστόσο έχουν θετικές
σχέσεις με τους ενήλικες της ζωή τους, τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα στη ζωή τους,
μελλοντικά. Επίσης έχουμε πρόσβαση σε πολλές και διαφορετικές databases με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για το κοινωνικό – οικονομικό τους προφίλ και έτσι μπορούμε αν
θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις του κοινωνικό – οικονομικού τους προφίλ, σε σχέση με
το πώς τα παιδιά τα πηγαίνουν σε διάφορους άλλους τομείς, όπως αυτό προκύπτει από
τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τους. Και να αναζητούμε αν θέλουμε αν υπάρχει
συσχέτιση και λογικά υπάρχει συσχέτιση φυσικά.
11. Ε.Λ.: ΟΚ! Καταλαβαίνω, άρα οι κεντρικές, εθνικές στατιστικές έρευνες, σας
παρέχουν πλήρως όλα αυτά τα δεδομένα, των υλικών συνθηκών διαβίωσης των
παιδιών, σωστά;
L.P.: Naι, ακριβώς εμείς έχουμε έτοιμα όλα αυτά τα δεδομένα.
12. Ε.Λ.: Ωραία, αν έχετε δημιουργήσει ένα cluster όπου εκφράζει χαμηλές υλικές
συνθήκες διαβίωσης, αναζητάτε κάποια συσχέτιση με τα αποτελέσματα των
ερωτηματολογίων του δείγματος αυτού του cluster, ως προς την ευτυχία; Tα παιδιά
αυτού του cluster δηλώνουν λιγότερο ευτυχισμένα στα ερωτηματολόγια τους από
τα παιδιά ενός cluster όπου εκφράζει υψηλές υλικές συνθήκες διαβίωσης;
L.P.: Αυτή είναι εξαιρετικά καλή ερώτηση. Δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς τέτοια
clusters και δεν έχουμε αυτόν τον συσχετισμό ακόμα, αλλά ξέρω από ευρήματα ερευνών
σε περιοχές της κοινωνίας μας , όπου είναι πιο πλούσιες, ότι τα παιδιά εκεί δηλώνουν
λιγότερο ευτυχισμένα, από παιδιά περιοχών με μικρή οικονομική άνεση.
13. Ε.Λ.: Πραγματικά αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον από ερευνητικής σκοπιάς.
Ίσως επειδή τα παιδιά νιώθουν περισσότερο πιεσμένα από τους γονείς ή κάτι
τέτοιο;
L.P.: Ακριβώς , μπορεί να είναι η περισσότερη πίεση όπου τους ασκείται, ή έχουν
χαμηλή συνδετικότητα με τους γονείς τους, επειδή έχουν βαρύ πρόγραμμα
δραστηριοτήτων όπου δεν τους επιτρέπει να περνούν αρκετό χρόνο με την οικογένεια
τους ή τους γονείς τους και αυτό κάνει τα παιδιά να αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένα
με τους ενήλικες στο σπίτι. Αυτό μπορεί να είναι, όντως. Πραγματικά είναι πολύ
ενδιαφέρον.
14. Ε.Λ.: Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από τη πρώτη πιλοτική σας σχολική έρευνα
και τι αλλάξατε στη συνέχεια, στην σχολική έρευνα;
L.P.: Στην αρχή τα ερωτηματολόγια ήταν μεγάλα και περιλάμβαναν 150
ερωτήσεις. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να τα απαντήσουν τα παιδιά και να
εμβαθύνουν σε κάθε ερώτημα, καθώς οι δάσκαλοι δεν μπορούσαν να τους δώσουν
περισσότερο χρόνο λόγω του χρονοδιαγράμματος των ωρών διδασκαλίας στο σχολείο.
Έτσι κάποιες ερωτήσεις που αρχικά περιλαμβάνονταν, τώρα δεν περιλαμβάνονται.
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15. Ε.Λ.: Πραγματοποιούμε παρόμοιες έρευνες, τι θα με συμβουλεύατε;
L.P.: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πολύ αναλυτικά στα παιδιά και στους γονείς
για την έρευνα μας, επιμένοντας στα δυνατά στοιχεία της έρευνας. Χρησιμοποιούμε
μπροσούρες που τους δίνουμε, αλλά έχουμε επίσης βιντεάκια στη σελίδα μας. Τους
εξηγούμε τη κάθε διάσταση που περιλαμβάνει ο δείκτης μας, για να καταλάβουν γιατί
απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Τους τροφοδοτούμε λοιπόν με πολύ υλικό και
πληροφορία για να καταλάβουν γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να συμπληρώσουν τελικά
τα ερωτηματολόγια μας.
16. Ε.Λ.: Μοιράζετε τα ερωτηματολόγια σας σε όλα τα σχολεία σε ολόκληρη τη
περιοχή «Βritish Columbia» του Vancouver;
L.P.: Naι σχεδόν σε όλα. Η περιοχή έχει 65 σχολεία και συμμετέχουν τα 35 με
40. Και χρησιμοποιούμε επίσης τον δείκτη μας σε λίγες ακόμα περιοχές του Καναδά, στο
Οντάριο, κ.α.. Επίσης πιλοτικά τον εφαρμόζουμε στην Αυστραλία, στη Γερμανία (έχουμε
ένα μικρό project εκεί) , στην Αγγλία και επίσης τα μεταφράζουμε και για την Ιταλία
(έχουμε ένα μικρό project εκεί). Επίσης παρέχουμε από ένα ιδιωτικό report με
αποτελέσματα από κάθε μόνο σχολείο, όπου το δίνουμε στο κάθε σχολείο.
17. Ε.Λ.: Κάνετε κάποιους διαχωρισμούς σχετικά με το γένος;
L.P.: Στα report μας δεν κάνουμε, προσπαθούμε να διατηρούμε τα πράγματα όσο
πιο απλά, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι στους οποίους τους αρέσει να κάνουν
διαχωρισμούς στο γένος, όπως όταν για παράδειγμα εξετάζουν την ευτυχία. Οι διαφορές
π.χ. στην ευτυχία ή στον ύπνο μεταξύ αγοριών και κοριτσιών έχουν ενδιαφέρον.
Επιπρόσθετα η Διευθύντρια έργου του “MDI”, Lisa Pedrini κατέθεσε την
πλούσια εμπειρία και τις γνώσεις της σχετικά με αποτελέσματα προηγούμενων
καταγραφών του MDI. Σχολιάστηκαν και συζητήθηκαν και από τις δυο πλευρές
αποτελέσματα όπου προκαλούσαν το ερευνητικό ενδιαφέρον. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε
η παρουσία της Ειρήνης Λεριού στο συνέδριο που θα λάμβανε χώρα την επόμενη μέρα,
στην Robson Square, στο Vancouver. Επιπλέον η Διευθύντρια του “MDI”, έδωσε στην
Επιστημονική Υπεύθυνη πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό σχετικά με τον “MDI” 11 . Η
Επιστημονική Υπεύθυνη και Διευθύντρια του C.W. –SMILE ευχαρίστησε θερμά την
Διευθύντρια του “ΜDI”, για την αποδοχή της και τον χρόνο της και την προσκάλεσε
στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται από το ερευνητικό έργο C.W. - SMILE στην
Αθήνα, τον Ιούλιο του 2019.
Έπειτα από τη συνάντηση με την Διευθύντρια του “ΜDI”, η Επιστημονική
Υπεύθυνη του C.W. -SMILE , κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με την
μεθοδολογία διενέργειας της σχολικής έρευνας, αλλά και τις προοπτικές βελτίωσης της
(σε σχέση με το στάδιο που βρισκόταν όταν πραγματοποιήθηκε αυτή η επίσκεψη).
Επιπλέον κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με τις διαστάσεις και υπόδείκτες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον συνολικό δείκτη μας, ανάλογα με την
σχολική κατηγορία, προσδιορίζοντας παράλληλα, βασιζόμενη σε όσα συζητήθηκαν
και τις βαρύτητες που μπορούν να λάβουν.
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1.3.4. Κύρια σημεία της παρακολούθησης μέρους του συνέδριου «2018
Help Fall Expo (14 November)», που διοργάνωσε το ερευνητικό κέντρο Human
Early Learning Partnership, σχετικό με την παιδική ευημερία και τη συλλογή
σχετικών δεδομένων, στις 14/11/2018.
Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε μια επιτόπια
έρευνα πεδίου, από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου, στον Καναδά, η οποία
μεταξύ των άλλων περιλάμβανε επίσκεψη στο Συνεδριακό του Κέντρο του University
of British Columbia στην Robson Square, στο Bανκούβερ και παρακολούθηση μέρους
του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 November)», που διοργάνωσε το
Ερευνητικό Κέντρο Human Early Learning Partnership, σχετικό με τη παιδική
ευημερία και τη συλλογή σχετικών δεδομένων, στις 14/11/2018. Στο συνέδριο
παρουσιάστηκαν κυρίως αποτελέσματα καταγραφής της παιδικής ευημερίας από τα
οποία μπορούσε κάποιος να εκμαιεύσει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικότερες
διαστάσεις ενός δείκτη παιδικής ευημερίας.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε η διάσταση ης επαφής και των σχέσεων φροντίδας με
τους γονείς και κυρίως με τη μητέρα ή άλλους κηδεμόνες και αναφέρθηκε πώς για τα
παιδιά όπου απουσίαζαν αυτές οι σχέσεις ήταν πιο πιθανόν να γίνουν πιο επιθετικά ,
να έχουν μελλοντικά χαμηλότερη ευημερία (από την κοινωνικό-οικονομική πλευρά
της), να είναι περισσότερο ευάλωτα στο στρες, να έχουν χαμηλή ανοσία, να
αναπτύξουν εγκεφάλους οι οποίοι δε θα μπορούν να ρυθμίζουν και να επιβληθούν σε
αρνητικά ερεθίσματα και συναισθήματα. Αναφέρθηκε η διάσταση της διατροφής της
μητέρας κατά την εγκυμοσύνη, η οποία αν δεν είναι κατάλληλη, συνδέεται με την
εμφάνιση παχυσαρκίας, διαβήτη, καρκίνου και άλλων προβλημάτων υγείας στο παιδί
που θα γεννηθεί. Αναφέρθηκε η διάσταση της ποσότητας και της ποιότητας του ύπνου
ως μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, η οποία όταν δεν είναι η κατάλληλη, μπορεί
να οδηγήσει το παιδί μεταξύ άλλων σε μεγάλη ανησυχία, άγχος αλλά και σε κατάθλιψη.
Αναφέρθηκε επίσης το παιχνίδι ως μια σημαντική διάσταση για την ανθρώπινη
ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας για την
κοινωνικό – οικονομική κατάσταση του παιδιού , από στοιχεία που μπορεί να μας
δώσει το παιδί σχετικά τη φροντίδα των δοντιών του, τόσο στο σπίτι όσο και από τις
επισκέψεις του στον οδοντίατρο ή στον οδοντοτεχνικό, αλλά και από τη γενικότερη
εικόνα που μας δίνουν τα δόντια του με μια ματιά. Αναφέρθηκε η διάσταση της
δυνατότητας παιχνιδιού έξω από το σπίτι, σε μια αυλή, σε μια αλάνα, κλπ, επίσης
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις ώρες που μπορεί να δαπανά ένα παιδί μπροστά
από μια οθόνη.
Επίσης αναφέρθηκαν η διάσταση της φυσικής δραστηριότητας, η διάσταση της
δυνατότητας συμμετοχής σε υπηρεσίες υγείας και άλλες διαστάσεις. Επιπρόσθετα η
Επιστημονική Υπεύθυνη συζήτησε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων με κάποιους
από τους εισηγητές, όπου ασχολούνταν με έρευνες παρόμοιες με την C.W. –SMILE,
τους κατέστησε γνωστό το έργο C.W. –SMILE και τους προσκάλεσε στο διεθνές
συνέδριο που διοργανώνεται από το ερευνητικό έργο C.W. - SMILE στην Αθήνα, τον
Αύγουστο του 2019. Από την παρακολούθηση του συνεδρίου, από την Επιστημονική
Υπεύθυνη, επιβεβαιώθηκαν ως κατάλληλες οι διαστάσεις, που ήδη περιλαμβάνει ο
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δείκτης μας και αποκαλύφθηκε η προοπτική συμπερίληψης και τυχόν νέων
διαστάσεων.
1.3.5. Κύρια Συμπεράσματα
Με το πέρας των δύο συναντήσεων με τον Ομότιμο Καθηγητή, Alex Michalos,
τη συνάντηση με την Διευθύντρια του MDI, Lisa Pedrini και την παρακολούθηση
μέρος του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 November)», επιβεβαιώνεται ότι
είναι δόκιμη τόσο η μεθοδολογία της γενικής έρευνας όσο και η μεθοδολογία της
σχολικής έρευνας του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, επίσης επιβεβαιώνεται η
συναίνεση ως προς τον ορισμό της ευημερίας, της συμπερίληψης συγκεκριμένων
διαστάσεων στην αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως την
ηλικία, το φύλο αλλά και τη σημαντικότητα της κάθε διάστασης μέσω της χρήσης
διαφορετικών βαρυτήτων. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας η
σύνδεση του ορισμού της παιδικής ευημερίας με σχετικές προσεγγίσεις του
Αριστοτέλη. Επιπρόσθετα η επιτόπια έρευνα στον Καναδά, έδωσε την ευκαιρία να
καταστεί το ερευνητικό έργο C.W.-SMILE γνωστό στην ευρύτερη επιστημονική
κοινότητα του Καναδά.
Ειδικότερα από τις συναντήσεις με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos,
επιβεβαιώνεται δόκιμος ένας ορισμός της παιδικής ευημερίας , με θεωρητικό υπόβαθρο
τις προσεγγίσεις του Αριστοτέλη, οι οποίες είναι πιο κοντά σε αυτό που εμείς σήμερα
ονομάζουμε «καλή ζωή». Επιτυγχάνεται λοιπόν συναίνεση ως προς το ότι ο ορισμός
αυτός θα μπορεί να εκκινεί και από τις τοποθετήσεις του Αριστοτέλη, κυρίως στα
Ηθικά Νικομάχεια και στη Ρητορική.
Ως προς την απονομή βαρυτήτων,
αντιλαμβανόμαστε πώς καθώς ισχύει το ακόλουθο : «ότι δηλαδή για κάθε διαφορετικό
άνθρωπο και κάθε διαφορετικό στάδιο της ζωής τους μπορεί ναι μεν να υπάρχει
διαφορετική άποψη για το τι είναι ευημερία, όμως πάντα υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο που
χαρακτηρίζει και ενώνει τις απόψεις τους όταν τους ομαδοποιήσουμε σε γκρουπ με βάση
τα διαφορετικά στάδια της ζωής τους και αυτό το πολύ μεγάλο, χαρακτηρίζει το σύνολο
του πληθυσμού.», ανάλογα μπορούν να αποδοθούν οι βαρύτητες. Δηλαδή για
παράδειγμα αντιλαμβανόμαστε ότι ο υπό-δείκτης «παιχνίδι» στα παιδιά του δημοτικού
θα πρέπει να λαμβάνει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι στα παιδιά του Λυκείου. Βεβαίως
η απονομή βαρυτήτων, δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι υποχρεωτικό , από τα λεγόμενα
του καθηγητή, επομένως προκύπτει συναίνεση, ως προς το ότι η χρήση τους είναι
προαιρετική, αλλά θα πρέπει σε περίπτωση χρήση τους να ληφθούν υπόψη τα
διαφορετικά στάδια της ζωής του ανθρώπου. Κι επομένως προκύπτει συναίνεση ως
προς το ότι οι βαρύτητες σε περίπτωση που θα αποδοθούν θα πρέπει να
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις διαφορετικές σχολικές κατηγορίες , καθώς
διαφορετικές διαστάσεις ή υπό-δείκτες είναι περισσότερο σημαντικοί σε κάθε
διαφορετικό στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου. Επιπλέον επιβεβαιώνεται πως η απουσία
κατάλληλων δεδομένων στη περιφέρεια της Αττικής, από εθνικές ή ευρωπαϊκές βάσεις
δεδομένων, είναι προβληματική για έρευνες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και
πόσο αναγκαία είναι η χρήση ερωτηματολογίων για την εξόρυξη πρωτογενών πια
δεδομένων. Παράλληλα επιβεβαιώνεται πόσο σημαντική είναι η έρευνα μας υπό το
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γενικότερο καθεστώς μακρόχρονης απουσίας κατάλληλων δεδομένων για την παιδική
ευημερία, σε τοπικό επίπεδο, συγκριτικά με το πλήθος δεδομένων που υπάρχουν για
αυτές τις έρευνες από εθνικές βάσεις , στον Καναδά και ακόμα περισσότερο στις
Η.Π.Α.. Επιπλέον από τη συζήτηση με τον Kαθηγητή επιτυγχάνεται συναίνεση ως προς
το ότι καθώς υπάρχει ποικιλομορφία απόψεων για την ευημερία (κάτι που
παρατηρήσαμε και στη πρώτη συνάντηση εργασίας στην Ελλάδα), η ευημερία θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια πολυδιάστατη έννοια και ως προς τον ορισμός της
και ως προς τις σχετικές εκφάνσεις της. Επομένως αποκαλύπτεται και η πολλαπλότητα
των προοπτικών και προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας, όχι μόνο στη περιφέρεια
της Αττικής, αλλά και οπουδήποτε στον κόσμο.
Από τη συνάντηση με την Lisa Pedrini, διευθύντρια του “MDI”, ενός δηλαδή
δείκτη πολύ κοντά στον δικό μας , ήτοι, αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας της σχολικής
κατηγορίας του Δημοτικού και η εξόρυξη δεδομένων γίνεται με τη χρήση
ερωτηματολογίων που μοιράζονται σε παιδιά σε σχολεία, όμοια δηλαδή με τη δική μας
έρευνα, προέκυψε συναίνεση ως προς το ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον δείκτη
μας πολλές διαστάσεις μεταξύ των οποίων και ο ελεύθερος χρόνος, του οποίου η
σημασία θα πρέπει να τονίζεται και στη διατύπωση ενός ορισμού για τη παιδική
ευημερία. Σημαντική βαρύτητα θα έπρεπε να δίνεται σε μια διάσταση η οποία θα
εξετάζει τη σχέση των παιδιών με τους ενήλικες της ζωής τους, καθώς αυτό όμως
ξεφεύγει από τους προσανατολισμούς της παρούσης έρευνας, δε θα συμπεριληφθεί,
τουλάχιστον για την ώρα. Μελλοντικά θα εξετάσουμε αν έχει κάποια σημασία να το
συμπεριλάβουμε. Επιπλέον επιβεβαιώνεται πώς στον Καναδά υπάρχουν έτοιμα
δεδομένα, σχετικά με τα δεδομένα όπου εμείς αναζητούμε σε τοπικό επίπεδο και για
αυτό επιβεβαιώνεται πάλι πόσο σημαντική είναι η παρούσα έρευνα και πόσο
σημαντικό θα ήταν να υπήρχε η δυνατότητα να συνεχιστεί μακροχρόνια. Επιπλέον
προέκυψε συναίνεση ως προς το ότι ο διαχωρισμός στο γένος θα πρέπει να υπάρχει
μόνο σε υπό-δείκτες που έχουν νόημα να εξεταστούν συγκριτικά μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών, προκειμένου να διατηρούνται τα πράγματα όσο πιο απλά και κατανοητά
γίνεται. Αναφορικά με τη σχολική έρευνα, προκύπτει ότι θα πρέπει να δώσουμε
έμφαση στην ενημέρωση ως προς τη σημαντικότητα να συμπληρώσουν τα παιδιά τα
ερωτηματολόγια, εξηγώντας τους τον δείκτη μας και τις διαστάσεις του και περεταίρω
ίσως και τι ορίζουμε εμείς ως ευημερία τελικά, προκειμένου να αντιληφθούν γιατί
απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα. Επίσης η συμπλήρωση τους στην σχολική αίθουσα
θα πρέπει να γίνεται σε καθεστώς τεστ, ενώ επίσης σημασία έχει να μην
περιλαμβάνονται πολλές ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια, ιδιαίτερα για τα μικρότερα
ηλικίας παιδιά. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που παρουσιάστηκε από τη συζήτηση και
ίσως μπορεί να αποτελέσει μελλοντική μας έρευνα ή μελλοντική συμπερίληψη στη
παρούσα, είναι η υπόνοια ότι τα παιδιά με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό προφίλ,
μπορεί να δηλώνουν περισσότερο ευτυχισμένα από εκείνα με υψηλό, ίσως λόγω
καλύτερης συνδεσιμότητας με τους ενήλικες στη ζωή τους.
Από τη παρακολούθηση του σχετικού με την έρευνα μας, συνεδρίου, στο
συνεδριακό κέντρο του “University British Columbia”, επιβεβαιώθηκε δόκιμο να
συμπεριληφθούν στον δείκτη μας ως διαστάσεις ή υπό-δείκτες ο ελεύθερος χρόνος, το
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παιχνίδι και κυρίως η δυνατότητα παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους όπως και η
δυνατότητα απρόσκοπτης συμμετοχής σε υπηρεσίες υγείας.
1.4. 2η Συνάντηση εργασίας – Επικύρωση Πορισμάτων
Στα πλαίσια της διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας του έργου πραγματοποιήθηκε
η
2 συνάντηση εργασίας, σκοπός της οποίας ήταν η επικύρωση (validation) των
συμπερασμάτων που εκμαιεύτηκαν από τη συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς στον
πρώτο κύκλο συνάντησης και επικύρωση της σχετικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε
τότε, καθώς και επικύρωση των συμπερασμάτων από την διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας
στον Καναδά (9/11/2018 έως 14/11/2018) προκειμένου να αποκαλυφθεί η
πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών και των
χαρακτηριστικών της στην περιοχή της Αττικής. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα
εξής:
•
Πορίσματα σχετικά με τον ορισμό της παιδικής φτώχειας,
λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό-πολιτιστικό και
εκπαιδευτικό πλαίσιο της Αττικής.
•
Πορίσματα σχετικά με τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας
που έχουν μεγαλύτερη σημασία για το συγκεκριμένο πλαίσιο.
•
Πορίσματα σχετικά με τους δείκτες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη μέτρηση της ευημερίας των παιδιών στην
Αττική και οι σχετικές βαρύτητες τους .
•
Πορίσματα σχετικά με καινοτόμες μεθόδους καταγραφής της
παιδικής ευημερίας στον Καναδά.
•
Πορίσματα σχετικά με σημαντικές για τη παρούσα έρευνα
διαστάσεις και δείκτες τις παιδικής ευημερίας που προκύπτουν από αντίστοιχες
επιστημονικές έρευνες στον Καναδά.
•
Πορίσματα σχετικά με τη σχέση ευτυχίας, παιδικής ευημερίας
και υλικής στέρησης από αντίστοιχες επιστημονικές έρευνες στον Καναδά.
H συνάντηση διαιρέθηκε σε τρεις υπό-συναντήσεις , ανάλογα με τη κάθε
σχολική κατηγορία.
1.4.1. Δήμος Αμαρουσίου
Η εκπρόσωπος του Δήμου Αμαρουσίου, κα. Ελένη Γιαννακοπούλου,
κοινωνική λειτουργός, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι βασικές θεματικές που χρήζουν
προσοχής είναι η ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, αλλά και η
θέσπιση του θεσμού της παρουσίας κοινωνικού λειτουργού στα σχολεία της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι, τουλάχιστον στο Δήμου Αμαρουσίου οι
ανάγκες κάλυψης του φαγητού και των φαρμάκων είναι προβλήματα που λύθηκα ν
σχετικώς γρήγορα, ιδίως με τη βοήθεια του νόμου των ανασφάλιστων πολιτών περί
ελευθερίας πρόσβασης στα κέντρα του Ε.Σ.Υ. από το 2015 και μετά, τόσο για τους
Έλληνες πολίτες όσο και για τους οικονομικούς μετανάστες (νόμιμους ή παράνομους).
Ωστόσο, ενώ τα βασικά ζητήματα υγείας καλύπτονται, θα μπορούσε να γίνει μια
πρόταση να καλύπτονται και πιο εξιδεικευμένα θέματα, όπως πχ σιδεράκια ή
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ορθοπεδικά εξαρτήματα για τα παιδιά της σχολικής κατηγορίας κυρίως του Δημοτικού
που έχουν ανάγκη και οι οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν. Επιπλέον, γίνεται
αναφορά στην κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών προς αυτή την κατεύθυνση με
χορηγίες και εράνους περιστασιακού χαρακτήρα, καθώς η συστηματική βοήθεια
κρίνεται αδύνατη.
Σε επίπεδο σίτισης, κοινωνικών παντοπωλείων, κοινωνικών φαρμακείων,
ιματιοθήκης, επίπλων, και οικιακών συσκευών οι ανάγκες σε επίπεδο δήμου μπορούν
να καλυφθούν. Ειδικότερα στο κομμάτι της σίτισης, ο Δήμος, η Εκκλησία και οι ΜΚΟ
υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων σε σημείο διάσπασης-διαρροής
αγαθών, αφού μπορεί πχ μια οικογένεια να λαμβάνει γεύματα από τρεις φορείς
ταυτόχρονα, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα της κατασπατάληση πόρων, αλλά και την
ενίσχυση της νοοτροπίας των επαγγελματιών ανέργων που εκμεταλλεύονται στο
έπακρο της πολιτικές αλληλεγγύης,
υπό την έννοια ότι λόγω ποιοτικών
χαρακτηριστικών (χαμηλό μορφωτικό επίπεδο) βολεύονται. Έτσι κι αλλιώς, πλέον οι
χορηγίες για τα γεύματα αυτά έχουν μειωθεί κατά πολύ λόγω της οικονομικής κρίσης.
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε η τεράστια σημασία της διασφάλισης της ψυχικής
υγείας των παιδιών, που οφείλονται στην οικονομική κρίση, όπως η τελευταία
επηρέασε τις οικογενειακές σχέσεις φέρνοντας στην επιφάνεια περισσότερα
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μια ακόμη πολύ σημαντική δράση του Δήμου
Αμαρουσίου είναι τα κοινωνικά φροντιστήρια, στον τομέα της εκπαίδευσης για παιδιά
κυρίως της σχολικής κατηγορίας του Λυκείου αλλά και του Γυμνασίου. Ο δήμος
συνεργάζεται με φροντιστήρια που αναλαμβάνουν παιδιά οικογενειών σε ανάγκη,
χωρίς τα παιδιά να το γνωρίζουν. Ακόμη, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της
διαπίστωσης της από την εμπειρία της στο χώρο, συμπλήρωσε ότι το πώς
αντιμετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά (κυρίως της σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού) τον
τρόπο ζωής τους και τις όποιες αλλαγές μπορεί να αντιλαμβάνονται στο πλαίσιο του
νοικοκυριού μέσα στο οποίο μεγαλώνουν είναι απόρροια της σχέσης που υπάρχει και
αναπτύσσεται, ή όχι, ικανοποιητικά με τους γονείς, αφού ειδικά στις μικρότερες ηλικίες
τα παιδιά μιμούνται. Παράδειγμα αυτού είναι παιδιά που μεγαλώνουν με αλλοδαπές
babysitters και αντιμετωπίζουν σύγχυση στην εκμάθηση της γλώσσας.
Ακόμη, ζητήματα προβληματικών καταστάσεων που ενδεχομένως προκύπτουν
από την απουσία υγιών σχέσεων στο οικογενειακό περιβάλλον θα μπορούσαν ως ένα
βαθμό να αποφεύγονται, σύμφωνα με την κα Γιαννακοπούλου, εάν υπήρχε
θεσμοθετημένη συστηματική παρουσία κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία ανά
τακτικά χρονικά διαστήματα, οι οποίοι θα παρακολουθούσαν τα παιδιά και θα
μπορούσαν να παρέμβουν. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η απομάκρυνση των
κοινωνικών λειτουργών από τα σχολεία λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας, με
αποτέλεσμα να υπάρχει απουσιάζει η ενημέρωση για σημαντικά κοινωνικά θέματα που
ενδεχομένως να απασχολούνται παιδιά, όπως η διαχείριση πένθους, η ανεργία των
γονέων κλπ.
Καταληκτικά, έγινε συζήτηση για την πιθανότητα να ζουν παιδιά σε συνθήκες
αστεγίας, όπου αναφέρθηκε ότι στο βόρεια τομέα της Αττικής είναι λίγες οι
περιπτώσεις, αφού πρόκειται για πληγή του δήμου Αθηναίων κυρίως. Εκεί μάλιστα
υπάρχουν άλλου είδους θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης, όπως οι λίστες αναμονής
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των κοινωνικών ξενώνων και οι ώρες διαθεσιμότητας των υπνωτηρίων. Ωστόσο,
ευτυχώς οι άστεγοι στην πλειοψηφία τους είναι ενήλικες, που σημαίνει ότι υπάρχει μια
μέριμνα για να μη ζουν τα παιδιά στο δρόμο.
Συμπερασματικά, η κα Γιαννακοπούλου επί της ουσίας επιβεβαίωσε τα
πορίσματα της προηγούμενης συνάντησης συνοψίζοντας ότι θα πρέπει να
συμπεριλάβουμε τη διάσταση της ψυχικής υγείας, καθώς και την ανάγκη για
φροντιστηριακή εκπαίδευση για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, ενώ όσον
αφορά το πολιτισμικό κεφάλαιο επισημάνθηκε ότι το σχολείο μπορεί να παίξει
πρωτεύοντα ρόλο διαπαιδαγώγησης για τη σημασία της ποιοτικής ψυχαγωγίας.
1.4.2. HopeGenesis
Η HopeGenesis12 είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με τομέα δράσης την υγεία και
την κοινωνική πρόνοια, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο ζήτημα της
υπογεννητικότητας. Κύριο μέλημα της οργάνωσης αυτής είναι η παροχή ιατρικών
υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας σε γυναίκες που κατά την περίοδο της
εγκυμοσύνης, από την πρώτη μέρα της κύησης μέχρι και την ημέρα του τοκετού, οι
οποίες βρίσκονται σε ανάγκη, κυρίως σε εκείνες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες
περιοχές της Ελλάδας ή απομονωμένα νησιά. Η σχέση της δράσης της συγκεκριμένης
ΜΚΟ με το περιεχόμενου του εν λόγω ερευνητικού έργου συνίσταται στο ότι η
υπογεννητικότητα αποτελεί αφετηρία για να μιλήσουμε για παιδική ευημερία. Την ίδια
λογική πορεία ακολουθεί και η UNICEF. Πρώτα δηλαδή εξετάζεται αν γεννιούνται
παιδιά, και στη συνέχει αν ευημερούν. Επιπλέον, η υπογεννητικότητα συνιστά
παράγοντα που σχετίζεται με τη διάσταση που αφορά τη δωρεάν πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας, για παράδειγμα η αδυναμία κάλυψης εξόδων τοκετού αφορά τους
γονείς και άμεσα το βρέφος, που μπορεί να διατρέξει κίνδυνο.
Όσον αφορά την υπογεννητικότητα, η οποία συνιστά αφετηρία διερεύνησης της
παιδικής ευημερίας και επιδεινώθηκε στα χρόνια της κρίσης, η κα Μαρία Γκανούρη
(Project Manager στη HopeGenesis), αναφέρθηκε στη δημογραφική διαίρεση που
παρατηρείται, αφού οι περιοχές της βόρειας Ελλάδας παρουσιάζουν αυξημένους
δείκτες γονιμότητας ενώ οι στα νότια βλέπουμε αυξημένη υπογεννητικότητα. Αυτή η
γεωγραφική διαίρεση παρατηρείται γενικότερα στην Ευρώπη. Βάσει στοιχείων της
ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελλάδα το 2017 είχαμε 85.000 γεννήσεις έναντι 125.000 θανάτων.
Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2011, πρώτη φορά μετα το 1944 ξαναϋπάρχει
αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Ως βασικό πρόβλημα λογίζεται η
ανασφάλεια που έχουν οι μέλλουσες μητέρες και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους
φορείς, λόγω κυρίως της περιορισμένης προσβασιμότητας στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, το άνισα κατανεμημένο νοσοκομειακό και μαιευτικό δίκτυο, λόγω των
μειωμένων κρατικών και περιφερειακών δαπανών, τα κόστη μεταφορών και η
μετανάστευση του νεαρού δυναμικού της χώρας.
Στα πλαίσια της δράσης, αναφέρθηκε η ένταξη 388 περιοχών, με τη βοήθεια
χορηγιών στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από μεγάλο αριθμό εταιρειών,
ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Τονίστηκε ότι
12

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://hopegenesis.org/gr/
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στις νησιωτικές περιοχές το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, αλλά αφορά κυρίως την
πρόσβαση και την έλλειψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ενώ τίθεται και θέμα
νοοτροπίας των γυναικών, που δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης
τους. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προσφέρεται η λύση της
αεροδιακομηδής, που όμως δεν είναι πάντοτε εφικτή και ανά όποια ώρα, πράγμα που
δείχνει ακόμη μια φορά την απουσία των κρατικών δομών, ιδίως για τις ακριτικές
περιοχές.
Σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση της
HopeGenesis για την
υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και τον αντίκτυπο της στην οικονομική ανάπτυξη13 ,
και όπως ανέφερε η κα Γκανούρη, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών ενέτεινε
το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αφού την περίοδο 2010-2015, τα χρόνια δηλαδή
της έντονης οικονομικής δυσμένειας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα, το
ποσοστό της γονιμότητας ήταν χαμηλότερο από το επίπεδο αντικατάστασης γενεών
στις χώρες που αποτελούν περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Η 68η θέση
της Ελλάδας στη σχετική λίστα των 80 χωρών υπερτονίζει το δημογραφικό πρόβλημα
στη χώρα αλλά και την πιθανή επίδραση που μπορεί να έχει στο μέλλον (HopeGenesis,
2018).
1.4.3. Δήμος Μεγαρέων
Στα πλαίσια της επικοινωνίας με δήμους της περιφέρειας Αττικής, η
εκπρόσωπος από το Δήμο Μεγαρέων 14 κα Ελένη Ρήγα, αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού και αρμόδια,
μεταξύ άλλων, για την κοινωνική αρωγή και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
παρευρέθηκε στη συνάντηση εργασίας και αναφέρθηκε στα προβλήματα που καλείται
να αντιμετωπίσει σε περίοδο κρίσης ένας δήμος που βρίσκεται υπό καθεστώς έκτακτης
ανάγκης, όπως τα έχει βιώσει η ίδια στην ενάμισι έτους θητεία της μέχρι στιγμής. Έγινε
αναφορά στην προσπάθεια που γίνεται για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης ειδών
πρώτης ανάγκης για τα παιδιά, για την εξασφάλιση σχολικών γευμάτων, την παροχή
συσσιτίου στις άπορες οικογένειες και τη δυνατότητα ιματιοθήκης και κέντρου
παροχής σχολικών ειδών. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι επειδή ο δήμος είναι σε
καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όλα τα σχολεία καλύπτονται από σχολικά γεύματα, ενώ
υπάρχουν και συσσίτια για 100 περίπου ωφελούμενους. Ακόμη, όσο περνάει ο καιρός
τα αιτήματα αυξάνονται, πράγμα που συμβαίνει γιατί η σταθερότητα των δομών στο
συγκεκριμένο δήμο εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες. Η ιματιοθήκη μπορεί να
καλύψει ανάγκες πολλών οικογενειών, ενώ υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σε βρεφικό
εξοπλισμό αλλά και σε είδη καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής κλπ. Επιπλέον, έγινε
συζήτηση σχετικά με τα περιστατικά που αφορούν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος λόγω αδυναμίας πληρωμής, αλλά και της αποδήμησης των νέων της περιοχής
λόγω της έντονης υλικής αποστέρησης που προέκυψε μετά τη φυσική καταστροφή,
αναφέροντας ότι για το προηγούμενο διάστημα περίπου 60 νοικοκυριά περνούν από
HopeGenesis, (2018), H υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και o αντίκτυπος της στην οικονομική
ανάπτυξη, διαθέσιμο στο: http://hopegenesis.org/gr/data/stats/HOPEgenesisNPO_stats1.pdf
13

14

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://www.megara.gr/portal/index.php
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επιτροπή του δήμου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ για την κάλυψη ποσοστού της οφειλής
τους.
Επιπρόσθετα, σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών, αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά ότι « κάτω από ακραίες συνθήκες ευδοκιμούν οι ακραίες
συμπεριφορές». Η δομή του δήμου απασχολούσε 2 ψυχολόγους με οχτάμηνη σύμβαση
οι οποίοι εξέτασαν πάνω από 70 περιστατικά μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά (όχι
Ρομά- οι Ρομά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πλυθησμού των Μεγάρων -1425
καταγγεγραμμένοι συν τους διερχόμενους), αν και η ψυχολογική υποστήριξη
θεωρείται πολυτέλεια όταν δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες επιβίωσης. Ακόμη, έγινε
αναφορά στο γεγονός ότι οι νέοι σε παραγωγική ηλικία φεύγουν από την περιοχή λόγω
έλλειψης ευκαιριών και μη ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης, πολύ περισσότερο
μετά τις δύο φυσικές καταστροφές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν (πλημμύρα και
πυρκαγιά) όπου πολλοί έχασαν εξολοκλήρου τις περιουσίες τους. Αναφέρθηκε ότι τα
ζητήματα αυτά βρήκαν κάποια ανταπόκριση όσο υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη του
ζητήματος, ενώ πλέον υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε ρουχισμό, αφού η τελευταία
κινητοποίηση αποδείχθηκε φιάσκο, αφού χάθηκαν πολύτιμες εργατοώρες και πόροι.
Ως συμπέρασμα είδαμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή κοινωνική αλληλεγγύη ενώ έγινε η
παραδοχή ότι μόνο όταν κάποιος κληθεί να βιώσει ο ίδιος μια κατάσταση μπορεί να
κατανοήσει και να βοηθήσει το συνάνθρωπο.
Για τα περιστατικά αυτά εξέφρασε την εμπειρία της η κα. Ελένη Τάνη,
Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και
Τουρισμού στο Δήμο Μεγαρέων, η οποία μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται στα
πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας για την παροχή υπηρεσιών στήριξης στους πολίτες,
αλλά και την απουσία σύμπνοιας από πλευράς του κοινού, το οποίο σύμφωνα με τα
λεγόμενα των δύο κυριών δείχνει να μη σέβεται και να μην εκτιμά την προσπάθεια
αυτή βανδαλίζοντας το χώρο δημιουργώντας συνθήκες αναστάτωσης.
1.4.4. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σαλαμίνας-ΜΚΟ ΔΗΣΚΕΑΝ
(Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη)
Σημαντικός φορέας κρατικής αλληλεγγύης για οικογένειες και άτομα σε
κατάσταση ανάγκης συνιστούν τα κοινωνικά Παντοπωλεία. Στο πλαίσιο αυτό, η κ.
Μάγια Δημητριάδου, εκπρόσωπος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμο
Σαλαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗΚΣΕΑΝ (Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη) συμμετείχε
στη συνάντηση εργασίας και αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν σε επίπεδο
δήμου. Πιο συγκεκριμένα, έγινε λόγος για την προσφορά τροφίμων για οικογένειες που
βρίσκονται σε ανάγκη, τη στιγμή που δηλώνονταν κρούσματα λιποθυμιών παιδιών
λόγω μειωμένης πρόσληψης τροφής. Συγκεκριμένα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Σαλαμίνας αναφέρθηκε ότι λειτουργεί με τη βοήθεια χορηγιών και εσόδων
από εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων, δηλαδή τη επίτευξη
διαθεσιμότητας προϊόντων βασικής ανάγκης. Στην ερώτηση για το αν υπάρχει
εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτές τις δομές αλληλεγγύης η απάντηση ήταν ότι ενώ
υπάρχει προσέλευση, η συστηματοποίηση των παροχών και η παγίωση της δομής θα
μπορούσε να λειτουργήσει πολύ θετικά.
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1.4.5. Συμπαράσματα
Όπως είναι φανερό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετείχαν στη 2η
συνάντηση εργασίας, στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας για την παρακολούθηση,
μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας στη γεωγραφική περιοχή
της Αττικής επικυρώνουν τα πορίσματα της 1ης συνάντησης ως προς τις διαστάσεις που
πρέπει να ληφθούν υπόψιν, παραθέτοντας την πολύτιμη εμπειρία τους στο χώρο της
αλληλεγγύης και της βοήθειας, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας διασφάλισης και
προάσπισης των ανθρώπινων, και δη, των παιδικών δικαιωμάτων, ώστε να
εξαλείφονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανισότητες στις ευαίσθητες αυτές
ηλικίες, αφού η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από παιδιά που μεγαλώνουν πριν την ώρα
τους λόγω συνθηκών αλλά παιδιά ευτυχισμένα που νιώθουν ασφαλή για το μέλλον
τους.
Ειδικότερα τα ζητήματα της σίτισης, της αστεγίας, της ηλεκτροδότησης της
κατοικίας, της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μπαίνουν
στο μικροσκόπιο ,σχεδόν από όλους τους φορείς, φανερώνοντας τη σπουδαία σημασία
συμπερίληψης τους, ως διαστάσεις ενός δείκτη παιδικής ευημερίας, προσαρμοσμένου
στα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας της Αττικής και αποκαλύπτοντας
τη
πολλαπλότητα των προοπτικών και προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των
χαρακτηριστικών της στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής. Ενδιαφέρον προκαλεί η
τοποθέτηση σχετικά με τις ανάγκες κάλυψης οδοντιατρικών ζητημάτων παιδιών,
καθώς οι οικογένειες τους αδυνατούν, το οποίο συνδέεται με τη πληροφορία που
εκμαιεύτηκε στον Καναδά, σχετικά με η σύνδεση της κατάστασης των δοντιών των
παιδιών ή τη συχνότητα επισκέψεων τους στον οδοντίατρο και τις συνθήκες υλικής
διαβίωσης τους. Στη κατάληξη της συζήτησης πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση από
την επιστημονικά υπεύθυνη, η οποία αναζήτησε συναίνεση ως προς την επικύρωση
των συμπερασμάτων από τις συναντήσεις που είχαν προκύψει σε Αττική και Καναδά
και οι οποίες αφορούσαν την συμπερίληψη συγκεκριμένων διαστάσεων ή/και υπόδεικτών στο συνολικό δείκτη , ήτοι, την διατροφή, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
την απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, το παιχνίδι στην ύπαιθρο, τον
ελεύθερο χρόνο, το πολιτισμικό κεφάλαιο και τις σχετικές βαρύτητες τους ανάλογα με
τη σχολική κατηγορία, όπως και την άμεση ή έμμεση αποτύπωση τους σε έναν ορισμό
για την παιδική ευημερία. Η συναίνεση επιτεύχθηκε. Επιπλέον αναζήτησε συναίνεση
ως προς τη συμπερίληψη της αστεγίας, ως δείκτη ή διάσταση με μεγάλη βαρύτητα για
όλες τις σχολικές κατηγορίες και επιτεύχθηκε. Επίσης από τη συνάντηση αυτή
προκύπτει ότι η υπογεννητικότητα μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένας περιορισμός
(διακόπτης) για την παιδική ευημερία, καθώς οι κανονικές γεννήσεις παιδιών , είναι η
αφετηρία να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε την παιδική ευημερία. Αν δεν υπάρχουν
παιδιά, δεν μπορούμε καν να εξετάζουμε την παιδική ευημερία. Επομένως η επίτευξη
φυσιολογικών αριθμητικά γεννήσεων παιδιών, είναι ο δρόμος που μπορεί υπόπροϋποθέσεις (δηλαδή αν τηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα και οι διαστάσεις
παιδικής ευημερίας που θα εξετάσουμε) να μας οδηγήσει στην επίτευξη της παιδικής
ευημερίας και ίσως αυτό να αποτελέσει στο μέλλον μια σχετική εξέλιξη του δείκτη
μας.
Working Paper 2019 -01

38

“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE”

1.5. Συνάντηση με το Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του
Παιδιού
Η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη15 από το 1997 στοχεύει στην
προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, υπό τον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων
παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες του. Σημείο ενδιαφέροντος για το Συνηγόρου του
Πολίτη είναι ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, και για το λόγο αυτό υπάρχει
εξειδικευμένο τμήμα που λειτουργεί ως Συνήγορος του Παιδιού16, από τον Ιούλιο του
2003. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Παιδιού, είναι η γνωστοποίηση
των παιδικών δικαιωμάτων στο ευρύ κοινό, η νομική παρακολούθηση της παραβίασης
τους, αλλά και η εξασφάλιση ότι η φωνή των παιδιών «ακούγεται» όταν παρίσταται
ανάγκη.
Προς συμπλήρωση και περαιτέρω επικύρωση των πορισμάτων που προέκυψαν
από τις δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με το Συνήγορο του Πολίτη,
και πιο συγκεκριμένα με το τμήμα του Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε
δια ζώσης συνάντηση στο κτίριο του Συνηγόρου στις 14 Δεκεμβρίου 2018, η κα.
Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, Ειδική Επιστήμονας για τα Δικαιώματα του παιδιού
ανέφερε τα εξής:
Όσον άφορα την ψυχική υγεία των παιδιών, πιθανώς να υπάρχει αύξηση των
περιστατικών οικογενειών που είναι ήδη επιβαρυμένες ψυχολογικά, λόγω της φτώχειας
και της υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, πράγμα που μάλλον εντείνεται από την
απουσία των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Εμφανή προβλήματα που παρατηρούνται και επισημαίνονται από την
επιστημονική ομάδα του Συνηγόρου είναι:
•
η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (πχ αδυναμία
εμβολιασμού)
•
Η δυσκολία πρόσβασης σε παιδικούς σταθμούς
•
η περιορισμένη εξασφάλιση υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα
•
το γενικότερο καθεστώς της υφιστάμενης «κρατικής» φτώχειας,
το οποίο δυσχεραίνει την ένταξη στην εκπαίδευση, ιδίως για τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες.
Πιο συγκεκριμένα, η κα Μοσχοπούλου ανέφερε ότι από την έξαρση του
μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα και έπειτα, οι κρατικές παροχές για την
εκπαιδευτική και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο των μικρών Ελλήνων όσο
και των παιδιών των μεταναστών είναι αρκετά περισσότερο από ανεπαρκείς, και σε
συνδυασμό με τη μείωση προσωπικού που έγινε στον φορέα, η αντιμετώπιση των
περιπτώσεων που καταφεύγουν στο Συνήγορο για περαιτέρω στήριξη κρίνεται
δυσχερής. Ακόμη, εξαιτίας αυτού του φόρτου, κρίνεται αδύνατο να βγουν στατιστικά
των περιπτώσεων από την ίδια την επιστημονική ομάδα. Ωστόσο, στοιχεία χρήσιμα για
την έρευνα μας θα μπορούν να αντληθούν από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου που
θα δημοσιευθεί μέσα στο 2019.

15
16

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.synigoros.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.0-18.gr/
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Τα λεγόμενα της κας Μοσχοπούλου επιβεβαιώνονται από την εκτεταμένη
δράση του συνηγόρου για τα ζητήματα αυτά, όπως διαπιστώνεται από την παρεχόμενη
πληροφόρηση που μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του φορέα. Το 2012, στην
«Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του
ΟΗΕ»17, αναφέρεται ότι τα παιδιά είναι έμμεσοι δέκτες των επιπτώσεων που επιφέρουν
οι περικοπές δημοσίων δαπανών. Στο κλίμα που δημιουργούν οι συνθήκες ένδειας και
υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, η κρίση που διέρχεται το ίδιο το εκπαιδευτικό
σύστημα επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψης εμπιστοσύνης των παιδιών
και εφήβων, πολύ περισσότερο μάλιστα εκείνων που ζουν στο περιθώριο. Στη συνέχεια
μπορεί κανείς να δει στατιστικά στοιχεία αναφορών με θέματα παραβιάσεων των
δικαιωμάτων των παιδιών για το διάστημα 2003-2012:
Διάγραμμα 6: Αριθμός παραβιάσεων ανηλίκων ανά έτος

Διάγραμμα 7: Θεματικές παραβιάσεων δικαιωμάτων του Παιδιού

Συνήγορος Του Παιδιού, (2012α), Έκθεση προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕΔιαπιστώσεις και Προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του Παιδιού
στην Ελλάδα (Ιούλιος 2003-Δεκέμβριος 2011), διαθέσιμο στο :
https://www.synigoros.gr/resources/docs/ek8esh-pros-thn-epitroph-dikaiwmatwn-toy-paidioy-toyohe.pdf
17
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Πηγή: Eurostat, Statistics in focus 9/2012,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12- 009/EN/KS-SF-12009-EN.PDF
Σε έρευνα του Εφηβικού Συμβουλίου του Συνηγόρου του Παιδιού (2011-2012)
για τις «Συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών» με
δείγμα 1.211 παιδιά και των δύο φύλων από 22 γυμνάσια και λύκεια σε όλη την
Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας καταδεικνύουν τις επιπτώσεις
της κρίσης στην παιδική ευημερία. Τα παιδιά πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση έχει
επηρεάσει την προσωπική και οικογενειακή ζωή τους, ενώ και τα ποσοστά αρνητικών
αλλαγών (μείωση στο χαρτζιλίκι, η διακοπή εκμάθησης ξένων γλωσσών, η αποχή από
εξωσχολικές δραστηριότητες) στη ζωή των μαθητών δείχνουν να είναι υψηλά.
Συμπερασματικά, οι μαθητές πιστεύουν ότι η κρίση έχει σοβαρές συνέπειες στη ζωή
τους: 89% στην οικογένεια, 82% στο σχολείο και 92% στην υπόλοιπη κοινωνία
(Συνήγορος του Παιδιού , 2012β).
1.5.1. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, επιβεβαιώνονται σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό, τα
συμπεράσματα των προηγούμενων συναντήσεων. Ενώ επιπλέον επιβεβαιώνεται η
ύπαρξη σημαντικών συνεπειών της κρίσης στην ευημερία παιδιών της σχολικής
κατηγορίας του Γυμνασίου και του Λυκείου.
1.6. Συνάντηση με Προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ
Στα πλαίσια περαιτέρω επικύρωσης των προηγούμενων πορισμάτων αλλά και
μεγαλύτερης διερεύνησης της έκφανσης της αστεγίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
ερευνητή του C.W. SMILE , με την προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ κ. Τριανταφύλου Ελένη,
Κοινωνική Λειτουργό, στην υπηρεσία της, τη Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, 14.30 μμ.
Αρχικά ο ερευνητής επιδίωξε συναίνεση ως προς τη συμπερίληψη στον
συνολικό δείκτη παιδικής ευημερίας, διαστάσεων που αφορούν την οικονομική αλλά
και την μη οικονομική ευημερία (παιχνίδι, ελεύθερος χρόνος, κ.α.). Η προϊστάμενη του
ΚΥΑΔΑ, αναφέρθηκε στο ότι η παιδική ευημερία εξαρτάται όντως από πολλαπλούς
παράγοντες , γιατί όταν υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια, όταν
υπάρχει ανεργία επιφέρει ψυχολογικά προβλήματα στους γονείς με αποτέλεσμα αυτά
να βγαίνουν προς τα παιδιά. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα των
παιδιών στην επιλογή, ως προς το τι θα μπορέσουν κάνουν γιατί υπάρχει πάντα ο
περιορισμός της έλλειψης χρημάτων και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ξεκινάει ένας
φαύλος κύκλος, διότι είναι κατανοητό ότι τόσο η ποιότητα ζωής των παιδιών, όσο και
η ποιότητα ζωής των οικογενειών επιδεινώνεται όταν απουσιάζει κατά κύριο η
οικονομική ευημερία. Επομένως, σημείωσε, ότι ένας βασικός παράγοντας που αφορά
στην οικονομική ευημερία, η οποία έχει πολλαπλά βήματα, τα οποία είναι μια αλυσίδα.
Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι, δεν μπορεί να επιτευχθεί και
να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για την οικογένεια και τα μέλη, οπότε
εμφανίζονται φαινόμενα βίας λόγω εκνευρισμού, αλλά και πιο σύνθετα φαινόμενα, τα
οποία είναι πιο επικίνδυνα, όπως η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η εξάρτηση
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από ναρκωτικές ουσίες. Επίσης επειδή το βασικό αντικείμενο της υπηρεσίας της είναι
η ενασχόληση με το φαινόμενο της αστεγίας στο δήμο Αθηναίων ανέφερε, ότι μέσα
από την εμπειρία τους, έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά εξαιτίας της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ο πατέρας επιλέγει να εγκαταλείψει την
οικογενειακή εστία, διότι δεν μπορεί να αντέξει τη διαρκή ένταση λόγω έλλειψης
χρημάτων, αλλά επιπλέον δεν μπορεί να αντέξει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τους
απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την οικογένειά του. Έτσι, επιλέγει να
αποποιηθεί την δυσχερή αυτή κατάσταση και αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή του ως
άστεγος στους δρόμους της Αθήνας. Διευκρίνισε, ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται
ειδικά σε οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν από αρκετές
έως πολλές περιπτώσεις, στις οποίες ο πατέρας προσέρχεται στην υπηρεσία για να
αιτηθεί στέγαση. Συνοψίζοντας, κατέληξε ότι θα μπορούσε να πει συνολικά ότι
συμφωνεί με τον παραπάνω ισχυρισμό, του ερευνητή.
Στη συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε αν οι συνθήκες υλικές διαβίωσης,
επηρεάζουν την παιδική ευημερία και η προϊστάμενη τόνισε πως την επηρεάζουν πολύ.
Επίσης ο ερευνητής επιδίωξε συναίνεση ως προς την διατροφή , ρωτώντας αν αυτό
είναι κάτι που επηρεάζει τη παιδική ευημερία. Η προϊστάμενη τόνισε πώς την
επηρεάζει πολύ. Επίσης ανέφερε ότι η υπηρεσία τους, διαθέτει καθημερινώς και για
δυο φορές την ημέρα, υπηρεσία σίτισης, κατά την οποία μπορεί οποιοσδήποτε
ελεύθερα και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα να έρθει και να παραλάβει
την τροφή του. Επιπλέον συμπλήρωσε πώς αν κάποιος παραβρεθεί μια μέρα στο
συσσίτιο της υπηρεσίας τους, θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, οι
οποίες έρχονται για να διασφαλίσουν την καθημερινή τους διατροφή. Επισήμανε
λοιπόν, ότι αυτή είναι μια εικόνα, την οποία κάθε παιδί αποτυπώνει από τα πολύ μικρά
του χρόνια και ίσως αρχίζει να κάνει μια σύνδεση με το γεγονός ότι η ζωή του μπορεί
να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον ο ερευνητής
ρώτησε αν ότι το επίπεδο του εισοδήματος επηρεάζει την παιδική ευημερία και αν
υπάρχει κάποιο επίπεδο εισοδήματος κάτω από το οποίο η επήρεια είναι μεγαλύτερη.
Η προϊστάμενη απάντησε ότι φυσικά την επηρεάζει. Επίσης ανέφερε ότι η υπηρεσία
τους εξυπηρετεί οικογένειες κάτω από τα όρια της φτώχειας, τα οποία αύτη τη στιγμή
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι για μια οικογένεια με 1 παιδί στα 4.560 ευρώ.
Επισήμανε ότι με αυτό το ύψος χρημάτων για 1 χρόνο μια οικογένεια θα χρειαστεί να
καλύψει όλες τις βασικές της ανάγκες. Ενώ σημείωσε ότι γνωρίζουν, από την εμπειρία
τους, ότι μια ανάγκη που δεν ικανοποιείται είναι αυτή της θέρμανσης. Για αυτές τις
οικογένειες λοιπόν, η υπηρεσία τους, φροντίζει μέσω των συσσιτίων, του κοινωνικού
παντοπωλείου και των δωροεπιταγών να διασφαλίσει να μην διαρραγεί ο
οικογενειακός πυρήνας όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Επιπρόσθετα ο ερευνητής
τοποθετήθηκε στο κατά πόσο η πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη επηρεάζει το επίπεδο της ευημερίας τους. Η προϊστάμενη ανέφερε πώς την
επηρεάζει και για αυτό και η υπηρεσία τους διαθέτει το κοινωνικό φαρμακείο, μέσω
του οποίου οι οικογένειες, οι οποίες ζουν σε συνθήκες που είναι κάτω από τα όρια της
φτώχειας, εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες όσο αφορά ειδικά στη φαρμακευτική τους
κάλυψη, ενώ, διατίθενται τα δημοτικά ιατρεία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση.
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Στη συνέχεια ο ερευνητής αναφέρθηκε σε διαστάσεις που επηρεάζουν την μη
οικονομική παιδική ευημερία. Συγκεκριμένα ρώτησε αν η εκπαίδευση συμβάλλει στην
καλλιέργεια των παιδιών. Η προϊστάμενη επισήμανε ότι φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο,
αλλά ότι το μεγαλύτερο ρόλο το διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αυτοί
που χρειάζεται να εμφυσήσουν στα παιδιά την ικανότητα να σέβονται τον συνάνθρωπό
του και γενικά να είναι ενάρετα. Στη συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε αν συμβάλλει στην
παιδική ευημερία το εάν ένα παιδί έχει την δυνατότητα σε ελεύθερο χρόνο ή/και την
δυνατότητα να παίζει και να ψυχαγωγείται. Η προϊστάμενη απάντησε ότι είναι ένα από
τα σημαντικότερα πράγματα, τα οποία συμβάλλουν στην ευημερία ενός παιδιού.
Επιπρόσθετα ο ερευνητής ρώτησε για παιδιά, τα οποία είναι άστεγα, αν
βρίσκονται σε στέγες, αν φιλοξενούνται σε συγγενείς, ή αν γνωρίζουν τέτοια
φαινόμενα. Η προϊστάμενη τόνισε ότι δεν έχει κάποια εικόνα δυστυχώς, διότι η
υπηρεσία τους δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτού του ζητήματος. Επισήμανε όμως ότι
επίσημη καταγραφή των αστέγων παιδιών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Ο ερευνητής
επιμένοντας στο φλέγον ζήτημα, τόνισε πώς έχουμε την ανησυχητική πληροφορία, ότι
υπάρχει ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, όσον αφορά στη φιλοξενία ανηλίκων σε στέγες
και ρώτησε αν όντως ισχύει αυτό το γεγονός και δεν αποτελεί παραπληροφόρηση. Η
προϊστάμενη ανέφερε ότι καθώς η υπηρεσία τους δεν διαθέτει τέτοια δομή, συνεπώς
δεν μπορεί να έχω γνώση επί του θέματος. Επισήμανε όμως ότι για τους ασυνόδευτους
ανήλικους, ορίζεται επίτροπος μέσω του προγράμματος της μετάδρασης από την
πολιτεία. Ο ερευνητής στη προσπάθεια του να εκμαιεύσει μεγαλύτερη πληροφορία για
το ζήτημα , ρώτησε αν υπάρχουν ανήλικα στο δήμο Αθηναίων, τα οποία είναι άστεγα.
Η προϊστάμενη απάντησε ότι οι άστεγοι, κατά βάση είναι ενήλικες ή οικογένειες.
Επίσης ο ερευνητής ρώτησε αν έχουν εικόνα όσο αφορά τη σίτιση των παιδιών
στο δήμο Αθηναίων και κατά πόσο μπορεί η δημοτική αρχή να καλύψει τις ανάγκες
των επισιτιζόμενων παιδιών. Η προϊστάμενη ανέφερε μόνο ότι στην υπηρεσία τους
προσέρχονται για το προαναφερθέν συσσίτιο κυρίως ενήλικες άστεγοι και οικογένειες.
Τόνισε όμως ότι υπάρχει, το δημοτικό βρεφοκομείο, στο οποίο γίνεται η σίτιση των
παιδιών καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στους οποίους γίνεται η σίτιση παιδιών απόρων
οικογενειών. Όσο αφορά στο τι γίνεται με τη σίτιση των δημοτικών σχολείων
επισήμανε ότι δεν έχει εικόνα.
Καταληκτικά ο ερευνητής ρώτησε αν η κρίση έχει επηρεάσει την ψυχολογία
των γονέων και αν η δημοτική αρχή μπορεί να κάνει κάτι για το πρόβλημα αυτό. Η
προϊστάμενη τόνισε ότι την έχει επηρεάσει πάρα πολύ, διότι μέσω της υπηρεσίας τους
κάνουν πάρα πολλές παραπομπές ενηλίκων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία για ψυχολογική
υποστήριξη, διότι η κρίση ουσιαστικά διακόπτει την ομαλή πορεία της ζωής των
γονέων με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνάφεια και στη ζωή των παιδιών, η οποία
χειροτερεύει. Ανέφερε ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί αυτό που
παρατηρείται στην υπηρεσία τους, όταν έρχονται οικογένειες με παιδιά, διότι τα παιδιά
τους κοιτάζουν στα χέρια για να δουν τι θα μπορούσαν να τους προσφέρουν.
Συνοψίζοντας, ανέφερε, ότι η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, διότι οι
άνθρωποι που βρίσκονται άστεγοι παρουσιάζουν μια ενεργή ψυχοπαθολογία.
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1.6.1 Παράθεση της αυτούσιας συνέντευξης
Στο παρόν παρατίθεται και αυτούσια η συνέντευξη.
1. Ερευνητής: Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό ότι στη παιδική ευημερία συμβάλλουν
κατά κύριο λόγο η οικονομική ευημερία και η μη οικονομική ευημερία (δηλαδή το
δικαίωμα στο παιχνίδι, το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο κτλ.); Θα θέλατε να
προσθέτατε κάτι στον παραπάνω ισχυρισμό ή θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο επ’
αυτού;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Η παιδική ευημερία εξαρτάται όντως από πολλαπλούς
παράγοντες πιστεύω εγώ γιατί όταν υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια,
όταν υπάρχει ανεργία επιφέρει ψυχολογικά προβλήματα στους γονείς με αποτέλεσμα αυτά
να βγαίνουν προς τα παιδιά. Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα των παιδιών στην
επιλογή, ως προς το τι θα μπορέσουν κάνουν γιατί υπάρχει πάντα ο περιορισμός της
έλλειψης χρημάτων και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, διότι
είναι κατανοητό ότι τόσο η ποιότητα ζωής των παιδιών, όσο και η ποιότητα ζωής των
οικογενειών επιδεινώνεται όταν απουσιάζει κατά κύριο η οικονομική ευημερία.
Επομένως, ένας βασικός παράγοντας που αφορά στην οικονομική ευημερία, η οποία έχει
πολλαπλά βήματα, τα οποία είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς
οικονομικοί πόροι, δεν μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό
επίπεδο ζωής για την οικογένεια και τα μέλη, οπότε εμφανίζονται φαινόμενα βίας λόγω
εκνευρισμού, αλλά και πιο σύνθετα φαινόμενα, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα, όπως η
κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες. Πιο
συγκεκριμένα, επειδή το βασικό αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ενασχόληση με το
φαινόμενο της αστεγίας στο δήμο Αθηναίων μπορώ να αναφέρω ότι μέσα από την
εμπειρία μας, έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά εξαιτίας της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ο πατέρας επιλέγει να εγκαταλείψει την οικογενειακή
εστία, διότι δεν μπορεί να αντέξει τη διαρκή ένταση λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά
επιπλέον δεν μπορεί να αντέξει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τους απαραίτητους
οικονομικούς πόρους για την οικογένειά του. Έτσι, επιλέγει να αποποιηθεί την δυσχερή
αυτή κατάσταση και αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή του ως άστεγος στους δρόμους της
Αθήνας. Είναι σημαντικό να τονίσω, ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ειδικά σε
οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν από αρκετές έως πολλές
περιπτώσεις, στις οποίες ο πατέρας προσέρχεται στην υπηρεσία για να αιτηθεί στέγαση.
Συνοψίζοντας, θα μπορούσα να πω συνολικά ότι συμφωνώ με τον παραπάνω ισχυρισμό.
2. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν την παιδική
ευημερία;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά, πάρα πολύ.
3. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι η διατροφή επηρεάζει την παιδική ευημερία;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά, πάρα πολύ. Η υπηρεσία μας διαθέτει
καθημερινώς και για δυο φορές την ημέρα, υπηρεσία σίτισης, κατά την οποία μπορεί
οποιοσδήποτε ελεύθερα και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα να έρθει και
να παραλάβει την τροφή του. Εφόσον παραβρεθείτε μια μέρα στο συσσίτιο της υπηρεσίας
μας, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, οι οποίες έρχονται για να
διασφαλίσουν την καθημερινή τους διατροφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι αυτή είναι μια
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εικόνα, την οποία κάθε παιδί αποτυπώνει από τα πολύ μικρά του χρόνια και ίσως αρχίζει
να κάνει μια σύνδεση με το γεγονός ότι η ζωή του μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο
και για τα επόμενα χρόνια.
4. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι το επίπεδο του εισοδήματος επηρεάζει την παιδική
ευημερία; Αν ναι, θα λέγατε ότι υπάρχει κάποιο επίπεδο εισοδήματος κάτω από το
οποίο η επήρεια είναι μεγαλύτερη;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά. Η υπηρεσία μας εξυπηρετεί οικογένειες κάτω από
τα όρια της φτώχειας, τα οποία αύτη τη στιγμή σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι για μια
οικογένεια με 1 παιδί στα 4.560 ευρώ. Όπως φαντάζεστε, με αυτό το ύψος χρημάτων για
1 χρόνο μια οικογένεια θα χρειαστεί να καλύψει όλες τις βασικές της ανάγκες. Εδώ,
χρειάζεται να σημειωθεί ότι γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι μια ανάγκη που δεν
ικανοποιείται είναι αυτή της θέρμανσης. Για αυτές τις οικογένειες λοιπόν, η υπηρεσία
μας φροντίζει μέσω των συσσιτίων, του κοινωνικού παντοπωλείου και των
δωροεπιταγών να διασφαλίσει να μην διαρραγεί ο οικογενειακός πυρήνας όπως
περιγράψαμε προηγουμένως.
5. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι η πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επηρεάζει το επίπεδο της ευημερίας τους;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά και επηρεάζει για αυτό και η υπηρεσία μας διαθέτει
το κοινωνικό φαρμακείο, μέσω του οποίου οι οικογένειες, οι οποίες ζουν σε συνθήκες
που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες όσο αφορά
ειδικά στη φαρμακευτική τους κάλυψη. Επιπλέον, διατίθενται τα δημοτικά ιατρεία στα
οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση.
6. Ερευνητής: Θεωρείται ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην καλλιέργεια των
παιδιών;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά το μεγαλύτερο ρόλο
πιστεύω ότι διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αυτοί που χρειάζεται να
εμφυσήσουν στα παιδιά την ικανότητα να σέβονται τον συνάνθρωπό του και γενικά να
είναι ενάρετα.
7. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι συμβάλλει στην παιδική ευημερία εάν ένα παιδί έχει την
δυνατότητα σε ελεύθερο χρόνο ή/και την δυνατότητα να παίζει και να
ψυχαγωγείται;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Πολύ σημαντικό, κατά την προσωπική μου άποψη είναι
ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, τα οποία συμβάλλουν στην ευημερία ενός παιδιού.
8. Ερευνητής: Παιδιά, τα οποία είναι άστεγα, βρίσκονται σε στέγες, φιλοξενούνται
σε συγγενείς, γνωρίζετε τέτοια φαινόμενα;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Δεν έχω κάποια εικόνα δυστυχώς, διότι η υπηρεσία μας
δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτού του ζητήματος. Γνωρίζω όμως ότι επίσημη καταγραφή
των αστέγων παιδιών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής.
9. Ερευνητής: Έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, όσο
αφορά στη φιλοξενία ανηλίκων σε στέγες. Γνωρίζεται αν ισχύει αυτό το γεγονός;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τέτοια δομή, συνεπώς δεν
μπορώ να έχω γνώση επί του θέματος. Γνωρίζω όμως ότι για τους ασυνόδευτους
ανήλικους ορίζεται επίτροπος μέσω του προγράμματος της μετάδρασης από την πολιτεία.
10. Ερευνητής: Υπάρχουν ανήλικα στο δήμο Αθηναίων, τα οποία είναι άστεγα;
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Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Κατά βάση είναι ενήλικες ή οικογένειες.
11. Ερευνητής: Έχετε εικόνα όσο αφορά τη σίτιση των παιδιών στο δήμο Αθηναίων;
Μπορεί η δημοτική αρχή να καλύψει τις ανάγκες των επισιτιζόμενων παιδιών;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Όσο αφορά τη σίτιση μπορώ να αναφέρω μόνο ότι στην
υπηρεσία μας προσέρχονται για το προαναφερθέν συσσίτιο κυρίως ενήλικες άστεγοι και
οικογένειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει το δημοτικό βρεφοκομείο, στο οποίο γίνεται η
σίτιση των παιδιών καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στους οποίους γίνεται η σίτιση
παιδιών απόρων οικογενειών. Όσο αφορά στο τι γίνεται με τη σίτιση των δημοτικών
σχολείων δεν έχω εικόνα δυστυχώς.
12. Ερευνητής: Η κρίση έχει επηρεάσει την ψυχολογία των γονέων; Αν, ναι, η
δημοτική αρχή τι μπορεί να κάνει για το πρόβλημα αυτό;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Πάρα πολύ, διότι μέσω της υπηρεσίας μας κάνουμε πάρα
πολλές παραπομπές ενηλίκων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία για ψυχολογική υποστήριξη,
διότι η κρίση ουσιαστικά διακόπτει την ομαλή πορεία της ζωής των γονέων με
αποτέλεσμα αυτό να έχει συνάφεια και στη ζωή των παιδιών, η οποία χειροτερεύει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί αυτό που παρατηρείται εδώ στην υπηρεσία
μας όταν έρχονται οικογένειες με παιδιά, διότι τα παιδιά σε κοιτάζουν στα χέρια για να
δουν τι θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε. Συνοψίζοντας, χρειάζεται να αναφερθεί
ότι η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται
άστεγοι παρουσιάζουν μια ενεργή ψυχοπαθολογία.
13. Ερευνητής: κ. Τριανταφύλου σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, καθώς και
για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να απάντησα
ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας.
1.6.2. Συμπεράσματα από τη συνάντηση με τη Προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ
Από την εξαιρετικά πολύτιμη και ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη
προκύπτει τόσο συναίνεση σε όλα τα προηγούμενα πορίσματα των προηγούμενων
συναντήσεων, καθώς και συναίνεση ως προς των συνολικών διαστάσεων και υπόδεικτών του δείκτη μας όπως παρατίθενται αναλυτικά στο Working Paper 2019-02.
Συναίνεση επίσης προκύπτει και ως προς τον οριστικοποιημένο ορισμό της παιδικής
ευημερίας , στον οποίο αποτυπώνονται οι δυο πλευρές της παιδικής ευημερίας
(οικονομική και μη οικονομική). Επομένως, με τη συνέντευξη αυτή, επιτυγχάνεται
πλήρης συναίνεση ως προς τις διαστάσεις, τους υπό-δείκτες, τις βαρύτητες τους , αλλά
και τον ορισμό της παιδικής ευημερίας. Επιπρόσθετα αποκαλύπτεται πλήρως σε όλη
της την έκταση κ πολλαπλότητα των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής
ευημερίας και των χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής.
Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται και σε αυτή τη συνάντηση στην ψυχική υγεία
των οικογενειών, πράγμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε μεν ότι είναι σημαντική
διάσταση της παιδικής ευημερίας, δεν μπορούμε όμως να αντλήσουμε στοιχεία για την
ώρα , για αυτή διάσταση και για αυτό δε θα τη συμπεριλάβουμε. Ελπίζουμε όμως στο
μέλλον να επεκτείνουμε τον δείκτη μας και ως προς αυτή τη κατεύθυνση άμεσα ή
έμμεσα μέσω δεδομένων για τη βία ή μέσω κάποιας συνεργασίας.
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Επιπλέον παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον κενό ως προς τις πρωτοβουλίες
ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας, σε τοπικό επίπεδο , καθώς δεν υπάρχει η επίσημη
καταγραφή του αριθμού των άστεγων παιδιών, πράγμα το οποίο δε βοηθά στη
περαιτέρω στήριξη τους. Με το ζήτημα αυτό όμως θα ασχοληθούμε στο επόμενο
πακέτο εργασίας.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟ-ΔΕΙΚΤΩΝ Η/ΚΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
2.1. Εισαγωγή
Στο παρόν περιλαμβάνονται κάποιες διαστάσεις ή υπό-δείκτες ή αλλιώς
εκφάνσεις της παιδικής ευημερίας οι οποίες ενώ αναφέρθηκαν, στις παραπάνω
συναντήσεις, για την ώρα δε θα συμπεριληφθούν στον συνολικό δείκτη μας και για
αυτό και δεν περιλαμβάνονται αναλυτικά στο επόμενο Working Paper (No. 2019-02).
Πάραυτα κρίνουμε σκόπιμο να τους διερευνήσουμε και να τους παραθέσουμε
αναλυτικά, καθώς είναι σημαντικοί. Επιπρόσθετα αναλύονται κάποια άλλα ζητήματα
τα οποία θίχτηκαν στις συναντήσεις αυτές , είτε κάποια περιλαμβάνονται στο τελικό
δείκτη μας , είτε όχι, όπως π.χ. οι υιοθεσίες, είτε συνδέονται έμμεσα είτε άμεσα με τη
παιδική ευημερία, είτε συνδέονται πολύ ελάχιστα και τα οποία αποτελούν όμως
εξαιρετικά φλέγοντα ζητήματα.
2.2. Ψυχική Υγεία
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει δημιουργήσει δυσμενείς
συνθήκες εργασίας και επιπτώσεις στο εισόδημα των ανθρώπων, κάνοντας τους
ανθρώπους ευάλωτους σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
αρνητική επίδραση στη γενικότερη ψυχική υγεία και ευρωστία ιδίως του παιδικούεφηβικού πληθυσμού, όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες των συναντήσεων
εργασίας. Η ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται, να εκφράζεται σε λογικό και
συναισθηματικό επίπεδο, να δημιουργεί και να διατηρεί ανθρώπινες σχέσεις με τους
γύρω του, να επιβιώνει και τελικά είναι ικανοποιημένο από τη ζωή, έχει ως βασική
προϋπόθεση την εξασφάλιση της ψυχικής του υγείας. Με αυτή την έννοια, η
προώθηση, διαφύλαξη και αποκατάσταση της ψυχικής υγείας μπορεί να θεωρηθεί ως
σημαντικό ζήτημα ενδιαφέροντος για τα άτομα, τις κοινότητες και τις κοινωνίες σε
ολόκληρο τον κόσμο. Τα παιδιά, ως μια από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού χρήζουν
ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Όπως αναφέρεται σε έρευνα του “London School of
Economics”, η ικανοποίηση από τη ζωή που αξιολογείται στους ενήλικες επηρεάζεται
από την ψυχική τους υγεία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αφού υγιή
πνευματικά παιδιά με καλή ποιότητα ζωής είναι ικανά να κοινωνικοποιούνται, να
διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους και τελικά να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες
της καθημερινότητάς και ως ενήλικες (Λεβέντης, 2017) υπογραμμίζοντας ότι «Ο
ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης για μία ευτυχισμένη ενήλικη ζωή δεν είναι τα
προσόντα των παιδιών, αλλά η συναισθηματική υγεία τους», στην οποία σημαντικό ρόλο
παίζει το σχολείο και η οικογένεια (Clark et.al, 2016).
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Oι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά επηρεάζουν πολύ την ψυχική υγεία των
δεύτερων, αφού η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην παιδική ευημερία φαίνεται
είτε μέσα από την εικόνα που διαμορφώνουν τα παιδιά για αυτό που λέμε ποιότητα
ζωής, είτε μέσα από την εμπειρία των γονέων και των κηδεμόνων τους, όπως μας
ανέφερε η εκπρόσωπος του δήμου Αμαρουσίου στη δεύτερη συνάντηση εργασίας.
Εκτός αυτού, σύμφωνα με την παιδοψυχολογία, τις περισσότερες φορές οι ενήλικες
δεν μπορούμε να διανοηθούμε στο ελάχιστό ποια είναι εκείνα τα συμβάντα, ή οι
αντιδράσεις ή οι διάλογοι που μπορεί να ακουστούν μέσα σε ένα σπίτι, τα οποία μένουν
στο παιδικό μυαλό και ερμηνεύονται με τρόπους που ένα ενήλικο μυαλό δεν
αντιλαμβάνεται. Μη υγιής κατάσταση στο οικογενειακό περιβάλλον, έντονο στρες που
οφείλεται σε οικονομικούς λόγους , ενδεχομένως οδηγούν ακόμη και στη διάλυση της
οικογένειας, επηρεάζοντας την ευημερία των παιδιών. Στην ελληνική πραγματικότητα,
τα πράγματα είναι ίσως λίγο πιο δύσκολα, αν αναλογιστεί κανείς την έντονη διαφορά
που προέκυψε πριν και μετά την οικονομική κρίση, όπου το βιοτικό επίπεδο των
οικογενειών άλλαξε προς το χειρότερο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ
παράλληλα υπήρξε κλυδωνισμός σε επίπεδο θεσμών και αξιών. Ωστόσο, η οικονομική
δυσμένεια αυτή καθ’ αυτή δε φαίνεται να παίζει άμεσο ρόλο στην παιδική ευημερία,
αφού περισσότερο επηρεάζει του γονείς και σε δεύτερο χρόνο την σχέση τους με τα
παιδιά. Η σχέση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία των παιδιών και
την ενηλικίωση τους (Sobolewski & Amato, 2005; Hossain & McGregor, 2011).
Η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια των ετών της
οικονομικής κρίσης που έπληξε τον ελληνικό χώρο αποτέλεσε σημείο ενδιαφέροντος
για την ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο στον κλάδο των
οικονομικών όσο και στον κλάδο στης ψυχολογίας. Πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν
με τη συσχέτιση ψυχικών διαταραχών στις εφηβικές ηλικίες, όπως κατάθλιψη,
διαταραχές άγχους, διαταραχές συμπεριφοράς εκείνο το διάστημα, ενώ μελετήθηκε και
η σκοπιά της αυτοεκτίμησης των παιδιών κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου
αποδεικνύεται ότι οι έφηβοι και των δύο φύλων παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση
που πηγάζει από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους, εντείνοντας το
αίσθημα ανασφάλειας και φόβου για το μέλλον (Ακαλέστου & Δαφέρμος, 2016;
Anagnostopoulos & Soumaki, 2013; Magklara et al., 2015; Lazaratou, et al., 2015).
Επιπλέον, με αφορμή την αναφορά στην αύξηση των τάσεων αυτοκαταστροφής
που παρατηρήθηκαν στα ελληνικά σχολεία, έπειτα από μνεία της κας Τερζάκη στην 1η
συνάντηση εργασίας, έγινε αναζήτηση προηγούμενων ερευνών πάνω στο θέμα, ώστε
να εξεταστεί αν παρατηρείται κάποια σχέση μεταξύ των τάσεων αυτών με την
οικονομική κρίση. Σε ερευνητικές προσπάθειες εξέτασης των εν λόγω συμπεριφορών
στις εφηβικές ηλικίες , αλλά και στους νεαρούς ενήλικες, δεν υπάρχει ομοφωνία ως
προς το αν η κρίση αποτελεί αιτία για την έξαρση τους, ενώ παρατηρήθηκε μια κάποια
συσχέτιση μεταξύ των τάσεων αυτοκτονικότητας και συμπεριφορών που αφορούν
εξαρτήσεις, όπως πχ το κάπνισμα, το αλκοόλ, η κατάχρηση του διαδικτύου και του
ασταθούς εργασιακού καθεστώτος. (Ακαλέστου & Δαφέρμος, 2016; Anagnostopoulos
& Soumaki, 2013; Kokkevi, et al., 2014; Rachiotis et al., 2015; Siomos et al., 2013).
Σε έρευνα που διεξάχθηκε από ελληνικό επιστημονικό δυναμικό ως προς την
επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην ψυχική υγεία, εντός ελληνικών συνόρων,
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αναγνωρίζεται η σημασία της ψυχικής υγείας για την ομαλή διαβίωση του ατόμου, ενώ
παρατηρείται ότι οι παράγοντες που έχουν επηρεάσει περισσότερο την ψυχική υγεία εν
μέσω κρίσης είναι η ανεργία και το μέσο εισόδημα, πράγμα που, όπως αναφέρεται,
επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, για την επίδραση της
οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία αναφέρεται ότι είναι αναγκαία η παροχή
καταλληλότερων υπηρεσιών από τα εκάστοτε συστήματα υγείας. Σε παγκόσμιο
μάλιστα επίπεδο, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Χιλή,
παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός περιπτώσεων κατάθλιψης και αυτοκτονιών.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μεταξύ των παραγόντων της κρίσης που επηρεάζουν την
ψυχική υγεία είναι το εργασιακό στάτους, η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας,
η πραγματική αίσθηση του χρέους και η αντιληπτή οικονομική δυσχέρεια (Ευθυμίου
et.al, 2013)
Με μια σύντομη ματιά στη βιβλιογραφία αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ανάδυση
της περιόδου της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα έχει λειτουργήσει ως αίτιο
εξέτασης πολλών διαφορετικών παραγόντων που έχουν επηρεάσει την ευημερία
γενικότερα, πολύ περισσότερο δε των ατόμων σε νεαρή ηλικία. Η υλική στέρηση που
βιώνουν παιδιά, έφηβοι και νέοι στο οικογενειακό τους περιβάλλον, βλέπουμε ότι
αντικατοπτρίζεται στην ψυχική τους ευημερία και υγεία, μέσω διάφορων μορφών
εσωτερίκευσης ή αυτοκαταστροφής και εθισμών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη της
προσωπικότητας τους και μεταφράζεται σε αβεβαιότητα, ανασφάλεια και φόβο για την
ενηλικίωση και την ανάληψη της ευθύνης της επιβίωσης. Τα αισθήματα αυτά
εντείνονται στο πλαίσιο των ενδοοικογενειακών διαπροσωπικών σχέσεων και σε
συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα που δεν φαίνεται να είναι πολύ
υποστηρικτικό, αφού δεν δίνεται η δέουσα προσοχή στα ζητήματα που απασχολούν
όντως τα παιδιά, με αποτέλεσμα τα ίδια τα παιδιά να μη λαμβάνουν τα απαραίτητα
ψυχικά εφόδια. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η διάσταση της ψυχικής
υγείας για την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας.
2.3. Ανάγκη για Σχολικά Είδη
Ως συμπέρασμα των συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με το
ζήτημα της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής και τις υπάρχουσες ανάγκες,
καταλήγουμε ότι ένα σημαντικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
οικογένειες κατά την έναρξη κυρίως του ακαδημαϊκού έτους είναι τα σχολικά είδη των
παιδιών και η ανάγκη για επαρκή γραφική ύλη. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον
εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δράσεων, κρατικών, σε επίπεδο κυβέρνησης και τοπικής
αυτοδιοίκησης, δράσεις από ΜΚΟ, ενορίες, καθώς και επιχειρήσεις (στα πλαίσια
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) με τη βοήθεια των οποίων συγκεντρώνονται σχολικά
είδη και μοιράζονται σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου που τα έχουν
ανάγκη.
2.4. Διατροφή18
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως αναφέρεται σε άρθρο της
Καθημερινής (Λάντης, 2017) η ελλιπής κατανάλωση τροφής μπορεί να αποβεί
εξαιρετικά σοβαρή, ιδίως για τα παιδιά, η ανάπτυξη των οποίων (σωματική και
18

(Bλέπε και Working Paper 2019-02)
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πνευματική) εξαρτάται κατά πολύ από τη σωστή διατροφή και σίτιση. Μερικές από τις
επιπτώσεις του υποσιτισμού είναι η αναιμία σε διάφορες μορφές, ο αυξημένος αριθμός
θανάτων σε βρεφική ηλικία και η περιορισμένη αναστήματος των παιδιών. Σημαντικό
ζήτημα συνιστά και το φαινόμενο του «σιωπηλού υποσιτισμού», στον οποίο τα παιδιά
φαινομενικά δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, ωστόσο όμως αντιμετωπίζουν
έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων γιατί η διατροφή τους είναι ελλιπή σε θρεπτικά
συστατικά. Το οξύμωρο είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν αποκλείουν την ταυτόχρονη
παρουσία παχυσαρκίας, επειδή δεν γίνεται κατανάλωση ποικιλίας φρέσκων νωπών
τροφών, λόγω ενδεχομένως μη διαθεσιμότητας σε καθημερινή βάση. Τα υψηλά
ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με φορείς όπως ο ΟΟΣΑ και
η Διεθνής Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον κ. Λάντη, οφείλονται σε παράγοντες όπως ο
περιορισμένος οικογενειακός προϋπολογισμός, που δεν επιτρέπει την αγορά ποιοτικών
διατροφικά προϊόντων (αν και θα έπρεπε να συνιστά προτεραιότητα, εφόσον
ανατρέφονται παιδιά σε ένα σπίτι), εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν το ποσοστό
υποσιτισμού των παιδιών στην Ελλάδα είναι πραγματικό.
Η διατροφή των παιδιών παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τους
σε φυσικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η
διατροφή έχει μεγάλη σημασία για την ευημερία των ατόμων, πολλώ δε μάλλον των
παιδιών, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η κατανάλωση τροφών
πλούσιων σε λιπαρά από μικρή ηλικία αργότερα μπορεί να αποτελέσει αιτία για
προβλήματα υγείας. Ακόμη, έχει αποδειχθεί ότι η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών είναι συνδεδεμένη με την πρώιμη ανάπτυξη. Όταν αυτό συμβαίνει στις
μικρές ηλικίες, ευνοείται η ανάπτυξη των εγκεφαλικών κυττάρων, τη στιγμή που
υποσιτισμένα παιδιά παρουσιάζουν μειωμένα αντανακλαστικά και γνωσιακές
δυσκολίες (Briefel et al., 1999). Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι ελλιπείς διατροφικές
συνήθειες κατά την παιδική ηλικία, μπορεί, όπως προαναφέρθηκε να προκαλέσουν
προβλήματα υγείας όπως για παράδειγμα η παχυσαρκία και η έλλειψη βιταμινών και
θρεπτικών στοιχείων, που με τη σειρά τους οδηγούν σε περαιτέρω προβλήματα υγείας
όπως υπέρταση, διαβήτη, καρδιαγγειακά προβλήματα (στην περίπτωση της
παχυσαρκίας, όπου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καταλήγουμε και σε ενήλικη
παχυσαρκία), αλλά και προβλήματα όπως οστεοπόρωση, αδυναμία/κακουχία, αναιμίες
(στην περίπτωση της έλλειψης θρεπτικών συστατικών).
Στην Αμερική χρησιμοποιείται ο Δείκτης Υγιούς Διατροφής (Healthy Food
Index), με τη βοήθεια του οποίου διαμορφώνεται μια γενική εικόνα των διατροφικών
συνηθειών του αμερικανικού πληθυσμού. Ο δείκτης αυτός είναι χωρισμένος σε δέκα
επιμέρους τομείς-διαστάσεις, εκ των οποίων οι πρώτοι πέντε μετρούν κατά πόσο οι
διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων εμπίπτουν στη διατροφική πυραμίδα του USDA
για της πέντε βασικές ομάδες τροφίμων. Ο έκτος τομέας-διάσταση μετρά το ποσοστό
πρόσληψης λιπαρών σε σχέση με τη συνολική ημερήσια κατανάλωση σε θερμίδες, ο
έβδομος τομέας-διάσταση ασχολείται με το ποσοστό κορεσμένων λιπαρών, ο όγδοος
τομέας-διάσταση με τα επίπεδα χοληστερόλης και ο ένατος με τα επίπεδα νατρίου
(αλατιού) στη διατροφή. Ενώ, ο δέκατος τομέας-διάσταση του δείκτη αξιολογεί το
επίπεδο ποικιλίας τροφών στη διατροφή του ατόμου (Leavitt et al., 2003).
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Σε παράλληλες γραμμές κινείται και ο American Dietetic Association,
σύμφωνα με τον οποίο παιδιά μεταξύ 2 και 11 ετών (εδώ όπως βλέπουμε
συμπεριλαμβάνεται και η προσχολική ηλικία μαζί με το δημοτικό-primary school)
είναι απαραίτητο να τρέφονται σωστά ώστε να διαβιούν ευημερώς και να
αναπτύσσονται σωστά, σωματικά και γνωσιακά, ενώ τονίζεται ο ρόλος των γονέων και
των φορέων φροντίδας στην υιοθέτηση υγιών διατροφικών συνηθειών των παιδιών
(Nicklas & Hayes, 2008). Ακόμη, η διατροφή συνδέεται με την ψυχική υγεία των
παιδιών, αφού σύμφωνα με τους Connel et al. (2005) παιδιά μεταξύ 11 και 16 ετών που
πηγαίνουν σχολείο σε περιοχές με χαμηλά εισοδήματα, βιώνουν αυτό που στη
βιβλιογραφία ορίζεται ως «διατροφική ανασφάλεια»(food insecurity) και αφορά τη
συμπεριφορά των παιδιών σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα του φαγητού τους.
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που ζουν σε φτωχές περιοχές
καταναλώνουν το φαγητό τους με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν αυτό υπάρχει, ενώ
εκφράζουν ανησυχία, λύπη και άγχος για την ποσότητα του φαγητού που μπορεί να
εξασφαλίσει η οικογένεια ως σύνολο, αλλά και για τις διαθέσιμες επιλογές ως προς
αυτό, με το φόβο να μη χαρακτηριστούν «φτωχά» από τον κοινωνικό τους περίγυρο
(Connel et al., 2005; Fram et al., 2015). Επιπλέον, η επιλογή της διατροφής της
οικογένειας, με πιο απλά λόγια «τι θα μπαίνει στο ψυγείο», σχετίζεται με τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά της. Έτσι, σε μονογονεϊκά νοικοκυριά ή οικογένειες
όπου και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, λόγω έλλειψης χρόνου, πόρων και πολλές
φορές διάθεσης, προτιμάται το έτοιμο, προμαγειρεμένο – επεξεργασμένο φαγητό,
πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από όλες τις
διατροφικές ομάδες, όπως ορίζεται από τους δείκτες της παιδικής ευημερίας (Gable &
Lutz, 2000; Perez-Rodrigo & Aranceta, 2003)
2.5. Πολιτιστικό Κεφάλαιο – Διαπολιτισμικό Κεφάλαιο (Εκπαίδευση)19
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη
αλληλοκατανόησης των ατόμων σε διαπολιτισμικό επίπεδο. Στις δημοκρατικές
κοινωνίες όπως η ελληνική, η εξέλιξη της νοοτροπίας των ανθρώπων για τη
διαμόρφωση νέων αντιλήψεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ενός ευρέος
φάσματος ζητημάτων όπως οι διάφορες μορφές ρατσισμού, οι διακρίσεις και τα
στερεότυπα, φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αυξάνονται
επηρεάζοντας την ευημερία των πολιτών. Η έξαρση του μεταναστευτικού ζητήματος
στη χώρα έφερε σημαντικές αλλαγές στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή,
προσδίδοντας ένα ύφος πολυπολιτισμικότητας.
Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Barrett et al., 2014), όπου αναλύεται η
έννοια του διαπολιτισμικού κεφαλαίου αναφέρεται ότι μαθητές που ενώ δεν διαβιούν
σε ιδανικές συνθήκες αλλά κατέχουν τέτοιες ικανότητες (πχ πολυγλωσσία), είναι πιο
εύκολο να ενσωματωθούν τόσο ως παιδιά αλλά και αργότερα ως ενήλικες σε ένα
κόσμο που χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα. Στη διαμόρφωση αυτών των
πολυπολιτισμικών προσωπικοτήτων παίζει σημαντικό ρόλο η εκπαίδευση και η δράση
των φορέων της.

19
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Σύμφωνα με τον Pollman,(2013), ο οποίος αναφέρεται στο έργο του Bourdieu
(Richardson & Bourdieu, 1986) οι πολυπολιτισμικοί πολίτες είναι εκείνοι που μέσω
της κοινωνικοποίησης αποκτούν την ετοιμότητα και την ικανότητα να υιοθετούν
επιπλέον στοιχεία διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων ευνοώντας την
αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Σε σύνδεση με τα όσα
αναφέρονται για την εκπαίδευση ως διάσταση της ευημερίας, και ειδικότερα της
παιδικής ευημερίας επισημαίνεται η ανάγκη για διαπολιτισμική αγωγή, ώστε να
επιτραπεί η δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών σε όλους τους τομείς
και τη διαμόρφωση ενός κοινού μέλλοντος.
Η διαπολιτισμική αγωγή ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα
πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με
προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών που θα εφάπτεται στο περιβάλλον της ζωής και
το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, για τη βέλτιστη ανάπτυξη των γνωσιακών και
συναισθηματικών τους οριζόντων, ώστε να ευνοηθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Σε
έρευνα των Κανακίδου & Παπαγιάννη (1997) αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί που
προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους διαπολιτισμικά, ανάλογα με το μαθητικό κοινό που
αναλαμβάνουν έχουν χρέος να «εμπνέουν και να καλλιεργούν την ανθρώπινη
ευαισθησία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία, αλλά και να αντισταθμίζουν την
πολιτισμική στέρηση των παιδιών χωρίς διακρίσεις».
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία θεσμοθετήθηκε με το νόμο
2413/1996. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 26 διαπολιτισμικά σχολεία: 13 δημοτικά,
9 γυμνάσια και 4 λύκεια επί συνόλου 15.174 σχολικών μονάδων (από τη βαθμίδα του
νηπιαγωγείου ως τα λύκεια και ΤΕΕ20. Στη σύγχρονη Ελλάδα ζει πλέον σημαντικός
αριθμός αλλοδαπών και κατά συνέπεια σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μαθητών
συμμετέχει στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, ιδίως στα σχολεία του κέντρου της
Αθήνας. Η νέα αυτή πραγματικότητα, θέτει το σχολείο μπροστά σε νέες προκλήσεις,
δηλαδή, να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του αλλά και να αντιμετωπίσει τα
ζητήματα που έχει αναδείξει, αφού οι περιπτώσεις που οι Έλληνες γονείς
εγκαταλείπουν τα σχολεία αυτά θεωρώντας ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία θα
επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο εκπαίδευσης και μάθησης των παιδιών τους. Το ζήτημα
του επαναπροσανατολισμού της εκπαίδευσης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εφόσον
συνδέεται με το χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Για την αντιμετώπιση των επί
μέρους προβλημάτων φαίνεται να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα και να έχουν διαγραφεί
οι πιθανές λύσεις τους, κυρίως όμως, φαίνεται να έχει ωριμάσει το αίτημα της
ενσωμάτωσης αυτών των παιδιών. Θεωρώντας ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η
νομοθετική ρύθμιση των αιτημάτων της κοινωνίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση
αυτών που σχετίζονται με τους αλλοδαπούς, δεν είναι πάντα αρκετή, διαφαίνεται η
αναγκαιότητα της γνώσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την εφαρμογή
αποτελεσματικών πολιτικών. Έτσι, θα προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού
αποκλεισμού των αλλοδαπών μαθητών, θα διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή με την
αποφυγή κοινωνικών εκρήξεων, καθώς και θα εξασφαλισθούν μακροπρόθεσμα
οικονομικά οφέλη για τη χώρα
20
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2.6. Εγκατάλειψη βρεφών -Υιοθεσία – Αναδοχή
Ο κλυδωνισμός του θεσμού της οικογένειας λόγω των συνθηκών ανέχειας που
επέφερε η οικονομική κρίση, έφερε στην επιφάνεια προβλήματα όπως η αδυναμία
σύστασης οικογένειας. Άνεργοι ή χαμηλόμισθοι γονείς φέρνουν στον κόσμο βρέφη που
δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανατροφή τους, με αποτέλεσμα τα ποσοστά
εγκατάλειψης να αυξάνονται, τα παιδιά χωρίς σπίτι και οικογένεια να γίνονται όλο και
περισσότερα και η ανάγκη για υιοθεσία και αναδοχή παιδιών αυξάνεται κι αυτή.
Τα παιδιά που φιλοξενούνται με την προοπτική υιοθεσίας από ενδιαφερόμενες
οικογένειες, τα οποία δεν είναι αποκλειστικά βρέφη, αλλά καλύπτουν τις ηλικιακές
ομάδες που εξετάζουμε στο έργο μας, έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση γιατί οι γονείς
αδυνατούν να τα αναθρέψουν, δεν επιθυμούν να τα αναθρέψουν, ή η πολιτεία τους
αφαιρεί το δικαίωμα φροντίδας και ανατροφής των21. Ο θεσμός της υιοθεσίας υπάρχει
ως μια πολιτική κάλυψης των ψυχικών και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών
αυτών μέσω της εξασφάλισης ενός σταθερού και υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος,
το οποίο όπως προαναφέρθηκε, είναι απαραίτητο για την παιδική ευημερία
(Βουκελάτου, 2013). Η υιοθεσία ως επιστημονικό αντικείμενο έχει εγείρει το
ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οι οποίοι καλύπτουν ένα εύρος προσεγγίσεων της
συγκεκριμένης θεματικής. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα περισσότερα ζευγάρια δεν
μετανιώνουν για την απόφαση να υιοθετήσουν, ενώ τα ίδια τα παιδιά εξασφαλίζουν
μια καλύτερη ποιότητα ζωής. (Brodzinsky, 1993; Triseliotis, 2000,1999; Rowe, 1991).
Σε διεθνές επίπεδο ωστόσο, τα στοιχεία είναι ελάχιστα και οι μελέτες
ετεροχρονισμένες.
Σε συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη χρονιά (2017) στη Huffington
22
Post ο διοικητής των νοσοκομείων «Έλενα» και «Αλεξάνδρα» κος Βεζυράκης
αναφέρει ότι «τα βρέφη που φιλοξενούνται στο Έλενα και στο Αλεξάνδρα έχουν γεννηθεί
κυρίως από μόνες μητέρες χρήστριες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες δεν
αντιλαμβάνονται τον γονεϊκό τους ρόλο, από μόνες μητέρες χαμηλής νοημοσύνης οι
οποίες δεν μπορούν να ασκήσουν τον γονεϊκό τους ρόλο και από μόνες μητέρες που
πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόσημα», χαρακτηρίζοντας τα «φιλοξενούμενα παιδιά για
κοινωνικούς λόγους». Ακόμη, τονίζει ότι αιτία εγκατάλειψης δεν αποτελεί αυτή καθ’
αυτή η οικονομική κρίση, αλλά η μη αποδοχή του ρόλου του γονέα, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για τις πράξεις υιοθεσίας της ΕΛΣΤΑΤ για το
διάστημα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι και το 2017, όπου όπως
φαίνεται στο γράφημα, την περίοδο 2011-2012 η αύξηση των πράξεων δείχνει αρκετά
σημαντική.

Βλ. Παράρτημα για το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», όπου υπάρχουν στοιχεία για τους
βιολογικούς γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται.
22
Για ολόκληρη τη συνέντευξη βλ. στο https://www.huffingtonpost.gr/2017/01/26/eidiseis-koinoniazitountai-goneis-gia-paidia-se-anamoni-ta-egkataleleimmena-brefi-tou-elena-kai-toualeksandra_n_14411572.html
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Διάγραμμα 8: Πράξεις υιοθεσίας 2008-20017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Πράξεων Υιοθεσίας 2017, διαθέσιμη στο
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qD
Q8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLe
velPage&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8f
BKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_q
DQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qD
Q8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8f
BKKo4lN_locale=el

2.7. Συμπεράσματα
Αναφορικά με τις διαστάσεις που περιγράφησαν προηγουμένως, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι στο σύνολο τους αποτελούν παράγοντες που απαντώνται
στην καθημερινότητα της πλειοψηφίας των παιδιών και έχουν άμεση ή έμμεση
επίδραση στην εντύπωση που διαμορφώνουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
διαβιούν.
Με μια δεύτερη ματιά, παρατηρείται ότι η διάσταση της ψυχικής υγείας είναι
εκείνη που επηρεάζεται η ίδια από τις υπόλοιπες, δημιουργώντας μια λογική
αλληλουχία επηρεασμού που ξεκινά από το οικογενειακό περιβάλλον, από το οποίο
καθορίζεται η διατροφή των παιδιών και η πρώτη επαφή τους με ερεθίσματα
πολιτιστικού και διαπολιτισμικού περιεχομένου. Οι προσλαμβάνουσες αυτές
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δημιουργούν ένα προφίλ συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά, το οποίο
αντικατοπτρίζεται και στο σχολικό τους περιβάλλον, στο δεύτερο κατά σειρά δηλαδή
φορέα κοινωνικοποίησης των ατόμων νεαρής ηλικίας μετά από το σπίτι. Οι
διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με τα άτομα που συναναστρέφονται σε αυτά τα
δύο περιβάλλοντα, δηλαδή τους δασκάλους, τους γονείς και τους συμμαθητές, με
βαρύνουσα σημασία τη σχέση των παιδιών με τους γονείς αλλά και την σχέση των
ίδιων των γονέων μεταξύ τους, επηρεάζουν τη βάση της ψυχικής υγείας των παιδιών,
τα οποία, όπως δείχνει η βιβλιογραφία, προσμετρούν σε δεύτερο επίπεδο την πρόσβαση
σε υλικά αγαθά ως κριτήριο για το αν ζουν ευτυχισμένα.
3. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΠΑΙΔΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
Ως προς τη πρώτη συνάντηση από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν και
την αποδοχή, της τοποθέτησης της Επιστημονικά Υπεύθυνης, στη λήξη της
συνάντησης μέσω της οποία αναζήτησε συναίνεση, επιβεβαιώνεται συναίνεση ως προς
το ότι, εξαιτίας των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιφέρειας της Αττικής, ο
νέος δείκτης μας, θα πρέπει να περιλαμβάνει ως διαστάσεις ή υπό-δείκτες, τη διατροφή,
την ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και το πολιτισμικό κεφάλαιο, προκειμένου
να αντληθούν δεδομένα για αυτές τις εκφάνσεις της παιδικής φτώχειας, που τώρα δεν
υπάρχουν στη Περιφέρεια της Αττικής. Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη
διατροφή και αυτό να αφορά όλες τις σχολικές κατηγορίες. Επιπλέον επιβεβαιώνεται
συναίνεση πώς όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται στον ορισμό. Επίσης, μέσω του
Χαμόγελου του Παιδιού επιβεβαιώνεται πώς η κρίση που πέρασε πρόσφατα η χώρα
μας επηρέασε δυσμενώς την ευημερία των παιδιών. Ήτοι, σε σχετικό διάγραμμα,
παρουσιάζεται η εκρηκτική αύξηση το 2012, των παιδιών που δέχθηκαν υπηρεσίες από
τα κέντρα στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού, για πρώτη φορά.
Ως προς την ποιοτική έρευνα στον Καναδά, με το πέρας των δύο συναντήσεων
με τον Ομότιμο Καθηγητή, Alex Michalos, τη συνάντηση με την Διευθύντρια του MDI,
Lisa Pedrini και την παρακολούθηση μέρος του συνεδρίου “2018 HELP FALL EXPO
(14 November)”, επιβεβαιώνεται ότι είναι δόκιμη τόσο η μεθοδολογία της γενικής
έρευνας όσο και η μεθοδολογία της σχολικής έρευνας του ερευνητικού έργου C.W.SMILE, επίσης επιβεβαιώνεται η συναίνεση ως προς τον ορισμό της ευημερίας, της
συμπερίληψης συγκεκριμένων διαστάσεων στην αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας,
λαμβάνοντας υπόψη όμως την ηλικία, το φύλο αλλά και τη σημαντικότητα της κάθε
διάστασης μέσω της χρήσης διαφορετικών βαρυτήτων. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι
είναι εξαιρετικής σημασίας η σύνδεση του ορισμού της παιδικής ευημερίας με σχετικές
προσεγγίσεις του Αριστοτέλη. Ενώ επιπρόσθετα κατά την αναζήτηση παρόμοιων
δεικτών, διερευνήθηκε ο MDI, ένας δείκτης αρκετά σχετικός, με τον δικό μας
προτεινόμενο.
Ως προς τη δεύτερη συνάντηση εργασίας στη κατάληξη της συζήτησης
πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση από την επιστημονικά υπεύθυνη, η οποία
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αναζήτησε συναίνεση ως προς την επικύρωση των συμπερασμάτων από τις
συναντήσεις που είχαν προκύψει σε Αττική και Καναδά και οι οποίες αφορούσαν την
συμπερίληψη συγκεκριμένων διαστάσεων ή/και υπό- δεικτών στο συνολικό δείκτη,
ήτοι, την διατροφή, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την απρόσκοπτη πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας, το παιχνίδι στην ύπαιθρο, τον ελεύθερο χρόνο, το πολιτισμικό
κεφάλαιο και τις σχετικές βαρύτητες τους ανάλογα με τη σχολική κατηγορία, όπως και
την άμεση ή έμμεση αποτύπωση τους σε έναν ορισμό για την παιδική ευημερία. Η
συναίνεση επιτεύχθηκε. Επιπλέον αναζήτησε συναίνεση ως προς τη συμπερίληψη της
αστεγίας, ως δείκτη ή διάσταση με μεγάλη βαρύτητα για όλες τις σχολικές κατηγορίες
και επιτεύχθηκε. Επίσης από τη συνάντηση αυτή προκύπτει ότι η υπογεννητικότητα
μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένας περιορισμός (διακόπτης) για την παιδική ευημερία,
καθώς οι κανονικές γεννήσεις παιδιών, είναι η αφετηρία να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε
την παιδική ευημερία. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορούμε καν να εξετάζουμε την
παιδική ευημερία. Επομένως η επίτευξη φυσιολογικών αριθμητικά γεννήσεων παιδιών,
είναι ο δρόμος που μπορεί υπό-προϋποθέσεις (δηλαδή αν τηρούνται σε φυσιολογικά
επίπεδα και οι διαστάσεις παιδικής ευημερίας που θα εξετάσουμε) να μας οδηγήσει
στην επίτευξη της παιδικής ευημερίας και ίσως αυτό να αποτελέσει στο μέλλον μια
σχετική εξέλιξη του δείκτη μας.
Από τη συνάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
επιβεβαιώνονται σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό, τα συμπεράσματα των προηγούμενων
συναντήσεων. Ενώ επιπλέον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικών συνεπειών της
κρίσης στην ευημερία παιδιών της σχολικής κατηγορίας του Γυμνασίου και του
Λυκείου.
Από τη συνάντηση στο ΚΥΑΔΑ προκύπτει τόσο συναίνεση σε όλα τα
προηγούμενα πορίσματα των προηγούμενων συναντήσεων, καθώς και συναίνεση ως
προς των συνολικών νέων διαστάσεων και νέων υπό-δεικτών του δείκτη μας όπως
παρατίθενται αναλυτικά στο Working Paper Νο. 2019-2. Συναίνεση επίσης προκύπτει
και ως προς τον οριστικοποιημένο ορισμό της παιδικής ευημερίας, στον οποίο
αποτυπώνονται οι δυο πλευρές της παιδικής ευημερίας (οικονομική και μη οικονομική).
Επομένως, με τη συνέντευξη αυτή, επιτυγχάνεται πλήρης συναίνεση ως προς τις
διαστάσεις, τους υπό-δείκτες, τις βαρύτητες τους, αλλά και τον ορισμό της παιδικής
ευημερίας. Επιπρόσθετα αποκαλύπτεται πλήρως σε όλη της την έκταση η
πολλαπλότητα των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των
χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής. Ιδιαίτερη σημασία
προσδίδεται και σε αυτή τη συνάντηση στην ψυχική υγεία των οικογενειών, πράγμα το
οποίο αντιλαμβανόμαστε μεν ότι είναι σημαντική διάσταση της παιδικής ευημερίας,
δεν μπορούμε όμως να αντλήσουμε στοιχεία για την ώρα, για αυτή διάσταση και για
αυτό δε θα τη συμπεριλάβουμε. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να επεκτείνουμε τον
δείκτη μας και ως προς αυτή τη κατεύθυνση άμεσα ή έμμεσα μέσω δεδομένων για τη
βία ή μέσω κάποιας συνεργασίας. Ειδικότερα μπορεί μελλοντικά να προστεθεί μια
επιπλέον διάσταση στον συνολικό δείκτη με τίτλο « Βία –Κακοποίηση». Λόγω της
οικονομικής κρίσης υπάρχει η υπόνοια ότι τα περιστατικά βίας ίσως έχουν αυξηθεί,
εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στα άτομα από το οικονομικό περιβάλλον γύρω τους
και μέσα στο σπίτι τους και της συνακόλουθης επιβάρυνσης της ψυχικής τους υγείας.
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Για την διάσταση αυτή στοιχεία θα συλλεχθούν από βάσεις δεδομένων όπου διατηρεί
ο συνεργαζόμενος φορέας μας το Χαμόγελο του Παιδιού. Επίσης θα μπορούσαμε να
συμπεριλάβουμε ένα ερώτημα σχετικό με το “bullying” στο ερωτηματολόγιο μας του
τύπου «Έχεις δεχτεί κάποιο είδος “bullying” από συμμαθητή σου ή συμμαθήτρια
σου;» . Ωστόσο καθώς το ερώτημα αυτό φαίνεται να ξεφεύγει από το προσανατολισμό
της παρούσης έρευνας, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θα συμπεριληφθεί. Επιπλέον
παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον κενό ως προς τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παιδικής
ευημερίας, σε τοπικό επίπεδο, καθώς δεν υπάρχει η επίσημη καταγραφή του αριθμού
των άστεγων παιδιών, πράγμα το οποίο δε βοηθά στη περαιτέρω στήριξη τους. Με το
ζήτημα αυτό όμως θα ασχοληθούμε στο επόμενο πακέτο εργασίας.
Συμπερασματικά, πάνω στα συμπεράσματα και στις συναινέσεις που
επιδιώχθηκαν, με την ποιοτική έρευνα, βασίστηκε το προτεινόμενο μεθοδολογικό
πλαίσιο της παρούσης έρευνας, το οποίο παρατίθεται στο Working Paper No. 2019-02.
Eπομένως, τόσο ο νέος ορισμός, όσο και οι νέες διαστάσεις ή/και οι νέοι υπό-δείκτες
και οι σχετικές βαρύτητες του συνολικού δείκτη, στο Working Paper No. 2019-02 και
τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτά και που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, έχουν
διερευνηθεί και ως προς τα κοινωνικά –οικονομικά-πολιτιστικά-εκπαιδευτικά,
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Αττικής, ενώ έχει επιτευχθεί συναίνεση για αυτά από
τους αρμόδιους φορείς.
Συνοπτικά ως προς τους νέους υπό-δείκτες ή/και διαστάσεις της παιδικής
φτώχειας για όλες τις σχολικές κατηγορίες, σε τοπικό επίπεδο και ανάγκης συλλογής
δεδομένων τους, που προέκυψαν από τις συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και από
την συνολική ποιοτική έρευνα, παρατίθενται οι σημαντικότεροι:
1. Διατροφή
2. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος
3. Πολιτισμικό κεφάλαιο
4. Ψυχική Υγεία των γονέων
5. Βία
6. Αστεγία
7. Απροσκοπτη Προσβαση σε υπηρεσίες υγείας
8. Παιχνίδι στην ύπαιθρο
9. Ελεύθερος Χρόνος
A. Παραρτήματα
A.1. Περιλήψεις από υλικό από τον Καναδά – Alex Michalos
A.1.1. Montserrat, C., Dinisman, T., Bălţătescu, S., Grigoraş, B. A., & Casas, F.
(2015). The effect of critical changes and gender on adolescents’ subjective wellbeing: Comparisons across 8 countries. Child Indicators Research, 8(1), 111-131.
Σκοπός της μελέτης αυτής συνίσταται η διερεύνηση της υποκειμενικής
ευημερίας των εφήβων όπως αυτή σχετίζεται με τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους
για τη χρονική περίοδο 2011-2012, σε οχτώ χώρες (Βραζιλία, Αγγλία, Ισραήλ,
Ρουμανία, Ν. Αφρική, Ισπανία Ουγκάντα και ΗΠΑ. Το δείγμα αποτελούντο από
αγόρια και κορίτσια 12 ετών, ενώ ως σημαντικές αλλαγές θεωρούντο η μετακόμιση σε
άλλο σπίτι, η αλλαγή του τόπου διαμονής, η αλλαγή σχολείου, η διαμονή σε ξένη χώρα
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για πάνω από ένα μήνα, και οι αλλαγές των προσώπων που είναι υπεύθυνοι ως
κηδεμόνες για τα παιδιά αυτά. Για την αξιολόγηση της υποκειμενικής ευημερίας
λήφθηκαν υπόψιν το σχολείο, η υλική περιουσιακή κατάσταση, ο ελεύθερος χρόνος,
οι διαπροσωπικές σχέσεις και η γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή.
Στη θεωρητική επισκόπηση που ακολουθεί, παρουσιάζεται η υποκειμενική
ευημερία ως σύνολο γνωσιακών και συναισθηματικών στοιχείων που έχουν ως
αποτέλεσμα τη χαρά και την ικανοποίηση, με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, ενώ
τονίζεται ότι οι αναφορές των ίδιων των παιδιών για τα ζητήματα αυτά είναι
απαραίτητες για τη σωστή καταγραφή του φαινομένου. Καθίσταται σαφές ότι η
σταθερότητα στη ζωή των εφήβων, η απουσία δηλαδή έντονων αλλαγών είναι καίρια
για την ανάπτυξη τους σε ισορροπημένους ενήλικες, αφού όσο πιο λίγες έχουν βιώσει,
κυρίως όσον αφορά την δομή της οικογένειας και τον τόπο διαμονής, τόσο πιο
ικανοποιημένοι φαίνεται ότι αναφέρουν πως είναι. Ακόμη, παρατηρούνται διαφορές
στα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών, ενώ όλες αυτές οι αλλαγές στο σύνολο τους
παρουσιάζουν επιπτώσεις στις επιδόσεις αλλά και την υγεία των παιδιών. Έτσι,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι αλλαγές στη ζωή των παιδιών και των εφήβων
παρουσιάζουν μια σχέση ιδιάζουσα με την ευημερία τους. Στη συνέχεια, τα ευρήματα
που αφορούν τη συσχέτιση της ευημερίας των εφήβων με το γένος τους δείχνουν ότι
μάλλον δεν υπάρχει κάποια σχέση, αν και κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί ότι η
ευημερία των κοριτσιών είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον αγοριών και αφορά κυρίως
τις διαπροσωπικές σχέσεις, σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, στα οποία δείχνουν να
επικεντρώνονται τα αγόρια. Σε μελέτη στην Αγγλία παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια
δείχνουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση από τα αγόρια, κυρίως λόγω της αυτοεικόνας
τους , ενώ σε γενικότερο πλαίσιο φαίνεται να ισχύει ότι η γενικότερη ικανοποίηση των
κοριτσιών φθίνει, κυρίως εξαιτίας των επιταγών της κοινωνίας προς το θηλυκό γένος.
Στο τέλος της βιβλιογραφικής επισκόπησης αναφέρεται ότι δεν υπάρχει όγκος σε
συγκριτική δουλειά μεταξύ χωρών για το θέμα της παιδικής ευημερίας, αν και
αποδεδειγμένα, ανάλογα με την περιοχή παρουσιάζονται διακυμάνσεις που
επηρεάζονται από τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
Το διττό ερευνητικό ερώτημα που επιχειρείται να απαντηθεί στην εν λόγω
μελέτη αφορά τη σχέση μεταξύ της υποκειμενικής ευημερίας των εφήβων με τις
σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους, ενώ σε δεύτερο επίπεδο, την αλληλεπίδραση των
δύο ως προς τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται ανά γένος. Η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε έγκειται στα πλαίσια της διανομής ερωτηματολογίων σε σχολεία των
προαναφερθέντων χωρών, ενώ τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν από ερωτήματα που
αφορούν τις πέντε σημαντικές αλλαγές που μπορεί να βιώσουν οι έφηβοι, η
υποκειμενική ευημερία αξιολογείτο βάσει έντεκα ερωτημάτων για πέντε τομείς της
ζωής από έγκριτο εργαλείο αξιολόγησης της παιδικής ευημερίας, ενώ η ικανοποίηση
από τη ζωή μετρήθηκε με τη βοήθεια μια σύντομης μορφής του Student Life
Satisfaction Scale.
Όπως υποτέθηκε, ο αριθμός των αλλαγών που βιώνουν οι έφηβοι συσχετίζεται
αρνητικά με την ικανοποίηση από τη ζωή, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση της
Ουγκάντα. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος επηρεάζει τις
μαθητικές επιδόσεις, ενώ θίγεται η σχέση των αλλαγών του οικογενειακού
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μορφώματος με τις συνθήκες στέρησης. Λιγότερο από όλους του παράγοντες έδειξε να
επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων, αφού κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε μόνο
σε δύο από τις οχτώ χώρες. Σε γενικές γραμμές, στην πλειοψηφία των χωρών
παρατηρείται ότι όσο περισσότερες είναι οι αλλαγές τόσο λιγότερη ικανοποίηση από
τη ζωή προκύπτει, πράγμα που ερμηνεύεται με τη βοήθεια της θεωρίας της
ομοιόστασης της ευημερίας. Επιπρόσθετα, η συσχέτιση μεταξύ αλλαγών και
ικανοποίησης είναι πιο έκδηλη στις ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Ισπανία, Αγγλία,
Ισραήλ), αφού λόγω των συνθηκών διαβίωσης, οι νέοι αντιλαμβάνονται πιο έντονα τις
μεταβολές που λαμβάνουν χώρα. Στην περίπτωση της Ουγκάντας υπάρχει αντιστροφή
της σχέσης αυτής, αφού όπως αξίζει να σημειωθεί, οι αλλαγές που βιώνουν οι έφηβοι
είναι θετικές, λόγω των προσπαθειών για την διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών
που γίνονται σε χώρες σαν αυτή. Όσον αφορά το φύλο, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν
την πολυπλοκότητα της σχέσης γένους των εφήβων και της ευημερίας τους, αφού παρά
τις διαφοροποιήσεις που απαντώνται από χώρα σε χώρα, φαίνεται ότι τα κορίτσια
επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές σε σχέση με τα αγόρια, πράγμα που
οφείλεται στη διαφορετικότητα της ιδιοσυγκρασίας μεταξύ των δύο φύλων. Κοινό,
ωστόσο, σημείο και στα δύο φύλα, όταν πρόκειται για μείωση της ευημερίας τους
συνιστά το σχολείο. Συμπερασματικά, παρά τους περιορισμούς, οι οποίοι σαφώς και
δεν λείπουν από μια τέτοια μελέτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσω των ευρημάτων
ανοίγεται ο δρόμος για συγκρίσεις μεταξύ πλειάδας χωρών, όσον αφορά τις
εξεταζόμενες μεταβλητές. Ακόμη, επιβεβαιώνεται η άποψη που ενστερνιζόμαστε στο
συγκεκριμένο έργο και αφορά τη σημασία της φωνής των παιδιών για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν και επηρεάζουν την ευημερία τους, όπως εκείνα τα
αντιλαμβάνονται.
A.1.2. Sarriera, J. C., Casas, F., Bedin, L., Abs, D., Strelhow, M. R., Gross-Manos, D.,
& Giger, J. (2015). Material resources and children’s subjective well-being in eight
countries. Child Indicators Research, 8(1), 199-209.
Το άρθρο επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αντίληψης
των παιδιών ως προς τα υλικά αγαθά που διαθέτουν και της αντικειμενικής τους
ευημερίας.. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μια εκ των οχτώ χωρών παρατηρείται
περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών σε υλικά αγαθά, και χαμηλή παιδική ευημερία.
Απώτερος σκοπός των ερευνητών εδώ είναι να καταδειχθεί η σημασία των υλικών
αγαθών στην αντικειμενική ευημερία των παιδιών, κυρίως στις περιπτώσεις χωρών με
έντονη υλική αποστέρηση. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση που γίνεται στο άρθρο,
τονίζεται αρχικά η ανάγκη τα φαινόμενα αυτά να διερευνώνται σε πολλές χώρες ώστε
να επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, αφού τα υλικά αγαθά που
θεωρούνται απαραίτητα δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι
οι συσχετίσεις που έχουν επιχειρηθεί μεταξύ της υποκειμενικής ευημερίας και του
εισοδήματος δεν καταλήγουν πάντα σε ένα κοινό συμπέρασμα, αν και υπάρχει
σύγκλιση στις ερευνητικές προσπάθειες όπου χρησιμοποιείται ποιοτική έρευνα με τις
ποσοτικές έρευνες. Έχει κατά καιρούς παρατηρηθεί αρνητική συσχέτιση μεταξύ υλικής
αποστέρησης και ικανοποίησης από τη ζωή στις νεαρές ηλικίες, τη στιγμή που απ’ ότι
φαίνεται, η ευημερία και το ΑΕΠ συσχετίζονται θετικά, όταν δηλαδή αυξάνεται το ένα
αυξάνεται και το άλλο. Έτσι, η συγκεκριμένη έρευνα, ως μέρος ενός μεγαλύτερου
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project αποσκοπεί στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ της αντίληψης των παιδιών ως
προς τα υλικά αγαθά στα οποία έχουν καθημερινή πρόσβαση και της αντικειμενικής
τους ευημερίας, στις εξής οχτώ χώρες: Αλγερία, Βραζιλία, Αγγλία Ισραήλ, Νότιος
Αφρική, Νότιος Κορέα, Ισπανία και Ουγκάντα.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τη διανομή ερωτηματολογίων
σε συνολικό δείγμα 13.953 παιδιών από 12 έως 14 ετών, το 57% των οποίων κορίτσια.
Τα έγκριτα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι, όσον αφορά την
ικανοποίηση από τη ζωή , το Student Life Satisfaction Scale και, όσον αφορά τα υλικά
αγαθά, το Material Resources Items. Και τα δύο προσαρμόστηκαν κατάλληλα ώστε να
δώσουν όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα τελικά
διαμορφωμένα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στα παιδιά συμπληρώθηκαν εντός
μισάωρου, έπειτα από τη συγκατάθεση των γονέων τους, ενώ για την ανάλυση των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και Structural Equation Analysis
(SEM). Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα
σε όλες τις παραμέτρους του μοντέλου, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου
η αντικειμενική ευημερία δεν επηρεάζεται από την πρόσβαση στα υλικά αγαθά. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η Ουγκάντα είναι η χώρα με τη μικρότερη πρόσβαση σε υλικά αγαθά,
ενώ στη Νότιο Κορέα, όπου τα παιδιά φαίνονται να μπορούν να αποκτήσουν ότι
χρειάζονται παρατηρείται χαμηλό ποσοστό αντικειμενικής ευημερίας, πράγμα που
ερμηνεύεται ενδεχομένως από το φαινόμενο “Asian Bias”, το οποίο μπορεί
ενδεχομένως να εξηγηθεί πολιτισμικά, λόγω των διαφοροποιήσεων στις κουλτούρες
και τη στάση ζωής των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στη βιβλιογραφία φαίνεται η διαβίωση σε συνθήκες
φτώχειας και υλικής αποστέρησης επηρεάζει την υποκειμενική ευημερία, τη στιγμή
που ο ίδιος ο πλούτος δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αύξησης της.
Στη συγκεκριμένη μελέτη καθίσταται σαφής η ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται
η προσωπική αντίληψη των παιδιών για τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν, και πιο
συγκεκριμένα για την πρόσβαση που τα ίδια θεωρού ότι έχουν σε πληθώρα αγαθών,
και κυρίως στις χώρες που φαίνεται να υπάρχει έντονο το προβληματικό φαινόμενο της
υλικής αποστέρησης, πράγμα που ευνοείται από την πολυπολιτισμικότητα του
δείγματος. Έτσι λοιπόν, εξετάζεται η αλληλεπίδραση των παραγόντων που
προαναφέρονται με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης και τη σύσταση προτάσεων
για την εξάλειψη τους, κατ’ αναλογία και περίσταση τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και
σε αναπτυσσόμενες χώρες.
A.1.3. Montserrat, C., Casas, F., & Moura, J. F. (2015). Children’s
subjective well-being in disadvantaged situations. In Theoretical and
Empirical Insights into Child and Family Poverty (pp. 111-126).
Springer, Cham.
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως
εξετάζεται, αποτυπώνεται και αξιολογείται εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ορίζοντας ως κοινωνικά αποκλεισμένους τους ανθρώπους που ζουν σε
μειονεκτική κατάσταση από τον μέσο όρο, όταν πρόκειται για την εκπαίδευση, τις
δεξιότητες, την εργασία, το νοικοκυριό, τους οικονομικούς πόρους, κλπ., όταν έχουν
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λιγότερες ευκαιρίες και η κατάσταση αυτή τείνει να διαιωνίζεται. Με βάση λοιπόν τον
κοινωνικό αποκλεισμό, δημιουργούνται δείκτες εισοδηματικού χαρακτήρα και στη
συνέχεια δείκτες που μπορούν να αποτυπώσουν το ποσοστό αποστέρησης, και να
καταδείξουν περιπτώσεις όπου γίνεται καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων
δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή του
δείκτη AROPE, για τους ανθρώπους που διαβιούν σε συνθήκες κινδύνου φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος έχει ως βάση τους εξής τρεις παράγοντες: το
εισόδημα, την αυστηρή υλική αποστέρηση και της ένταση εργασίας. Στη
βιβλιογραφική επισκόπηση του άρθρου γίνεται αναφορά στον ορισμό του κινδύνου
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, επισημαίνοντας ότι οι διαστάσεις του δεν είναι
αμιγώς οικονομικές, πράγμα που επιβεβαιώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της
προβληματικής της φτώχειας. Επιπρόσθετα, γίνεται μνεία για την ποιότητα ζωής, η
οποία επίσης δεν χαρακτηρίζεται μόνο από οικονομικούς πόρους αλλά αφορά
παράγοντες όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές σχέσεις, η συναισθηματική
κατάσταση, αλλά και οι αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης, οι εκτιμήσεις και οι
προσδοκίες από τη ζωή, τόσο των ίδιων των ανθρώπων όσο και των φορέων που
απευθύνονται σ ‘αυτούς, αφού πρέπει να υπάρχει σύγκλιση απόψεων για την επίτευξη
κοινού στόχου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομόφωνη στάση απέναντι
στις διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας και την πολυπλοκότητα της σχέσης
μεταξύ των υποκειμενικών και αντικειμενικών δεικτών, πράγμα που σημαίνει ότι η
έλλειψη υποκειμενικής ευημερίας θα μπορούσε για παράδειγμα να σηματοδοτεί
συνθήκες φτώχειας, χωρίς ωστόσο να ισχύει το αντίστροφο, ενώ όσον αφορά τις
βασικές ανάγκες, η μη ικανότητα κάλυψης τους βρίσκει τους ερευνητές σύμφωνους ότι
αφορά χαμηλή ποιότητα ζωής. Επιπλέον, καταδεικνύεται η σημασία της εξέτασης των
φαινομένων αυτών από πολλές διαφορετικές πλευρές, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την
προσέγγιση των ίδιων των ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, όσο και των
κοινωνικών φορέων που καλούνται να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο σε πραγματικό
χρόνο, αλλά και των ερευνητών που ασχολούνται, οι οποίοι έχουν μια σφαιρική εικόνα
που δεν περιορίζεται μόνο στη βιωματική εμπειρία. Ακόμη, καθίσταται σαφής η
ανάγκη αποτύπωσης της παιδική προσέγγισης και αντίληψης, τι σημαίνει φτώχεια και
ευημερία μέσα από τα μάτια των παιδιών. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, ως πλαίσιο βάσης
το νοικοκυριό και καθορίζοντας τα πρότυπα διαβίωσης βάσει του τι θεωρούν τα παιδιά
απαραίτητο, ενδεχομένως θα είναι εφικτή η αναγνώριση καταστάσεων όπου υπάρχει
υλική αποστέρηση, που όμως οι ενήλικες δεν την αντιλαμβάνονται. Έχει παρατηρηθεί
ότι το περιβάλλον που επικρατεί στο σπίτι επηρεάζει άμεσα το πώς είναι τα παιδιά στο
σχολείο, αντικατοπτρίζοντας επαρκώς τις συνθήκες, ενώ κατά πως φαίνεται, το
εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας έχει άμεση επιρροή στις επιδόσεις των παιδιών. Η
παιδική φτώχεια από την άλλη πλευρά, φαίνεται περισσότερο σε ζητήματα που
αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές ευκαιρίες, πράγμα που
καταδεικνύει την ανάγκη κρατικής στήριξης προς τις ευάλωτες ομάδες, σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ακόμη, βάσει της παιδικής προσέγγισης η ευημερία δείχνει να επηρεάζεται
από παράγοντες που δεν είναι αμιγώς εισοδηματικοί, επηρεάζουν ωστόσο την
εισοδηματική κατάσταση ενός νοικοκυριού, ενώ κι εδώ, όπως και σε άλλες μελέτες
αναφέρεται ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν χαμηλότερη υποκειμενική ευημερία σε
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σχέση με τα συνομήλικα τους αγόρια. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η
διερεύνηση των διαφοροποιήσεων υποκειμενικής ευημερίας των εφήβων ηλικίας 12
ετών ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ παιδιών που αποδεδειγμένα ζουν σε μειονεκτική
κατάσταση και του υπόλοιπου συνομήλικου πληθυσμού στην Ισπανία.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει μέγεθος δείγματος 5.934
παιδιών ηλικίας 11 έως 14 ετών, το οποίο αντλήθηκε τυχαία από σχολεία της ισπανικής
επικράτειας. Τα παιδιά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια του International Survey of
Children’s Well-being, έπειτα από πληροφόρηση και συγκατάθεση των γονέων τους,
το οποίο συμπεριλαμβάνει διαστάσεις που αφορούν την ικανοποίηση από τη ζωή.
Όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων, λαμβάνεται υπόψιν η πολλαπλότητα
των διαστάσεων της φτώχειας ώστε να χαρακτηριστούν οι άνθρωποι που ζουν σε
μειονεκτική κατάσταση, και έπειτα από παραμετροποίηση και καθορισμό των
μέγιστων και των ελάχιστων βαθμολογιών, οι διαστάσεις που εξετάστηκαν είναι η
εκπαίδευση, κατοικία και υλικά αγαθά, η ικανοποίηση από το περιβάλλον διαβίωσης
και η υποκειμενική φτώχεια. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε
περιγραφική στατιστική, ANOVA, πολυπαραγοντική παλινδρόμηση και MANOVA,
όπου οι παραπάνω διαστάσεις λήφθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές, ενώ ως
ανεξάρτητες τέθηκαν η αντίληψη της φτώχειας και του πλούτου. Στα ευρήματα φάνηκε
ότι τα παιδιά που έχουν μείνει στην ίδια τάξη, έχουν γεννηθεί εκτός ισπανικών
συνόρων και θεωρούν ότι είναι πιο φτωχοί από τις οικείες τους οικογένειες,
ενδιαφέρονται περισσότερο για τα χρήματα, δείχνουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης.
Ακόμη, φαίνεται ότι σημαντικοί παράγοντες είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων,
η εργασία, η διαβίωση σε μονογονεϊκή οικογένεια, ο τόπος διαμονής και η
μετανάστευση, καθώς επίσης και το αν η οικογένεια ανήκει στο σύνολο κάποια
μειονότητας. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν έντονο το φαινόμενο των κοινωνικών
ανισοτήτων, καθιστώντας ακόμη εντονότερη την ανάγκη για κοινωνική στήριξη,
λαμβάνοντας υπόψιν τη θεώρηση των παιδιών.
A.1.4. Savahl, S., Casas, F., & Adams, S. (2017). Children’s subjective well-being:
Multi-group analysis among a sample of children from two socio-economic status
groups in the Western Cape, South Africa. Child Indicators Research, 10(2), 473-488.
Η κατανόηση αυτού που αντιλαμβάνονται οι έφηβοι και τα παιδιά ως ποιότητα
ζωής σχετίζεται άμεσα με την καταγραφή και αξιολόγηση της υποκειμενικής τους
ευημερίας. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η μέτρηση και η κατανόηση της
υποκειμενικής παιδικής ευημερίας στο δυτικό ακρωτήριο της Νοτίου Αφρικής, μέσα
σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες διαβαθμίσεις
κοινωνικού και οικονομικού στάτους (στο εξής SES)1. Το δείγμα αποτελείται από 1004
παιδιά ηλικίας 12 ετών που φοιτούν σε 15 σχολεία σε ποικίλα περιβάλλοντα (αστικό,
ημιαστικό, αγροτικό), χαμηλού και μεσαίου SES, στα οποία μοιράστηκαν
ερωτηματολόγια μεταφρασμένα στη μητρική τους γλώσσα (Αfrikaans). Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην ιστορική κοινωνική και πολιτική συνθήκη του Απαρτχάιντ,
ιδιώματα του οποίου υπήρξαν ο θεσμοθετημένος ρατσισμός, η συστηματική καταπίεση
κοινωνικών στρωμάτων και η ικανοποίηση ελιτιστικών συμφερόντων. Οι ερευνητές
διατείνονται πως άμεσο απότοκο του Απαρτχάιντ αποτελούν τα σύγχρονα ευρήματα
υψηλού επιπέδου κοινωνικής ανισότητας, ενώ τονίζουν πως η διεθνής βιβλιογραφία
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συναινεί σε μια σύνδεση των ανισοτήτων με ποικίλες πτυχές της ευημερίας, πολλώ δε
μάλλον της παιδικής, καθότι όπως αναφέρεται τα παιδιά επωμίζονται τα βάρη των
ανισοτήτων που μαστίζουν τη χώρα και η υποκειμενική τους ευημερία επηρεάζεται
από τους μετασχηματισμούς του ΑΕΠ, του αποδεκτού SES και το εισόδημα του
νοικοκυριού στο οποίο διαμένουν.
Στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, εξετάστηκαν αρχικά τα εργαλεία που
έχουν δημιουργηθεί για τη μέτρηση της υποκειμενικής ευημερίας, ώστε να βρεθούν
εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στο συγκεκριμένο δείγμα και θα δώσουν έγκυρα
και αξιόπιστα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, λαμβάνοντας
υπόψιν τις πολιτισμικές της ιδιαιτερότητες. Απώτερος στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η
καταλληλότητα της χρησιμοποίησης των Personal Well-being Index-School Children
και Students’ Life Satisfaction Scale, σε δείγμα παιδιών που διαβιούν σε παρόμοιες
συνθήκες. Το πρώτο ερωτηματολόγιο εξετάζει την υποκειμενική ευημερία μέσω επτά
διαστάσεων (υγεία, σχέσεις, προσωπική ασφάλεια, κοινωνική συνοχή, επιτεύγματα,
ασφάλεια για το μέλλον, και βιοτικό επίπεδο), ενώ το δεύτερο δεν χωρίζεται σε
συγκεκριμένες διαστάσεις, αλλά περιλαμβάνει ερωτήματα όπου ο ερωτώμενος
εκφράζει την ικανοποίηση του για συγκεκριμένα πράγματα. Η διανομή των
ερωτηματολογίων έγινε τηρώντας κάθε προϋπόθεση ηθικής και ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης για την έρευνα σε παιδιά και γονείς, αλλά και
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων για τη συμμετοχή των ανηλίκων. Για την
ανάλυση των δεδομένων έγινε Structural Equation Modelling (SEM) και
επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως παρότι τα παιδιά στη Νότιο Αφρική
αντιμετωπίζουν ποικίλες συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν με τρόπο αρνητικό την
καθημερινότητά τους και τη γενικότερη ευημερία τους αναφέρουν υψηλά επίπεδα
υποκειμενικής ευημερίας. Επίσης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των χαμηλών
και μεσαίων SES. Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι ενώ η παρακολούθηση των
δεικτών ευημερίας για ορθή αποτύπωση της κατάστασης στη Νότιο Αφρική
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την
εφαρμογή πρακτικών, υπάρχει περιορισμός στους αντικειμενικούς δείκτες και έλλειψη
σε δεδομένα υποκειμενικής ευημερίας. Ακόμη, πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψιν
η διαπολιτισμικότητα που διέπει την περιοχή, ενώ απαραίτητα κρίνονται και τα
στοιχεία από ποιοτικές έρευνες, που θα αποτυπώνουν βιωματικές εμπειρίες.
A.1.5. Viñas, F., Casas, F., Abreu, D. P., Alcantara, S. C., & Montserrat, C. (2017).
Social disadvantage, subjective well-being and coping strategies in childhood: The
case of northeastern Brazil. Children and Youth Services Review.
Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια λαμβάνει χώρα στη βορειοανατολική
Βραζιλία και έχει ως σκοπό την ανάλυση των σχέσεων του κοινωνικού μειονεκτήματος,
της υποκειμενικής ευημερίας, όπως γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά. Το δείγμα ήταν
864 προ-έφηβοι ηλικίας 10 έως 15 ετών, ο οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν
ερωτηματολόγια. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση, αναλύεται η κατάσταση που
επικρατεί στη Βραζιλία, αλλά και η ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση του
φαινομένου της φτώχειας στην περιοχή, συγκεκριμένα διαστάσεις που αφορούν την
αποτυχία κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών, την πρόσβαση στις δομές
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ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, τα σχετικά ποσοστά αποστέρησης,
αλλά και τον ίδιο τον ορισμό της φτώχειας. Σημειώνεται η σημασία του να μην
αποτελεί το εισόδημα το βασικό κριτήριο αξιολόγησης, αλλά και η αντίληψη των
ίδιων των παιδιών για αυτές τις συνθήκες διαβίωσης,. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά
τη θεωρητική στήριξη της προβληματικής της φτώχειας λαμβάνονται υπόψιν τέσσερις
παράγοντες που το συνθέτουν και που απαντώνται όλοι στη συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή που πραγματοποιείται η έρευνα. Έτσι, αναφέρεται αρχικά η ανικανότητα
κάλυψης βασικών αναγκών, σημειώνοντας ότι το 38% των παιδιών από 12 έως 17 ετών
ζουν σε φτωχές οικογένειες όπου το εισόδημα είναι μικρότερο από το βασικό μισθό.
Στη συνέχεια, δεύτερος παράγοντας είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η
εκπαίδευση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπου τονίζεται ότι η εργασία όλων
των μελών της οικογένειας είναι απαραίτητη για την κάλυψη των οικογενειακών
αναγκών, με αποτέλεσμα η προσπάθεια αύξησης του εισοδήματος να μεταφράζεται σε
εγκατάλειψη του σχολείου και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τρίτον, γίνεται
αναφορά στην υλική αποστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο υλικών αγαθών που
θεωρούνται αποδεκτά στο εν λόγω κοινωνικό πλαίσιο. Ο τέταρτος παράγοντας αφορά
τον ορισμό της φτώχειας ως προς την ικανότητα του ατόμου να ζει με ένα
συγκεκριμένο τρόπο που θεωρεί το ίδιο επαρκή, στο πλαίσιο αυτό που περιγράφεται
ως υποκειμενική ευημερία. Ακόμη, επισημαίνεται η σημασία της ύπαρξης
ψυχοκοινωνικών δεικτών για την αξιολόγηση και συσχέτιση του στρες και της
ευημερίας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο δείκτης κοινωνικού
μειονεκτήματος μπορεί να προβλέψει την υποκειμενική ευημερία, ενώ βάσει τον
αναφορών των παιδιών φαίνεται να υπάρχει αύξηση όσο μεγαλώνουν, τη στιγμή που
τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή σχετίζονται με χαμηλούς δείκτες υλικής
ευημερίας, πράγμα που φαίνεται και στα αποτελέσματα από τα παιδιά που φοιτούν σε
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, με τα πρώτα α παρουσιάζουν εξίσου χαμηλά επίπεδα
ικανοποίησης. Ακόμη, η στέρηση στο οικογενειακό περιβάλλον ενδεχομένως σημαίνει
χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, αλλά και ζητήματα προβληματικής συμπεριφορά που
μετα φράζονται τόσο στο συναισθηματικό όσο και στο γνωσιακό επίπεδο. Έχουμε,
λοιπόν, παιδιά που παρουσιάζουν κατάθλιψη, απομόνωση, και χαμηλή αυτοπεποίθηση,
που πηγάζουν από τη γενική μη ικανοποίηση από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
επιβιώνουν. Εν γένει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς
την αντίληψη του κοινωνικού μειονεκτήματος από τα παιδιά, το οποίο έχει ούτως ή
άλλως αρνητική επίδραση στην ευημερία τους. Ακόμη, τα αποτελέσματα δεν
υποστηρίζουν την υπόθεση ότι στρατηγικές εξωτερίκευσης
μπορούν να
λειτουργήσουν ως μέσο πρόβλεψης υποκειμενικής ευημερίας. Ως πρόταση για
περαιτέρω έρευνα είναι η μελέτη της διαφοροποίησης των φαινομένων που
εξετάστηκαν εδώ στις ηλικίες κάτω των 10 και άνω των 15 ετών, με διεξαγωγή
ποιοτικής έρευνας, και λαμβάνοντας υπόψιν γεωγραφικές, πολιτισμικές και κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές.
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A.1.6. Dinisman, T., Montserrat, C., & Casas, F. (2012). The subjective well-being of
Spanish adolescents: Variations according to different living arrangements. Children
and Youth Services Review, 34(12), 2374-2380.
Η ποιότητα ζωής των εφήβων σχετίζεται άμεσα με αυτό που ονομάζεται στη
βιβλιογραφία υποκειμενική ευημερία. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής
προσπάθειας είναι η διερεύνηση της υποκειμενικής ευημερίας των εφήβων, ανάλογα
με το αν ζουν σε κέντρα μέριμνας, σε μονογονεϊκό περιβάλλον και σε νοικοκυριά με
τους δύο γονείς παρόντες. Αρχικά γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση της
υποκειμενικής ευημερίας στις παιδικές ηλικίες και αναφορά στους δείκτες που
χρησιμοποιούνται από τη UNICEF, καθώς επίσης και στη μεθοδολογική σημασία της
αυτοαναφοράς. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται η εξέταση της παιδικής ευημερίας πέρα
από αντικειμενικές διαστάσεις όπως ποσοστά θνησιμότητας και υποσιτισμός, αφού
κρίνεται δόκιμο να λαμβάνονται υπόψιν εκείνες οι διαστάσεις που περιγράφονται στη
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επισημαίνεται δε ότι η εικόνα της
υποκειμενικής ευημερίας δεν εξαρτάται μόνο από αυτά τα τρία περιβάλλοντα
διαβίωσης, ωστόσο, αυτά εξετάζονται εδώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τα παιδιά που
φιλοξενούνται σε δομές πρόνοιας, φαίνεται ότι υπάρχουν ανισότητες ως προς τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση, ενώ έχει παρατηρηθεί σύνδεση
μεταξύ χαμηλών επιπέδων παιδικής ευημερίας και ψυχοπαθολογικών περιστατικών
όπως κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, παραβατικές συμπεριφορές, εφηβικές
εγκυμοσύνες άρα πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά και διατροφικές
διαταραχές. Συγκεκριμένα, η διαβίωση σε προνοιακές στέγες και η απουσία σταθερού
οικιακού περιβάλλοντος συνιστούν ξεκάθαρα παράγοντες που υποδηλώνουν χαμηλά
επίπεδα ευημερίας, δημιουργώντας μάλιστα έδαφος για αρνητικές επιπτώσεις στη
μετέπειτα ζωή των παιδιών που ζουν έτσι. Από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται τόσο
σημαντική η επίδραση της διαβίωσης σε περιβάλλον μονογονεϊκής οικογένειας στην
ευημερία των παιδιών. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά φαίνεται να θεωρούν πολύ
σημαντικές τις συνθήκες που επικρατούν στο οικογενειακό περιβάλλον σε επίπεδο
διαβίωσης και σχέσεων. Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συγκριτικές
μελέτες που το δείγμα τους κυμαίνεται μεταξύ παιδιών που ζουν είτε με την όποια
μορφής οικογένεια τους, είτε σε περιβάλλον προνοιακής φροντίδας, ωστόσο λίγα έχουν
γραφτεί για τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των δύο συνθηκών.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό τυχαίο
δείγμα από 138 σχολεία της Ισπανίας, την σχολική χρονιά 2011-2012, με ερωτώμενους
5.381 μαθητές. Οι διαστάσεις που εξετάστηκαν για τη μέτρηση της ευημερίας ήταν το
σχολείο, οι κοινωνικές σχέσεις, ο ελεύθερος χρόνος, η υγεία και ο εαυτός του κάθε
παιδιού, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή, γι’ αυτό και
λήφθηκαν υπόψιν προγενέστερα δεδομένα από τη ζωή των παιδιών για να
εξασφαλιστεί σταθερότητα κ αξιοπιστία. Ακόμη, λήφθηκε υπόψιν η έντονη διαφορά
στον αριθμό των παιδιών που ζουν σε φορείς φροντίδας σε σχέση με τις άλλες δύο
περιπτώσεις.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι έφηβοι που ζουν και με τους δύο γονείς τους
αναφέρουν μεγαλύτερη υποκειμενική ευημερία από εκείνους στις άλλες
καταγεγραμμένες συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών
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εμφανίζουν διαφοροποιήσεις ως προς την υγεία και τις διαπροσωπικές σχέσεις ενώ
όσον αφορά τη σταθερότητα βρίσκονται στη μέση, με πιο σταθερά εκείνα που ζουν με
τους δύο γονείς. Οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα εδώ αφορούν τις διαφοροποιήσεις
που μπορεί να εμφανίζονται ανάμεσα στη διαβίωση σε φορείς μέριμνας, στην πιθανή
σταθερότητα που ενδεχομένως ενέχει η διαβίωση αυτή, όπως επίσης και παρόμοια
έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τέλος, σημαντική
κρίνεται η ποιοτική έρευνα, ώστε να αποτυπωθούν τα βιώματα των παιδιών και να
αξιολογηθούν οι εμπειρίες τους και η εικόνα που δημιουργούν στο μυαλό τους για τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνουν, σε κάθε περιβάλλον ξεχωριστά.
A.1.7. Llosada-Gistau, J., Montserrat, C., & Casas, F. (2015). The subjective wellbeing of adolescents in residential care compared to that of the general
population. Children and Youth Services Review, 52, 150-157.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αποσκοπεί στην ανάλυση της
υποκειμενικής παιδικής ευημερίας εφήβων ηλικίας 12 και 13 ετών που διαμένουν σε
ιδρύματα κλειστής φροντίδας, με απώτερο στόχο τη σύγκριση αυτής με εκείνη που
παρατηρείται σε δείγμα παιδιών αντίστοιχης ηλικίας που φοιτούν στο πρώτο έτος της
δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ισπανία και ζουν εντός του
οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι ερευνητές προσμετρούν την ικανοποίηση των
εφήβων όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, τις ευκαιρίες, τα υλικά αγαθά, τις
διαπροσωπικές τους σχέσεις, το σχολείο που φοιτούν και τη χρήση του χρόνου τους.
Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης με την οποία ξεκινά το άρθρο, τα παιδιά που
απευθύνονται στους φορείς πρόνοιας είναι θύματα ενδεχόμενης κακοποίησης.
Πραγματοποιείται μια εκτενής ανάλυση των στοιχείων που αφορούν παιδιά που
τοποθετούνται από προνοιακά συστήματα σε ανάδοχες οικογένειες ή σε ιδρύματα,
όπου = χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 50% των παιδιών που λαμβάνουν προνοιακή
στήριξη στεγάζονται σε κάποιο φορέα, ενώ το 26% των στεγαζόμενων αυτών παιδιών
λαμβάνει θεραπεία για ψυχολογικές διαταραχές.. Τονίζεται, ωστόσο, πως τα
δημοσιοποιημένα στοιχεία για το σύστημα πρόνοιας ανηλίκων στην Ισπανία, αλλά και
οι έρευνες για την ευημερία των παιδιών που αναλαμβάνονται από την πρόνοια εν
γένει, δεν επαρκούν. Συνεπώς, η αμέλεια και η κακοποίηση αναφέρονται ως κύρια
γενεσιουργά αίτια της τοποθέτησης των παιδιών σε ιδρύματα ή ανάδοχες οικογένειες,
ενώ τα στατιστικά στοιχεία δηλώνουν υψηλά ποσοστά ψυχολογικών, εκπαιδευτικών
και διαπροσωπικών προβλημάτων σε τέτοιας φύσεως δείγματα. Σημαντικό ρόλο
δείχνει επίσης να παίζει η έλλειψη σταθερότητας, δηλαδή οι συχνές και έντονες
εναλλαγές στο περιβάλλον διαβίωσης των παιδιών και εφήβων αυτής της κατηγορίας.
Βάσει αυτών, επιχειρείται να αναλυθεί η προαναφερθείσα σχέση, λαμβάνοντας
υπόψιν την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση υπό το πρίσμα της υγείας, του
αισθήματος ασφάλειας, των ευκαιριών, των κεκτημένων, των γενικότερων σχέσεων,
του σχολείου που φοιτούν και της χρήσης του χρόνου τους εν γένει. Στάλθηκαν
ταχυδρομικώς ερωτηματολόγια σε ονομαστική βάση, ενώ στο φάκελο υπήρχε σαφής
περιγραφής του ερευνητικού εγχειρήματος. Η διάρκεια της έρευνας ήταν τρεις μήνες,
ενώ τηρήθηκε στο μέγιστο η εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια προς τους
ερωτώμενους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από δύο ψυχομετρικά τεστ, το Personal
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Well-Being Index (PWI) και το Overall Life Satisfaction Scale (OLS), ενώ για την
ανάλυση των δεδομένων έγινε διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση.
Τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας φανερώνουν χαμηλότερα επίπεδα
ικανοποίησης στο δείγμα των ανηλίκων που ζουν σε ιδρύματα, με βαρυσήμαντες
διακυμάνσεις ανάμεσα στα δυο φύλα, με τα αγόρια αισθάνονται περισσότερο ασφαλή
από τα κορίτσια. Τούτο το φαινόμενο αποδίδεται στις συχνές αλλαγές περιβάλλοντος,
στην αδυναμία δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης λόγω προβληματικών παρελθοντικών
οικογενειακών σχέσεων και τη γενικότερη έλλειψη σταθερότητας. Το αντικείμενο
ικανοποίησης της ασφάλειας και της χρήσης του χρόνου εισφέρουν περισσότερα
ωφέλιμα αποτελέσματα στη στατιστική ανάλυση της υποκειμενικής ευημερίας
σύμφωνα με τους ερευνητές, ενώ το αντικείμενο των ευκαιριών στη ζωή παρουσιάζεται
με μια σχετική συνάφεια στον τρόπο ζωής των ανηλίκων σε ιδρύματα. Παρατηρήθηκε,
επίσης, πως υπήρξαν μεγαλύτερες αποκλίσεις από τον «κανονικό πληθυσμό»(general
population) σχεδόν σε όλα τα αντικείμενα του ερωτηματολογίου. Η ικανοποίηση που
προκύπτει από τα υλικά αγαθά, ενώ κρίνεται χαμηλή, βρέθηκε σε ανάλογες τιμές και
στα δυο δείγματα.
A.1.8. Huebner E.S., Furlong M., Measuring Students’ Well-Being, Chapter 2, included
in Suldo, S. M. (2016). Promoting student happiness: Positive psychology interventions
in schools. Guilford Publications.
Ως κεφάλαιο στο βιβλίο «Promoting student happiness: Positive psychology
interventions in schools», όπου καθορίζεται η χαρά-ευδαιμονία μέσω της
υποκειμενικής ευημερίας, στο εν λόγω άρθρο-κεφάλαιο εξετάζονται οι τρόποι με τους
οποίους καταμετράται η υποκειμενική ευημερία των μαθητών, αναλύοντας τις
επιμέρους μεθόδους προσμέτρησης της ικανοποίησης από τη ζωή. Αναφέρεται ότι
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η παρατήρηση των συναισθημάτων που
εκφράζεται από το παιδί ή από τους γονείς του δεν αντιστοιχεί στα ποσοστά της
υποκειμενικής ευημερίας του ή της ικανοποίησής του από τη ζωή. Οι ερευνητές
τονίζουν πως η ουσιαστικότερη και βέλτιστη μέθοδος κατανόησης και μέτρησης της
υποκειμενικής ευημερίας των μαθητών είναι η αυτοαναφορά, η αποτύπωση δηλαδή
της προσωπικής τους αντίληψης για την ευημερία, μέσω ερωτηματολογίων που
αποτελούνται από αντικείμενα-ερωτήματα ψυχομετρικών εργαλείων μέτρησης
ικανοποίησης. Αποπειράται ο διαχωρισμός των επιμέρους προσεγγίσεων μέτρησης
ικανοποίησης από τη ζωή: παγκόσμια (global), γενική και πολυδιάστατη. Πιο
συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαχωρισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το αν
λαμβάνεται υπόψη ο τόπος (σχολείο, σπίτι) και οι διαφορετικές πτυχές της
καθημερινής ζωής (οικογένεια, φίλοι, εαυτός), η διαβάθμιση των επιπέδων
ικανοποίησης και το ενδεχόμενο κάλυψης μιας ουδέτερης ζώνης. Bάσει αυτών
εξετάζονται τρία εργαλεία που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό (Students’ Life
Satisfaction Scale-SLSS, Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale-MSLSS,
Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale-BMSLSS), τα οποία
αναλύονται ως προς το περιεχόμενο τους, το κοινό απεύθυνσης αλλά και τις
ψυχομετρικές τους ιδιότητες, οι οποίες ως επι το πλείστον αφορούν την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. Θέση των ερευνητών αποτελεί η
αναγκαιότητα μιας περαιτέρω αξιοποίησης των ευρημάτων τέτοιας φύσεως εργαλείων,
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με σκοπό να «τεστάρουν τα όρια»(΄testing the limits') της αυτοαναφοράς και να
εμπλουτίσουν την ενημέρωση από π.χ. ανήλικους με ειδικές ανάγκες. Απώτερος
στόχος είναι η αποτύπωση της ικανοποίησης από τη ζωή με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ακρίβεια, προκειμένου στη συνέχεια να ελεγχθεί πιθανή συσχέτιση με
μεταβλητές υποκειμενικής ευημερίας. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι και στα τρία αυτά
εργαλεία μέτρησης, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής κυμαίνεται από 0,7 και πάνω,
πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για εργαλεία που δίνουν έγκυρα και αξιόπιστα
αποτελέσματα.
Στη συνέχεια δηλώνεται η δυνατότητα μέτρησης ψυχολογικών προδιαθέσεων
οι οποίες υποδηλώνουν υποκειμενική ευημερία καθώς και η χρήση θετικών
ψυχολογικών μεθόδων προς την καλλιέργεια και την καρποφορία θετικών δειγμάτων
υποκειμενικής ευημερίας. Με έρεισμα αυτή την τοποθέτηση παρουσιάζονται κάποια
πολυδιάστατα εργαλεία μέτρησης (PYD-SF, PERMA model, CHILD Trends
Flourishing Children Project και SEHS - Secondary και Primary) με ιδιαίτερη έμφαση
στο τελευταίο. Αναφέρουν την ύπαρξη ερευνητικών αποδείξεων που υποδεικνύουν
πως αυξήσεις στα προφίλ SEHS-S σχετίζονται άμεσα με την υποκειμενική ευημερία.
Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε ότι με τη βοήθεια τέτοιων εργαλείων σκοπός
είναι μέσω της θετικής ψυχολογίας και της παρέμβασης σχετικών πρακτικών στα
σχολεία, να δημιουργηθεί δρόμος για τη θετική ανάπτυξη των παιδιών. Η υποκειμενική
ευημερία δεν είναι κάτι που μαθαίνεται, αλλά κάτι που συμβαίνει, υπάρχει και
εκφράζεται μέσα από τις διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις , ως απόρροια
άμεσων ή έμμεσων συνθηκών. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που παρουσιάζονται
μέσα από τα προαναφερθέντα εργαλεία μέτρησης έχουν ως κοινό άξονα τη
δυνατότητα, αν εφαρμοστούν, να δημιουργήσουν θετικές συνθήκες σε επίπεδο
οικογένειας, στο σχολείο, και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, μέσω
της θετικής ψυχολογίας.A.1.9. Land, K. C., Lamb, V. L., Meadows, S. O., & Taylor, A. (2007). Measuring
trends in child well-being: An evidence-based approach. Social Indicators
Research, 80(1), 105-132.
Κύριος σκοπός του παρόντος άρθρου συνιστά εν πρώτοις η επισκόπηση των
στόχων της δημιουργίας των κοινωνικών δεικτών και των κινημάτων προαγωγής της
ποιότητας ζωής για τη χρονική περίοδο που καλύπτεται από τις δεκαετίας των ’60 και
’70. Στη συνέχεια περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τους θεμελιώδεις
στόχους αυτού του πεδίου, αλλά και η παρακολούθηση των αλλαγών της παιδικής και
εφηβικής ευημερίας τις τελευταίες δεκαετίες στο αμερικανικό έδαφος, αν και
ετεροχρονισμένη πια, αν σκεφτεί κανείς ότι το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2006, την προ
κρίσης περίοδο δηλαδή, και από τότε έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα.. Πιο
συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής περιγραφή της θεωρητικά τεκμηριωμένης προσέγγισης
για την κατασκευή του Child and Youth Well-Being Index (C.W.I), η κατασκευή του
οποίου εξυπηρετούσε την ανάγκη της περιγραφής της κατάστασης των παιδιών και της
ανάπτυξης τους, καθώς και την ανάγκη για εφισταμένη στοχοθεσία που θα επέφερε
βελτίωση. Σε επόμενο στάδιο γίνεται αποσαφήνιση της υποκειμενικής και
αντικειμενικής ευημερίας και των διαφοροποιήσεων μεταξύ των αντίστοιχων δεικτών,
ενώ γίνεται αναφορά σε ευρήματα από το C.W.I σχετικά με τις αλλαγές στην παιδική
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ευημερία για τη χρονική περίοδο 1975-2004. Ειδικότερα, χωρίζοντας την περίοδο αυτή
σε επιμέρους χρονικές περιόδους (1994-2002, 1985-1994, 1992-1994) αναφέρεται ότι
ενώ αρχικά παρατηρούντο κάμψη της ευημερίας (1985-1994), από τότε και έπειτα η
αύξηση της σήμανε βελτιώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών Αμερικανών,
πράγμα που οδήγησε στη διασαφήνιση των βέλτιστων πρακτικών ώστε η ανοδική αυτή
πορεία να διατηρηθεί για όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε αναλύσεις ευαισθησία που
διενεργήθηκαν επισημάνθηκε η σημασία του τομέα της υγείας για την παιδική
ευημερία ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται σύγκριση με δεδομένα που αφορούν την
υποκειμενική ευημερία των μαθητών του γυμνασίου, ως προς τις επικρατούσες τάσεις,
και η παρατηρούμενη ομοιότητα μεταξύ των δύο αποτελούν υποστηρικτικό υλικό
επικύρωσης για την ερμηνεία του C.W.I ως δείκτη αλλαγών στην ποιότητα ζωής των
παιδιών και της νεολαίας.
Ακόμη, χρησιμοποιώντας δεδομένα από σειρές δεικτών, οι περισσότερες από
τις οποίες εμφανίστηκαν τη δεκαετία του '90, περιγράφεται μια διευρυμένη μορφή του
C.W.I, η οποία σε σημεία προσιδιάζει στο C.W.I, εκτός από το ότι το εκτεταμένο C.W.I
παρουσιάζει μια πιο έντονη πτώση στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έναν
βραδύτερο ρυθμό βελτίωσης στις αρχές του 2000. Στο τέλος της ερευνητικής αυτής
προσπάθειας γίνεται λόγος για περαιτέρω έρευνα που πρέπει να πραγματοποιηθεί ώστε
να συσταθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της παιδικής ευημερίας, όπς αυτή θα
αποδίδεται με τη βοήθεια των εν λόγω δεικτών.
A.1.10. Land, K. C., (2017). The 2017-YMCA-Duke University Child and Youth Wellbeing Index (C.W.I) Report, Including: Values of the C.W.I for the Years 1975-2015,
An Initial Estimate of the Index for 2016, and A special Emphasis on Trends in WellBeing for Male and Female Children and Youth. C.W.I Project. Duke University.
Annual Report for 2017
Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στα πλαίσια του Child
and Youth Well-being Index (C.W.I), ερευνητικού έργου που πραγματοποιείται στο
Duke University για τη δημιουργία ενός μέτρου αξιολόγησης της διαβίωσης των
παιδιών στην Αμερική. Εν συντομία, το πλαίσιο αυτό απαρτίζεται από 28 βασικούς
δείκτες παιδικής ευημερίας , δομημένους σε επτά διαστάσεις (Οικογενειακή
Οικονομική Ευημερία, Ασφαλείς/Επικίνδυνες Συμπεριφορές, Κοινωνικές Σχέσεις,
Κοινωνική Δέσμευση, Εκπαιδευτική Επάρκεια και Υγεία). Στην παρούσα έκθεση
γίνεται αναφορά στην πορεία των μετρήσεων του δείκτη για το διάστημα από το 1975
μέχρι και το 2015, εκτιμήσεις για το 2016, καθώς και τάσεις που παρατηρούνται στη
ευημερία των παιδιών και εφήβων. Ο δείκτης αυτός εξετάζει την ευημερία των παιδιών
ηλικίας 0 έως 18 ετών, μέχρι δηλαδή την ενηλικίωση τους σε ετήσια βάση, με κύριο
σκοπό την αποτύπωση των αλλαγών διαχρονικά, γι’ αυτό και δίνεται έμφαση στις
διαφοροποιήσεις και της διακυμάνσεις που παρατηρούνται ανά τακτές χρονικές
περιόδους και αφορούν τις εμπειρίες των παιδιών σε κάθε ηλικία.
Εν πρώτοις, φαίνεται ότι η επίδραση της οικονομικής ύφεσης είχε ως
αποτέλεσμα το 2015 και το 2016 ο δείκτης να είναι αισθητά πιο αυξημένος σε σχέση
με τις τιμές του 2012, ενώ αν εξετάσει κανείς αυτά τα αποτελέσματα σε σχέση με τα
επίπεδα που παρατηρούνται προγενέστερα, την περίοδο 2006-2008, διαπιστώνει ότι η
αύξηση συμβαίνει εξίσου. Η γενική εικόνα του δείκτη για τα 40 έτη που εξετάζονται
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υποδηλώνει ότι η τάση είναι διακριτικώς αυξητική και συνεχόμενη, με μικρές αλλά
σταθερές ανόδους, ενώ από το 1997 και μετά οι αλλαγές είναι όντως βελτιωτικές. Σε
βραχυπρόθεσμο επίπεδο, τα νέα δεδομένα για τον δείκτη παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντικές διορθωτικές ενέργειες προς το καλύτερο, και άρα καλύτερη αποτύπωση
της ευημερίας των παιδιών και των εφήβων για το 2015 και το 2016.
Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά τις τάσεις, φαίνεται αρχικά ότι ενδεχομένως
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών εν
συγκρίσει με τους άνδρες και τα παιδιά/εφήβους, αφού παρατηρείται βελτίωση στην
ευημερία τους, για την περίοδο από το 1997 έως το 2016, σε βάθος δηλαδή 20ετίας,
πράγμα που σημαίνει ότι αντίστοιχα, η οικονομική κρίση στην Αμερική είχε
μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ανδρικό πληθυσμό, όταν μιλάμε για το διάστημα 20092012. Ωστόσο, από το 2012 και μετά η τάση του δείκτη ευημερίας των ανδρών, σε
βραχυπρόθεσμο επίπεδο, δείχνει να ακολουθεί την πορεία που ισχύει για τις γυναίκες
εξίσου, Εξετάζοντας τις βασικές διαστάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα μπορούσε
να πει κανείς ότι βάσει του δείκτη, η οικονομική κρίση επηρέασε την ευημερία των
αγοριών και εφήβων ανδρών σε επίπεδο κοινωνικής δέσμευσης, με σημαντική διαφορά
σε ότι αφορά το γυναικείο πληθυσμό σε κάθε ηλικιακή περίοδο. Η διάσταση με τη
μεγαλύτερη βελτίωση για την προαναφερόμενη εικοσαετία αφορά την Ασφαλή
/Επικίνδυνη Συμπεριφορά στο σύνολο του δείγματος, σε κάθε ηλικία και φύλο. Ενώ
λοιπόν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας
της εποχής, ο δείκτης παρουσίαζε αύξηση, από το 1990 και έπειτα φαίνεται να
μειώνεται αισθητά και για τα δύο φύλα.
A.1.11. Kim, E. K., Furlong, M. J., Ng, Z. J., & Huebner, E. S. (2016). Child wellbeing and children’s rights: Balancing positive and negative indicators in
assessments. International handbook on child rights in school psychology. New York,
NY: Springer.
Σκοπός του παρόντος επιστημονικού πονήματος είναι η ανάλυση πέντε
βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη γενικότερη προβληματική της παιδικής
ευημερίας, όπως αυτά θίγονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Εν πρώτοις, λοιπό, κρίνεται δόκιμο να διασφαλιστεί με κάθε δυνατό τρόπο ότι κάθε
παιδί στον κόσμο έχει την δυνατότητα, την ευκαιρία να μετέχει στις προσπάθειες
αξιολόγησης της ευημερίας παραθέτοντας τις εμπειρίες και τα βιώματα του, τη στιγμή
που οι συνολικές εκτιμήσεις για την ευημερία περιλαμβάνουν αρνητικούς και θετικούς
δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι στις αξιολογήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να
μην λαμβάνεται υπόψιν η παιδική οπτική, ώστε να γνωστοποιείται πώς
αντιλαμβάνονται τα ίδια τα παιδιά τα δικαιώματα τους.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την
οργάνωση της έρευνας για την ευημερία των παιδιών, όπου επίσης ενσωματώνονται
βασικά στοιχεία της Σύμβασης. Ειδικότερα, θίγοντας το ζήτημα του ορισμού της
παιδικής ευημερίας υποδεικνύεται η πορεία της βιβλιογραφίας για την ανάδειξη της
σημασίας της μέτρησης της παιδικής ευημερίας με τη βοήθεια δεικτών. Τα βασικά
σημεία που τονίζονται εδώ αφορούν την υποκειμενικότητα των παιδιών που δεν μπορεί
να παραληφθεί τη στιγμή που αποτελούν το κέντρο της έρευνας, την πολυδιάστατη
φύση της ευημερίας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η μέτρηση του φαινομένου αυτού
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δεν περιορίζεται στη αποτύπωση υλικών ή μη ελλείψεων, αλλά απαιτεί θετικούς
δείκτες που θα υποδεικνύουν τα δυνατά σημεία της διαβίωσης των παιδιών. Έτσι, στην
πρώτη διάσταση του πλαισίου αναγνωρίζονται οι βασικοί τομείς της ανάπτυξης των
παιδιών (ηθικός, πνευματικός, φυσικός, κοινωνικός, νοητικός), βάσει των οποίων
προσεγγίζεται ολιστικά η παιδική προσωπικότητα.. Η δεύτερη διάσταση αφορά την
ύπαρξη θετικών και αρνητικών δεικτών, ενώ η τρίτη διάσταση καλύπτει την
υποκειμενική και την αντικειμενική διάσταση της ευημερίας. Ωστόσο, παρά την
ολιστική προσέγγιση του ζητήματος που επιδιώκεται μέσα από τις διαστάσεις αυτές,
δεν είναι τόσο απλό να αποτυπωθούν επαρκώς οι αιτίες των διαφοροποιήσεων σε
ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
Το τρίτο τμήμα εξετάζει την άποψη ότι η επίδειξη σεβασμού για τα
θεμελιωμένα δικαιώματα των παιδιών συνεπάγεται ότι για τις πλέον χρήσιμες
εκτιμήσεις παιδικής ευημερίας είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση πρόσθετων
εργαλείων μέτρησης βασικών κοινωνικών και ψυχολογικών στοιχείων και παραγόντων
κινδύνου που είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι συνδέονται με το προς εξέταση
φαινόμενο. Αυτή η προοπτική βασίζεται στην αρχή ότι τα συστήματα παρακολούθησης
(monitoring systems) θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε παιδί που
έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν με σκοπό τη βελτίωση της
ευημερίας, ώστε να είναι περισσότερο εφικτή η ενίσχυση των υπηρεσιών στήριξης και
αποτελεσματικότερη ανεύρεση πόρων.
Το τέταρτο τμήμα παρέχει καθοδήγηση στους σχολικούς ψυχολόγους για τον
τρόπο με τον οποίο εισάγουν εκτιμήσεις ευημερίας στην επαγγελματική τους πρακτική
και έτσι υποστηρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος
για την ορθή ερμηνεία των απαντήσεων που δίνουν οι μαθητές στα σχετικά
ερωτηματολόγια, όταν συμμετέχουν σε έρευνες μέτρησης και αξιολόγησης της
ευημερίας. Επιπλέον, παρέχονται συμβουλές ως προς το πως οι σχολικοί ψυχολόγοι
μπορούν να συμπεριλάβουν στις πρακτικές τους την εφαρμογή τακτικών αύξησηςβελτίωσης της ευημερίας στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, χωρίς ωστόσο να
αποκλείεται το γεγονός οι πρακτικές αυτές να ξεφεύγουν από το περιβάλλον αυτό,
βάζοντας πχ «στο παιχνίδι» τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών, ως
πρωταρχικούς φορείς της κοινωνικοποίησης τους. Έτσι, ξεφεύγοντας από τις αμιγώς
επαγγελματικές πρακτικές, γίνεται γνωστό ότι οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν
περισσότερο αν οι σχολικοί ψυχολόγοι τους απευθύνονται «στη γλώσσα» τους, αν
κατεβαίνουν επίπεδο, στην πληροφόρηση που έχουν οι μαθητές σχετικά με το ζήτημα
της ευημερίας τους. Λαμβάνοντας υπόψιν τέτοιου είδους πρακτικές, δημιουργείται το
ερέθισμα στα σχολεία να χαραχθούν στρατηγικές που θα εφιστούν την προσοχή αμιγώς
στους μαθητές, ενώ προτείνεται η εξής διαδικασία: αρχικά η αναγνώριση του κοινού
απεύθυνσης και ο σχεδιασμός, η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων μέτρησης
ευημερίας, η λήψη συγκατάθεσης για τη συμμετοχή, η ορθή διοίκηση και η διαρκής
ενημέρωση και ανάδραση.
Το πέμπτο τμήμα ολοκληρώνεται με μια συζήτηση για το πώς η υιοθέτηση ενός
ολιστικού μοντέλου ανάπτυξης της νεολαίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προσφέρει
στους σχολικούς ψυχολόγους την ευκαιρία να παρέχουν υπηρεσίες που διευκολύνουν
την ευημερία όλων των παιδιών. Αναφέρεται η σημασία της παρουσίας των σχολικών
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ψυχολόγων κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, και ο ρόλος τους
για την ανάδειξη των στοιχείων της προσωπικότητας των μαθητών, ώστε να έχουν
αυτοπεποίθηση και αν είναι ψυχολογικά υγιείς. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε
φορείς που μπορούν να απευθύνονται οι ψυχολόγοι ώστε να επικαιροποιούν τη δουλειά
τους και να εξελίσσουν τις μεθόδους που ακολουθούν, δίνοντας έμφαση στην
προσωποκεντρική προσέγγιση των μαθητών, αφού όλοι οι άνθρωποι είναι
διαφορετικοί, ιδίως σε τόσο ρευστά ζητήματα όπου κάτι που για κάποιον ισχύει για
κάποιον άλλο μπορεί να είναι απαγορευτικό. Συμπερασματικά, η ευημερία των παιδιών
σχετίζεται άμεσα με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους σε κάθε βαθμό, και η
παρουσία σχολικών ψυχολόγων μόνο βοηθητική θα μπορούσε να είναι για την
υιοθέτηση μια ολιστικής προσέγγισης όπου η ταυτότητα του κάθε παιδιού θα είναι
σεβαστή.
A.1.12. O’hare, W. P., Mather, M., Dupuis, G., Land, K. C., Lamb, V. L., & Fu, Q.
(2013). Analyzing differences in child well-being among US states. Child Indicators
Research, 6(2), 401-431.
Στην ερευνητική προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το άρθρο αναπτύσσεται ένας
δείκτης κρατικού επιπέδου για την ευημερία των παιδιών, η διαμόρφωση του οποίου
ακολούθησε τον Child Well-Being index (C.W.I) με κύριο σκοπό την αξιολόγηση των
διαφορών που ενδεχομένως παρατηρούνται στην ευημερία των παιδιών στις 50
αμερικανικές πολιτείες για το έτος 2007, ώστε να απαντηθούν ερωτήματα όπως ποιοι
για παράδειγμα είναι οι λόγοι που υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, υπάρχει
ομοιότητα ως προς τις διαστάσεις τις παιδικής ευημερίας που λαμβάνονται υπόψιν σε
κάθε πολιτεία και ποιος είναι ο πιθανός ρόλος των χαρακτηριστικών των παιδιών κάθε
πολιτείας σε δημογραφικό και οικονομικό επίπεδο για τις πολιτείες που παρατηρείται
μεγαλύτερη παιδική ευημερία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δόθηκαν βαρύτητες
στις πολιτείες, οι οποίες διαμορφώθηκαν βάσει των δράσεων στις οποίες αυτές
προβαίνουν για την ανάδειξη του προβλήματος της παιδικής ευημερίας, τη συμμετοχή
στην αξιολόγηση του φαινομένου αυτού, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με σκοπό την
χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών που συμβάλλουν στην ορθή λήψη κρατικών
αποφάσεων για θέματα τόσο ευαίσθητα όπως αυτό. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι
υπάρχει κάποια ομοιότητα με το σκοπό του δικού μας έργου, σε μικρογραφία του
νομού Αττικής, αν αναλογιστεί κανείς το clustering Βάσει χαρακτηριστικών που έγινε
για τους δήμους. Στη συνέχεια, ακολουθεί βιβλιογραφική επισκόπηση και καθορισμός
του εννοιολογικού πλαισίου της ευημερίας, όπου παρουσιάζονται ορισμοί, για να
δειχθεί ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το τι είναι η παιδική ευημερία, ομοφωνία
που δεν έχει επιτευχθεί ακόμη μέχρι σήμερα ενώ γίνεται διαφοροποίηση ως προς τις
διαστάσεις που εκφράζουν αποτελέσματα των συνθηκών στις οποίες ζει ένα παιδί
(παιδική θνησιμότητα, σχολικές επιδόσεις, υγεία), με δείκτες που αξιολογούν το
ευρύτερο περιβάλλον του, πχ η ανεργία των γονέων. Όσον αφορά τη μεθοδολογία,
γίνεται χρήση 25 δεικτών που εφαρμόζονται σε επίπεδο πολιτείας, δομημένους σε επτά
διαστάσεις παιδικής ευημερίας, ένα πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην παραλείπεται καμιά σημαντική παράμετρος που να επηρεάζει τις
συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ακριβώς ότι δηλαδή επιδιώκεται και στο δικό μας
έργο, ενώ η μέτρηση πραγματοποιείται όπως στο C.W.I.
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Εκτός από την εξέταση της κατάταξης των πολιτειών και της αλληλεξάρτησης
των διαστάσεων της ευημερίας, οι στατιστικές για 27 δημογραφικά, οικονομικά και
πολιτικά χαρακτηριστικά των κρατών αναλύθηκαν με τη βοήθεια της ανάλυσης
παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, οι πολιτείες που είναι στην κορυφή είναι τα Νιού
Τζέρσεϋ και η Μασαχουσέτη, ενώ στο τέλος συναντάμε το Νέο Μεξικό και το
Μισισσίπι, πράγμα που δείχνει ότι στο βορρά η ευημερία των παιδιών κυμαίνεται
μάλλον σε καλύτερα επίπεδα απ’ ότι στις πολιτείες του νότου. Ακόμη, παρουσιάζονται
θετικές συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων για κάθε πολιτεία, με εξαίρεση τη
διάσταση που αφορά το συναίσθημα, ενώ όπως φαίνεται, υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ
παραγόντων που αφορούν το ανθρώπινο κεφάλαιο, όσον αφορά τους ενήλικες που
σχετίζονται με τα παιδιά, όπως το επίπεδο εκπαίδευση για παράδειγμα, με την
ευημερία. Οι οικονομικοί παράγοντες που, αντίστοιχα συσχετίζονται με την ευημερία
είναι η εργασία, το εισόδημα και ο πλούτος, τη στιγμή που σε επίπεδο πολιτικών ο
πλέον συσχετιζόμενος παράγοντας είναι η φορολογία.
Σημαντικό εύρημα αυτής της έρευνας είναι ότι όταν τα παιδιά διαβιούν σε
εύπορα περιβάλλοντα, «περνούν καλύτερα». Μιλώντας για πόρους, αναφερόμαστε στο
οικογενειακό εισόδημα, τον πλούτο, την εκπαίδευση των γονέων, σε ατομικό
οικογενειακό επίπεδο αλλά και σε δημόσιου χαρακτήρα πόρους όπως οι παροχές
υγείας και κονδύλια για την παιδεία. Ακόμη, φαίνεται ότι οι δημογραφικοί και
οικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ευημερία υποδηλώνουν ότι η
κατάσταση στην κάθε πολιτεία, ανεξάρτητα από τις πιθανές νέες πολιτικές είναι
δύσκολο να αλλάξει, πράγμα που πολλές φορές οφείλεται σε κακή διαχείριση των
πολιτικών και των αποτελεσμάτων τους, και αναποτελεσματική αξιοποίηση της
πολιτειακής μέριμνας για τα ζητήματα της ευημερίας των παιδιών, σημειώνοντας
μάλιστα τις εκπαιδευτικές δαπάνες. Κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν
συνιστά η ραγδαία αύξηση του παιδικού πληθυσμού στις πολιτείες της Αμερικής, αφού
κάθε πολιτεία ξεχωριστά είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των παιδιών της, από την
άποψη αν επρόκειτο για ενιαία μέριμνα που θα αφορούσε και τις 50 πολιτείες, να μη
δημιουργούνταν τόσο έντονα φαινόμενα ανισότητας. Συμπερασματικά, θα μπορούσε
να πει κανείς ότι παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες στον τρόπο προσέγγισης των
πολιτειών της Αμερικής ως προς την παιδική ευημερία, με τη δική μας προσέγγιση, σε
πολύ μικρότερο γεωγραφικό, βέβαια, εύρος.
A.1.13. Michalos, A. C., & Land, K. C. (2018). Replies to Our Commentators. Social
Indicators Research, 135(3), 1057-1078.
Στο συγκεκριμένο paper, οι δύο σημαντικοί ερευνητές στα θέματα ευημερίας,
καθηγητές Alex C. Michalos και Kenneth Land απαντούν στα σχόλια άλλων
επιστημόνων που είναι γνώστες του αντικειμένου, που έγιναν μετά τη δημοσίευση του
άρθρου «Fifty years after the social indicators movement: Has the promise been
fulfilled? An assessment and an agenda for the future». Η συγκεκριμένη απάντηση
κινείται στο γενικότερο κλίμα της έκφρασης της ανάγκης για περαιτέρω έρευνα με τη
βοήθεια της αποτύπωσης των εμπειριών και των συμπεριφορών των παιδιών, για τη
διερεύνηση της επίδρασης των ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών,
την ανάπτυξη τους, σωματική και πνευματική και την ευημερία τους στο κομμάτι αυτό
του κύκλου ζωής που ονομάζεται παιδική ηλικία. Οι εν λόγω ερευνητές αναφέρουν ότι
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η έρευνα που έχει γίνει για τη σχέση μεταξύ ποιότητας ζωής και ανθρώπινων
δικαιωμάτων είναι περιορισμένη κυρίως γιατί, μεταξύ άλλων, η βιασύνη για την
κάλυψη των αναγκών μέτρησης των φαινομένων αυτών δεν άφησε τον απαραίτητο
χρόνο να αναλυθούν φιλοσοφικά και πολιτικά. Ακόμη, γίνεται εκτενής αναφορά σε
φορείς που καταδεικνύουν τη σημασία της φωνής των παιδιών στην εφαρμογή των
εργαλείων που έχουν μέχρι στιγμής αναπτυχθεί με σκοπό την αποτύπωση μιας πιο
εμπεριστατωμένης εικόνας της παιδικής ευημερίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη δράση
της UNESCO. Προτείνεται, ακόμη, οι ερευνητές να εστιάσουν στα λεγόμενα
«ανθρώπινα στοιχεία» για την προσμέτρηση την ποιότητας ζωής, όπως ο ελεύθερος
χρόνος, η συμβίωση, οι παραδόσεις, τα οποία μέσα από τη θεωρία της
αυτοπαρακίνησης των Deci και Ryan, θα βοηθήσουν στον ορισμό σημαντικών
διαστάσεων και στόχων-κινήτρων για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Σχολιάζοντας τη
θεωρία του Cummin, δίνεται έμφαση στον όρο “happiness” και τη σχέση με την
αρχαιοελληνική ευδαιμονία του Αριστοτέλη, η οποία είναι κατ’ ομολογία πιο ευνόητη
από αυτό που περιγράφεται με τον ομώνυμο όρο στον κλάδο της ψυχολογίας. Αφού
γίνεται σχολιασμός στις αναλύσεις της ευημερίας σε γνωσιακό επίπεδο, το ενδιαφέρον
των συγγραφέων εστιάζεται στο ζήτημα της χάραξης πολιτικών, όπου χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι η υποκειμενική ευημερία δεν έχει τη θέση που της αξίζει στη λήψη
καίριων αποφάσεων, αφού οι χώρες ενδιαφέρονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για την
οικονομική ευημερία τους. Επιπλέον, γίνεται εκτενής επισήμανση ελλείψεων της
βιβλιογραφίας σχετικά με το happiness, ενώ υποδεικνύεται η χρήση των δεικτών της
υποκειμενικής ευημερίας ως κομβική αλλαγή στην επισκόπηση και παρακολούθηση
του συγκεκριμένου ζητήματος. Επιπρόσθετα, όσον αφορά την κοινωνική πρόοδο,
επισημαίνεται η ύπαρξη διαφορετικών ειδών έρευνας για τη ζωή (life research) που
περιγράφει την επιθυμία των κοινωνιών για βιομηχανοποίηση και άρα αύξηση των
αγαθών, καταλήγοντας να επενδύουν στην ανάπτυξη και διασφάλιση παραγόντων και
μεγεθών ποσοτικά μετρήσιμων. Γίνεται επίσης μνεία στον ευρετικό χαρακτήρα των
δεικτών, υπό την έννοια ότι οι ίδιοι δείκτες μπορούν να αποτυπώνουν διαφορετικές
καταστάσεις ανάλογα με την πηγή προέλευσης των δεδομένων. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι «το να δίνει κανείς στις κοινότητες ή στα άτομα πρόσβαση σε δεδομένα
πολλών κοινωνικών δεικτών είναι σαν να κουνά ένα φρούτο γεμάτο καρπούς για να δει
ποιοι θα πέσουν». Επιπρόσθετα, θίγεται το ζήτημα της σχέσης των δεικτών τόσο της
υποκειμενικής όσο και της αντικειμενικής ευημερίας με τη θετική ψυχολογία στην
αποτύπωση των συνθηκών της ποιότητας ζωής, όπως επίσης και τα εκάστοτε βάρη που
παίρνουν.
Ως συμπέρασμα και έπειτα από ευχαριστίες των συγγραφέων προς τους
ερευνητές που ανατροφοδότησαν με σχόλια και παρατηρήσεις το συγκεκριμένο
ερευνητικό έργο, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε
η ενασχόληση με τη διερεύνηση της χρήσης και της επίδρασης κοινωνικών δεικτών
στην αξιολόγηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπως επίσης και η επίδραση των
ανθρώπινων στοιχείων (πχ., επιθυμίες, στάσεις, συμπεριφορές, επιλογές, κλπ.) στην
ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής συνιστά ευρύ πεδίο ενδιαφέροντος, ιδίως σε ότι
αφορά τις διαφοροποιήσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, την παγκοσμιοποίηση
και την εκβιομηχάνιση της εργασίας, πάντα υπό το πρίσμα της ευημερίας. Σημαντικό
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θέμα που χρήσει διερεύνησης συνιστά ακόμη η επίδραση της τεχνολογίας και τις
κοινωνικής δικτύωσης στην ευημερία και την ποιότητα ζωής, το προσφυγικό ζήτημα,
η αξιολόγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και πολλά
ακόμη θέματα που ενδεχομένως φανερώνουν κάποια συσχέτιση της ευημερίας με
παράγοντες που συνθέτουν την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε κάθε νέα ερευνητική προσπάθεια να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η δειγματοληψία και ο ορθός καθορισμός των πληθυσμών
στους οποίους απευθύνεται κανείς, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να γίνουν λάθη που
θα οδηγήσουν σε ελλείψεις που θα αφήσουν ανεκμετάλλευτη την πιθανή ετερογένεια,
η οποία ενδεχομένως να δώσει σημαντικές πληροφορίες.
A.1.14. Casas, F., Bello, A., González, M., & Aligué, M. (2013). Children’s subjective
well-being measured using a composite index: What impacts Spanish first-year
secondary education students’ subjective well-being?. Child Indicators Research, 6(3),
433-460.
Το άρθρο εξετάζει την υποκειμενική και αυτο-αναφερόμενη παιδική ευημερία
στην Ισπανία. Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, οι ερευνητές στηρίζονται στο κίνημα
των κοινωνικών δεικτών, αναλύοντας τις τροποποιήσεις και τους μετασχηματισμούς
του από τη δεκαετία του 60' μέχρι και σήμερα. Κάνουν ιδιαίτερη μνεία στη σημασία
που έχει ο σχεδιασμός ενός εργαλείου ικανού να προσμετρά την παιδική ευημερία, το
οποίο θα είναι ταυτοχρόνως φιλικό και προσιτό από τα ίδια τα παιδιά. Ως εκ τούτου το
υψιπετές έργο της σύστασης μιας ερευνητικής διαδικασίας σε ένα πολυπολιτισμικό και
πολυγλωσσικό περιβάλλον στηρίζεται σε τρία ψυχομετρικά εργαλεία, το
SLSS(Students’ Life Satisfaction Scale), το Overall Life Satisfaction (OLS) και το
Personal Well-Being Index (PWI) τα οποία μορφώνουν ένα ερωτηματολόγιο. Τα
συγκεκριμένα εργαλεία είναι έγκριτα και έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες
παγκοσμίως. Το δείγμα αποτελείται από εφήβους 11-14 ετών, με τα μεγαλύτερα σε
ηλικία παιδιά να είναι ως επί το πλείστον μαθητές που επαναλαμβάνουν το σχολικό
έτος και μετανάστες με χαμηλότερο από το προσδοκώμενο για την ηλικία τους
ακαδημαϊκό επίπεδο. Το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια απευθύνονται στα ίδια τα
παιδιά αποτελεί απόδειξη ότι αναγνωρίζεται ότι τα ίδια τα παιδιά αναγνωρίζουν
πλήρως τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν, μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη
τους και να αξιολογούν τη ζωή τους. Η εγκυρότητα των απαντήσεων, στο πρίσμα της
πιθανής μη κατανόησης τους από τα παιδιά, επιτυγχάνεται από την ίδια τη φύση των
εργαλείων και από τον τρόπο που είναι κατασκευασμένα. Αρωγός στον διαμοιρασμό
των ερωτηματολογίων και στη συλλογή δεδομένων αποτέλεσε η UNICEF Ισπανίας.
Ειδικότερα, επιλέχθηκαν σχολεία από τρία διαφορετικά περιβάλλοντα (αστικό,
ημι-αστικό, αγροτικό), ενώ συλλέχθηκαν δεδομένα και για την πηγή επιχορήγησης του
εκάστοτε σχολικού ιδρύματος (ιδιωτικός-δημόσιος τομέας), το φύλο, την ηλικία και
τον τόπο γέννησης του εφήβου. Τα αντικείμενα του ερωτηματολογίου χωρίζονται σε 8
διαστάσεις:
•
νοικοκυριό
•
υλικά αγαθά
•
διαπροσωπικές σχέσεις
•
περιοχή μόνιμης διαμονής
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•
•
•
•

υγεία
οργάνωση χρόνου
σχολείο
προσωπική ικανοποίηση
Καθότι η ανάλυση των δεδομένων απέφερε αποτελέσματα ήκιστα
ικανοποιητικά, αιτιατό γνωστών στην βιβλιογραφία προβλημάτων, οι ερευνητές
δημιούργησαν ένα νέο δείκτη, συγκερασμό των τριών χρησιμοποιηθέντων(General
Index of Children’s Subjective Well-Being (GICSWB). Από την έρευνα προκύπτει ότι
κατά κανόνα οι Ισπανοί έφηβοι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.
Αναφέρεται ότι οι έφηβοι που δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας
είναι γηγενείς, ζουν σε ένα ασφαλές, σταθερό και οικονομικά ευμαρές οικογενειακό
περιβάλλον, γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και αθλούνται τακτικά. Επιπλέον, νιώθουν
μεγαλύτερη ασφάλεια, και έχουν ζήσει λίγες δραστικές αλλαγές στη ζωή τους, ενώ
νιώθουν ότι υπάρχει πάντα κάποιος για να τους ακούσει. Οι έφηβοι με υψηλό σκορ
υποκειμενικής ευημερίας αναγνωρίζουν τη σημασία των άυλων έναντι των υλικών
αξιών, κάνουν δραστηριότητες με την οικογένεια τους, έχουν τον προσωπικό τους
χώρο για μελέτη και παιχνίδι, πηγαίνουν διακοπές και θεωρούν ότι ο χρόνος τους είναι
ορθά οργανωμένος. Ακόμη, όσον αφορά το σχολείο, δεν έχουν απουσίες λόγω
ασθένειας, ενώ οι γονείς τους παρουσιάζουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Στον αντίποδα,
μεταξύ αυτών που αναγνωρίζουν χαμηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας
παρατηρούνται ασταθή και άπορα νοικοκυριά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Πιο
συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα, αναφέρουν
ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος ενήλικας στο νοικοκυριό που διαμένουν, νιώθουν
ανασφάλεια και φτώχεια, όπως επίσης και ότι δε συμμετέχουν στη λήψη οικογενειακών
αποφάσεων.
A.1.15. Michalos, A. C., Kahlke, P. M., Rempel, K., Lounatvuori, A., MacDiarmid, A.,
Creech, H., & Buckler, C. (2015). Progress in measuring knowledge, attitudes and
behaviours concerning sustainable development among tenth grade students in
Manitoba. Social Indicators Research, 123(2), 303-336.
Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως κύριο στόχο την αποτύπωση των γνώσεων,
πεποιθήσεων και συμπεριφορών των μαθητών 1ης Λυκείου, ηλικίας 15-16 ετών στη
Μανιτόμπα του Καναδά ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται
η υπόθεση ότι γνώσεις και οι ευνοϊκές πεποιθήσεις οδηγούν σε πιο ευνοϊκές
συμπεριφορές στις συγκεκριμένες ηλικίες. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τυχαίο δείγμα
μαθητών από τη εν λόγω περιοχή περιοχή (1108 μαθητές) και είχε ως αποτέλεσμα την
κατασκευή τριών δεικτών, ενός δείκτη γνώσης της βιώσιμη ανάπτυξης 20 στοιχείων
με Cronbach a = 0.91 (Index of Knowledge of SD), ενός δείκτη ευνοϊκών πεποιθήσεων
για τη βιώσιμη ανάπτυξη ( Index of Attitudes Favourable Toward SD) (15 στοιχείων)
με a = 0.81 και ενός δείκτη ευνοϊκής συμπεριφοράς προς τη βιώσιμη ανάπτυξη
(Behaviours Favourable Toward SD) με a = 0.81 (16 στοιχείων). Στα ευρήματα,
περίπου το 25% της διακύμανσης των βαθμολογιών των δεικτών behaviour μπορεί να
υπολογιστεί από τα συνδυαστικά αποτελέσματα των άλλων δύο, με τις γνώσεις να
έχουν σχετικά μεγαλύτερη επιρροή από τις πεποιθήσεις. Απώτερος στόχος της
ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι να εξεταστεί εάν οι προσπάθειες που
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καταβάλλονται για την εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη (ESD) μπορούν να
οδηγήσουν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές. Έχουν υπάρξει μέχρι
στιγμής περιορισμένης έκτασης στοιχεία ότι η ESD μπορεί να επηρεάσει τις γνώσεις,
τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά
συνέπεια, η έρευνα διαρθρώνεται προς επίτευξη δύο στόχων, ήτοι την αύξηση της
ακρίβειας των τυποποιημένων μέτρων των γνώσεων, των στάσεων και των
συμπεριφορών των μαθητών για την αειφόρο ανάπτυξη, και δεύτερον, την εξασφάλιση
στοιχείων για τις αλλαγές στις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μεταξύ
των μαθητών που μπορεί να σχετίζονται με τις τρέχουσες επενδύσεις στην εκπαίδευση
για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σύμφωνα με το άρθρο, η ESD αποτελεί πλαίσιο «ομπρέλα», κάτω από την
οποία συνδέονται διάφορες πρωτοβουλίες και μορφές εκπαίδευσης των Ηνωμένων
Εθνών. Οι αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανοχής, της επάρκειας και της
ευθύνης αποτελούν τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της οποίας επιδιώκεται
η ισότητα των φύλων, η διατήρηση των φυσικών πόρων, η δημιουργία δίκαιων και
ειρηνικών κοινωνιών, η αντιμετώπιση των μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης, η κοινωνική συνοχή και η μείωση της φτώχειας, ενώ αναφέρεται ρητώς
ότι «η ESD διέπεται από αρχές που υποστηρίζουν τη βιώσιμη διαβίωση, τη δημοκρατία
και την ευημερία του ανθρώπου». Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις νέες δημιουργικές
προσεγγίσεις, στη μακροπρόθεσμη σκέψη, στην καινοτομία και στην ενδυνάμωση για
την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «η ESD υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση του
περιβάλλοντος, της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτιστικής πολυμορφίας από
τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τα παρελθόντα, τα σημερινά και τα
μελλοντικά».
Αναφορικά με το μεθοδολογικό κομμάτι της έρευνας, αξίζει να σημειωθεί ότι
ενώ οι απαντήσεις σε κλίμακα (on-scale) μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τα
επίπεδα συμφωνίας, διαφωνίας ή ουδετερότητας των μαθητών σχετικά με τις προτάσεις
σε κάθε ενότητα, οι αποκρίσεις εκτός κλίμακας είναι εξίσου σημαντικές, διότι
υποδηλώνουν ότι οι σπουδαστές δεν ήξεραν πώς να ανταποκριθούν ή δεν κατάλαβαν
την ποινή. Για οποιαδήποτε δεδομένη απόκριση σε κλίμακα, είναι πιθανό οι μαθητές
να μην είναι απολύτως σίγουροι για το πώς θα ανταποκριθούν ή / και δεν θα
κατανοήσουν πλήρως τη θεωρία που εξετάζεται, αλλά δεν έχουμε τρόπο να
μετρήσουμε τα επίπεδα τέτοιων αποχρώσεων απόκρισης. Μετά από τα τρία τμήματα,
τους δείκτες δηλαδή, που συνθέτουν το ερωτηματολόγιο, ακολουθεί ένα σύνολο
δημογραφικών ερωτημάτων σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το πολιτιστικό / εθνοτικό
υπόβαθρο, το σχολικό όνομα και το σχολικό τμήμα. Όσον αφορά στα ευρήματα, οι
μαθητές που αναγνώρισαν ότι είχαν ακούσει τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» φαίνεται ότι
είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν συμπεριφορές σχετικές με τη βιωσιμότητα. Αυτό
ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να ενσωματωθεί η έννοια
της βιώσιμης ανάπτυξης στο πρόγραμμα σπουδών.
Ωστόσο, παρά το θετικό κλίμα της έκβασης της έρευνας αυτής, περαιτέρω
εργασίες για τα ερωτηματολόγια και τους δείκτες εξακολουθούν να είναι απαραίτητες.
Προτάσεις για επιπλέον διερεύνηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου θα
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μπορούσε να είναι η εφαρμογή των ίδιων δεικτών σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, ή
επανάληψη της έρευνας στο ίδιο δείγμα ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιοδικότητα
στα ευρήματα ώστε να διαπιστωθεί εάν οι μαθητές διατηρούν και ενισχύουν τις
γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές τους που υποστηρίζουν τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
A.1.16. Συμπεράσματα
Είναι γεγονός ότι το μέγεθος των ερευνών για την ευημερία, που διενεργούνται
στη γεωγραφική περιοχή του Καναδά είναι αξιοσημείωτο, και γι’ αυτό το λόγο
επιδιώχθηκε η επισκόπηση της κατάστασης εκεί, σε βιβλιογραφικό αλλά και σε δια
ζώσης επίπεδο, με έντονο ενδιαφέρον για ανανέωση των υπαρχουσών θεωριών και των
υπαρχόντων τρόπων μέτρησης της ευημερίας και της συσχέτισης τους με όσο το
δυνατόν περισσότερους παράγοντες που συνθέτουν αυτό που λέμε «μια καλή ζωή».
Με κύριο γνώμονα το υλικό που παραχωρήθηκε, έγινε εφικτή η οπτικοποίηση
της παρούσας κατάστασης και πολύ περισσότερο των ενεργειών που γίνονται για την
κάλυψη ενός τόσο σημαντικού ερευνητικού πεδίου. Διατηρώντας ως βάση των
ερευνών που μελετήθηκαν το κεντρικό ζήτημα του εν λόγω ερευνητικού έργου, που
είναι η παιδική ευημερία, έγινε λόγος για παραμέτρους που τη συνθέτουν ή σχετίζονται
άμεσα μαζί της. Ο διαχωρισμός της υποκειμενικής από την αντικειμενική ευημερία
λειτουργεί σαν «μπούσουλας» που οριοθετεί αυτή τη νέα προσέγγιση, επιχειρώντας να
ξεφύγει από αμιγώς οικονομικές προσεγγίσεις που εξετάζουν αποκλειστικά αριθμούς
και κατατάξεις, αψηφώντας τη φωνή των πολιτών. Έτσι, είδαμε στο συγκεκριμένο
υλικό μελέτες όπου αποδεικνύεται ότι η υποκειμενική ευημερία των εφήβων σχετίζεται
άμεσα με κάθε είδους αλλαγές στη ζωή τους, από το διαζύγιο των γονιών μέχρι μια
μετακόμιση ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, επηρεάζοντας τον ψυχισμό τους και
την εικόνα τους για τη ζωή. Μετά από αυτό, είναι αναπόφευκτο να μη μιλήσει κανείς
για την ψυχική υγεία των παιδιών η οποία επηρεάζεται από την πρόσβαση σε υλικά
αγαθά ή την υλική αποστέρηση που ενδεχομένως βιώνουν οι οικογένειες τους σε
καθεστώς φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σημαντικό αριθμό
περιοχών ανά τον κόσμο παρατηρούνται περιπτώσεις όπου τα παιδιά υποδηλώνουν
μεγαλύτερη υποκειμενική ευημερία που ζουν εντός οικογενειακού περιβάλλοντος από
εκείνα που φιλοξενούνται οι στεγάζονται σε αρμόδιους φορείς, ανεξάρτητα από το
βιοτικό επίπεδο της οικογένειας, σε όρους αγαθών και εισοδήματος. Ένα ζήτημα που
θίγεται ως άμεσα σχετιζόμενο στο υλικό αυτό είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, το πώς
γίνεται αντιληπτός από τα παιδιά κάθε ηλικίας βάσει του οικογενειακού τους
υπόβαθρου, και πώς τελικά οι κοινωνικές αυτές ανισότητες αντικατοπτρίζονται στην
εντύπωση που έχει το παιδί για τις συνθήκες διαβίωσης του. Επιπλέον, γίνεται εκτενής
αναφορά στη σχέση μεταξύ ευημερίας και ποιότητας ζωής και αν αυτή η σχέση
μεταφράζεται σε γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή από πλευράς των παιδιών.
Ο βαθμός στον οποίο κατασκευάζονται και ελέγχονται εργαλεία μέτρησης και
δείκτες αποτύπωσης και αξιολόγησης όλων αυτών των παραγόντων που μπορεί τελικά
να κάνουν ένα παιδί ευτυχισμένο, υποδεικνύουν έντονα την ανάγκη κάλυψης όσο το
δυνατόν περισσότερων περιπτώσεων και τη λήψη όλων των δυνατών παραμέτρων για
τη δημιουργία μιας εμπεριστατωμένης εικόνας. Παρατηρεί κανείς στη βιβλιογραφία
ότι έρευνες για την ευημερία των παιδιών πραγματοποιούνται σε ανεπτυγμένες αλλά
Working Paper 2019 -01

78

“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE”

και σε αναπτυσσόμενες χώρες, εμπόλεμες ζώνες και μη, με κάθε μέσο και κόστος.
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι καταστάσεις κοινές και για το λόγο αυτό είναι σημαντική η
διαφοροποίηση βάσει συνθηκών πράγμα που σιγά σιγά γίνεται, και που επιβεβαιώνει
και τη δική μας προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης μια έννοιας πολύ γενικής μέσα στα
πολύ περιορισμένα όρια ενός νομού που όμως παρουσιάζει σημαντικές πληθυσμιακές,
πολιτισμικές και οικονομικές διακυμάνσεις και έντονη κοινωνική διαστρωμάτωση.
Επιπρόσθετα, είναι εμφανής η σημασία της χρησιμοποίησης ερωτηματολογίων
αυτό-αναφοράς για όλα τα προαναφερόμενα, στο όνομα της ελευθερίας έκφρασης των
παιδιών. Είναι ευοίωνο για το μέλλον ότι μέχρι στιγμής σιγά σιγά αναγνωρίζεται ότι
τα ίδια τα παιδιά είναι εκείνα που πρέπει να δίνουν το στίγμα της κατάστασης στην
οποία ζουν, με όσο πιο ανώδυνο και αυθόρμητο τρόπο γίνεται. Τέλος, υποδεικνύεται η
ανάγκη της μετάδοσης της γνώσης προς τα παιδιά για τα δικαιώματα τους.
Ως τελικό συμπέρασμα μέσα από την ενασχόληση με το εν λόγω αντικείμενο,
θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενώ γίνονται σημαντικές προσπάθειες από τους
παγκόσμιους και εθνικούς φορείς, σε κυβερνητικό και μη επίπεδο, τα δεδομένα για την
ευημερία των παιδιών αλλάζουν πολύ γρήγορα και υπάρχει ακόμη δρόμος αν θέλουμε
να μιλάμε για ευημερία και κοινωνική ισότητα, και κάποια στιγμή να μην είναι
αναγκαία η χάραξη πολιτικών που θα προβλέπουν διορθωτικές ενέργειες στα
υπάρχοντα προβλήματα αλλά να περάσουμε στην πρόληψη.
A.2. Περιλήψεις Υλικού από τον Καναδά – Lisa Pedrini – MDI
A.2.1. Middle Years Development Instrument, περισσότερες πληροφορίες στο
http://earlylearning.ubc.ca/mdi/
Το Ποσοτικό Εργαλείο Εξέτασης της Ανάπτυξης στη Μέση Παιδική Ηλικία
(Middle Years Development Instrument) είναι ένα αυτοαναφορικό ερωτηματολόγιο
κατάλληλο για παιδιά στις τάξεις της 6ης δημοτικού και της 1ης Γυμνασίου. Το
ερωτηματολόγιο εξετάζει 5 κύριους τομείς που συνδέονται άμεσα με την ευημερία, την
ανάπτυξη και τις μαθητικές επιδόσεις των παιδιών.
Οι τομείς αυτοί είναι:
•
Σωματική κατάσταση
•
Αίσθημα σύνδεσης και επαφής με άλλους ανθρώπους
(συνομηλίκους και μη)
•
Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη
•
Σχολικές εμπειρίες
•
Χρήση του εξωσχολικού χρόνου
Μετρήσεις βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και όχι ατομικών
Παρά το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ατομικά από τα
παιδιά, τα αποτελέσματα μέσω την ποσοτικής αξιοποίησης έχουν να κάνουν με
στατιστικές αναφορές για πληθυσμούς παιδιών στο σύνολό τους. Μέσω του Ποσοτικού
Εργαλείου τα δεδομένα έχουν ως πεδίο αναφοράς γειτονιές και σχολικές περιφέρειες,
δίνοντας έτσι μια σαφέστερη εικόνα στους αρμόδιους φορείς για την παιδική ευημερία
βάσει γεωγραφικών κριτηρίων.
Η γνώμη των παιδιών
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Βάσει του Άρθρου 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται την άποψή τους για θέματα που τα
αφορούν με τους ενηλίκους γύρω τους. Με το Ποσοτικό Εργαλείο δίνεται η ευκαιρία
σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, συλλογικότητες και αρχές να έχουν μια καλή εικόνα
όχι για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών αλλά για την ποιότητα της ζωής τους από
τα παιδιά τα ίδια. Έτσι καθίσταται δυνατή η καλύτερη παροχή πληροφοριών και
δεδομένων με τελικό σκοπό την βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες
ζουν.
Χρήση των δεδομένων
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται για την συγγραφή αναφορών
και σχετικών δελτίων ενημέρωσης προς τους αρμόδιους φορείς.
Ποιος χρησιμοποιεί το ΠΕΕΑ:
•
Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα
•
Ερευνητές
•
Κυβερνητικοί φορείς και υπηρεσίες
Πως δημιουργήθηκε το ΠΕΕΑ
Το ΠΕΕΑ βασίζεται σε έρευνα της Dr. Kim Schonert-Reichl και της
ερευνητικής της ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας το 2006. Η
χρήση του ξεκίνησε πιλοτικά σε σχολικές περιφέρειες του Βανκούβερ, με τελικό
δείγμα 1400 μαθητές σε 8 περιφέρειες. Πριν από αυτό ήδη από το 2006 το ΠΕΕΑ
διαμορφώθηκε αρχικά ως ένα απλό ερωτηματολόγιο το οποίο δοκιμάστηκε σε τρείς
φάσεις από τους συμμετέχοντες ερευνητές και το οποίο βελτιωνόταν κάθε φορά από
τις εμπειρίες κάθε δειγματοληπτικής έρευνας, στατιστικής επεξεργασίας των
δεδομένων και ποιοτικής ερμηνείας αυτών. Κατά αυτόν τον τρόπο δοκιμάστηκαν
πολλαπλά -πριν την εφαρμογή του σε περιφερειακό επίπεδο- σε πιλοτικό στάδιο οι
δυνατότητές του και εξετάσθηκε η εγκυρότητα του υποστηριζόμενη και από
σημαντικές παρατηρήσεις γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των παιδιών.

A.2.2. Working with the MDI and the BC Personal & Social Core Competencies,
περισσότερες πληροφορίες στο http://www.discovermdi.ca/intro-core-competencies/
MDI School District & Community Reports, περισσότερες πληροφορίες στο
http://earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh/
Επικουρικά και ως απόρροια της χρήσης του ΠΕΕΑ προτείνεται και η χρήση
του ως μέρος του μαθήματος κατά κύριο λόγο ως προπαρασκευαστικό βήμα για την
εφαρμογή του ίδιου του ερωτηματολογίου. Έχοντας ως αφορμή το ΠΕΕΑ και τα
αποτελέσματά του από την ερευνητική ομάδα του ΠΕΕΑ προτείνεται να γίνεται εντός
της τάξης μια συζήτηση με σκοπό την εξήγηση και κατανόηση όρων του
ερωτηματολογίου (π.χ. σημαντικά πρόσωπα και στοιχεία στην ζωή των μαθητών και
ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά). Μέσω της επεξήγησης οι μαθητές θα μπορέσουν
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σταδιακά να ορίσουν οι ίδιοι ποια είναι τα σημαντικά πρόσωπα για αυτούς και ποιες
είναι οι δραστηριότητες εκείνες που τους εμπλουτίζουν την ζωή. Τα συγκεντρωμένα
στατιστικά στοιχεία είναι τέτοιας μορφής ώστε οι αρμόδιοι φορείς να μπορούν
πράγματι να χαράξουν πολιτικές και να πάρουν μέτρα για την βελτίωση της ευημερίας
και του κοινωνικού περίγυρου των παιδιών. Τα μετρήσιμα πεδία (σχέσεις με
συνομηλίκους, διατροφή και ύπνος, εξωσχολικές δραστηριότητες και σχέσεις προς
ενηλίκους) και η εισαγωγή τους ως θεματική ενότητα εντός του μαθήματος
εξυπηρετούν δύο σκοπούς ταυτόχρονα:
•
Την καλύτερη αντίληψη για τα ερεθίσματα των παιδιών και την
ζωή τους, όπως αυτά αναπτύσσονται στο σύνολο του κοινωνικού τους
περιβάλλοντος και όχι κατά μόνας
•
Την χρήση του ίδιου του ερωτηματολογίου ως εφαλτήριο σημείο
συζήτησης για τα μετρήσιμα μεγέθη. Έτσι το ΠΕΕΑ καλλιεργεί εκ των
προτέρων μια διαδραστικότητα βελτιώνοντας τόσο την ευστοχία των
απαντήσεων του ερωτηματολογίου λόγω καλύτερης κατανόησης όσο και
αύξηση της αντίληψης των ίδιων των μαθητών για το κοινωνικό τους
περιβάλλον ιδιαιτέρως σχετικά με την θέση που έχουν αυτά ως μέρος ενός
μεγαλύτερου συνόλου (αποτελούμενου από συνομήλικους και ενήλικες, οι
οποίοι έχουν διαφορετικούς ρόλους στην καθημερινότητα και την ζωή τους).
Η ποσοτική εξέταση της ζωής των παιδιών δεν εξαντλείται μόνο στο σχολικό
περιβάλλον αλλά μέσω του μετρήσιμου πεδίου της εξωσχολικής δραστηριότητας
ξεπερνάει τα «στεγανά» του σχολείου δίνοντας μια εικόνα που έρχεται πιο κοντά με
την πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά στο σύνολό της.
Οι εκπαιδευτικοί υποβοηθούνται στο έργο τους καθώς είναι σε θέση να έχουν
μια καλύτερη αντίληψη για τα βιώματα των παιδιών ενώ για την εφαρμογή του ΠΕΕΑ
παρέχονται ενημερωτικά φυλλάδια και στοχευμένες οδηγίες ώστε ο εκπαιδευτικός ο
ίδιος να μπορεί συνεισφέρει καθοριστικά στην βελτίωση της ευστοχίας και ακρίβειας
των απαντήσεων.
Καθώς η έννοια ευημερία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συμπτυχθεί σε έναν
ορισμό αποδεκτό από όλους και όλες -ο οποίος θα μπορεί ταυτόχρονα να καλύψει όλες
τις πλευρές της ευημερίας- μέσω της συγκέντρωσης των δεδομένων δίνεται η
δυνατότητα της ερμηνείας της παιδικής ευημερίας μέσω υποκειμενικών κριτηρίων. Η
ποιοτική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εκ τούτου
βάσει συλλογικών κριτηρίων και αντιλήψεων.23
Στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα του ΠΕΕΑ προτείνει την συνεργασία
κοινωνικών ομάδων για την δημιουργία λύσεων βάσει της αποκτηθείσας γνώσης και
Καθώς το ΠΕΕΑ έχει αναπτυχθεί στον Καναδά όπου η έννοια της κοινότητας (community) έχει
πολύπλευρες σημασίες και δύναται να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό λόγω εθνοτικών, θρησκευτικών,
τοπικών, γλωσσικών, πολιτισμικών και άλλων κριτηρίων η εφαρμογή της ποιοτικής ανάλυσης στον
ελληνικό χώρο θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. Το γεγονός της διοιηκτικής διαίρεσης και του
ομοσπονδιακού-αποκεντρωτικού χαρακτήρα του ίδιου του κράτους παρέχει στις σχολικές περιφέρειες
και τους αρμόδιους φορείς πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον τομέα χάραξης και εφαρμογής
πολιτικής σε σύγκριση με την Ελλάδα. Ο παράγοντας αυτός θα πρέπει ως εκ τούτου να ληφθεί πολύ
σοβαρά υπόψιν.
23
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της συζήτησης που αυτή προκάλεσε. Επίσης προτείνεται η δημιουργία σχεδίου το
οποίο θα επιτρέπει και την μετέπειτα αξιολόγηση των λύσεων που δημιουργήθηκαν.
Με τον τρόπο αυτό το ΠΕΕΑ ξεπερνά την απλή συλλογή δεδομένων
παρέχοντας την τυπική ακολουθία χάραξης πολιτικής:
1.
Συγκέντρωση δεδομένων
2.
Ερμηνεία τους
3.
Αναγνώριση προβλήματος
4.
Δημιουργία λύσεων
5.
Αξιολόγηση και (ανα)προσαρμογή λύσεων και πολιτικών
εφόσον χρειάζεται
Το ΠΕΕΑ και το σχολικό πρόγραμμα της Επαρχίας της Βρετανικής
Κολομβίας
Πρόσφατα η σχολική περιφέρεια της Βρετανικής Κολομβρίας εισήγαγε το
μάθημα των Προσωπικών και Κοινονικών Ικανοτήτων ως μέρος του σχολικού
προγράμματος στην περιφέρεια. Τα σημεία του μαθήματος αυτού έχουν μεγάλη
ομοιότητα με τα μετρήσιμα πεδία του ΠΕΕΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
αντιστοιχείες:
•
Καλλιέργεια μιας θετικής προσωπικής και πολιτισμικής εικόνας
Μετρήσιμα στοιχεία ΠΕΕΑ: Αίσθημα σύνδεσης προς τους ενηλίκους
και τους συνομηλίκους, σημασία καλών σχολικών επιδόσεων, υπευθυνότητα
στη λήψη των αποφάσεων
•
Προσωπική ευθύνη και υπευθυνότητα
Μετρήσιμα στοιχεία ΠΕΕΑ: Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση,
αισιοδοξία, χρήση του εξωσχολικού χρόνου
•
Κοινωνική ευθύνη και υπευθυνότητα
Μετρήσιμα στοιχεία ΠΕΕΑ: Υπηκοότητα, έννοια του πολίτη ως μέρος
της κοινωνίας, κοινωνική ευθύνη, ενσυναίσθηση, κοινωνική ζωή μέσα στο
σχολικό περιβάλλον
Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για την συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων από τους μαθητές.
Το ΠΕΕΑ είναι πλέον ένα πλήρες ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο
μπορούν να συμπληρώσουν οι μαθητές με την χρήση των δικών τους εξατομικευμένων
στοιχείων πρόσβασης σε υπολογιστή (προσωπικοί κωδικοί χρήσης κλπ.).
Πριν την έναρξη της συμπλήρωσης οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εξηγήσουν
βασικά στοιχεία συμμετοχής. Ο εθελοντικός χαρακτήρας της έρευνας, η
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, το γεγονός οτι το ερωτηματολόγιο δεν είναι
κάποιου είδους τέστ με βαθμολογία ή ερωτήσεις με σωστή ή λάθος απάντηση αλλά και
οι πιθανές δυσκολίες κατανόησης των ερωτήσεων ανήκουν στις εισαγωγικές οδηγίες.
Ιδιαίτερη βάση δίνεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα τους
ίδιους τους τους μαθητές. Ως εκ τούτου περαιτέρω εξηγήσεις για τυχόν γλωσσικές
ερωτήσεις και ερωτήσεις κατανόησης εν γένει είναι στην ευχέρεια των εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στον ρόλο του επιτόπιου ερευνητή.
Για περισσότερες πληροφορίες :
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http://earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh/
http://www.discovermdi.ca/intro-core-competencies/
A.2.3.Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social Worlds of
Canadian Children Ages 9-12, διαθέσιμο στο
http://earlylearning.ubc.ca/media/publications/uwlm_middle_childhood_full_report_
2011.pdf
Η έρευνα αυτή, παρέχει μια πρώτη ματιά στις ζωές των παιδιών στις ηλικίες 6
έως 12 ετών. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός συνεργατικού
ερευνητικού προγράμματος που διερεύνησε την κοινωνική και συναισθηματική υγεία
και εξωσχολικές εμπειρίες 1.402 παιδιών, ηλικίας 9 έως 12 ετών. Συγκεκριμένα
εξετάζονται οι Τάξεις 4-7, όπως προκύπτει από το καναδικό σχολικό σύστημα:
1.
Στοιχειώδης εκπαίδευση
• Τάξη 1 (ηλικίες 6-7)
• Τάξη 2 (ηλικίες 7-8)
• Τάξη 3 (ηλικίες 8-9)
• Τάξη 4 (ηλικίες 9-10)
• Τάξη 5 (ηλικίες 10-11)
• Τάξη 6 (ηλικίας 11-12 ετών)
2.
Ενδιάμεση εκπαίδευση
• Τάξη 7 (ηλικίες 12-13)
• Τάξη 8 (ηλικίας 13-14 ετών)
3.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• Τάξη 9 (ηλικίες 14-15 ετών)
• Τάξη 10 (ηλικίες 15-16)
• Τάξη 11 (ηλικίες 16-17)
• Τάξη 12 (ηλικίες 17-18)
• Τάξη 12+ (ηλικίας 18-21 ετών) (μόνο στο Οντάριο)
Τα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή προσέρχονται από 8 σχολεία της
περιοχής Metro Vancouver:
1.
Burnaby
2.
Coquitlam
3.
Maple Ridge/Pitt Meadows
4.
New Westminster
5.
Richmond
6.
Surrey
7.
North Vancouver
8.
Vancouver
Στόχος της μελέτης είναι, καταρχάς, η διερεύνηση του συνόλου της
δραστηριότητας των παιδιών στις ηλικίες 6 έως 12 ετών, εν συνεχεία εξετάζετε πως τα
παιδιά περνούν τον χρόνο τους μετά το σχολείο, ενώ, τέλος, δύνεται έμφαση στη σχέση
μεταξύ των εμπειριών των παιδιών μετά το σχολείο και της προσαρμογή τους
(κοινωνικής, συναισθηματικής και σχολικής). Το παρόν δομείται ως εξής: στην
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Ενότητα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση του δείγματος, στην Ενότητα 3 υπόδειγμα
οικοσυστημάτων, στην Ενότητα 4 το μεθοδολογικό πλαίσιο της μελέτης και η
μεθοδολογία, στην Ενότητα 5 τα εμπειρικά ευρήματα, ενώ στο, τέλος, παρατίθενται οι
συμπερασματικές παρατηρήσεις.
Ανάλυση του δείγματος
Τα πορίσματα της έρευνας που συζητήθηκαν στην παρούσα έκθεση
αναλύθηκαν στη βάση της στατιστικής σημαντικότητας (standard statistical tests of
significance). Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σχετικά με τις διαφορές
πληθυσμιακές αναλογίες και αναλύσεις διακύμανσης (βλέπε, π.χ., t-test). Όλα τα τεστ
λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα βάρη του δείγματος. Εξαιτίας
του μεγάλου μεγέθους του δείγματος, τα πρότυπα επίπεδα σπουδαιότητας κυμάνθηκαν
στο επίπεδο p < 01.
Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των αλληλεπιδράσεων.
Aλληλεπίδραση εμφανίζεται όταν, για παράδειγμα, το φύλο επηρεάζει την έκβαση της
μεταβλητής ενδιαφέροντος, όπως η αισιοδοξία των μαθητών, ανάλογα με το επίπεδο
άλλου παράγοντα, όπως το επίπεδο του βαθμού. Οι αλληλεπιδράσεις καθιστούν
αδύνατη τη διεξαγωγή μονοσήμαντων πορισμάτων. Για παράδειγμα, η αισιοδοξία
μπορεί να είναι υψηλότερη στα αγόρια έναντι των κοριτσιών.
Επειδή, όμως, μπορεί να υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση στην
περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να απαντηθεί απλά αυτό το ερώτημα. Μπορούμε μόνο να
αναφέρουμε ότι αυτό εξαρτάται από την Τάξη στην οποία φοιτούν. Ειδικότερα, σε
χαμηλότερες Τάξεις, τα κορίτσια παρουσιάζουν μεγαλύτερη αισιοδοξία από τα αγόρια,
αλλά σε υψηλότερες Τάξεις δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων
αισιοδοξίας των αγοριών και των κοριτσιών.
Ένα πλεονέκτημα αυτής της μελέτης είναι η χρήση πολλών διαφορετικών
πηγών πληροφόρησης. Αν και οι απόψεις των παιδιών ήταν στο επίκεντρο αυτής της
έρευνας, ζητήθηκε και από τους γονείς και τους δασκάλους να παρέχουν επίσης
πληροφορίες. Πάνω από το μισό, 53%, των παιδιών σε αυτή τη μελέτη είχε γονέα που
απάντησε σε ερωτηματολόγια, ενώ και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην έρευνα αυτή.
Το Υπόδειγμα των Οικοσυστημάτων
Σύμφωνα με τον Urie Brofenbrenner, η ανάπτυξη ενός παιδιού δεν μπορεί να
αναλυθεί χωρίς να διερευνηθεί πως αλληλοεπιδρά το παιδί στο ευρύτερο κοινωνικό και
πολιτιστικό περιβάλλον του.
Το υπόδειγμα οικοσυστημάτων του Urie Bronfenbrenner παρέχει εκείνο το
πλαίσιο μελέτης των αλληλεπιδράσεων των διαφορετικών περιβαλλόντων γύρω από
ένα παιδί. Προτείνει τέσσερα είδη ένθετων οικοσυστημάτων που επηρεάζουν την
ανάπτυξη ενός παιδιού.
Το πρώτο, το μικροσύστημα, είναι το μικρό άμεσο περιβάλλον στο οποίο ζει το
παιδί και περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, τις μικρές ομάδες και τη γειτονιά.
Το μεσοσύστημα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων
μικροσυστημάτων (π.χ. σύνδεση οικογένειας-σχολείου ή μεταξύ των γονέων και των
συνομηλίκων του παιδιού και των οικογενειών των συνομηλίκων). Η απουσία τέτοιων
διασυνδέσεων μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα κινδύνου στην
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ανάπτυξη, όπως π.χ. όταν η γειτονιά δεν διαθέτει θεσμούς που παρέχουν στήριξη στο
παιδί ή στην οικογένειά του.
Τόσο το μικροσύστημα όσο και το μεσοσύστημα επηρεάζονται συχνά από
περιστάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα τις ενέργειες του παιδιού. Για παράδειγμα, τα
παιδιά μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από αλλαγές στην οικογένεια. Οι
βασικότερες από αυτές τις αλλαγές είναι οι εξής:
•
γονικό διαζύγιο
•
έλλειψη γονικής-κοινωνικής στήριξη
•
αλλαγές στο νομικό σύστημα (π.χ. αλλαγή των ορισμών
παραμέλησης ή επιμέλειας)
•
αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ.
μεταρρυθμίσεις κοινωνικής πρόνοιας, μεταβολές ορίων στην παροχή δωρεάν
υπηρεσιών)
•
έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. έκθεση σε βία στην
τηλεόραση ή βία και πορνογραφία μέσω του Διαδικτύου)
•
άλλων κοινωνικών δομών που καθορίζουν που μεταβάλλουν τις
αλληλεπιδράσεις μικροσυστημάτων και μεσοσυστημάτων.
Το εξωσύστημα περιλαμβάνει τις δράσεις που επηρεάζουν έμμεσα την
ανάπτυξη του παιδιού, όπως οι πεποιθήσεις μιας κοινωνίας πώς αναπτύσσονται τα
παιδιά. Διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές αντανακλούν διαφορετικά τις
προσδοκίες των παιδιών και τις πεποιθήσεις για το πώς ένα παιδί μπορεί να
συνειδητοποιήσει αυτές. Οι προληπτικές παρεμβάσεις μπορούν να θεωρηθούν ως
αλλαγές του εξωσυστήματος.
Τέλος, το μακροσύστημα εκφράζει το ευρύτερο επίπεδο επιρροής, που
αποτελείται από τα ιδεολογικά και θεσμικά χαρακτηριστικά που ορίζουν μια
κουλτούρα ή μια υποκουλτούρα.
Ο Urie Bronfennbrenner υποστήριξε ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε
δημιουργικά περιβάλλοντα έναντι των καταστροφικών.
Τα δημιουργικά όρισε ότι είναι αυτά που ικανοποιούν το αίσθημα ασφάλειας
και την αίσθηση του «ανήκειν», επιτρέποντας στα παιδιά να αναπτύξουν την αυτονομία
τους και τις ικανότητες του, την ανάγκη για εξερεύνηση και τη συμμετοχή στα κοινά.
Ο Urie Bronfenbrenner ενσωμάτωσε στο μοντέλο του τη διάσταση του χρόνου,
το οποίο χαρακτηρίζεται από τις εξής τέσσερις αρχές :
1.
Η ζωή και η ανάπτυξη του ατόμου καθορίζεται από το ιστορικό
πλαίσιο στο οποίο ζει και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής
του.
2.
Η αναπτυξιακή επίδραση μιας σειράς γεγονότων σχετίζεται με
το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το άτομο, όταν συμβαίνουν αυτά
τα γεγονότα.
3.
Τα άτομα ζουν σε άμεση αλληλεπίδραση με τους άλλους, και
μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση επηρεάζονται από τις ιστορία και την
κοινωνία.
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4.
Τα άτομα κατασκευάζουν μόνα τους τη ζωή τους, μέσα από τις
επιλογές και τις πράξεις τους, στο πλαίσιο των ευκαιριών που τους
παρουσιάζονται και των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το ιστορικό και
κοινωνικό πλαίσιο.
Υπάρχει, όμως, και μία πέμπτη αρχή:
5.
Τα άτομα δεν είναι μόνο παράγωγα, αλλά και παραγωγοί των
ιστορικών αλλαγών.
Κάθε αναπτυσσόμενο σύστημα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να
προσαρμοστεί στις καινούριες εμπειρίες. Η έκβαση της προσαρμογής δεν είναι
αποτέλεσμα μια γραμμικής πορείας στο χρόνο, με συγκεκριμένους παράγοντες να
συνδέονται με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Η ορολογία που πρότεινε ο Urie Bronfenbrenner μπορεί να μην έχει
επικρατήσει, αλλά η επίδραση της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού
περιβάλλοντος αποτελεί πια μια πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται.
Η θεωρία του Urie Bronfenbrenner σηματοδότησε και την αλλαγή στη
συζήτηση για το τι υπερισχύει, η φύση ή η ανατροφή, και συνέπεσε χρονικά με την
εμφάνιση της ιστορικό-πολιτισμικής ψυχολογίας (Vygotsky ), που έδωσε μεγαλύτερη
έμφαση στην κοινωνική ερμηνεία της συμπεριφοράς, παρά στην ίδια τη συμπεριφορά.
Το μοντέλο του Urie Bronfenbrenner τοποθετεί την ανθρώπινη ανάπτυξη μέσα σε ένα
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό περιβάλλον.
Επιπλέον μέσα στα διαφορετικά επίπεδα του Urie Bronfenbrenner κρύβονται οι
προστατευτικοί παράγοντες και οι παράγοντες επικινδυνότητας για την ανάπτυξη του
παιδιού ως αναπτυσσόμενου ανθρώπου, και χαρτογραφείται η μεταξύ τους και μεταξύ
των επιπέδων αλληλεπίδραση.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω ανάλυση ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
και στο ποιες είναι οι δυνατότητες των παιδιών και πως αυτά μπορούν να προσεγγίσουν
τα δυνητικά τους επίπεδα αν είναι ανεπηρέαστα από τους εξωτερικούςπεριβαλλοντικούς παράγοντες.
Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Η έρευνά αφορά την ψυχολογική και κοινωνική ζωή των παιδιών ηλικίας 9 έως
12 ετών στο Metro Vancouver. Στη περίοδο Σεπτέμβριου 2006 - Ιούνιου 2008, 2,2
εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε αυτό. Το 2009 ο πληθυσμός ξεπέρασε τα 2,3
εκατομμύρια και αντιπροσωπεύει ανθρώπους από ποικίλο φάσμα πολιτισμού και
υπόβαθρου (η εθνική απογραφή του 2006 ανέδειξε πάνω από 68 διαφορετικές πρώτες
γλώσσες, ενώ το 1/3 του πληθυσμού έχει μεταναστεύσει από άλλα μέρη του κόσμου,
κυρίως από την Ευρώπη, την Κίνα και την Ινδία). Υπάρχουν, επίσης, μεγάλες
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε ακραία φτώχεια
μαζί με αυτούς με μεγάλο πλούτο. Τα παιδιά στις ηλικίες 6 έως 12 ετών αποτελούν ένα
σημαντικό ποσοστό του συνόλου του πληθυσμού της «νεολαίας». Το 2006, περίπου
250.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών ζούσαν στο Metro Vancouver.
Η ηλικιακή περίοδος μεταξύ 9 και 12 ετών είναι κρίσιμη αναπτυξιακά, διότι
αντιπροσωπεύει την αρχή της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.
Τέτοιες μεταβατικές φάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να μελετηθεί η ανάπτυξη
επειδή απεικονίζουν τους τρόπους και τις δυνατότητες με τους οποίους η ανάπτυξη των
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παιδιών μπορεί να ενισχυθεί. Παρότι οι μεταβατικές περίοδοι θεωρούνται ως περίοδοι
αυξημένων κίνδυνων (όπως η συσσώρευση άγχους που συμβαίνει όταν συντελούνται
πολλαπλές αλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα), είναι επίσης περίοδοι της ανάπτυξη
ενός παιδιού, δίνονται σημαντικές ευκαιρίες για πρόληψη από επικίνδυνες κοινωνικές
παρακλήσεις και αν χρειαστεί παρέμβαση.
Συνοπτικά οι λόγοι επιλογής της εν λόγω ηλικιακής ομάδας είναι οι εξής πέντε:
1.
Αυτές οι ηλικίες αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη αναπτυξιακή
περίοδο στη διάρκεια της ζωής του παιδιού που αναπτύσσονται οι πλέων
σημαντικές ικανότητες.
2.
Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών αντιμετωπίζει προβλήματα
ψυχικής υγείας που εμφανίζονται κατά τη υπό εξέταση περίοδο.
3.
Στον Καναδά, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στις ηλικίες
αυτές ότι βρίσκεται υπό τον κίνδυνο σημαντικών κοινωνικών παρεκκλίσεων.
4.
Μεταβολές στην οικογενειακή σύνθεση, η κινητικότητα των
γονέων, η έλλειψη γονικής μέριμνας, αύξηση των ωρών απασχόληση είναι
πολύ πιο έντονη σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες και γίνεται πιο
εμφανής στις ηλικίες αυτές.
5.
Κατά τις ηλικίες αυτές τα παιδιά ανακύπτουν πολλά
προβλήματα, τα οποία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επιδυνοθουν καθώς τα
παιδιά μετακινούνται εφηβική ηλικία.
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούν με πέντε βασικούς τομείς της ζωής
για τα παιδιά της ηλικιακής περιόδου μεταξύ 9 και 12 ετών:
1.
Κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη
2.
Σχολικές εμπειρίες
3.
Συνδεσιμότητα με τους γονείς, τους συμμαθητές, το σχολείο και
την κοινότητα
4.
Φυσική υγεία και ευεξία
5.
Ορθή αξιοποίηση του χρόνου τους
Για να αποκτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δήγμα για τη τυχαία διαδικασία
δειγματοληψίας επιλέχτηκαν 8 διαφορετικές σχολικές ζώνες. Οι ερευνητές φρόντισαν
να συμπεριλάβουν παιδιά τόσο από περιοχές υψηλού όσο και χαμηλού βιοτικού
επιπέδου. Η μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε (Human Early Learning
Partnerships‘ Early Development Instrument - EDI) βρέθηκε ότι έχει παρόμοια
αποτελέσματα με την εθνική απογραφή του 2006. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς επιλέχτηκαν από 58 διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας και 26 σχολεία από τις
8 σχολικές ζώνες. Το ποσοστό των σχολείων που συμμετείχαν ήταν ανάλογο των
εγγραφών των μαθητών.
Με την άδεια των σχολείων, αποκτήθηκε άδεια για τη διεξαγωγή της έρευνας,
ενώ τα σχολεία σε κάθε μία περιφέρεια επιλέχθηκαν τυχαία. Μετά από αυτό, ένας
ερευνητής επισκέφθηκε τις αίθουσες διδασκαλίας για να εξηγήσει τη μελέτη στους
μαθητές και να ζητήσει να φέρει στο σπίτι μια γονική άδεια περιγράφοντας τις
προθέσεις της μελέτης και ζητώντας από τον γονέα/κηδεμόνα να παράσχει ενεργό
συγκατάθεση του για να συμμετάσχει το παιδί του. Δεδομένης της ποικιλομορφίας του
πληθυσμού του Metro Vancouver, αυτά τα έντυπα άδειας μεταφράστηκαν σε 5
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γλώσσες προκειμένου να αποκτηθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών. Συνολικά, το
88% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα έλαβαν γονική συναίνεση για να
συμμετέχουν, με αποτέλεσμα, συνολικά, 1.402 συμμετέχοντες (660 κορίτσια και 742
αγόρια).
Το Metro Vancouver είναι μια από τις πιο πολυπολιτισμικές πόλεις στον
Καναδά, και αυτή η πολυμορφία ήταν που αντιπροσωπεύεται στο δείγμα. Επίσης, στο
δείγμα λαμβάνονται υπόψη τα παιδιά που έζησαν σε διάφορες οικογενειακές συνθήκες.
Η πλειοψηφία των παιδιών, 75%, έζησε τόσο με τη μητέρα τους όσο και με τον πατέρα
τους. Το 9% των παιδιών ανέφεραν ότι ζουν το ήμισυ του χρόνου τους με τη μητέρα
τους και το άλλο μισό με τον πατέρα τους, και τα υπόλοιπα παιδιά ανέφεραν άλλες
οικογενειακές μορφές (της μητέρας μόνο, των παππούδων και της αναδοχής).
Επειδή το 72% των μητέρων εργάζονται εκτός σπιτιού, αυτό οδήγησε να
ζητηθεί από τα παιδιά να αναφέρουν αν οι μητέρες τους εργάζονται ή όχι. Το 71% των
παιδιών ανέφερε ότι οι μητέρες τους εργάζονται, ενώ το 65% ανέφερε ότι οι μητέρες
τους εργάζονταν με πλήρη απασχόληση.
Οι παιδικές απόψεις ήταν κεντρικές στην μελέτη και έτσι παράσχουν τη
πλειοψηφία των πρωτογενών δεδομένων. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή τη
μελέτη
Συμπλήρωσαν τα εξής:
•
Έγγραφο διαρκείς περίπου 90 λεπτών αξιολογώντας την
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μαζί τις εμπειρίες από
την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο και τη γειτονιά. Αν και υπήρχαν μερικά
ερωτήματα που απαιτούσαν τα παιδιά να γράψουν τις απαντήσεις τους, σχεδόν
όλα τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι απαντήσεις επιλογής, συχνά από 1
έως 5.
•
Ένα ημερήσιο ημερολόγιο διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο
περιέγραφε το χρόνο των παιδιών της προηγούμενης μέρας. Τα παιδιά
συμπλήρωσαν τα Ημερολόγια για τέσσερις συνεχόμενες σχολικές ημέρες.
Οι δείχτες μέτρησης επιλέχθηκαν με βάση τις ισχυρές ψυχομετρικές τους
ιδιότητες (την αισιοδοξία, την ευτυχία, την κατάθλιψη, το άγχος, μέχρι, και την
εμπάθεια), ενώ σε κάθε δείκτη γίνεται ο διαχωρισμός σε αγόρια και κορίτσια.
Στις περισσότερες ερωτήσεις, όπως είπαμε παραπάνω, ζητήθηκε από τα παιδιά
να αξιολογήσουν τις απαντήσεις τους σε κλίμακα από 1 έως 5, με χαμηλότερες τις
βαθμολογίες που υποδεικνύουν χαμηλότερη συχνότητα μιας συγκεκριμένης εμπειρίας
(βλέπε, π.χ., αισθητή αισιοδοξία) και υψηλότερες τις βαθμολογίες που δείχνουν
υψηλότερη συχνότητα μιας εμπειρίας. Οι απαντήσεις των παιδιών αναλύθηκαν τόσο
σε μέσους όρους όσο και σε ποσοστά.
Εμπειρικά Ευρήματα
Τα βασικά εμπειρικά ευρήματα συνοψίζονται στα εξής:
1.
Γενικά, τα αγόρια είχαν χαμηλότερες επιδώσεις από τα κορίτσια
με γνώμονα την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (βλέπε, π.χ., την
ενσυναίσθηση, τη λήψη προοπτικών, τον αλτρουισμό διαπροσωπική
ευαισθησία). Τα αγόρια, επίσης, βρεθήκαν να έχουν χαμηλότερη αισιοδοξία,
αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση για τη ζωή τους από ό,τι τα κορίτσια.
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2.
Οι επιδόσεις όλων των παιδιών, κορίτσια και αγόρια, σε
ζητήματα ευημερίας ήταν χαμηλότερες στις Τάξεις 6 και 7 από αυτές των
Τάξεων 4 και 5. Γενικά μιλώντας, η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία
μειώθηκε περισσότερο για τα κορίτσια από ό,τι για τα αγόρια.
3.
Σε σύγκριση με τα παιδιά στις Τάξεις 4 και 5, οι Τάξεις 6 και 7
ανέφεραν ότι αισθάνονται λιγότερη σύνδεση με το σχολείο. Η εμπιστοσύνη των
παιδιών στην ακαδημαϊκή τους ικανότητα ήταν μικρότερη μεταξύ των παιδιών
των Τάξεων 6 και7 έναντι των παιδιών στις Τάξεις 4 και 5.
4.
Τα παιδιά που αισθάνονται αποσυνδεδεμένα από τους γονείς
τους, τους φίλους ή άλλους ενήλικες ανέφεραν χαμηλότερη αισιοδοξία,
αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση για τους άλλους.
5.
Σε σύγκριση με τα παιδιά των Τάξεων 4 και 5, τα παιδιά των
Τάξεων 6 και 7 ανέφεραν ότι αισθάνονται λιγότερο ευτυχισμένα στο σπίτι. Το
φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο στα κορίτσια.
6.
Το 25% των παιδιών δεν ασκούνται επαρκώς σε ημερήσια
βαση.1 Τα πειράγματα για το σωματικό τους βάρος και την εξωτερική τους
εμφανίσει ήταν περισσότερα, μάλιστα, κατά 10% τις Τάξεις 4 και 5 έναντι των
Τάξεων 6 και 7.
7.
Τα παιδιά που ασχολούνταν με την τεχνολογία κατά τις ώρες
μετά το σχολείο (βλέπε, π.χ., υπολογιστής, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια)
ανέφεραν ότι είναι λιγότερο ευτυχισμένα σε σχέση με τα παιδιά που πέρασε
λιγότερο χρόνο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή την τηλεόραση.
8.
Ο χρόνος που τα παιδιά ξοδεύουν στο σπίτι μόνα τους αυξάνετε
καθώς προχωράμε από τις Τάξεις 4 και 5 στις Τάξεις 6 και 7. Για παράδειγμα,
ο χρόνος που πέρασε ένα παιδί των Τάξεων 6 και 7 βλέποντας τηλεόραση και
χρησιμοποιώντας τον προσωπικό υπολογιστή του είναι μεγαλύτερος κατά 15%
από ένα των Τάξεων 4 και 5.
9.
Τα παιδιά που συνδέονται με έναν γονέα έχουν υψηλότερη
αισιοδοξία και υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τα παιδιά με δυο γονείς.
10.
Τα παιδιά που συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες μετά
το σχολείο (βλέπε, π.χ. αθλητικές ομάδες, συλλόγους τέχνης, οργανώσεις
νεολαίας) ανέφεραν ότι αισθάνονται πιο αισιόδοξα, πιο ικανοποιημένοι από τη
ζωή τους από ό,τι τα παιδιά που δεν ασχολούνταν με αυτές τις δραστηριότητες.
11.
Τα περισσότερα παιδιά, 85%, έχουν μια ενεργή κανονικοίοικογενειακή σχέση μετά το σχολείο. Το 76% των παιδιών στις Τάξεις 6 και 7,
δήλωσαν ότι έφαγαν δείπνο με ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας τους 5 ή
περισσότερες ημέρες την εβδομάδα.
12.
Οι περισσότεροι γονείς, πάνω από 70%, ήταν κάπως ή πολύ
ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους πέρασαν το χρόνο
μετά το σχολείο. Οι γονείς δήλωσαν ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη
συμμετοχή των παιδιών τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες ήταν οι
μετακινήσεις και το κόστος.
Συμπεράσματα
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Στην έκθεση με τίτλο Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and
Social Worlds of Canadian Children Ages 9-12 εξεταστικέ η ευημερία παιδιών στων
Καναδά, στις ηλικίας 9 έως 12 ετών. Αφού πρώτα δείχτηκε ότι οι ηλικίες 6 έως 12 ετών
είναι η ιδανική ηλικία για την μελέτη της κοινωνικής-συναισθηματικής ανάπτυξης των
παιδιών, κατέληξε σε τρία βασικά ευρήματα τα οποία είναι συνοψίζονται στα εξής:
1.
Υπάρχει σημαντική τάση μείωσης στην αυτοπεποίθηση των
παιδιών, αισιοδοξία, ενσυναίσθηση, ικανοποίηση από τη ζωή τους και την
κοινωνική υπευθυνότητα. Τα παιδιά της Τάξης 4 ανέφεραν τα υψηλότερα
ποσοστά και τα παιδιά της Τάξης 7 ανέφεραν τα χαμηλότερα. Πιο
συγκεκριμένα, όλα τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν σημαντικά όπως και
σημαντικές ήταν και διαφορές μεταξύ των φύλων σε ένα ευρύ φάσμα
ψυχολογικών και κοινωνικών τεστ. Στη Τάξη 4, τα παιδιά ανέφεραν
αισθάνονται αρκετά αισιόδοξα και καλά με τον εαυτό τους και τη σχολική τους
ζωή, ενώ τα παιδιά της Τάξης 7 ανέφεραν ότι αισθάνονται λιγότερο καλά και
έχουν χαμηλότερα επίπεδα σχολικής συμμετοχής. Στον τομέα της κοινωνικής
ευθύνης, όπως ο αλτρουισμός και το ενδιαφέρον για τους άλλους, υπήρξαν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των προς εξέταση Τάξεων, για παράδειγμα, τα
παιδιά της Τάξης 4 υπερέχουν της Τάξης 7. Στα τεστ που σχετίζονται με την
ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευθύνη, οι επιδόσεις των κοριτσιών ήταν
υψηλότερες από ό,τι για των αγοριών.
2.
Οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά στις Τάξεις 4 έως 7
ξοδεύουν τον χρόνο τους μετά το σχολείο τους είναι διαφορετικός. Περίπου το
50% όλων των παιδιών της μελέτης ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε εξοσχολικές
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού, μαθήματα ή
επιμορφωτικά προγράμματα μετά το σχολείο. Συνολικά το 13% των παιδιών
ανέφεραν ότι είναι μόνα τους κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών ωρών, ενώ
πολλά παιδιά ασχολούνται με ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Όταν ρωτήθηκαν τι θα ήθελαν να κάνουν εκτός σχολίου, σχεδόν τα
μισά από τα παιδιά ανέφεραν ότι ήθελαν να ασχοληθούν με τη σωματική τους
κατάσταση, όπως τον ομαδικό αθλητισμό και τα ατομικά μαθήματα.
3.
Διαπιστώθηκε, τέλος, ότι τα παιδιά που ασχολούνταν με
δραστηριότητες μετά το σχολείο είχαν καλύτερες επιδώσεις όσον αφορά την
αισιοδοξία και την ικανοποίηση για τη ζωή τους, σε αντίθεση με εκείνους τους
μαθητές που δεν συμμετείχαν σε αυτές τις δραστηριότητες. Τα παιδιά που
απασχολούνται σε υπερβολική χρήση τεχνολογίας, κυρίως, με βιντεοπαιχνίδια,
και τηλεόραση, είχαν χειρότερες επιδώσεις κοινωνικής προσαρμογής σε σχέση
με τα παιδιά που δεν ασκούν τέτοιες δραστηριότητες. Τέλος, τα παιδιά που
έχουν καλές σχέσεις με γονείς τους, τους φίλους και τους άλλους οι ενήλικες
έχουν αυξημένη ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής από ό,τι τα παιδιά που δεν
έχουν τέτοιες θετικές σχέσεις.
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A.2.4. Kimberly A. Schonert-Reichl, Martin Guhn, Anne M. Gadermann, Shelley
Hymel, Lina Sweiss, Clyde Hertzman, Development and Validation of the Middle Years
Development Instrument (MDI): Assessing Children’s Well-Being and Assets across
Multiple Contexts, in Soc Indic Res, 2012 DOI 10.1007/s11205-012-0149-y)
Λόγω της αυξημένης ανάγκης που εμφανίζεται σε ακαδημαϊκούς,
επιστημονικούς και αρμοδίους φορείς ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών
σχεδιασμών όσον αφορά την επίβλεψη και μέτρηση της παιδικής ευημερίας οι
συγγραφείς του άρθρου ανέπτυξαν ένα όργανο/δείκτη αναφοράς ποσοτικοποιώντας
σημαντικές μεταβλητές που αφορούν την παιδική ευημερία. Αυτό το στατιστικό
εργαλείο καθιστά δυνατή όχι μόνο την παρατήρηση του συσχετισμού μεταξύ
κοινωνικών συνθηκών και την ανάπτυξη των παιδιών ως προς τον παράγοντα της
παιδικής ευημερίας, αλλά δίνει στα ίδια τα παιδιά στην «μέση» παιδική ηλικία (6-12
χρονών) να εκφράσουν τις ανησυχίες τους όπως θα έκαναν και οι ενήλικες
συμμετέχοντες π.χ. σε μια δημοσκοπική έρευνα για την ποιότητα ζωής.
Το ΠΕΕΑ (Ποσοτικό Εργαλείο Εξέτασης Ανάπτυξης) είναι σχεδιασμένο με
σκοπό την μέτρηση των παρακάτω μεταβλητών όσον αφορά την παιδική ευημερία ενός
δειγματοληπτικά μεγάλου δημογραφικού πληθυσμού:
1)
Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
2)
Αίσθημα σύνδεσης με συνομηλίκους, ενήλικες στο σχολείο, στο
σπίτι και στην γειτονιά
3)
Σωματική υγεία και ευημερία/ευεξία
4)
Παραγωγική χρήση του χρόνου μετά το σχολείο
Η παιδική μέση ηλικία είναι μια σημαντική περίοδος για την ζωή των παιδιών
κυρίως για δύο λόγους:
•
Ιδιαίτερα το ηλικιακό διάστημα μεταξύ 10 και 12 χρονών
χαρακτηρίζεται από γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και βιολογικές
αλλαγές στις ζωές των παιδιών οι οποίες βάζουν τις βάσεις για την ανάπτυξη
αυτών στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία. Στην κρίσιμη περίοδο αυτή
σχηματίζονται οι απόψεις των μετέπειτα ενηλίκων όσον αφορά τον διαχωρισμό
μεταξύ σωστού και λάθους και η ικανότητά τους να δρουν σύμφωνα με
υψηλότερα κριτήρια κοινωνικής αντίληψης.
•
Κατά την μέση παιδική ηλικία τα παιδιά περνούν παραπάνω
χρόνο σε ένα κοινωνικό περιβάλλον εκτός του οικογενειακού κύκλου όπως για
παράδειγμα στο σχολείο και σε κοινωνικές ομάδες. Οι δύο κατηγορίες αυτές τα
φέρνουν σε επαφή με νέες προκλήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την
ανάπτυξή τους.
Κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας κατέστη δυνατόν να ορισθούν
έξι κύρια πεδία βαρύνουσας σημασίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευημερία
των παιδιών:
1)
Αίσθημα σύνδεσης (με συνομηλίκους και ενήλικες)
2)
Φυσική υγεία και ευημερία
3)
Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
4)
Σχολικές εμπειρίες
5)
Χρήση του εξωσχολικού χρόνου
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6)
Μαθησιακές/γνωστικές ικανότητες και σχολικά επιτεύγματα
Η επικύρωση και επιβεβαίωση της λειτουργίας του ΠΕΕΑ έγινε δυνατή μέσω
της χρήσης του στην συλλογή ποσοτικών στοιχείων σε σχολικά περιβάλλοντα. Το
δείγμα ξεκίνησε από μια μικρή κλίμακα συμμετεχόντων αποσκοπώντας στην σταδιακή
ποιοτική του βελτίωση. Για τον λόγο αυτό η πρώτη φάση της έρευνας συμπεριέλαβε
ένα σχετικά μικρό δείγμα μαθητών σε περιορισμένο αριθμό σχολείων μιας σχολικής
περιφέρειας της Επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας ως το πρώτο δοκιμαστικό στάδιο
εφαρμογής. Το τελικό δείγμα συμπεριέλαβε δύο σχολικές περιφέρειες της επαρχίας.
Έτσι η σταδιακή του ανάπτυξη ξεκίνησε από 108 συμμετέχοντες της 4ης και 5ης
δημοτικού και έφτασε τους 2000 στο τελικό στάδιο της έρευνας, η οποία διαχωρίστηκε
σε 4 στάδια τα οποία προσαρμοζόντουσαν ανάλογα με τις εμπειρίες του προηγούμενου
σταδίου. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τα αναθεωρημένα ερωτηματολόγια
επαναπροσαρμοζόντουσαν και δοκιμάζονταν και σε μικρότερα δείγματα.
Το ΠΕΕΑ περιέχει εφτά ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά
χαρακτηριστικά: 1) φύλο 2) ηλικία 3)ενήλικες με τους οποίους το παιδί διαμένει 4)
αριθμός αδερφιών 5) η πρώτη γλώσσα που έμαθε 6) γλώσσες που ομιλούνται στο σπίτι
7) ικανότητα ανάγνωσης στα Αγγλικά. Πέραν αυτών περιλαμβάνονται 71 ερωτήσεις
που αφορούν τα πέντε από τα έξι επίπεδα βαρύνουσας σημασία (βλ. τα ως άνω I-IV) ).
Καθώς το ερωτηματολόγιο συμπεριελάμβανε και προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με
την ενδοσχολική βία υπήρχε η δυνατότητα οι μαθητές να ζητήσουν βοήθεια για θέματα
που τους προβληματίζουν ιδιαίτερα στα πεδία αυτά μέσω της ελεύθερης και
εθελοντικής συμπλήρωσης ενός ξεχωριστού φύλου στο οποίο δήλωναν οτι «θέλουν
(θέλω) βοήθεια σε προβλήματα που έχουν (έχω) με άλλους μαθητές».
Η αξιολόγηση της παραγοντικής δομής του ΠΕΕΑ έγινε μέσω της
Διερευνητικής Εξέτασης Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) για τα τρία κύρια
πεδία του ΠΕΕΑ που περιλαμβάνουν κλίμακες: 1) κοινωνική και συναισθηματική
ανάπτυξη 2) αίσθημα σύνδεσης και 3) σχολικές εμπειρίες.
Συγκεκριμένα η εκτίμηση της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης
γίνεται μέσω 23 ερωτήσεων με τρείς παράγοντες μέτρησης για κάθε μια από τις έξι
«μεταβλητές» (ενσυναίσθηση, αισιοδοξία, θετική κοινωνική συμπεριφορά, αντίληψη
του εαυτού, θλίψη και άγχος) ενώ περιέχονται πέντε ερωτήσεις από την κλίμακα
Ικανοποίησης Ζωής των παιδιών.
Σχετικά με το αίσθημα σύνδεσης 19 ερωτήσεις εμφανίζονται όσον αφορά το
πεδίο αυτό. Τέσσερις εξ’ αυτών είναι ερωτήσεις μονής απάντησης (π.χ. ασφαλές μέρος
στην γειτονιά) ενώ τρείς ερωτήσεις αναφέρονται σε πέντε κλίμακες: αίσθηση σύνδεσης
με ενηλίκους στο 1) σπίτι 2) στο σχολείο και 3) στην γειτονιά , αίσθημα σύνδεσης 4)
με συνομηλίκους και 5)οικειότητα με φίλους. Τα τελευταία 15 στοιχεία
χρησιμοποιήθηκαν στη Διερευνητική Εξέταση. Η παράλληλη ανάλυση με τα 15
στοιχεία κατέδειξε έξι παράγοντες εξαγωγής συμπερασμάτων. Παρ΄ όλα αυτά αυτό θα
ενδείκνυε πως ένας ή περισσότεροι παράγοντες δεν θα ταυτοποιούνταν επαρκώς.
Πράγματι όταν έγινε μια προσέγγιση μέσω μιας λύσης βασιζόμενης σε έξι παράγοντες
ο έκτος παράγοντας δεν μπορούσε να ερμηνευθεί.
Το πεδίο των σχολικών εμπειριών περιείχε 14 ερωτήσεις. Από αυτές οι τέσσερις
ήταν μετρήσεις μονής απάντησης έτσι ώστε μόνο 10 στοιχεία συμπεριελήφθησαν στην
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Διερευνητική Εξέταση. Τρία στοιχεία συσχετίζονταν με 1) υποστήριξη από το σχολείο
2) γνωστική/μαθησιακή αποτελεσματικότητα και τέσσερα με τη «θυματοποίηση».
Καθώς το δείγμα μεγάλωνε -και σύμφωνα με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών,
όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω- μετά την πρώτη δειγματοληψία, το
ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε εκ νέου. Στον δεύτερο «γύρο» συλλογής δεδομένων
το ΠΕΕΑ παρέμεινε το ίδιο εκτός από κάποιες αλλαγές κυρίως στην εμφάνιση και στην
χρήση κλιμάκων. Οι αλλαγές στις ερωτήσεις συμπεριελάμβαναν 1) δυνατότητες
απαντήσεων βάσει αρκετών κλιμάκων 2) διαφορετική ακολουθία/σειρά ερωτήσεων 3)
γραφικός σχεδιασμό 4) την πρώτη γλώσσα εκμάθησης και την ομιλούμενη γλώσσα στο
σπίτι. Πλέον οι κλίμακες με βάση το 10 άλλαξαν σε δυνατότητες επιλογών απάντησης
με «διαφωνώ πολύ», «διαφωνώ λίγο», «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «συμφωνώ
λίγο» και «συμφωνώ πολύ». Επιπλέον το κομμάτι που αφορούσε την χρήση του
(εξωσχολικού) χρόνου άλλαξε από την επιλογή «ναι/όχι» και (αν ναι) «1-2 μέρες», «
3-4 μέρες την εβδομάδα» κλπ. σε «0/ποτέ», «1 ημέρα», «2 ημέρες την εβδομάδα» κλπ..
Επίσης μια παραπάνω επιλογή (« μια ή αρκετές φορές») προστέθηκε στην κλίμακα
θυματοποίησης («καθόλου αυτό το σχολικό έτος», «σχεδόν κάθε μήνα» και «πολλές
φορές την εβδομάδα» λόγω στοιχείων από την προηγούμενη δειγματοληψία στην
οποία εμφανίσθηκε μη-κανονική κατανομή των δεδομένων στις απαντήσεις αυτών των
ερωτήσεων.
Η χρήση των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε με την υποστηρικτική
διενέργεια ανοιχτών συνεντεύξεων σε στοχευμένες ομάδες ταυτόσημες με τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του δείγματος (παιδιά και εκπαιδευτικοί). Συνολικά
πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συνεντεύξεις σε 17 στοχευμένες ομάδες τις οποίες
διηύθυναν 2 βοηθοί ερευνητές ανά ομάδες αποτελούμενες από 4-6 παιδιά. Με αυτόν
τον τρόπο οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν κριτικές και στοιχεία όχι όσον αφορά
τις μεταβλητές που εξετάζονταν στο ερωτηματολόγιο αλλά για το ερωτηματολόγιο και
την μέθοδο την ίδια. Παρόμοια μέθοδος ακολουθήθηκε και για τους εκπαιδευτικούς
για τον ίδιο λόγο. Τα παιδιά ένιωσαν πως η συμμετοχή τους ήταν σημαντική καθώς οι
απαντήσεις των ίδιων λαμβάνονταν υπόψιν ενώ εξέφρασαν και τον προβληματισμό
τους όσον αφορά ερωτήσεις σχετικές με την ενδοσχολική βία. Ο εθελοντικός
χαρακτήρας της συμμετοχής γνωστοποιήθηκε στους γονείς και κηδεμόνες ενώ η
συγκατάθεση τους ήταν παθητική. Οι γονείς μπορούσαν να αποσύρουν τα παιδιά τους
από την έρευνα μέσω έγγραφης άρνησής τους απευθυνόμενη στο σχολείο αλλά δεν
τους ζητήθηκε η ενεργητική συγκατάθεση.
Θετική ήταν και η αντίδραση των εκπαιδευτικών οι οποίοι έκριναν το ΠΕΕΑ
ως ένα εν δυνάμει χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να παρέχει χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό περιβάλλον στις περιοχές των σχολικών
μονάδων. Επίσης στις θετικές κριτικές αξίζει να συμπληρωθεί πως σύμφωνα με
δηλώσεις εκπαιδευτικών δόθηκε η εντύπωση στους μαθητές «πως η γνώμη τους έχει
σημασία». Οι εκπαιδευτικοί συνηγόρησαν στην χρήση του ερωτηματολογίου και σε
μαθητές της 4ης δημοτικού ενώ εξέφρασαν προβληματισμούς ως προς το μήκος του
ερωτηματολογίου και τον χρόνο της έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν την
απλοποίηση των ερωτήσεων και την χρήση ομογενών ερωτήσεων σε όλη την διάρκειά
του, ώστε να αντιμετωπισθεί η διάσπαση προσοχής και να αυξηθεί η συγκέντρωση
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στην απάντησή του. Σύμφωνα με τους προβληματισμούς αυτούς τα ερωτηματολόγια
αναδιαμορφώθηκαν.
Η διαδικασία της έρευνας κοινοποιήθηκε στα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς,
οι οποίοι παρουσίαζαν στην σχολική αίθουσα την έρευνα την ίδια τονίζοντας τον
εθελοντικό χαρακτήρα αυτής ενώ παράλληλα έκαναν γνωστό πως οι ίδιοι θα είναι στην
διάθεση των μαθητών για τυχόν ερωτήσεις (ιδιαιτέρως γλωσσικού χαρακτήρα).
Για κάθε παιδί που συμμετείχε στην έρευνα συλλέγονταν προσωπικά στοιχεία,
όπως τόπος κατοικίας, εξαψήφιος κωδικός αριθμός του μαθητή, όνομα περιοχής
κατοικίας από τα αρχεία της διοίκησης. Σκοπός αυτής της συγκέντρωσης πληροφοριών
ήταν η μετέπειτα ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τα αποτελέσματα της
έρευνας για την αντίστοιχη περιοχή τους. Το ΠΕΕΑ δίνει κατά αυτόν τον τρόπο την
δυνατότητα κατασκευής μιας βάσης δεδομένων για σκοπούς εκπαιδευτικής και
κοινωνικής πολιτικής στον τομέα των παιδιών.
Τα ποσοτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω του ΠΕΕΑ παρέχουν σε
ερευνητές και αρμοδίους φορείς πολιτικής την δυνατότητα πρόσβασης σε αμερόληπτα
και αντικειμενικά δεδομένα σύμφωνα με οικονομικά, κοινωνικά, γεωγραφικά,
εθνοτικά κριτήρια και κριτήρια κινδύνου πληθυσμιακών υποκατηγοριών. Καθώς το
ΠΕΕΑ είναι σχεδιασμένο για ποσοτικά στοιχεία με δειγματοληψία βασισμένη στα
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Καναδά, μελλοντικοί ερευνητές θα πρέπει να
ελέγξουν την χρηστικότητα και την εφαρμογή του Εργαλείου και σε άλλους τομείς.
Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αναλύσεις βάσει παραγόντων
επιβεβαίωσης σχετιζόμενων με πολλαπλές ομάδες (multigroup confirmatory factor
analysis-MCFA) και διαφορική απόκριση ερωτήσεων ( differential item functioning)
για να ελέγξουν το εάν και κατά πόσο τα μοντέλα μέτρησης είναι ισοδύναμα για όλες
τις υπό εξέταση υποκατηγορίες (π.χ. την υποκατηγορία του φύλου) και το εάν ατομικά
στοιχεία ή κλίμακες είναι υποκειμενικές/μεροληπτικές ως προς συγκεκριμένες
υποκατηγορίες. Επιπλέον προτείνεται η διεξαγωγή ανοιχτού τύπου συνεντεύξεων ώστε
να διερευνηθεί η λογική με την οποία τα παιδιά απαντούν στα ερωτηματολόγια. Το
ΠΕΕΑ βασίζεται σε δύο πυλώνες: α) θεωρητικά στην αναπτυξιακή θεωρία β)
εμπειρικά σε μια προσέγγιση κατασκευής Κοινωνικών Δεικτών και υπό το πρίσμα του
Άρθρου 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών σύμφωνα με το
οποίο «τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους σε όλα τα θέματα
που τα αφορούν»
Ερωτηματολόγιο (τελικό)
Ενσυναίσθηση
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
1.
Νιώθω λύπη για τα παιδιά που δεν έχουν τα πράγματα που έχω
εγώ.
2.
Με ενοχλεί όταν βλέπω κάποιον να αντιμετωπίζεται με κακία.
3.
Είμαι άτομο που ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα των
άλλων.
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Αισιοδοξία
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
4.
Περνάω πιο συχνά καλύτερα απ’ ότι χειρότερα.
5.
Πιστεύω πως θα μου συμβούν περισσότερα καλύτερα από ότι
χειρότερα πράγματα στη ζωή.
6.
Τις περισσότερες φορές ξεκινάω την ημέρα μου πιστεύοντας
πως θα έχω μια καλή μέρα.
Γενική εντύπωση για τον εαυτό
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
7.
Γενικά μου αρέσω όπως είμαι.
8.
Γενικά είμαι περήφανος για πολλά.
9.
Πολλά πράγματα σχετικά με εμένα είναι καλά.
Θλίψη
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
10.
Πολύ συχνά δεν νιώθω χαρούμενος.
11.
Νιώθω αναστατωμένος για θέματα .
12.
Νιώθω ότι πολύ συχνά κάνω πράγματα λάθος .
Ανησυχίες (συμπτώματα άγχους)
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
13.
Ανησυχώ για το τι μπορούν να λένε άλλα παιδιά για εμένα.
14.
Ανησυχώ πολύ για το εάν μπορεί να μην αρέσω σε άλλους.
15.
Το πείραγμα με ανησυχεί.
Ικανοποίηση με την ζωή
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
16.
Κατά κύριο λόγο η ζωή μου πλησιάζει την ζωή που θα ήθελα
να έχω
17.
Τα πράγμα στην ζωή μου είναι τέλεια
18.
Ειμαι ικανοποιημένος με την ζωή μου
19.
Μέχρι τώρα έχω πάρει τα σημαντικά πράγματα στη ζωή.
20.
Εάν θα μπορούσα να ξεκινήσω την ζωή μου ξανά θα την ζούσα
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Θετική κοινωνική συμπεριφορά
1=Ποτέ
Πολλές φορές=1
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έως τώρα...
21.
...έφτιαξα το κέφι σε κάποιον/α που δεν ένιωθε καλά
22.
...βοήθησα κάποιον/α που τον/την πειράζανε
23.
...βοήθησα κάποιον/α που ήταν (συναισθηματικά) πληγωμένος
Αίσθημα σύνδεσης
Σημαντικοί ενήλικες στο σχολείο μου
1=Ναι
0=όχι
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24.

Υπάρχουν ενήλικες στο σχολείο που είναι σημαντικοί για

εσένα;
(εάν ναι ανέφερε όλους τους ενήλικες στο σχολείο που είναι
σημαντικοί για εσένα)
Ενήλικες στο σχολείο
1=Καθόλου σωστό 4=(Πάρα) Πολύ σωστό
Στο σχολείο μου υπάρχει ένας/μια δάσκαλος/α ή άλλος/η ενήλικας, ο
οποίος
25.
...νοιάζεται πολύ για εμένα
26.
... πιστεύει οτι θα πετύχω στην ζωή μου
27.
... με ακούει όταν έχω να πώ κάτι
Ενήλικες στο σπίτι
Στο σπίτι μου υπάρχει ένας γονέας ή άλλος ενήλικας που
28.
...νοιάζεται πολύ για εμένα
29.
... πιστεύει οτι θα πετύχω στην ζωή μου
30.
...ακούει τα προβλήματα μου
Ενήλικες στην γειτονιά μου/κοινωνικό μου περίγυρο
Στην γειτονιά μου (όχι στην οικογένεια ή στο σχολείο μου)
Υπάρχει ένας ενήλικας ο/η οποίος/α
31.
...που νοιάζεται πολύ για εμένα
32.
...που πιστεύει οτι θα πετύχω στην ζωή μου
33.
...που με ακούει όταν έχω να πω κάτι
Σχέσεις με γονείς/κηδεμόνες
1=Ποτέ
4=Πάντα
34.
Με ενδιαφέρει τι πιστεύουν οι γονείς/
κηδεμόνες μου για εμένα
Ο κοινωνικός περίγυρος της γειτονιάς μου
Όχι
Ναι Δεν ξέρω
35.
Υπάρχουν μέρη στην γειτονιά σου που προσφέρουν
προγράμματα δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητισμός) για παιδιά της
ηλικίας σου;
36.
Υπάρχουν ασφαλή μέρη στην γειτονιά σου στα οποία νιώθεις
άνετα να κάθεσαι με τους φίλους σου; (δώσε ένα παράδειγμα)
Αίσθηση σύνδεσης με συνομηλίκους
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
37.
Νιώθω μέλος μιας παρέας φίλων που
κάνουν πράγματα μαζί
38.
Νιώθω οτι συνήθως ταιριάζω με τα παιδιά
γύρω μου
39.
Όταν είμαι κοντά σε άλλα παιδιά της ηλικίας μου
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νιώθω ότι ταιριάζω με αυτά
Οικειότητα με φίλους/σε φιλικές σχέσεις
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
40.
Έχω τουλάχιστον ένα/μία καλό/ή φίλο/η με τον/την οποίο/α
μπορώ να μιλάω σε περίπτωση που κάτι με ενοχλεί
41.
έχω ένα/μια φίλο/φίλη στον/στην οποίο/α μπορώ να λέω τα
πάντα
42.
Υπάρχει κάποιος/α στην ηλικία μου που με καταλαβαίνει
καλά
Εμπειρίες στο σχολείο
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
43.
Είμαι σίγουρος/η πως μπορώ να μάθω
την διδακτέα ύλη αυτού του σχολικού έτους
44.
Εάν έχω αρκετό χρόνο μπορώ να κάνω καλά τις εργασίες μου
45.
Ακόμα και αν η δουλεία στο σχολείο είναι δύσκολη
μπορώ να την κάνω
46.
Δάσκαλοι/ες και μαθητές/ριες συμπεριφέρονται με σεβασμό
μεταξύ τους
47.
Οι άνθρωποι νοιάζονται ο ένας για τον άλλο σε αυτό το
σχολείο
Αίσθημα του ανήκειν
48.
Νιώθω ότι ανήκω σε αυτό το σχολείο
49.
Νιώθω οτι είμαι σημαντικός/ή για αυτό το σχολείο
Μελλοντικοί στόχοι και φιλοδοξίες
1=Διαφωνώ πολύ
5=Συμφωνώ πολύ
50.
Έχω στόχους και σχέδια για όταν μεγαλώσω
Kίνητρα
1= Δεν ευσταθεί καθόλου για εμένα
4= Ευσταθεί πολύ για εμένα
Πόσο σημαντικό είναι για εσένα να κάνεις τα ακόλουθα στο σχολείο;
51.
Να κάνεις φίλους/ες
52.
Να παίρνεις καλούς βαθμούς
53.
Να μαθαίνεις καινούργια πράγματα
Θυματοποίηση
1=Καθόλου
5=Αρκετές φορές την εβδομάδα
54.
Θύμα/ «Αποδέκτης» σωματικής ενδοσχολικής βίας
55.
–
λεκτικής
56.
-κοινωνικής
57.
-ιντερνετικής
Working Paper 2019 -01

97

“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE”

Σωματική υγεία
Γενική κατάσταση υγείας
1=Κακή
4=Άριστη
58.
Πως θα περιέγραφες την κατάσταση της υγείας σου γενικά;
59.
Έχεις κάποια σωματική ή άλλη πάθηση που σε
εμποδίζει από το να κάνεις πράγματα που κάνουν άλλα παιδιά της
ηλικίας σου;
Ναι
Όχι
Αντίληψη για την σωματική εικόνα
1=πολύ ελλειπές βάρος 5=πολύ υπέρβαρος/η
60.
Πως θα κατέτασες το βάρος σου;
61.
Πόσο συχνά σου αρέσει το πως φαίνεσαι;
Διατροφή και ύπνος
0= Ποτέ , 1 φορά την εβδομάδα..., 7=κάθε μέρα
62.
Πόσο συχνά τρως πρωϊνό
63.
Πόσο συχνά τρώνε οι γονείς σου ή άλλοι ενήλικες
μαζί σου
64.
Πόσο συχνά καταναλώνεις τροφές χαμηλής διατροφικής
ποιότητας
(πατατάκια, ζαχαρωτά κλπ.)
65.
πόσο συχνά κοιμάσαι καλά το βράδι
66.
Τι ώρα πάς συνήθως για ύπνο τις ημέρες που
έχεις σχολείο
1=πρίν της 9 5=μετά τα
μεσάνυχτα
Δημιουργική χρήση του χρόνου
Με ποιόν/α και που
67.
Τις ημέρες που έχεις σχολείο κυρίως με ποιον/α περνάς τα
απογεύματά σου (μετά το σχολείο μέχρι της 18:00);
Μόνος/η μου, φίλους, Μητέρα, Πατέρας, νεώτερα αδέλφια,
μεγαλύτερα αδέλφια, με άλλους/ες ενήλικες, με κάποιον/α άλλον/η
Με ποιόν/α και που
0=Ποτέ 5= 5 φορές την εβδομάδα
Πόσες φορές μέσα στην εβδομάδα πηγαίνεις σε
ένα από τα παρακάτω μέρη
μετά το σχολείο (15:00-18:00)
68.
Πηγαίνω σπίτι
69.
Μένω στο σχολείο για να συμμετέχω σε δραστηριότητες
μετά το μάθημα
70.
Πηγαίνω σε κάποιο άλλο πρόγραμμα που συνεχίζει
μετά το σχολείο (π.χ. ολοήμερο σχολείο)
71.
Πηγαίνω στο σπίτι ενός φίλου/φίλης
72.
Πηγαίνω στο πάρκο ή σε κάποιο κέντρο του δήμου
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73.
74.

Κάνω βόλτες σε εμπορικά κέντρα/μαγαζιά
Πηγαίνω κάπου αλλού (δώσε ένα παράδειγμα:...)

Οργανωμένες δραστηριότητες
Την περασμένη εβδομάδα μετά το σχολείο συμμετείχες σε
0=Ποτέ 5= 5 φορές την εβδομάδα
75.
76.
77.
78.
79.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Π.χ.:...)
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Π.χ.: ...)
Οργανώσεις νεολαίας (Π.χ.: ...)
Ατομικά αθλήματα με κάποιον/α προπονητή/τρια (Π.χ.: ...)
Ομαδικά αθλήματα με κάποιον/α προπονητή/τρια (Π.χ.: ...)

Άλλες δραστηριότητες μετά το σχολείο
0=Ποτέ
5=5 φορές την εβδομάδα
1=Λιγότερο από 30’ 4= 2 ώρες ή περισσότερο
80.
Την περασμένη εβδομάδα μετά το σχολείο
a.
έκανες κάποιο άθλημα/σωματική άσκηση για να
περάσεις καλά;
b.
έκανες ασκήσεις για το σπίτι;
c.
είδες τηλεόραση;
d.
έπαιξες ηλεκτρονικά παιχνίδια;
e.
διάβασες κάποιο εξωσχολικό βιβλίο;
f.
έκανες δουλειές του νοικοκυριού;
g.
εξασκήθηκες με κάποιο μουσικό όργανο;
h.
έκανες χειροτεχνία;
i.
πέρασες χρόνο με τους/τις φίλους/ες σου;
Επιθυμητές δραστηριότητες μετά το σχολείο
Ναι
Όχι
Και ναι και Όχι
81.
Σκέψου τι θα ήθελες να κάνεις μετά το σχολείο. Το κάνεις ήδη;
Εάν όχι γράψε τι θα ήθελες (μια δραστηριότητα) να κάνεις μετά το
σχολείο
.......
Που θα ήθελες να την κάνεις αυτή την δραστηριότητα;
Σχολείο
Πάρκο
Σπίτι Δημοτικό κέντρο
Αλλού
Εάν ναι γράψε μια δραστηριότητα που κάνεις ήδη
Που κάνεις αυτή την δραστηριότητα;
Σχολείο
Πάρκο
Σπίτι Δημοτικό κέντρο
Αλλού
Εμπόδια
Κύκλωσε την απάντηση που σου ταιριάζει
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82.
Τι σε σταματά από το να συμμετέχεις στις δραστηριότητες που
θα ήθελες να συμμετέχεις μετά το σχολείο;
a.
Πρέπει μετά το σχολείο να πηγαίνω κατευθείαν σπίτι
b.
Η δραστηριότητα που θα ήθελα να κάνω δεν
προσφέρεται
c.
Το πρόγραμμα δεν ταιριάζει στις ελεύθερες ώρες μου
d.
Δεν είναι ασφαλές για εμένα να πηγαίνω
e.
Έχω πολλές ασκήσεις για το σπίτι
f.
Οι γονείς μου δεν το εγκρίνουν
g.
Είναι πολύ ακριβό
h.
Πρέπει να προσέχω τα αδέλφια μου ή να κάνω
άλλες δουλειές στο σπίτι
i.
Φοβάμαι πως δεν θα είμαι αρκετά καλός/ή σε αυτή τη
δραστηριότητα
j.
Είμαι πολύ απασχολημένος/η
k.
Δεν ξέρω τι δραστηριότητες προσφέρονται
l.
Κανένας από τους φίλους/ες μου δεν ενδιαφέρεται ή
δεν θέλει να πάει στην
δραστηριότητα που θέλω
m.
Άλλος λόγος (παρακαλούμε να τον περιγράψεις ....)

Α.2.5. Συμπεράσματα
Το Ποσοτικό Εργαλείο Εξέτασης της Ανάπτυξης στη μέση παιδική ηλικία
(MDI) αποτελεί έναν πρωτοπόρο δείκτη συγκέντρωσης σχετικών δεδομένων με
γνώμονα την παιδική ευημερία. Ο ΜDI και η σχολική έρευνα που διενεργείται με τη
χρήση του, είναι το πιο κοντινό εργαλείο σε παγκόσμια κλίμακα, με τον δικό μας δείκτη
και τη δική μας έρευνα.
Το ΠΕΕΑ αναπτύχθηκε επιστημονικά στον Καναδά όπου και εφαρμόζεται με
επιτυχία δίνοντας σε εκπαιδευτικούς και αρμοδίους κυβερνητικούς φορείς αναγκαία
στοιχεία για την διαμόρφωση της παιδικής ευημερίας προσφέροντας κυρίως δύο
άξονες:
α) την κατοχύρωση μετρήσιμων τιμών όσον αφορά την παιδική ευημερία βάσει
παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη στην μέση παιδική ηλικία
συγκεντρώνοντας εμπειρικά δεδομένα
β) την συστηματοποίηση των δεδομένων αυτών με αποτέλεσμα την
διευκόλυνση της συνένωσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
Μέσω της σύμπραξης επιστημόνων στα αντίστοιχα πεδία κατέστη
εφικτό να οριστούν μεταβλητές, οι οποίες μέσω ερωτηματολογίων απευθυνόμενων σε
ανηλίκους της προσβλεπόμενης ηλικίας παρήγαγαν αποτελέσματα αξιοποιήσιμα για
τον χώρο στον οποίο αναφέρονται. Λόγω του αρχικού ποιοτικού ελέγχου και του
συνδυασμού ανοιχτών συνεντεύξεων τα ερωτηματολόγια αναπροσαρμόστηκαν για την

Working Paper 2019 -01

100

“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE”

καλύτερη κάλυψη του δείγματος και την βελτίωση της συλλογής των εμπειρικών
δεδομένων.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως το ΠΕΕΑ φαίνεται να είναι
ένα αξιόλογο εργαλείο ποσοτικής μέτρησης το οποίο καταφέρνει εν τέλει να προσφέρει
κάτι πολύ σημαντικό: τον ορισμό της παιδικής ευημερίας μέσω της στάθμισης των
παραγόντων της. Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός πως το ΠΕΕΑ έχει
χαρακτηριστικά κοινωνικής στατιστικής.

Α.3 Κατάλογος Διαπολιτισμικών Σχολείων Ελλάδας
Πίνακας 3:ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-mail
Δημοτικό Σχολείο
Διαπολιτισμικής
Ελευθερίας 18
mail@dim-diap-n1
210-2776459
Εκπαίδευσης
14235 Ν.Ιωνία
ionias.att.sch.gr
Αλσούπολης Αθήνας
Δημοτικό Σχολείο
Διαπολιτισμικής
Τύρινθος 3
2
210-9423118 dimdiapf@sch.gr
Εκπαίδευσης Αμφιθέας 17564 Αμφιθέα
Αθήνας
87ο Δημοτικό Σχολείο
Ορφέως 58
mail@87dim3
Διαπολιτισμικής
210-3465125
11854 Βοτανικός
athin.att.sch.gr
Εκπαίδευσης Αθήνας
Δημοτικό Σχολείο
Αν. Μάντακα 111
mail@16dim-diap4
Διαπολιτισμικής
28210-97348
73136 Χανιά
chanion.chan.sch.gr
Εκπαίδευσης Χανίων
Δημοτικό Σχολείο
Καπάτου &
Διαπολιτισμικής
mail@dim-diap5
Γαλανάκη
2310-529932
Εκπαίδευσης
thess.thess.sch.gr
54629 Θεσ/νίκη
Θεσσαλονίκης
3ο Δημ. Σχολείο
Διαπολιτισμικής
Κων/πόλεως 58
mail@3dim-diap6
2310-763945
Εκπαίδευσης
54628 Θεσ/νίκη
menem.thess.sch.gr
Μενεμένης Θεσ/νίκης
5ο Δημ. Σχολείο
Διαπολιτισμικής
Κων/πόλεως 58
mail@5dim7
2310-763945
Εκπαίδευσης
54628 Θεσ/νίκη
menem.thess.sch.gr
Μενεμένης Θεσ/νίκης
Δημοτικό Σχολείο
Σχολείων 1 - 57019
Διαπολιτισμικής
mail@dim-n8
Νέοι Επιβάτες
23920-23133
Εκπ/σης Νέων
epivat.thess.sch.gr
Θεσ/νίκη
Επιβατών Θεσ/νίκης
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9

10

11

12

13

mail@6dimevosm.thess.sch.gr
2310-764235
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http://6dimevosm.thess.sch.gr
mail@6dim-diap6ο Διαπολιτισμικό και
Δαβάκη 18
elefth.thess.sch.gr
Ολοήμερο Δημοτικό
2310-761420
56334 Ελ-Κορδελιό
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Σχολείο Ελευθερίου2310-705638
Θεσ/νίκη
http://6dim-diapΚορδελιού Θεσ/νίκης
elefth.thess.sch.gr
9ο Δημοτικό Σχολείο
Γλυκίδων 145221
mail@9dimΔιαπολιτισμικής
26510-22203
ΚάστροΙωάννινα
ioann.ioa.sch.gr
Εκπ/σης Ιωαννίνων
mail@dimΔημοτικό Σχολείο
sapon.rod.sch.gr
Διαπολιτισμικής
Γ. Γεννηματά 2
25320-22066 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Εκπαίδευσης Σαπών 69300 Σάπες
http://dimΡοδόπης
sapon.rod.sch.gr
Δημοτικό Σχολείο
Διαπολιτισμικής
Ίασμος
mail@dim25340-22267
Εκπαίδευσης Ιάσμου 69200 Ροδόπη
iasmou.rod.sch.gr
Ροδόπης
6ο Δημοτικό Σχολείο
Ειρήνης&
Διαπολιτισμικής
Μακεδονομάχων
Εκπαίδευσης Ευόσμου
56224 Θεσ/νίκη
Θεσ/νίκης

Πίνακας 4:ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
E-mail
Ο
mail@2gym-diapol2ο Γυμνάσιο
Αγίου Διονυσίου και
acharn.att.sch.gr
Διαπολιτισμικής
Αιγαίου Πελάγους
1
210-2445416 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Εκπαίδευσης
13671 Αχαρνές
http://2gym-diapolΑχαρνών Αττικής
Αττική
acharn.att.sch.gr
mail@2gym2ο Γυμνάσιο
ioann.ioa.sch.gr
Γ.Παπανδρέου 4-6
2
Διαπολιτισμικής
26510-25054 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
45444 Ιωάννινα
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
http://2gymioann.ioa.sch.gr
mail@gym-diapolΓυμνάσιο Διαπολιτισμικής
thess.sch.gr
Ελαιώνες – Πυλαία
3
Εκπαίδευσης
2310-329056 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
55535 Θεσνίκη
Θεσσαλονίκης
http://gym-diapthess.thess.sch.gr
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝ
Ο

E-mail

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής
Κουτουμάνη 1
mail@gym4
Εκπαίδευσης Σαπών
25320-22041
69300 Σάπες Ροδόπη
sapon.rod.sch.gr
Ροδόπης
mail@2gym-apod2ο Γυμνάσιο
athin.att.sch.gr
Διαπολιτισμικής
31η οδός 8
5
210-9607436 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Εκπαίδευσης Ελληνικού 16777 Ελληνικό
http://users.hol.gr/~da
Αθήνας
mianid/
mail@gym-diapΚολοκοτρώνη &
ΓυμνάσιοΔιαπολιτισμικής
evosm.thess.sch.gr
Ερωτοκρίτου
6
Εκπαίδευσης
2310-602559 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
56224 Εύοσμος
Ευόσμου Θεσσαλονίκης
http://gym-diapΘεσ/νίκη
evosm.thess.sch.gr
mail@2gymΣουμερλή και
2ο Γυμνάσιο
athin.att.sch.gr
Μάγερ 37
7
Διαπολιτισμικής
210-5249574 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Βάθης
Εκπαίδευσης Αθήνας
http://2gym10538 Αθήνα
athin.att.sch.gr
Γυμνάσιο & Λυκειακές
50007 Πεντάλοφος
mail@gym8-9 τάξεις Πενταλόφου
24680-41210
Κοζάνης
pental.koz.sch.gr
Κοζάνης
Λύκειο Διαπολιτισμικής
Κουτουμάνη 1
mail@lyk-diap10 Εκπαίδευσης Σαπών
25320-22640
69300 Σάπες
sapon.rod.sch.gr
Ροδόπης
Λύκειο Διαπολιτισμικής
Εθνικής Αμύνης 8
mail@lyk-diap11 Εκπαίδευσης
2310-251622
54621 Θεσ/νίκη
thess.thess.sch.gr
Θεσσαλονίκης
mail@2lyk-diap2ο Γενικό Λύκειο
ellin.att.sch.gr
Διαπολιτισμικής
31η οδός 8
12
210-9626716 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Εκπαίδευσης Ελληνικού 16777 Ελληνικό
http://2lyk-diapΑθήνας
ellin.att.sch.gr
ΛύκειοΔιαπολιτισμικής
Πηνειού &
mail@lyk-diap-v13 Εκπαίδευσης Ευόσμου
Ερωτοκρίτου
2310-703221
thess.thess.sch.gr
Θεσσαλονίκης
56224 Εύοσμος
Πηγή:https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/diapolitismika/548-katalogossxoleiadiapolitismikis-ekpaideyshs
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Α.4 Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»
Το Κέντρο βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 24 , παλιότερα ονομαζόμενο Κέντρο
Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» απευθύνεται στις μονογονεϊκές οικογένειες, τις
οικογένειες σε κρίση, σε κίνδυνο φτώχειας, καθώς και σε απροστάτευτα παιδιά όλων
των ηλικιών. Κύρια επιδίωξη του ΜΗΤΕΡΑ είναι η διατήρηση της φροντίδας του κάθε
παιδιού από τους βιολογικούς γονείς του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, σε συνεργασία
με κρατικές αρχές αναζητά το κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον μέσω
προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής.
Το 2012, «Η ΜΗΤΕΡΑ» προστάτευσε συνολικά 645 παιδιά. Τα εξιτήρια ήταν
περισσότερα από τις εισαγωγές (130 έναντι 108), 53 υιοθεσίες παιδιών, 20 αναδοχές
και 32 περιπτώσεις επιστροφής στη βιολογική οικογένεια. Βάσει των απολογιστικών
στοιχείων του προγράμματος γονέων-παιδιών του «Μητέρα» για το έτος 2014, το
κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των φυσικών μητέρων (τα στοιχεία των φυσικών
πατέρων είναι ελάχιστα και συνήθως δίνονται από τις μητέρες χωρίς δυνατότητα
επαλήθευσης τους) συμπεριλαμβάνει τα εξής:

Διάγραμμα 9: Οικογενειακή κατάσταση βιολογικών γονέων

Οικογενειακή Κατάσταση
16%

2% 15%
0…

67%
Έγγαμη

24

Άγαμη

Σε διάσταση

Διαζευγμένη

Χήρα

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://kvmhtera.gr/index.php?detail_id=81&pid=8
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Διάγραμμα 10: Γεωγραφική προέλευση φυσικών μητέρων

Γεωγραφική προέλευση φυσικών
μητέρων
Αλλοδαπές
27%
Αττική
48%

Επαρχία
25%

Διάγραμμα 11: Ηλικιακή κατανομή φυσικών γονέων

Ηλικιακή Κατανομή Φυσικών Γονέων
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Διάγραμμα 12: Επίπεδο εκπαίδευσης φυσικών γονέων

Επίπεδο Εκπαίδευσης Φυσικών Γονέων
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Μητέρα

Πατέρας

Πηγή: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής , Στατιστικά στοιχεία για το
έργο του παραρτήματος προστασίας παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» και της
Κοινωνικης του Υπηρεσίας για το έτος 2014, διαθέσιμο στο http://www.kkppa.gr/wpcontent/uploads//documents/statistika_21_38.pdf
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