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Χαιρετισμός 

Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς 

Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου 

Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Email:phellas.c@unic.ac.cy 

 

«Σε κάποιες γενιές έχουν δοθεί πολλά.  

Από άλλες αναµένονται πολλά.  

Αυτή η γενιά καλείται να αντιµετωπίσει το πεπρωµένο της» 

Φραγκλίνος Ρούζβελτ  

 

Παρακολουθώντας τις ειδήσεις τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και 

τις διάφορες αναλύσεις των γεγονότων που επιχειρούνται µέσα από 

ποικίλα µέσα ενηµέρωσης, διαπιστώνει κανείς µια συνεχή αναφορά 

στη δεινή θέση από την οποία καλείται η νέα γενιά να εκκινήσει την 

πορεία της και τα τεράστια προβλήµατα που απειλούν τη νεολαία ως 

αποτέλεσµα των πρόσφατων συµβάντων στην οικονοµία του τόπου 

µας. Οι διάφορες συζητήσεις επικεντρώνονται στο ζοφερό µέλλον και 

τα ανέλπιδα όνειρα των νέων µας που απεγνωσµένα ψάχνουν να 

βρούν την ταυτότητά τους µέσα σε µια κοινωνία όπου η ανεργία 

έναντι της προσωρινής και ανασφάλιστης εργασίας, η φτώχεια 

απέναντι στην ανάγκη διαβίωσης µε ελάχιστους  πόρους και η 

έλλειψη προοπτικής έναντι του συµβιβασµού µε τη µετριότητα είναι 

τα κυρίαρχα στοιχεία της.  

Είναι φυσικό ότι αυτό το συναίσθηµα της αβεβαιότητας καλλιεργεί 

την απογοήτευση και προωθεί τον εξανδραποδισµό των αξιών µε 

αποτέλεσµα να έχουµε µια νέα γενιά που ξαφνικά καλείται να 

διαπιστώσει και να αποδεκτεί ότι το αύριο ενδέχεται να είναι 
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 χειρότερο από το σήµερα. Αυτή η εντύπωση που τείνει να γίνει 

πεποίθηση έχει ως αποτέλεσµα την προσκόλληση και συντήρηση 

στην υπάρχουσα κατάσταση, την αδυναµία και το φόβο για το 

σχεδιασµό και την προσέγγιση νέων δηµιουργικών στόχων.  

Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον οικονοµικό, κοινωνικό και ηθικό κυκεώνα, 

οι νέοι καλούνται να διαχειστούν κρίσεις που σίγουρα δεν τις 

δηµιούργησαν αυτοί, κάτι που για το οποίο νιώθουν εντελώς 

ανέτοιµοι και απροετοίµαστοι. Αναµένονται ξαφνικά να επιδείξουν 

βεβιασµένα την ενηλικίωσή τους απέναντι σε περίπλοκα κοινωνικά 

και οικονοµικά προβλήµατα για το λόγο ότι µέχρι πολύ πρόσφατα, η 

προηγούµενη γενιά καλλιεργούσε µια πολύ διαφορετική προοπτική 

της κυπριακής πραγµατικότητας χωρίς όµως να αντιλαµβάνεται το 

αντίτιµο του υπέρµετρου προστατευτισµού, δηλαδή την υπόσκαψη 

τους σθένους και την άµβλυνση των κινήτρων των παιδιών της.  

Το γύρισµα του καιρού µας υποχρεώνει πλέον να αναρωτηθούµε για 

την τεράστια ευθύνη που φέρουµε για τη χαµένη αυτοπεποίθηση και 

την απουσία της θέλησης των νέων µας ώστε να επενδύσουν στο 

µέλλον τους όπως αυτοί πραγµατικά το εννοούν και θέλουν, µέσα από 

την απαραίτητη σκληρή δουλειά, πάθος, θάρρος, υποµονή και 

εγκαρτέρηση για οποιοδήποτε στόχο της ζωής τους κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες αντίξοες ή ευνοϊκές.  

Οι προβληµατισµοί και οι ανησυχίες των νέων µας σήµερα που 

αφορούν τη παιδεία, την εκπαίδευση, την κοινωνία, τον πολιτισµό και 

την ελευθερία τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο είναι 

κρίσιµης σηµασίας για τη δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνίας και, όταν 

επιλύονται µε εποικοδοµητικό τρόπο, οδηγούν στη συγκρότηση 

θετικής αυτοεικόνας, τη  καλλιέργεια αλληλέγγυων σχέσεων και την 

συνειδητοποιηµένη συµµετοχή στα κοινωνικά δρώµενα.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι κάθε γενιά έχει να αντιµετωπίσει 

κρίσιµες καταστάσεις και τα δικά της ιδιάζοντα προβλήµατα. 
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Καθήκον και χρέος µας λοιπόν είναι - εάν πραγµατικά αγαπούµε και 

νοιαζόµαστε γι’ αυτή τη νέα γενιά- να µην αφοπλίσουµε τους νέους 

µε συνεχείς µοιρολατρικές αναφορές σε “θύµατα της σηµερινής 

κρίσης” αλλά να τους ενδυναµώσουµε µε τα εφόδια εκείνα που θα 

τους επιτρέπουν να διαχειριστούν τις κρίσεις και προκλήσεις.  

Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που οφείλουµε να κάνουµε τη 

µόρφωση και την εκπαίδευση απόλυτη προτεραιότητα µε το να 

επανεκτιµήσουµε και να επανεξετάσουµε τον πραγµατικό ρόλο της 

παιδείας που δεν έχει να κάνει µόνο µε τα ποσοστά επιτυχίας στις 

εξετάσεις αλλά και µε την επανασύνδεσή της µε την καρδιά των νέων. 

Αυτό επιτυχαίνεται µέσα από την  καλλιέργεια της προσωπικής 

συµβολής στο συλλογικό καλό και την ενθάρρυνση στην ενεργή 

συµµετοχή στα κοινά δρώµενα µιας κοινωνίας. Το οφειλόµενο 

κληροδότηµα στη νέα γενιά είναι η αγωγή ώστε να σταθούν οι νέοι 

στα πόδια τους µόνοι τους, η ενθάρρυνση στο να αποτινάξουν την 

αδιαφορία και να αναπτύξουν την ισχυρή θέληση για να πετύχουν. 

 Φυσικά όλα αυτά προυποθέτουν και µια ισχυρή δέσµευση από το 

κράτος όπου µέσα από στοχευµένες πολιτικές θα προσφέρουν τις 

λύσεις για την έξοδο από την ανεργία, τη φτώχεια, την ευκαιριακή 

εργασία και τους ανεπαρκείς µισθούς. Δεν υπάρχει καµία ελπίδα 

συνολικής ανασυγκρότησης του τόπου µας χωρίς επένδυση στη νέα 

γενιά. Γιατί η θεµελίωση ενός καλύτερου αύριο από αυτήν και µόνο 

εξαρτάται και αυτήν αποκλειστικά αφορά.  

Και όπως έγραψε ο Γάλλος Φιλόσοφος Αλµπέρ Καµύ, η µόνη 

πραγµατική γενναιοδωρία έναντι του µέλλοντος είναι να τα δώσεις 

όλα στο παρόν. 
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Πρόλογος 

Δέσπω Μιχαηλίδου  

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Email:  childcom@ccr.gov.cy              

 

Όταν μου ζητήθηκε από τον Δρ Κωνσταντίνο Φελλά , Πρόεδρο της 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου να προλογίσω τον ανα χείρας 

τόμο με τίτλο “Η Βιοηθική και Δεοντολογία στη Νεολαία: Η 

περίπτωση της Κύπρου”, γνώριζα ότι έμπαινα σε αχαρτογράφητες 

περιοχές. Με μελέτη κατάφερα να συγκεντρώσω ό,τι σημαντικό 

θεωρώ ότι ορίζει τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς ή τους 

κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται ή θα βρεθεί αντιμέτωπος στο 

εγγύς μέλλον ο νέος άνθρωπος. Πώς όμως να μιλήσεις στα παιδιά 

χωρίς να γίνεις διδακτικός ή κουραστικός; “Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν 

όλα”, όπως λέει και ο Σαββόπουλος! Ζητώ λοιπόν την επιείκεια σας 

για ό,τι ακολουθεί ευελπιστώντας ότι ανταποκρίθηκα στο ζητούμενο.  

Ο όρος “Βιοηθική” εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αμερική και 

εμπνευστής της φέρεται ο ογκολόγος ερευνητής Van Reusse Laer 

Potter σε άρθρο του “Bioethics: the science of survival”, όπου τόνισε 

την ανάγκη, η ηθική να ενσωματώσει όχι μόνο τις υποχρεώσεις προς 

τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και προς το σύνολο 

της βιόσφαιρας, σημαντική διασύνδεση, που όπως φαίνεται μερίδα 

ερευνητών και επιστημόνων, θέλει να αποφύγει. 

Η οικονομική πολιτική και η κοινωνική εκμετάλλευση των 

επιτευγμάτων των δεδομένων της βιοτεχνολογίας, συγκρούονται 

πλέον δυναμικά, με αξίες και δικαιώματα, βαθαίνοντας το χάσμα, και 

είναι η Βιοηθική που καλείται να προασπίσει τις ανθρώπινες αξίες, 

όπως είναι το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία, το σεβασμό στην 

αυτονομία του ατόμου. Προωθώντας αυτές τις αξίες στους τομείς της 

έρευνας και της επιστήμης, διευρύνεται η αντίληψη των κινδύνων που 

μπορεί να προκύψουν από ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις ενώ ως 

αντιστάθμισμα αναγνωρίζονται τα οφέλη που αποκομίζει ο άνθρωπος, 

οι ζωντανοί οργανισμοί και το περιβάλλον. Με τη διεπιστημονική 

mailto:childcom@ccr.gov.cy
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συνεργασία και τη σωστή προσέγγιση της Βιοηθικής ενδέχεται να 

διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για την πρακτική επίλυση δύσκολων ηθικών 

διλημμάτων. 

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας σε θέματα ιατρικής φροντίδας, υγείας 

και γενετικής έρευνας, έχουν οδηγήσει σε μια ριζική αναθεώρηση της 

ιατρικής δεοντολογίας. Οι νέοι της εποχής μας βομβαρδίζονται με 

πληθώρα πληροφοριών σε σχέση με εξειδικευμένα θέματα και, 

παράλληλα, τίθενται αντιμέτωποι με διχογνωμίες και διλήμματα που 

ενδεχομένως να τους απασχολήσουν, είτε στην παιδική τους ηλικία, 

είτε σε κατοπινό στάδιο στην πορεία της ενήλικης ζωής τους. Οι 

απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής επιβάλλουν αξιόπιστη, αντικειμενική, 

επαρκή ενημέρωση γύρω από σωρεία ζωτικών ερωτημάτων, ώστε ο 

κάθε άνθρωπος να είναι σε θέση να διαμορφώνει τεκμηριωμένες 

απόψεις και υπεύθυνη στάση ως προς τη διαχείριση σύνθετων ή/και 

αμφιλεγόμενων βιοηθικών ζητημάτων. 

Στις μέρες μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν σωρεία 

πληροφοριών γύρω από θέματα που αφορούν τη “βελτίωση” του 

οργανισμού, μέσω θεμιτών επεμβάσεων για αλλαγή συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών, π.χ. αισθητικές ή χειρουργικές επεμβάσεις, μέθοδοι 

επέμβασης στις νοητικές λειτουργίες, προοπτική γενετικών 

εφαρμογών με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα κ.λπ. Τα ζητήματα 

δεοντολογίας όμως, δεν περιορίζονται σε προσωπικό και μόνο 

επίπεδο αλλά επηρεάζουν και τρίτα πρόσωπα από τρέχουσες 

πρακτικές “βελτίωσης”, ιδίως στον αθλητισμό ή σε ανταγωνιστικές 

εξετάσεις κ.λπ. Αφορούν τη χρήση γενετικών δεδομένων στην υγεία, 

τον έλεγχο της αναπαραγωγής, την ευγονική, τις μεταμοσχεύσεις, την 

τεχνητή παράταση ζωής, την κλινική έρευνα, την ασφάλεια των 

μεταλλαγμένων προϊόντων κ.λπ. Πρόκειται για περιοχές όπου η 

ιατρική πράξη και η εφαρμοσμένη γενετική πρέπει να αναμετρηθούν 

με ιδιαίτερα λεπτές σταθμίσεις αξιών, καθώς οι δυνατότητες της 

τεχνολογίας είναι απεριόριστες. 

Οι νέοι, την ίδια στιγμή, προσπαθούν να επεξεργαστούν και να 

αξιολογήσουν ζωτικές αλλά συν τω χρόνω προβληματικές πτυχές: το 
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ενδεχόμενο καταχρηστικής εφαρμογής των δυνατοτήτων της 

τεχνολογίας για εμπορευματοποίηση οργάνων, τα διλήμματα που 

προκύπτουν από τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων ατόμων σε 

γενετικά δεδομένα και ευαίσθητες πληροφορίες που συνδέονται με 

την υγεία των ανθρώπων, την απουσία “πληροφορημένης 

συναίνεσης” σε περιπτώσεις που αμφισβητείται η ικανότητα του 

ατόμου να εκφράσει ελεύθερα τη βούλησή του, ή εκεί όπου 

απουσιάζει η συναίνεση. 

Με τη συνεργασία και την εμπλοκή των γονέων αλλά και του κώδικα 

ιατρικής δεοντολογίας, θα πρέπει να οριστούν δικλείδες ασφαλείας 

που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για επαρκή και 

κατάλληλη ενημέρωση και, ανάλογα με την περίπτωση, την ηλικία και 

την ωριμότητα, να παραχωρείται η συναίνεση. Είναι αναγκαίο να 

λαμβάνονται πρόνοιες, ώστε η διαδικασία λήψης απόφασης σε 

περιπτώσεις που αφορούν παιδιά να συνοδεύεται από εξειδικευμένα 

μέσα και διαφορετικές πρακτικές, από εκείνες που εφαρμόζονται σε 

περιπτώσεις ενηλίκων. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συγκατάθεση 

ανηλίκου αν η διαδικασία λήψης απόφασης δεν λαμβάνει υπόψη τη 

γνωστική ικανότητα του παιδιού, την ψυχοκοινωνική του ωριμότητα, 

την αντίληψη του για ηθικές αρχές και το δικαίωμα συμμετοχής ή 

αποχώρησης από μια διαδικασία, η υπαναχώρηση από την αρχική του 

επιλογή, ιδιαίτερα εκεί όπου τα αποτελέσματα μιας επέμβασης δεν 

είναι δυνατόν να αναστραφούν στο μέλλον. Απαιτείται, δε, ιδιαίτερη 

ευαισθησία και προσοχή, ώστε να τηρείται η ιδεατή ισορροπία μεταξύ 

της αυτονομίας του παιδιού και της γονικής εξουσίας. Ενδείκνυται 

όπως, η επιστημονική κοινότητα δώσει προτεραιότητα στη μελέτη 

παραμέτρων που συνδέονται με την ικανότητα των παιδιών να 

κατανοούν και να δίνουν τη συγκατάθεσή τους, σε όλη την 

αναπτυξιακή τους πορεία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

διασφαλίζεται ο σεβασμός του παιδιού με την τήρηση των βασικών 

αρχών ηθικής και δεοντολογίας, στη βάση της ικανότητας 

κατανόησης, της αυτονομίας και της ελεύθερης έκφρασης, ως προς 

την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών. 
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Τα βιοηθικά όμως διλήμματα, συνδέονται και με ευρείας κλίμακας 

αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο, όπως η επιβολή περιοριστικών μέτρων 

ή ο περιορισμός και/ή στέρηση δικαιωμάτων, για λόγους που 

σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον όπως, προστασία της δημόσιας 

υγείας. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τον αντίκτυπο της πρόσφατης 

πανδημίας σε όλα τα επίπεδα της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, η 

διαχείριση της οποίας συνεπάγεται τη λήψη σταθμισμένων 

αποφάσεων μεταξύ συλλογικών και ατομικών αγαθών σε όλα τα 

επίπεδα. Οι περιορισμοί στην ευρύτερη αυτονομία του προσώπου, 

ιδίως ως προς την ελευθερία διακίνησης και την ιδιωτικότητα, έχουν 

άμεσες συνέπειες σε πτυχές της συναισθηματικής κατάστασης, ιδίως 

των παιδιών, της ψυχικής υγείας και τη διαχείριση φαινομένων 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

Τα θέματα δημόσιας υγείας συνδέονται και με την πιθανή 

διακινδύνευση των δικαιωμάτων των πολιτών, όπως οι ιατρικές 

επεμβάσεις, ή ευρεσιτεχνίες νέων θεραπευτικών μέσων, κλινικές 

δοκιμές φαρμάκων και εμβολίων (κλινικός πειραματισμός στον 

άνθρωπο), η αναγκαιότητα της διενέργειάς τους και θέματα που 

αφορούν τη δεοντολογία των δοκιμών και τις εγγυήσεις για την υγεία 

και την αυτονομία του κάθε συμμετέχοντα, ειδικότερα σε περιπτώσεις 

συμμετοχής ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων. Οι κίνδυνοι είναι πλέον 

και μεγάλοι και ορατοί: Παρεμβάσεις δυνατόν να επιφέρουν 

τροποποίηση και προκαθορισμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς1. Τα 

γονίδια καθορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς μας, η χρήση 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για ρύθμιση της κατάθλιψης οργιάζει, 

βοηθήματα “καλού ύπνου” κατακλύζουν το διαδίκτυο, χάπια 

“ευτυχίας” υπόσχονται τον παράδεισο. Το σκοτεινό διαδίκτυο 

υπόσχεται καινούργιους κόσμους. Οι νέοι, επιρρεπείς στον κίνδυνο 

και την αναζήτηση του ονείρου, “σερφάρουν”, αναζητώντας λύσεις 

και απαντήσεις, χωρίς επαρκή ασπίδα προστασίας. 

                                                           
1 Κριάρη-Κατράνη Ι., Βιοϊατρικές Εξελίξεις και Συνταγματικό Δίκαιο. Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 173 



 
Σελίδα 11 από 221 

 

Τα αποτελέσματα των εφαρμογών της ιατρικής και βιοτεχνολογίας 

επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις και επιδρούν στη μεταρρύθμιση 

των κοινωνικών θεσμών, μεταβάλλοντας τις αναπαραστάσεις και τις 

κοινωνικές αξίες του ατόμου, την αρρώστια, τη θεραπεία, τη ζωή και 

τον θάνατο. Τα διλήμματα που απορρέουν μέσα από αυτές τις 

εφαρμογές, ολοένα συσσωρεύονται και, αναπόφευκτα απαιτούν 

συνολική θεώρηση ή όπου κρίνεται αναγκαίο, νομοθετική ρύθμιση.  

Μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας, συχνά γίνεται επίκληση της Αρχής της 

Προφύλαξης, η οποία διακρίνει μεταξύ της ανάπτυξης της έρευνας και 

των εν δυνάμει κινδύνων από τις τεχνολογικές εφαρμογές, ιδίως όταν 

είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθούν οι συνέπειές τους. Επομένως, η 

επίκληση της Αρχής της Προφύλαξης βασίζεται στη λογική της εκ των 

προτέρων προστασίας της συλλογικότητας, απέναντι σε έναν σοβαρό 

κίνδυνο, από συμβάν προβλεπόμενο ή πιθανολογούμενο και το οποίο 

μπορεί να επιφέρει μη αναστρέψιμη βλάβη στην υγεία ή στην 

ασφάλεια των σύγχρονων ή μελλοντικών γενεών. Αποτελεί μια 

τεχνική διαχείρισης του ρίσκου απέναντι στην αβεβαιότητα της 

επιστήμης. Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές, υποστηρίζουν ότι η 

ωφέλεια που προκύπτει από την υιοθέτηση νέων βιοϊατρικών 

μεθόδων, είναι συγκεκριμένη, ενώ η επικινδυνότητα της είναι 

δυνητικά απεριόριστη2. Η ολίσθηση σε επικίνδυνες και ακροσφαλείς 

ατραπούς, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους στο χώρο της 

Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας. Μεγαλύτερος όμως φόβος, είναι 

η αναβίωση της ευγονικής και ο εφιάλτης των πρακτικών των Ναζί, 

που προσπάθησαν να ελέγξουν την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους 

μέσω προγραμμάτων αναπαραγωγής, στείρωσης και ευθανασίας. Η δε 

αναλογικότητα έρχεται στο προσκήνιο έχοντας ρόλο μέτρησης και 

ισοζυγίου των κινδύνων. Στο μεταίχμιο τέτοιων αποφάσεων, η 

Βιοηθική αναμένεται να καθορίσει μια κοινή βάση προβληματισμού, 

επιχειρώντας μέσα από τον διάλογο να οριοθετήσει ζητήματα 

κοινωνικής ευθύνης των ερευνητών, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

                                                           
2 Πρωτοπαπαδάκης Ε., “Η ολισθηρή πλαγιά αντιμέτωπη με τον εαυτό της”. Ηθική 

- Περιοδικό Φιλοσοφίας, Τ.2. Αθήνα 2006 
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παρεμποδίζονται οι ευεργετικές εφαρμογές της νέας γνώσης, αλλά 

συνάμα περιορίζοντας το ρίσκο των όποιων επιζήμιων επιπτώσεων.  

Παρά το γεγονός ότι, τέτοιας φύσεως θέματα δεν διδάσκονται 

στοχευμένα, μέσω του αναλυτικού προγράμματος της επίσημης 

εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της δυσκολίας στη διατύπωση μιας κοινά 

αποδεκτής “ορθής προσέγγισης” ή “σωστής απάντησης”, αλλά και 

προφανώς εξαιτίας αντικρουόμενων απόψεων διαφόρων επιστημόνων 

επί των βιοηθικών ζητημάτων, εντούτοις, η διαρκής αναζήτηση που 

διακατέχει ειδικότερα τους νέους, αλλά και οι σχεδόν απεριόριστες 

δυνατότητες πληροφόρησης που παρέχει πλέον το διαδίκτυο, φέρουν 

συχνά τους νέους αντιμέτωπους με τέτοια ζητήματα, που στο μυαλό 

τους παραμένουν ασαφή και αδιευκρίνιστα. Επιπλέον, λόγω της 

ραγδαίας εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης, αλλά και εξαιτίας 

της προκατάληψης που διακατέχει την κοινωνία για τη συζήτηση 

θεμάτων ταμπού, το οικογενειακό περιβάλλον συνήθως στερείται της 

τεχνογνωσίας και των αναγκαίων δεξιοτήτων για αξιόπιστη 

επεξεργασία τέτοιων θεμάτων. 

Τρανταχτό παράδειγμα που επιβεβαιώνει την πιο πάνω προκατάληψη, 

αποτελεί το αιώνιο πολυσυζητημένο θέμα της σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης των νέων. Τα παιδιά έχουν κάθε δικαίωμα να 

γνωρίζουν ό,τι αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία 

και να λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες, είτε σε βιολογικό, είτε σε 

ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα ίδια τα παιδιά, 

επανειλημμένα επισημαίνουν την ανάγκη να λαμβάνουν επαρκή και 

έγκυρη πληροφόρηση και να έχουν ευκαιρίες συζήτησης για θέματα 

που τα αφορούν: την αναπαραγωγική και σεξουαλική τους υγεία και 

τα δικαιώματά τους, είτε με τους γονείς, είτε με εκπαιδευτικούς, είτε 

με άλλους επαγγελματίες. Εντούτοις, οι αντιδράσεις μερίδας γονέων 

και η ανεπαρκής πληροφόρηση που λαμβάνουν τα παιδιά, έχουν ως 

αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε αναξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, 

όπως είναι το διαδίκτυο και οι συνομήλικοί τους, και να εκτίθενται 

έτσι συχνά σε σοβαρούς κινδύνους: παραπληροφορημένη σεξουαλική 

δραστηριότητα ή/και ο κίνδυνος σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρέπει 

να γίνει αντιληπτό ότι, είναι ανεπίτρεπτο για το παιδί να βρίσκεται 
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παγιδευμένο μέσα σε ένα κατ’ επίφαση  προστατευτικό περίβλημα, 

αλλά και η κοινότητα, να αντιληφθεί ότι η σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση δεν παραβιάζει την αθωότητα του παιδιού. Αντίθετα, 

ενισχύει την ψυχοσωματική του θωράκιση, την ανάπτυξη 

αντιστάσεων και την ενδυνάμωση στη διαχείριση βιοηθικών 

προβληματισμών. Αναγνωρίζοντας τη μέχρι σήμερα αδυναμία του 

εκπαιδευτικού συστήματος, να καλύψει αυτό το κενό, θεωρώ χρήσιμη 

την ανάπτυξη αναφορών στα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα, 

που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων βιοηθικής, με τρόπο που 

να προάγεται ο σεβασμός των βιοηθικών αρχών και να αναπτύσσεται 

ο αναγκαίος προβληματισμός, τόσο σε επίπεδο σχολείου αλλά και σε 

επίπεδο κοινωνίας. 

Τα βιοηθικά ζητήματα αποτελούν ως επί το πλείστον αμφιλεγόμενες 

διεπιστημονικές γκρίζες ζώνες. Κοινωνίες που έχουν βιώσει 

ατέρμονες αντιπαραθέσεις γύρω από τη νομιμοποίηση ή την 

ποινικοποίηση διαδικασιών και εφαρμογών, διαρκείς εντάσεις και 

κοινωνική πόλωση, δεν εξασφαλίζουν το ιδεατό πλαίσιο για τη 

διεξαγωγή παραγωγικού διαλόγου και τη διαμόρφωση αξιόπιστων 

προσεγγίσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι, η αντιπαραβολή ιατρικών, 

βιολογικών, ηθικών, θρησκευτικών, φιλοσοφικών και ψυχολογικών 

επιχειρημάτων, τις περισσότερες φορές διαρθρώνεται γύρω από 

ατομικές αντιλήψεις σχετικά με την ηθική, την πνευματικότητα και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα.. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε 

νομική και ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλους τους πολίτες και 

ειδικότερα στα παιδιά, ώστε να προλάβουμε τον όποιο κίνδυνο και να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με υπευθυνότητα και ορθολογισμό, 

με σωστή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και με την αναγκαία 

προφύλαξη, με πρακτικές που να εδράζονται στις αρχές και τις αξίες 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Αναλογιζόμενη την ευθύνη της κοινωνίας, τολμώ να εισηγηθώ ότι, οι 

απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, επιβάλλουν τη δημιουργία ενός 

συνεκτικού πλαισίου για παροχή ολοκληρωμένης βιοηθικής 

διαπαιδαγώγησης στους νέους. Η ανάγκη αυτή απορρέει ως δικαίωμα 

των παιδιών και εδράζεται σε σειρά άρθρων της Σύμβασης των 
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Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Σύμβαση). Η 

Σύμβαση εναποθέτει την υποχρέωση στα συμβαλλόμενα Κράτη να 

εξασφαλίζουν πλήρη εφαρμογή του δικαιώματος στην υγεία ( Άρθρο 

24) και του δικαιώματα στην έγκυρη πληροφόρηση (Άρθρο 17). 

Δικαιώματα που προϋποθέτουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα 

οποία να εξασφαλίζουν ότι, όλες οι ομάδες της κοινωνίας, ιδιαίτερα 

οι γονείς και τα παιδιά, ενημερώνονται, έχουν πρόσβαση και 

υποστηρίζονται στη χρήση βασικών γνώσεων σε θέματα υγείας του 

παιδιού. Να  λαμβάνονται πρόνοιες για ανάπτυξη προληπτικής 

ιατρικής φροντίδας, καθοδήγησης των γονέων και εκπαίδευσης σε 

θέματα αναπαραγωγικής υγείας. Οι όποιες αποφάσεις, για χάραξη 

πολιτικής και εφαρμογή δράσεων, πρέπει να γίνονται με γνώμονα τη 

διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού (Άρθρο 3) και να 

συνυπολογίζουν όλες τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που πιθανό 

να επιφέρει κάθε απόφαση στο παιδί. Επιβάλλεται, επομένως, να 

παρέχονται εγγυήσεις ότι επιλέγεται και εφαρμόζεται η καλύτερη 

δυνατή λύση για το παιδί, έναντι οποιωνδήποτε άλλων παραμέτρων. 

Οφείλουμε να προστατεύσουμε το μέλλον και να αποτρέψουμε τις 

διακρίσεις που θα φαντάζουν βγαλμένες από σενάριο ταινίας ή βιβλία 

επιστημονικής φαντασίας, όπου τα άτομα θα καθορίζονται πλέον με 

βιολογικά κριτήρια και όπου ο κόσμος θα χωρίζεται σε κοινωνίες δύο 

ταχυτήτων. Οφείλουμε να εμποδίσουμε να επαναληφθεί ο εφιάλτης 

που περιγράφει ο Aldous Huxley ή ο George Orwell, όπου σε ένα 

γενετικά τροποποιημένο κόσμο, τα παιδιά των φυσιολογικών 

γεννήσεων, θεωρούνταν κατώτερα όντα και απόγονοι κατά 

παραγγελία, ως γενετικά επίλεκτοι,  κυριαρχούσαν. 

Ποιος όμως θα είναι εκείνος που θα κρίνει ποια συμπεριφορά είναι η 

ορθή ή επιθυμητή ή απορριπτέα; Ερωτήματα και προβληματισμοί που 

χρήζουν απάντησης και τους οποίους οφείλει να αναλογιστεί η 

κοινωνία των πολιτών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κάθε 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η κάθε Κυβέρνηση, με ένα και μοναδικό 

στόχο: την προστασία του Ανθρώπου και του Κόσμου του. 
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Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και διαδίκτυο 

Ειρήνη Λοϊζίδου  Νικολαΐδου 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Email: commissioner@dataprotection.gov.cy 

 

Λέξεις κλειδιά:  Μέτρα προστασίας, Ανήλικοι, Κίνδυνοι, Μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, Δράσεις 

 

Από την 25η Μαΐου  2018, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το 

Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, ο Γενικός  Κανονισμός 679/2016. Το εν λόγω πλαίσιο, 

ήρθε να ενισχύσει ως εφαρμοστικός νόμος τον Ιούλιο του 2018 η 

Εθνική μας Νομοθεσία Ν125 (Ι) 2018. Τόσο ο Ευρωπαϊκός 

Κανονισμός όσο και η εθνική νομοθεσία, προβλέπουν ειδικές 

πρόνοιες για ανήλικους που ενισχύουν την προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 της εθνικής νομοθεσίας, προνοεί ότι ο 

παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών, θα πρέπει να 

λάβει συγκατάθεση ή έγκριση από το πρόσωπο που έχει την γονική 

μέριμνα για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών ηλικίας 

κάτω των 14 ετών. Για παράδειγμα, ένα παιδί κάτω των 14 ετών δεν 

μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο Amazon, αν το Amazon δεν 

εξασφαλίσει εκ των προτέρων την νενομισμένη συγκατάθεση, την 

οποία θα πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αποδείξει ότι 

έλαβε από τον κηδεμόνα. Είναι σημαντικό, αλλά ομολογουμένως 

τεχνικά δύσκολο,  ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας των 

πληροφοριών να μπορέσει να επαληθεύσει ότι η συγκατάθεση 

παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει την γονική μέριμνα 

του παιδιού.  
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Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού, ενισχύεται και 

από την πρόνοια του Προοιμίου 29 του Γενικού Κανονισμού που 

απαιτεί ειδική προστασία, αφού τα παιδιά έχουν μικρότερη επίγνωση 

των κινδύνων, συνεπειών και δικαιωμάτων τους, ενώ έχουν συνεχή 

τριβή και άνεση στη χρήση της τεχνολογίας. 

Εξάλλου, το προοίμιο 46 του Γενικού Κανονισμού, προβλέπει ότι εάν 

η επεξεργασία απευθύνεται σε παιδί, η ενημέρωση και ανακοίνωση 

πρέπει να είναι σαφής και σε απλή γλώσσα, κατανοητή για το παιδί. 

Οι διαπιστωμένοι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι πολλοί: 

 Η επικοινωνία, πολλές φορές καλύπτεται από πέπλο 

ανωνυμίας και επιτυγχάνεται με την χρήση ψευδωνύμων και 

ψεύτικων στοιχείων. 

 

 Ύπαρξη κακόβουλων λογισμικών μέσω εφαρμογών και 

παιγνιδιών. 

 

 Λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων. 

 

 Άγνοια ότι τίποτα δεν χάνεται, όταν ανέβει στο διαδίκτυο. 

 

Κίνδυνοι πολλοί αλλά υπάρχουν και μέτρα προστασίας που μπορούν 

να ενεργοποιηθούν: 

 Να μην δίνονται προσωπικές πληροφορίες χωρίς ταυτοποίηση 

του ατόμου που τις ζητά. 

 

  Να μην αποκαλύπτονται οι κωδικοί πρόσβασης σε μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα, να επιλέγονται μοναδικοί κωδικοί με 

πολλά ψηφία, να αλλάζουν συχνά. 
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 Να μην αναρτάται ή κοινοποιείται υλικό στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκείμενου και με 

παράνομο περιεχόμενο. 

 

  Να ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις απορρήτου. 

 Να διαβάζονται επιμελώς οι όροι και προϋποθέσεις που 

τίθενται για την επεξεργασία προσωπικών. 

 

 Να ενημερώνονται ή να ερωτούνται οι αρμόδιες Αρχές αν 

υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για παραβίαση . 

 

Το γραφείο μου έχει εκπονήσει ειδικές δράσεις προκειμένου αφενός 

να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γύρω από την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο περιβάλλον της συνεχούς 

χρήσης του διαδικτύου και αφετέρου να δημιουργήσει την 

απαραίτητη κουλτούρα, ούτως ώστε η εν λόγω προστασία να αποτελεί 

ανάγκη.  

Ενδεικτικά, διεξάγει κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας βιωματικά εργαστήρια με αποδέκτες κυρίως μαθητές του Β 

κύκλου  του Δημοτικού. 

Το 2017 και 2018 έχει διεξάγει παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό 

αφίσας και βίντεο με θέμα « Το διαδίκτυο δεν έχει πρόσωπο»  και «Το 

Διαδίκτυο δεν ξεχνά» αντίστοιχα. 

Οι δράσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι συνεχείς και 

επιβαλλόμενες προκειμένου η προστασία της ιδιωτικότητας σε νεαρές 

ηλικίες και η χρήση της τεχνολογίας, να μπορέσουν να ισορροπήσουν. 
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Άρνηση εμβολιασμού: Ηθικά διλήμματα 

 

Μιχάλης Ιασονίδης 

Παιδίατρος, MD, PhD 

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

εκπαιδευτής φοιτητών Ιατρικής St. George University και φοιτητών 

Ιατρικής Σχολής Πανεπστημίου Λευκωσίας, εκ των διευθυντών του 

Κέντρου Υγείας Παιδιών και Εφήβων «Ηλιαχτίδα», 

Email: micias@cytanet.com.cy 

 

Περίληψη: Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα εμβόλια αποτελούν την 

πρώτη από τις δέκα μεγαλύτερες κατακτήσεις του 20ου αιώνα 

στον τομέα της δημόσιας υγείας. Είναι παραδεκτό ότι μαζί με την 

πρόσβαση σε καθαρό νερό, τη μείωση της πείνας  και τα 

αντιβιοτικά, αποτελούν τους κυριότερους λόγους μείωσης της 

βρεφικής θνησιμότητας και αύξησης  του μέσου όρου ζωής. Ο 

εμβολιασμός ως μέσο προφύλαξης από λοιμώδη νοσήματα, είναι 

από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης νόσων του 

ανθρώπου. Νοσήματα που παλιότερα αποτελούσαν μάστιγα για τη 

δημόσια υγεία, όπως η ευλογιά, η πολιομυελίτιδα ή η διφθερίτιδα, 

εξαφανίστηκαν χάρη στον μαζικό εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός 

προστατεύει τα παιδιά. Όσο πιο πολλά παιδιά εμβολιάζονται τόσο 

πιο σπάνια εμφανίζεται η νόσος. Παρά το αναμφισβήτητο όφελος 

από τη χρήση τους, τα τελευταία χρόνια δέχονται ατεκμηρίωτη 

κριτική και αμφισβήτηση, που συχνά αναπαράγεται μέσω του 

διαδικτύου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους 

γονείς. 

 

Λέξεις κλειδιά: εμβόλια, εμβολιασμός, αυτισμός, άρνηση 

εμβολιασμού, παιδικές λοιμώδεις ασθένειες, αντίσωμα, αντιγόνο, 

ανοσοποίηση. 

 

Διάφοροι καλοθελητές, με αδιευκρίνιστα κίνητρα και διάφορα sites ή 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) ή μέσα μαζικής ενημέρωσης 



 
Σελίδα 20 από 221 

 

(ΜΜΕ) αναφέρονται αβασάνιστα και χωρίς στοιχεία σε επιπλοκές και 

βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν τα εμβόλια. Τέτοιες στάσεις 

προκαλούν σύγχυση και το χειρότερο οδηγούν σε μελλοντική βλάβη 

εύπιστους ανθρώπους και τα παιδιά τους, που παραμένουν 

ανεμβολίαστα και άρα επίνοσα για πολύ σοβαρές ασθένειες, που 

μπορεί δυνητικά να είναι και θανατηφόρες. Δεν έχουν δε καμιά σχέση 

με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις. 

 

Παραθέτουμε ως 

παράδειγμα μια 

τέτοια ανάρτηση 

(Εικόνα 1). 

Διάφορα 

στοιχεία 

σύγχυσης της 

κοινής γνώμης, 

αλλά και της 

κοινής λογικής 

μπορεί να βρει κάποιος και στο άρθρο 

αυτό της εφημερίδας DailyMail, αλλά και 

αλλού στο διαδίκτυο(1) 

 

Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κάποιος, μη 

ειδικός, με τον δημοσιογραφικό τρόπο που παρατίθενται τα γεγονότα 

που βρίσκεται η αλήθεια και αν πάρθηκε κάποια απόφαση, σε ποια 

στοιχεία βασίστηκε ο δικαστής κλπ. 

 

Υπάρχουν βέβαια ορισμένες ασάφειες στο άρθρο. Πρώτα από όλα, 

αναφέρεται ότι το εμβόλιο χορηγήθηκε στο παιδί στην ηλικία των 9 

μηνών («…was provoked by the MMR jab he had at aged nine 

months»), ενώ είναι γνωστό ότι χορηγείται στην ηλικία των 13-15 

μηνών. Επίσης σε άλλο σημείο ότι σταμάτησε να τρώει μόνο του 

(«….A few days after that, Valentino stopped using his spoon to eat. 

We started having to put food into his mouth. It was as though he was 

a baby again…»), ενώ είναι αδύνατο στην ηλικία των 9 μηνών να 

Εικόνα 1 Ανάρτηση στο διαδίκτυο 
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τρώει μόνο του με κουτάλι, αυτό γίνεται πολύ αργότερα (στην ηλικία 

15-18 μηνών). 

 

Τι είναι ο αυτισμός; (3,9) 

 

Είναι πλέον επιστημονικά αποδεκτό ότι ο αυτισμός είναι μια 

νευροαναπτυξιακή νόσος με βιολογικό υπόστρωμα και υψηλού 

βαθμού κληρονομικότητα. Η αιτιολογία του είναι πολυπαραγοντική 

με ποικίλους γενετικούς και σε λιγότερο βαθμό περιβαλλοντικούς 

παράγοντες να παίζουν ρόλο. Η συχνότητα του είναι 1:54 μέχρι 1:70 

παιδιά και είναι συχνότερη στα αγόρια (4:1). Ο κίνδυνος γέννησης 

δεύτερου παιδιού στην οικογένεια με αυτισμό είναι 6%. Δεν υπάρχει 

επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να οφείλεται στο εμβόλιο 

MMR. 

 

Αυτισμός και εμβόλιο 

MMR. (6,7,8) 

 

Η μελέτη που σύνδεσε το 

εμβόλιο με τον αυτισμό, 

αποδείχτηκε ψεύτικη, ο δε 

γιατρός (Andrew 

Wakefield) που τη 

δημοσίευσε και πήρε στο 

λαιμό του χιλιάδες παιδιά 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

αλλού (αύξηση θανάτων ή 

μόνιμων εγκεφαλικών 

βλαβών από Ιλαρά) 

διαγράφτηκε από το 

μητρώο ιατρών του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Η 

διαγραφή έγινε στις 24 Μαΐου του 2010. 

 Εικόνα 2. Άρθρο του Wakefield που αποσύρθηκε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
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Η θεωρία σύνδεσης του εμβολίου MMR και του αυτισμού έχουν 

παρουσιαστεί σε ένα άρθρο του 1998, στο Βρετανικό ιατρικό 

περιοδικό The Lancet  (4). 

 

Αργότερα, έρευνα από τον δημοσιογράφο Brian Deer της εφημερίδας 

Sunday Times αποκάλυψε πως ο επικεφαλής συγγραφέας του άρθρου, 

Andrew Wakefield, εξυπηρετούσε συμφέροντα και είχε παραβεί 

ηθικούς κώδικες (2). 

 

Το περιοδικό The Lancet αργότερα ανακάλεσε (εικόνα 2), και ο 

Wakefield κρίθηκε ένοχος από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο, για 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το Μάιο του 2010. Διαγράφτηκε 

από το ιατρικό μητρώο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσε πλέον 

να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα στο Ηνωμένο Βασίλειο (5). 

Η έρευνά του ανακηρύχθηκε δόλια το 2011 από το περιοδικό The 

Lancet (5). Έτσι τα επιστημονικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι το MMR παίζει ρόλο στην πρόκληση αυτισμού (6).  

 

Σχετικά με τη διαγραφή και μια αναδρομή στα γεγονότα θα βρείτε 

στις εφημερίδες Times (10, 11) και Guardian (12) του Λονδίνου. 

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης του Ιατρικού Συμβουλίου θα το 

βρείτε από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (13). 

Πριν τη διαγραφή προηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 το πόρισμα 

της επιτροπής του Ιατρικού Συμβουλίου στο οποίο θα βρείτε με 

λεπτομέρεια την προχειρότητα και έλλειψη επιστημονικής 

προσέγγισης σε κάθε μία μελέτη της κάθε περίπτωσης παιδιών 

όπου βασίσθηκε ο ιατρός (14). 

 

Αξιοσημείωτο είναι σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στην 

εφημερίδα Guardian του Λονδίνου από τον ψυχίατρο Dr. 

BenGoldacre, γνωστό αρθρογράφο και συγγραφέα για ιατρικά 

θέματα, όπου επισημαίνεται με γλαφυρότητα η μη επιστημονική 

προσέγγιση στην «έρευνα» αυτή και τονίζεται η ευθύνη των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας για τη διάδοση τέτοιων επιπόλαιων μελετών 

και απόψεων σε ευαίσθητα ιατρικά θέματα (15). 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Deer
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sunday_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Medical_Council
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Η μελέτη του MMR σε σχέση με τον αυτισμό (Andrew Wakefield) 

οδήγησε σε μειωμένη χρήση του εμβολίου και έτσι οι περιπτώσεις 

ιλαράς αυξήθηκαν δραματικά: το 2007 παρουσιάστηκαν 971 

περιπτώσεις στην Αγγλία και την Ουαλία (η μεγαλύτερη άνοδος που 

παρουσιάστηκε ποτέ σε περιστατικά ιλαράς, δεδομένου ότι άρχισαν 

να τηρούνται αρχεία από το 1995) (17, 18), ενώ το 2005 το ξέσπασμα 

ιλαράς στην Ιντιάνα (πολιτεία των ΗΠΑ) (19) αποδόθηκε σε παιδιά 

των οποίων οι γονείς αρνήθηκαν τον εμβολιασμό.  

 

Τον Ιανουάριο του 2010, μια μελέτη παιδιών από την Πολωνία 

επιβεβαίωσε πως ο εμβολιασμός με το εμβόλιο MMR δεν αποτελούσε 

παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη αυτισμού. Στην 

πραγματικότητα, οι εμβολιασμένοι ασθενείς είχαν ελαφρώς 

μειωμένο κίνδυνο να παρουσιάσουν αυτισμό, παρόλο που ο 

μηχανισμός δράσης αυτής της ασθένειας είναι άγνωστος και το 

αποτέλεσμα της παραπάνω έρευνας μπορεί να ήταν τυχαίο(8). 

 

 

Στοιχεία για την Ιλαρά-Εμβόλιο MMR(20) 

 

Είναι αλήθεια ότι το εμβόλιο MMR μπορεί να προκαλέσει κάποιου 

είδους εγκεφαλίτιδα σε συχνότητα 1 περιστατικό σε κάθε 1.000.000 

δόσεις εμβολίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην Κύπρο με βάση 

των αριθμό των γεννήσεων (8.500-9.500 χιλιάδες το χρόνο) μπορεί να 

έχουμε ένα περιστατικό κάθε 110 χρόνια!! 

 
 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
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Πίνακας 1: Επιπλοκές Ιλαράς και εμβολίου MMR 
 

Για κάθε 1.000.000 

εμβόλια 

Για κάθε 1.000.000 

νοσήσεις 

 1.000 πυρετικούς 

σπασμούς 

 

 30 

θρομβοκυττοπενία 

 

 10 σοβαρή 

αναφυλακτική 

αντίδραση 

 

 1 εγκεφαλίτιδα 

(ADEM) 

 200 θα πεθάνουν 

 100.000 νοσηλεία 

 90.000 ΟΜΩ 

 80.000 

γαστρεντερίτιδα 

 50.000 ιογενή 

(πρωτοπαθή) ή 

βακτηριακή 

(δευτεροπαθή) 

πνευμονία 

 5.000 πυρετικούς 

σπασμούς. 

 εγκεφαλίτιδα (ADEM 

ή SPEE). 100 θάνατοι. 

200-300 μόνιμη 

εγκεφαλική βλάβη 

 1.000 διάφορα άλλα 

προβλήματα 

(ηπατίτιδα, 

μυοκαρδίτιδα, 

θρομβοκυττοπενία ή 

αποβολή σε 

εγκυμοσύνη) 

 

Αντίθετα η ίδια η νόσος μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα 1.000 

φορές πιο συχνά, δηλ. 1 περιστατικό κάθε 1.000 άτομα που νοσούν 

και 1 θάνατο κάθε 3.000 νοσήσεις. 

 

Στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, μόνο στη 10ετία του 

1950 καταγράφονταν περίπου 500.000 θάνατοι ετησίως, ενώ το 2001 
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μόνο 116. Το εμβόλιο (συνδυασμένο εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-

Παρωτίτιδας/MMR) άρχισε να χορηγείται το 1976. 

 

Πρόσφατα κρούσματα Ιλαράς 

 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2011 αναφέρθηκαν 26.000 

κρούσματα ιλαράς σε 36 Ευρωπαϊκές χώρες. Το περίεργο ήταν ότι το 

83% των κρουσμάτων αφορούσαν δυτικοευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες 

έχουν καλά οργανωμένα συστήματα υγείας με υψηλή εμβολιαστική 

κάλυψη. 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση, 

εξηγώντας ότι οι συνεχώς αυξανόμενες επιδημίες ιλαράς συνιστούν 

«σοβαρή απειλή δημόσιας υγείας, με σοβαρές οικονομικές 

επιπτώσεις». Τα Ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν 

αποτελεσματική και έγκαιρη προληπτική δράση για την 

καταπολέμηση της ιλαράς. 

Τα πιο πολλά κρούσματα κατά την πιο πάνω περίοδο εμφανίστηκαν 

στη Γαλλία (14.000). Σε όλη την Ευρώπη αναφέρθηκαν 7.288 

νοσηλείες και 9 θάνατοι (οι 6 από αυτούς στη Γαλλία). 

 

Η ιλαρά είναι ενδημική νόσος, προκαλείται από τον ιό rubeola και 

είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια. Η παρουσία της στην 

κοινότητα είναι συνεχής και ως εκ τούτου ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού έχει φυσική ανοσία. 

 

Αν ο ιός εμφανιστεί σε μια περιοχή όπου κανείς δεν έχει εκτεθεί 

προηγουμένως στον ιό ή δεν έχει εμβολιαστεί, οι συνέπειες μπορεί να 

είναι καταστροφικές. Το 1592, περίπου τα δύο τρίτα του γηγενούς 

πληθυσμού της Κούβας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ιλαράς. Δύο 

χρόνια αργότερα, ο μισός πληθυσμός της Ονδούρας αποδεκατίστηκε. 

Στη δεκαετία του 1850 περίπου το 20% του πληθυσμού της Χαβάης 

πέθαναν από ιλαρά. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ/WHO) 

εκτιμά ότι η ιλαρά έχει προκαλέσει το θάνατο σε τουλάχιστον 200 

εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 150 χρόνια.  
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Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το εμβόλιο κατά της ιλαράς προστατεύει πάνω 

από το 99% των εμβολιασμένων ατόμων. Εάν το 95% του πληθυσμού 

εμβολιαστεί, τότε η πιθανότητα πλήρους εξάλειψης της ασθένειας 

είναι εξαιρετικά υψηλή.  

 

Ο έλεγχος μιας επιδημίας κοστίζει πολλαπλάσια, από ότι η πρόληψη 

της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μια μικροεπιδημία στην 

Αριζόνα των ΗΠΑ το 2008 με μόλις 7 κρούσματα, κόστισε 800.000 

δολάρια. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να αγοραστούν 2,5 

εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά της ιλαράς και να προσφερθούν 

δωρεάν σε αναπτυσσόμενα κράτη. 

 

Συμπερασματικά η αβασάνιστη και χωρίς στοιχεία προτροπή για 

μη εμβολιασμό από «ανεύθυνους» ανθρώπους, που είναι υπόλογοι 

μόνο στον εαυτό τους, αφήνει πολλούς ανθρώπους και ιδιαίτερα 

παιδιά εκτεθειμένους σε μελλοντική έκθεση σε σοβαρές ασθένειες, 

με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τον κάθε άνθρωπο 

ξεχωριστά, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. 

Εμβολιασμοί γενικά 

 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα εμβόλια αποτελούν την πρώτη από τις δέκα 

μεγαλύτερες κατακτήσεις του 20ου αιώνα στον τομέα της δημόσιας 

υγείας (21) (Πίνακας 2). Είναι παραδεκτό ότι μαζί με την πρόσβαση 

σε καθαρό νερό, τη μείωση της πείνας και τα αντιβιοτικά, αποτελούν 

τους κυριότερους λόγους μείωσης της βρεφικής θνησιμότητας και 

αύξησης του μέσου όρου ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ 

(Πίνακας 3) η βρεφική θνησιμότητα θα μειωθεί από το 1950 μέχρι το 

2050 (σε 100 χρόνια), από 1 στις 7 ζώντες γεννήσεις σε 1 στις 45 

(μείωση από 14% σε 2%). 
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Πίνακας 2: Οι δέκα μεγαλύτερες κατακτήσεις του 20ου αιώνα 

 Εμβόλια 

 Υγεία μητέρας-παιδιού 

 Έλεγχος γεννήσεων 

 Ασφάλεια χρήσης 

αυτοκινήτων 

 Ασφάλεια χώρου εργασίας 

 Έλεγχος λοιμωδών 

νοσημάτων 

 Μείωση θνησιμότητας από 

καρδιοπάθειες και 

εγκεφαλικά επεισόδια 

 Ασφαλή και πιο υγιεινά 

τρόφιμα 

 Φθορίωση πόσιμου νερού 

 Ανάδειξη επικινδυνότητας 

καπνίσματος 

 

Πίνακας 3: Παγκόσμια ιστορική και προβλεπόμενη βρεφική 

θνησιμότητα 1950–2050 (Έκδοση ΟΗΕ 2008) 

 

 

Ο εμβολιασμός ως μέσο προφύλαξης από λοιμώδη νοσήματα, είναι 

από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης νόσων του 

ανθρώπου. Νοσήματα που παλιότερα αποτελούσαν μάστιγα για τη 
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δημόσια υγεία, όπως η ευλογιά, η πολιομυελίτιδα ή η διφθερίτιδα, 

εξαφανίστηκαν χάρη στον μαζικό εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός 

προστατεύει τα παιδιά. Όσο πιο πολλά παιδιά εμβολιάζονται τόσο πιο 

σπάνια εμφανίζεται η νόσος. 

 

Παρά το αναμφισβήτητο όφελος από τη χρήση τους, τα τελευταία 

χρόνια δέχονται ατεκμηρίωτη κριτική και αμφισβήτηση, που συχνά 

αναπαράγεται μέσω του διαδικτύου (όπως το παράδειγμα στην αρχή 

του κειμένου), με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους 

γονείς. 

 

Έτσι δημιουργήθηκαν διάφοροι μύθοι: 

 

Μύθος 1: Δεν χρειάζονται εμβολιασμοί, γιατί τα νοσήματα για το 

οποία εμβολιάζουμε έχουν εξαφανιστεί, λόγω της αλλαγής του 

τρόπου ζωής και της βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής. 

 

Αλήθεια: 

• Παρότι η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και το καθαρό νερό 

μείωσαν την επίπτωση κάποιων λοιμώξεων, τα εμβόλια συνέβαλαν 

αποφασιστικά ώστε να μειωθούν σοβαρά λοιμώδη νοσήματα που 

προκαλούν πολλούς θανάτους και επιπλοκές. 

• Σε χώρες που δεν εμβολιάζονται συστηματικά, τα νοσήματα που 

προλαμβάνονται με εμβολιασμούς αποτελούν τα κύρια αίτια θανάτων 

βρεφών και παιδιών, π.χ. μηνιγγίτιδα, πνευμονία, ιλαρά. 

• Ακόμη και σε χώρες με πολύ ανεπτυγμένα υγειονομικά συστήματα, 

σε περιπτώσεις που αυξάνονται τα παιδιά που δεν εμβολιάζονται, 

ακολουθούν επιδημίες από λοιμώδη νοσήματα με σοβαρές επιπλοκές 

και θανάτους. 

• Για νοσήματα που λόγω εμβολιασμού μειώθηκαν ή και 

εξαφανίστηκαν προς το παρόν στη χώρα μας, όπως ηπολιομυελίτιδα 

ή η διφθερίτιδα, ο εμβολιασμός συνεχίζεται, γιατί σε αρκετές χώρες 

υπάρχουν ακόμη κρούσματα. Σε συνθήκες μετακίνησης πληθυσμών ή 

αυξημένης μετανάστευσης μπορεί να έχουμε επανεμφάνιση σοβαρών 

λοιμωδών νοσημάτων. Το μόνο λοιμώδες νόσημα που εκριζώθηκε 
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παγκοσμίως –γι’ αυτό και σταμάτησε ο εμβολιασμός– είναι η ευλογιά 

(Εικόνα 3, Πίνακας 4). 

 

 
 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Ευλογιά 

 Μολυσματική ασθένεια  

 Εμφάνιση περίπου το 

10.000 π.Χ. 

 Αποκλειστικά 

ανθρωπονόσος 

 Προκαλείται από δυο 

στελέχη ιών,  

 Variolamajor θνησιμότητα 

30-35% (παιδιά 80%) 

 Variolaminor θνησιμότητα 

1% 

 15ο αιώνα λέγεται 

"smallpox" (η σύφιλη: 

greatpox). 

 18ο αιώνα 400.000  

θάνατοι/έτος στην 

Ευρώπη 

 20ο αιώνα 300-500 

εκατομμύρια θάνατοι 

 1977 (26 Οκτωβρίου) 

τελευταίο κρούσμα  

 1986 τελευταίοι 

εμβολιασμοί 

 

Από τη πληθώρα των ασθενειών που τα εμβόλια καταπολεμούν, μόνο 

η ευλογιά εξαφανίστηκε από τη φύση. Ο εμβολιασμός έχει οδηγήσει 

στην εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση της ιλαράς, της 

πολιομυελίτιδας, διφθερίτιδας, κοκίτη, τέτανου. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως χιλιάδες ζωές παιδιών έχουν σωθεί 

από τους εμβολιασμούς. 

Εικόνα 3: Ευλογιά σε νεαρή γυναίκα 
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• Επιπλέον, τα εμβόλια γίνονται για παθογόνους μικροοργανισμούς 

που υπάρχουν στη φύση και δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανιστούν, 

όπως ο τέτανος. 

 

Μύθος 2: Καλύτερα το παιδί να περάσει φυσική νόσηση από τη 

λοίμωξη παρά να εμβολιαστεί. 

 

Αλήθεια: Τα εμβόλια επάγουν ανοσολογική αντίδραση παρόμοια με 

αυτήν της φυσικής λοίμωξης, που προστατεύει το παιδί σε επόμενη 

πραγματική έκθεση στον λοιμώδη παράγοντα, χωρίς όμως τις 

επιπλοκές που κάνει η φυσική λοίμωξη. Είναι ξεκάθαρο ότι κανένα 

πλεονέκτημα δεν έχει το παιδί που θα νοσήσει από πολιομυελίτιδα και 

θα πάθει παράλυση ή από ιλαρά και θα πάθει μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ή 

από μηνιγγιτιδόκοκκο και θα παρουσιάσει ψυχοκινητική 

καθυστέρηση. 

 

Μύθος 3: Τα παιδιά εμβολιάζονται πάρα πολύ και πολύ σύντομα. 

 

Αλήθεια: Τα βακτήρια στα οποία είναι εκτεθειμένα τα παιδιά είναι 

πάρα πολλά και η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο οργανισμός τους από 

τα εμβόλια είναι πολύ μικρότερος. Σε μια έρευνα που έγινε στο 

Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας, βρέθηκε πως το 

ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών μπορεί να χειριστεί μέχρι και 

1000 εμβολιασμούς ταυτοχρόνως. Προφανώς πρόκειται για 

υπερβολικό νούμερο, αλλά ακόμα και αν δεχθούμε πως το πραγματικό 

είναι 100 φορές μικρότερο, ακόμα και τότε, ο αριθμός των εμβολίων 

που κάνουν σήμερα τα παιδιά δεν είναι υπερβολικός. 

 

Μύθος 4: Τα εμβόλια περιέχουν πολλά συστατικά που διεγείρουν 

υπέρμετρα το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών. 

 

Αλήθεια: Ένα φυσιολογικό παιδί μπορεί να νοσεί από 6-8 ιώσεις τον 

χρόνο. Σε κάθε ίωση το ανοσοποιητικό σύστημα εκτίθεται σε 2-3.000 

διαφορετικά αντιγόνα, χωρίς καμία μακροπρόθεσμη επιπλοκή. Ο 

συνολικός αριθμός των αντιγόνων που περιέχεται σε όλα τα εμβόλια 
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του εμβολιαστικού προγράμματος των παιδιών δεν ξεπερνά τα 270 

(Πίνακας 5). Τα εμβόλια σήμερα παράγονται με πολύ πιο αυστηρές 

προδιαγραφές και ποιοτικούς ελέγχους από ό,τι παλιότερα και 

περιέχουν λιγότερα αντιγόνα.(24) 

 

Πίνακας 5: Αντιγόνα εμβολίων στο χρόνο 
 

 

 

Μύθος 5: Τα εμβόλια περιέχουν υδράργυρο (θειομερσάλη), που 

βλάπτει τα παιδιά(22). 

 

Αλήθεια: Κανένα από τα εμβόλια που κυκλοφορούν στην Κύπρο την 

τελευταία δεκαετία δεν περιέχει υδράργυρο. Η θειομερσάλη 

χρησιμοποιούνταν παλιότερα σε φιαλίδια εμβολίων πολλαπλών 
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χρήσεων ως συντηρητικό και παρότι δεν αποδείχθηκε ότι στη μορφή 

και στην ποσότητα που υπήρχε μπορούσε να προκαλέσει κάποια 

επιπλοκή, αφαιρέθηκε το 1999 από όλα τα εμβόλια λόγω αυξημένης 

ανησυχίας του κοινού. 

 

Η θειομερσάλη χρησιμοποιείται ως συντηρητικό στα φιαλίδια 

πολλαπλών δόσεων των εμβολίων της γρίπης, επειδή εμποδίζει την 

ανάπτυξη επικίνδυνων μικροβίων. Για παράδειγμα, όταν μια νέα 

βελόνα μπαίνει μέσα σε ένα φιαλίδιο εμβολίου γρίπης πολλαπλών 

δόσεων, μπορεί ταυτόχρονα να μπουν και μικρόβια. Το συντηρητικό 

θειομερσάλη προλαμβάνει τη μόλυνση του περιεχομένου στο φιαλίδιο 

πολλαπλών δόσεων. 

 

Το 1999, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 

υποχρεώθηκε από το νόμο να αξιολογήσει την ποσότητα υδραργύρου 

σε όλα τα προϊόντα της αρμοδιότητάς του, όχι μόνο τα εμβόλια. Στη 

συνέχεια, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ αποφάσισε ότι 

έπρεπε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερος υδράργυρος 

από τα εμβόλια και η θειομερσάλη ήταν η μοναδική πηγή υδραργύρου 

στα εμβόλια. Αν και δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι 

η θειομερσάλη στα εμβόλια ήταν επικίνδυνη, η απόφαση αφαίρεσής 

της λήφθηκε ως προληπτικό μέτρο για να μειωθεί η συνολική έκθεση 

των βρεφών στον υδράργυρο.  

 

Η απόφαση ήταν εφικτή επειδή στην παραγωγή των παιδικών 

εμβολίων μπορούσε να παραλειφθεί η θειομερσάλη χωρίς να τεθεί σε 

κίνδυνο η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η καθαρότητά τους. 

Σήμερα, κανένα από τα παιδιατρικά εμβόλια – εκτός από ορισμένες 

συσκευασίες του εμβολίου της γρίπης σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων 

– δεν περιέχει το συντηρητικό θειομερσάλη. 

 

Έγκυρες επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι ο υδράργυρος που 

περιείχαν τα παλιά παιδιατρικά εμβόλια δεν προκαλεί αυτισμό. Στις 

μελέτες χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου. Κάποιες 

μελέτες εξέτασαν τα ποσοστά αυτισμού σε μια περιοχή ή χώρα, 
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συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτισμού πριν και μετά την αφαίρεση της 

θειομερσάλης από τα εμβόλια. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 

έδειξαν ότι δεν μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών με διάγνωση 

αυτισμού μετά τη διακοπή της χρήσης της θειομερσάλης σε εμβόλια, 

το οποίο σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως σχέση μεταξύ 

θειομερσάλης και αυτισμού. 

 

Τα εμβόλια που χορηγούνται σε παιδιά και περιείχαν παλιά το 

συντηρητικό θειομερσάλη κυκλοφορούν πλέον σε φιαλίδια 

μεμονωμένων δόσεων, επομένως δεν χρειάζονται πια συντηρητικά.  

 

Εμβόλια, όπως αυτό της ιλαράς – παρωτίτιδας – ερυθράς (MMR), 

ποτέ δεν περιείχαν κανένα συντηρητικό ή υδράργυρο. 

 

Μύθος 6: Τα εμβόλια περιέχουν άλλα συστατικά, όπως το 

αλουμίνιο, που μπορεί να βλάψουν τα παιδιά. 

 

Αλήθεια: Το αλουμίνιο είναι πολύ κοινό μέταλλο στη φύση και 

χρησιμοποιείται σε ορισμένα εμβόλια για ενίσχυση της ανοσολογικής 

αντίδρασης. Το αλουμίνιο βρίσκεται σε τροφές, στο νερό, στον αέρα. 

Ενδεικτικά, η ποσότητα του αλουμινίου που λαμβάνει ένα βρέφος έως 

τους 6 μήνες από τα εμβόλια είναι 4 mg, από το μητρικό γάλα 6 mg, 

από τροποποιημένο γάλα αγελάδας 40 mg, από γάλα σόγιας 140 mg. 

Σε λήψη αντιόξινων δισκίων, η ημερήσια πρόσληψη αλουμινίου είναι 

1.000 φορές μεγαλύτερη από όση ενός εμβολίου. 

 

Μύθος 7: Τα εμβόλια, και ειδικά το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-

παρωτίτιδας (MMR), προκαλούν αυτισμό και άλλες παρενέργειες. 

 

Αλήθεια: Σε συνέχεια των στοιχείων της αρχής του άρθρου, έχουν 

γίνει πολλές μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς, με πολύ μεγάλο 

αριθμό παιδιών, που έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση 

συγκεκριμένων εμβολίων με τον αυτισμό ή άλλες νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές. Ο αυτισμός είναι νόσημα με γενετικό υπόστρωμα και δεν 

σχετίζεται με τον εμβολιασμό. Η υποτιθέμενη μελέτη συσχέτισης του 
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εμβολίου MMR με νευροαναπτυξιακές διαταραχές δημοσιεύθηκε το 

1998, με μόλις 12 παιδιά, και αποσύρθηκε, καθώς αποδείχθηκε ότι 

χρησιμοποιήθηκαν παραποιημένα στοιχεία, και ο κύριος συγγραφέας 

είχε οικονομικό όφελος για τα αποτελέσματα που παρουσίαζε. 

 

Είναι ένας ηθελημένα λανθασμένος ισχυρισμός, πάνω στον οποίο 

έχουν πατήσει όλοι όσοι πιστεύουν πως τα εμβόλια σκοτώνουν ή 

κάνουν κακό. Όλα ξεκίνησαν το 1998 όταν ένας ερευνητής ονόματι 

Andrew Wakefiled δημοσίευσε μια έρευνα στο περιοδικό The Lancet 

όπου ισχυριζόταν πως υπάρχει σχέση του εμβολίου αυτού με τον 

αυτισμό.  

Η έρευνα έδειξε πως 8 από τα 12 παιδιά της μελέτης αφού έκαναν το 

εμβόλιο παρουσίασαν συμπτώματα αυτισμού. Πέραν του γεγονότος 

πως η δημοσίευση αυτή αποσύρθηκε και το ίδιο το περιοδικό 

παραδέχθηκε πως ήταν λανθασμένη (ο Wakefield λέγεται πως είχε 

χρηματοδοτηθεί από δικηγόρους που ήθελαν να κάνουν μήνυση σε 

φαρμακευτικές εταιρίες), υπάρχουν και άλλα στοιχεία που, ως κριτικά 

μυαλά θα πρέπει να μας προβληματίσουν:  

1) Ο αριθμός των παιδιών που εξετάστηκαν (12) ήταν πολύ μικρός.  

2) Το γεγονός πως ο εμβολιασμός προηγήθηκε των συμπτωμάτων δεν 

σημαίνει πως ήταν και η αιτία τους. 

 

Μύθος 8: Τα εμβόλια προκαλούν συχνά σοβαρές παρενέργειες. 

 

Αλήθεια: Οι συχνότερες παρενέργειες των εμβολίων είναι ήπιες και 

προβλέψιμες. Συνήθως, σκληρία ή ερεθισμός στο σημείο της ένεσης, 

πυρετός (συνήθως 1-2 κύματα), ανησυχία ή υπνηλία για 1-2 24ωρα. 

Οι σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να συσχετιστούν με τον 

εμβολιασμό είναι εξαιρετικά σπάνιες (1:1.000.000) και συνήθως 

προκαλούνται λόγω υπερευαισθησίας ή αλλεργίας στα συστατικά του 

εμβολίου. Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές από φυσική νόσηση είναι πολύ 

πιο συχνές από ό,τι από τον εμβολιασμό. Η έγκριση των εμβολίων και 

η μελέτη της ασφάλειάς τους γίνεται από ανεξάρτητους διεθνείς 

οργανισμούς, με αυστηρά κριτήρια. Όλα τα δεδομένα των κλινικών 
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μελετών δίνονται στη δημοσιότητα και δημοσιεύονται σε έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά για κρίση από άλλους επιστήμονες. 

 

 

Μύθος 9: Τα εμβόλια προωθούνται από τις φαρμακοβιομηχανίες 

λόγω κέρδους. 

 

Αλήθεια: Τα εμβόλια που γίνονται στα παιδιά εξυπηρετούν το 

ατομικό και δημόσιο συμφέρον της μείωσης ή εξάλειψης σοβαρών 

λοιμωδών νοσημάτων. Τα περισσότερα εμβόλια, εκτός από την 

ατομική προστασία που προσφέρουν, μειώνουν τη φορεία και τη 

μετάδοση λοιμωδών παραγόντων στο περιβάλλον, δημιουργούν έτσι 

έναν τοίχο συλλογικής ανοσίας (ανοσίας της κοινότητας ή της 

αγέλης), που προφυλάσσει και ανεμβολίαστα άτομα και άρα 

προλαμβάνει επιδημίες στην κοινότητα. Σε μια πολύ πρόσφατη 

μελέτη (MMRW April 2014), υπολογίστηκε ότι στις ΗΠΑ τα 

τελευταία 20 χρόνια λόγω του εμβολιασμού έχουν προληφθεί 732.000 

θάνατοι, 322.000.000 νοσήσεις και 21.000.000 νοσηλείες. Ο 

εμβολιασμός είναι από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις στη δημόσια 

υγεία, αφού έχει υπολογιστεί ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται, 

επιστρέφουν στο κράτος 3 ευρώ άμεσο όφελος και 10 ευρώ αν 

λογαριαστεί και το κοινωνικό κόστος. 

 

Μύθος 10: Δεν χρειάζεται να εμβολιάσω το παιδί μου αφού 

εμβολιάζονται τα άλλα παιδιά. 

 

Αλήθεια: Σε συνθήκες που μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού 

εμβολιάζεται (>95%), προστατεύονται και αυτοί που δεν 

εμβολιάζονται, καθώς μειώνεται η κυκλοφορία των λοιμωδών 

παραγόντων στην κοινότητα. Αν όμως το ποσοστό εμβολιασμού 

υποχωρήσει, τότε τα ανεμβολίαστα άτομα κινδυνεύουν να νοσήσουν 

και να παρουσιάσουν επιπλοκές από τα νοσήματα. Αυτό μπορεί να 

γίνει λόγω αύξησης ανεμβολίαστων ατόμων στην κοινότητα από 

είσοδο μετακινούμενων πληθυσμών ή μεταναστών ή λόγω άρνησης 

εμβολιασμού από φόβο για υποτιθέμενες παρενέργειες, 
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θρησκευτικούς λόγους, παρακολούθηση εναλλακτικών μορφών 

ιατρικής, που αρνούνται τα οφέλη του εμβολιασμού κλπ. Για 

παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, υπήρξαν σημαντικές 

επιδημίες ιλαράς στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία, ενώ το 

2014 στην Καλιφόρνια πέρασαν την μεγαλύτερη επιδημία ιλαράς της 

τελευταίας εικοσαετίας, λόγω της μείωσης του ποσοστού 

εμβολιασμού.  

 

Παρότι τα τελευταία χρόνια συζητιέται συχνά η αύξηση του 

αντιεμβολιαστικού κινήματος, πιο σοβαρό πρόβλημα είναι τα παιδιά 

που ενώ οι γονείς επιθυμούν να τα εμβολιάσουν, δεν έχουν 

οικονομική δυνατότητα να επισκεφθούν παιδίατρο ή δεν έχουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εμβόλια. Αυτό θα μπορούσε 

σήμερα με την εφαρμογή του γενικού συστήματος υγείας (ΓεΣΥ) να 

αντιμετωπιστεί αν το κράτος πάρει την πολιτική απόφαση να καλύψει 

μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας όλα τα 

απαραίτητα και σύγχρονα εμβόλια που υπάρχουν στην αγορά. 

 

Μύθος 11: Μπορώ να καθυστερήσω τον εμβολιασμό του βρέφους 

μου και να το εμβολιάσω σε μεγαλύτερη ηλικία. 

 

Αλήθεια: Τα βρέφη που είναι μικρότερα του έτους και στη συνέχεια 

τα νήπια <5 ετών αποτελούν τον πλέον ευαίσθητο πληθυσμό για να 

νοσήσει από λοιμώδη νοσήματα και να παρουσιάσει σοβαρές 

επιπλοκές. Ο έγκαιρος εμβολιασμός, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

εμβολιασμού, προφυλάσσει τα παιδιά από σοβαρά νοσήματα. 

Επιπλέον, για την προστασία των νεογνών που δεν έχουν προλάβει να 

εμβολιαστούν, χρειάζεται να γίνεται και εμβολιασμός του κοντινού 

περίγυρου (γονείς, παππούδες κλπ) με εμβόλια για κοκίτη και γρίπη, 

ώστε να δημιουργείται περιβάλλον προστασίας. 

 

Τα εμβόλια αποτελούν ζώνη ασφαλείας και ασπίδα προστασίας για τα 

λοιμώδη νοσήματα, ας μην τα στερήσουμε λοιπόν από τα παιδιά μας. 

Ειδικά σε μια χρονική συγκυρία όπως η παρούσα, που με τις 

μετακινήσεις πληθυσμών αυξάνει το ποσοστό του πληθυσμού που δεν 
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είναι επαρκώς εμβολιασμένο, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για 

επανεμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων. 

 

Μύθος 12: Τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή (Πίνακας 6).(23) 

 

Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι υπάρχει 100% ασφάλεια. Δεν 

υπάρχει οτιδήποτε που είναι 100% ασφαλές! Πχ η ζώνη στα 

αυτοκίνητα, αμφιβάλει κανείς πως σώζει ζωές; Υπάρχει η πιθανότητα 

να χάσεις τη ζωή σου επειδή φορούσες ζώνη; Ναι υπάρχει. Τί είναι 

πιο πιθανό να συμβεί σε ένα ατύχημα, να πεθάνεις αν δεν φοράς ζώνη 

ή να πεθάνεις επειδή φοράς ζώνη; Η ζωή είναι γεμάτη από ρίσκα. Τα 

ρίσκα που παίρνουμε όταν κάνουμε εμβόλια είναι τόσο μικρά 

μπροστά στα οφέλη που δεν αξίζει να το συζητάμε. 

 

 

 

Πίνακας 6 Ασφάλεια εμβολίων (MaglioneMAetal, Pediatrics 2014) 
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Μύθος 13: Τα εμβόλια δεν λειτουργούν. 

Αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ειπωθεί, ακόμα 

μεγαλύτερο και από το ψέμα του αυτισμού. Πριν από μόλις μερικές 

δεκαετίες είχαμε αρρώστιες που σκότωναν αδιακρίτως χιλιάδες 

ανθρώπους. Αρρώστιες όπως ιλαρά, διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα, 

μηνιγγίτιδα, ηπατίτιδα Α&Β, γρίπη, ευλογιά, πνευμονία, ερυθρά, 

τέτανος, κοκίτης και άλλες, που σκότωναν ασταμάτητα και αδιάκριτα. 

Αν σταματήσουν ή περιοριστούν οι εμβολιασμοί θα γυρίσουμε πίσω 

σε αυτές τις καταστάσεις που οι νέοι γιατροί γνωρίζουν πλέον μόνο 

από τα βιβλία και την παλαιά βιβλιογραφία. 

 

Μύθος 14: Εμβολιασμός, ένας αργός θάνατος; 

Δηλώσεις όπως: «τα παιδιά μου ενδεχομένως θα παρουσίαζαν αυτισμό, 

AIDS, καρκίνο, ή σε κάποιες περιπτώσεις τόσο σοβαρές αλλεργίες που 

μπορεί να πέθαιναν! Η κατάσταση θα ήταν φριχτή αλλά ήταν ήδη αργά 

διότι έκανα τα εμβόλια στα παιδιά και δεν μπορούσα να το αλλάξω 

αυτό. Ο κόσμος μου είχε κλονιστεί. Το όνειρο κάθε γονιού είναι να 

προσφέρει στα παιδιά του το καλύτερο δυνατό σε όλους τους τομείς, 

αλλά ειδικά στο θέμα της υγείας δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η σκέψη πως 

μπορεί να έβλαψα ανεπανόρθωτα την υγεία των παιδιών μου με βάρυνε 

τόσο πολύ που δεν άντεξα και πήρα τηλέφωνο τη γιατρό μας και της 

είπα τί έμαθα. Μάλιστα ήμουν αρκετά θυμωμένος που δεν μου είχε πει 

τίποτα η ίδια. Αλλά, όπως έλεγαν τα διάφορα site που βρήκα, αυτή η 

συμπεριφορά από μέρους της είναι φυσιολογική διότι “τα παίρνει” από 

τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες φτιάχνουν τα εμβόλια» 

βρίσκει κάποιος σε ΜΚΔ και είναι αποτέλεσμα συστηματικής 

παραπληροφόρησης. Απευθύνονται σε ανθρώπους που εύκολα 

παρασύρονται χωρίς πολλή προσπάθεια κριτικής αναζήτησης της 

σωστής επιστημονικής γνώσης. Δεν υπάρχει τρόπος να πεισθούν 

εύκολα αυτοί οι συνάνθρωποι μας, εκτός ίσως από προσωπικές 

εμπειρίες ή βιώματα που δυστυχώς είναι πιθανόν να τους συμβούν. 
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Και το επιμύθιο: Ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα επιλογής (θετικής 

ή αρνητικής); 
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των γονιών να αποφασίζουν. Αρκετοί 

υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα επιλογής (θετικής ή αρνητικής) δεν 

μπορεί να αφαιρεθεί από́ τους γονείς. Είναι το λεγόμενο δημοκρατικό́ 

δικαίωμα.  

 

Είναι όμως έτσι; Θα έδινε κανείς στον γονιό το δικαίωμα να 

αποφασίζει αν το παιδί́ θα φορά́ ζώνη στο αυτοκίνητο ή αν μπορεί να 

χρησιμοποιεί όπλο; Συχνές είναι οι περιπτώσεις παράνομης 

οπλοφορίας και οπλοχρησίας από μαθητές σε σχολεία π.χ. στις ΗΠΑ, 

με τραγικά αποτελέσματα. 

 

Ο εμβολιασμός είναι ένα ηθικό αγαθό, είναι ηθική́ αναγκαιότητα διότι 

προστατεύει τα παιδιά́ από́ κάτι που δεν μπορούν μόνα τους να 

προστατευθούν και επιπλέον προστατεύει και τη υπόλοιπη ανθρώπινη 

κοινότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι άτομα που για διάφορους λόγους δεν 

μπορούν να εμβολιασθούν (πχ ανοσοκατασταλμένοι, 

μεταμοσχευμένοι, νεογνά κλπ.) μπορούν να προστατευθούν εμμέσως, 

όταν το επίπεδο ανοσίας γύρω τους είναι υψηλό (ανοσία αγέλης). 

 

Οι λοιμώξεις δεν έφυγαν και τα αίτια που τις προκαλούν, ιοί ή 

μικρόβια είναι ανάμεσα μας, ενώ μπορεί να προστεθούν και νέα 

παθογόνα, όπως ο φοβερός Covid-19. Οι λοιμώξεις έρχονται ή 

επανέρχονται. Η μόνη νόσος που εξαφανίστηκε προς το παρόν είναι η 

ευλογιά. Πολύ κοντά να ελεγχθούν ή/και να εξαφανιστούν είναι η 

Πολιομυελίτιδα και η Ιλαρά, φτάνει οι κοινωνίες να μείνουν συνεπείς 

στον αγώνα για συνέχιση του εμβολιασμού. O εμβολιασμός είναι μια 

πράξη που μπορεί να προφυλάξει από́ θάνατο, νοσηλεία, οικονομικό́ 

κόστος, κλπ. Αυτό́ δεν θα έπρεπε να είναι θέμα επιλογής. Πρέπει να 

είναι προαπαιτούμενο. 

 

Τα εμβόλια οφείλουν να είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και να 

προστατεύουν σε υψηλό βαθμό (πάνω από 85%), ώστε να οδηγούν σε 

ανόσια αγέλης. Αν ισχύουν αυτά τότε ο μη εμβολιασμός ή ο μερικός 
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εμβολιασμός, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού, αν όχι όλο τον πληθυσμό, σε περίπτωση επιδημίας. 

 

Όλοι οι γιατροί οφείλουν να κατανοήσουν, με όπλο  τις επιστημονικές 

τους γνώσεις, ότι είναι αναγκαίο με κάθε τρόπο να θωρακίσουν την 

κοινωνία, με τις γνώσεις και την επιστημοσύνη τους, σε ένα τόσο 

ζωτικής σημασίας θέμα.  

 

Η ελευθερία του ατόμου να επιλέγει αν θα εμβολιαστεί ή όχι σταματά 

εκεί που ξεκινά η ελευθερία του άλλου ατόμου να μην κολλήσει μια 

μεταδοτική νόσο που προφυλάσσεται από εμβόλιο και να πάθει βλάβη 

ανεπανόρθωτη η υγεία του. Σε αυτό το πνεύμα δεν θα μπορούσαν να 

είναι δεκτές αντιρρήσεις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές. Μόνο λόγοι 

υγείας θα μπορούσαν να γίνουν ίσως δεκτοί για εξαίρεση από 

εμβολιασμό.  

Στην περίπτωση λοιπόν σοβαρών μεταδοτικών, αλλά προλήψιμων 

νόσων μέσω κυκλοφορούντων, ασφαλισμένων και αποτελεσματικών 

εμβολίων, το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει πάντα να υπερτερεί́ 

οπωσδήποτε του ατομικού́. 
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Ο Οδηγός καλής πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

ως μέσο απάλειψης του στίγματος στα θέματα εξαρτήσεων με 

στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των ατόμων 

αυτών αλλά και των οικείων τους οι οποίοι βιώνουν συνθήκες 

άγχους, περιθωριοποίησης , βίας κ.α. δυσκολιών. 

 

Μαρία Ματθαίου 

Λειτουργός, Τμήμα Πολιτικής 

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

Email: maria.matheou@naac.org.cy 

 

Περίληψη: Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) 

αποτελεί το συντονιστικό φορέα της Κύπρου στον τομέα των 

νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής 

ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, εντός και εκτός του 

διαδικτύου. Αδιαμφισβήτητα η χρήση ουσιών και οι εξαρτήσεις 

γενικότερα επηρεάζουν πολλούς συνανθρώπους μας, επηρεάζουν 

οικογένειες, επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολο της. Πρόκειται 

για ένα πολυσύνθετο βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δεν 

είναι ένα στενά και μόνο «ατομικό - ψυχολογικό» ή 

«φαρμακευτικό» ζήτημα. Η πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική 

φύση του προβλήματος, τα αίτια και οι συνέπειες της εξάρτησης 

χρήζουν ανάλογης πολυθεματικής, ισόρροπης και ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης. Ως εκ τούτου, η αποδυνάμωση του κοινωνικού 

στίγματος είναι ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου η πολιτεία 

και η κοινωνία να καταφέρουν να σταθούν με τρόπο 

αποτελεσματικό απέναντι στο πρόβλημα των εξαρτήσεων. Για να 

γίνει αυτό εφικτό χρειάζεται, χωρίς αμφιβολία και η συμβολή των 

ΜΜΕ. Μέσα από την αυτορρύθμισή τους και την απαραίτητη 

εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών στα ΜΜΕ, είναι 

δυνατόν να περιοριστεί σημαντικά, αν όχινα σταματήσει, η 

διάχυση του κοινωνικού στίγματος από τα ΜΜΕ. Για αυτό 

ακριβώς το λόγο η ΑΑΕΚ ετοίμασε τον Οδηγό Καλής Πρακτικής 

για τα ΜΜΕ.  
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Λέξεις κλειδιά: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, 

στίγμα, θεραπεία, ΜΜΕ, Οδηγός καλής πρακτικής για τα ΜΜΕ, 

εξάρτηση 

 

Η εξάρτηση είναι ένα πολυσύνθετο, κοινωνικά παγκόσμιο φαινόμενο 

που συχνά αντικατοπτρίζει τις αξίες αλλά και τις προκλήσεις της 

κοινωνίας που ζούμε. Η εξάρτηση στις νόμιμες και παράνομες ουσίες 

αλλά και σε συμπεριφορές όπως η παθολογική ενασχόληση με τον 

τζόγο, στη κοινωνία του σήμερα συνδέεται με προβλήματα που έχουν 

να κάνουν με την κοινωνική ανισότητα, την οικονομική κρίση, την 

κρίση αξιών, την αβεβαιότητα, την περιθωριοποίηση, την ανεργία, 

την έλλειψη ευκαιριών μάθησης, απασχόλησης και 

δημιουργικότητας, την οικονομική αλλά και την πολιτιστική φτώχεια. 

 

Αδιαμφισβήτητα η χρήση ουσιών και οι εξαρτήσεις γενικότερα 

επηρεάζουν πολλούς συνανθρώπους μας, επηρεάζουν οικογένειες, 

επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολο της. Πρόκειται για ένα 

πολυσύνθετο βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δεν είναι ένα 

στενά και μόνο «ατομικό - ψυχολογικό» ή «φαρμακευτικό» ζήτημα. 

Η πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική φύση του προβλήματος, τα 

αίτια και οι συνέπειες της εξάρτησης χρήζουν ανάλογης 

πολυθεματικής, ισόρροπης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.  

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ο 

συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και 

παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με 

τα τυχερά παιχνίδια, εντός και εκτός του διαδικτύου, με βάση τη 

νομοθεσία που τη διέπει, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής ενώ 

παράλληλα ενισχύει και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που έχει στόχο 

την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη 

θεραπεία, κοινωνική υποστήριξη και την προώθηση υποστηρικτικών 

υπηρεσιών και που έχει ως κύριο μέλημα την διασφάλιση της υγείας, 

είτε αυτή είναι σωματική, πνευματική ή ψυχοκοινωνική για όλες τις 
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ομάδες του πληθυσμού. Η προσέγγιση της Εθνικής Στρατηγικής είναι 

ανθρωποκεντρική, ολιστική, ισορροπημένη και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στην 

Εθνική Στρατηγική η εξάρτηση είναι θέμα που αφορά πρωτίστως τη 

δημόσια υγεία(Ο Περί Πρόληψης της χρήσης και διάδοσης 

ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος του 2017). 

 

Για την αντιμετώπιση της εξάρτησης λοιπόν, όπως επίσης και της 

πολυπλοκότητας των προβλημάτων που επιφέρει στην υγεία και την 

ευημερία του ατόμου, των οικογενειών του και του κοινωνικού 

συνόλου ευρύτερα, χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες σε όλα τα 

επίπεδα. Οι κατευθυντήριες γραμμές απομακρύνονται από τη μέχρι 

σήμερα ουσιοκεντρική προσέγγιση, αγγίζοντας όλο το φάσμα 

συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία 

στις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας.  

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η 

ουσιοεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη η οποία επιφέρει τον πλέον 

εκτεταμένο κοινωνικό στιγματισμό. Ως στίγμα ορίζεται «η ντροπή 

που προκαλεί μια μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά» 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2018). Το «κοινωνικό στίγμα» 

είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που στερεί από 

κάποιον το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής και της ισότιμης 

συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Το στίγμα οφείλεται σε κοινωνικά 

στερεότυπα, φόβους και προκαταλήψεις και οδηγεί σε ανεπίτρεπτες 

διακρίσεις και αδικαιολόγητες αρνητικές συμπεριφορές. Επίσης 

οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση και αποκλεισμό. Για να 

κατανοήσουμε το στιγματισμό, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τι 

θεωρείται φυσιολογικό. Η κοινωνία έχει καθορισμένες αντιλήψεις για 

το πώς πρέπει τα άτομα να ενεργούν καθώς και τα πρότυπα της 

κανονικότητας. Ωστόσο είναι δύσκολο να οριστεί η κανονικότητα 

καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι σημαίνει «να είσαι 

φυσιολογικός».   
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Το στίγμα των ατόμων με ψυχική ασθένεια έχει αναγνωριστεί εδώ και 

καιρό. Όμως, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010 από το UK Drug 

Policy Commission (UK Drug Policy Commission, 2010), οι στάσεις 

του κοινού απέναντι στα άτομα με ιστορικό ουσιοεξάρτησης ήταν 

πολύ πιο αρνητικές από αυτές που εκφράστηκαν για τα άτομα με 

ψυχική ασθένεια.  

 

Τα άτομα με ιστορικό ουσιοεξάρτησης είναι βαριά στιγματισμένα και 

σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται από την κοινωνία ως υπαίτια για την 

κατάσταση τους και άτομα επικίνδυνα. Ως εκ τούτου υπόκεινται σε 

κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις σε πολλούς τομείς. Το στίγμα 

της ουσιοεξάρτησης επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην 

προσπάθεια των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης, 

να απαλλαγούν από αυτή. Ως αποτέλεσμα του κοινωνικού τους 

στιγματισμού, τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα ταυτίζονται με το 

πρόβλημα, χάνοντας, στην κυρίαρχη αντίληψη της κοινωνίας, τη 

μοναδικότητα η οποία διακρίνει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Το στίγμα 

συνοδεύουν, σε καθημερινή βάση, αρνητικές στάσεις και 

συμπεριφορές, δυσμενείς διακρίσεις και προκαταλήψεις. Η κοινωνία 

έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις και απόψεις για το τι είναι 

«φυσιολογικό» και τι όχι. Άτομα τα οποία θεωρούνται διαφορετικά 

από το φυσιολογικό στιγματίζονται, η συμπεριφορά τους 

αντιλαμβάνεται ως αποκλίνουσα και περιθωριοποιούνται. Ο White 

(2002) εξηγεί το στίγμα ως τη διαδικασία του αρνητικού 

χαρακτηρισμού («ταπελοποίησης»),  των στερεοτύπων, της 

κοινωνικής απόρριψης, του αποκλεισμού και της εξώθησης καθώς και 

της εσωτερίκευσης των κοινωνικών στάσεων υπό τη μορφή της 

ντροπής από άτομα και την οικογένεια. Η βιβλιογραφία που αφορά το 

στίγμα προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη δουλειά του Erving 

Goffman (1959, 1963). 

 

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι το στίγμα επηρεάζει αρνητικά την υγεία 

και συντείνει σε ανισότητες στην υγεία ανάμεσα σε 

περιθωριοποιημένους πληθυσμούς (Chaudoir, Earnshaw, &Andel, 
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2013). Με τον ίδιο τρόπο ο White (2002) αναπτύσσει το πώς το 

κοινωνικό στίγμα αναφορικά με το αλκοόλ και τις παράνομες ουσίες 

εξάρτησης μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στο να επιλύσει κάποιο 

άτομο προβλήματα που αντιμετωπίζει ή ακόμα και να βρει μια 

στρατηγική με την οποία να μπορεί να επιλύσει το θέμα της 

εξάρτησης.  Ο White το 2002, προσδιορίζει περαιτέρω αρκετού 

μύθους γύρω από το στίγμα και πόσο σημαντικό είναι να 

καταλαβαίνουμε τη διαφορά μεταξύ του μύθου και ενός γεγονότος.   

 

Με βάση τον Goffman (1963), άτομα που στιγματίζονται προσπαθούν 

να αποδείξουν τον εαυτό τους με τον να προσελκύουν προσοχή σε πιο 

θετικές πτυχές της ταυτότητας τους προσπαθώντας παράλληλα να 

αποκρύπτουν πτυχές που είναι στιγματιστικές. Ο στιγματισμός μπορεί 

να οδηγήσει τα άτομα να νιώθουν ανασφάλεια και συχνά να 

αποτείνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα όπως 

π.χ. άλλα περιθωριοποιημένα άτομα, για κοινωνική στήριξη  

(McKenna&Bargh, 1998).  

 

Τα άτομα με ιστορικό εξάρτησης βιώνουν συχνά το «στίγμα» του 

ουσιοεξαρτημένου, καθώς και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Αυτό 

το στίγμα τους δημιουργεί το αίσθημα του φόβου, της απομόνωσης 

και πολλές φορές αισθάνονται ανεπιθύμητοι σε χώρους 

συναναστροφής και εργασίας με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση 

τους, τον εγκλεισμό τους και γενικότερα τον κοινωνικό αποκλεισμό 

τους. Παρατηρείται ότι στα άτομα αυτά αποδίδονται με στερεότυπη 

μορφή προκαταλήψεις, διακρίσεις και αρνητικά κοινωνικά 

γνωρίσματα (επικίνδυνος, εγκληματίας, με αδύναμο χαρακτήρα, 

χωρίς δεξιότητες και ενδιαφέροντα). Οι συνέπειες του στίγματος είναι 

κυρίως κοινωνικές – άδικη μεταχείριση και διακρίσεις – αλλά και 

ψυχολογικές, τόσο για τον ίδιο το χρήστη όσο και για την οικογένειά 

του. Το στίγμα που βιώνει επιβαρύνει την ψυχική του υγεία, καθώς 

και την αποκατάστασή του με αποτέλεσμα να οδηγείται στην ανεργία, 

να αντιμετωπίζει προβλήματα στέγασης, να βιώνει απόρριψη από 

φίλους και συγγενείς, έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, κλπ. 
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Ως αποτέλεσμα, η αυτοπεποίθηση του ατόμου επηρεάζεται άμεσα. Η 

έννοια του εσωτερικευμένου στίγματος αναφέρεται στην υποτίμηση, 

τη ντροπή και στις συμπεριφορές απόκρυψης, επηρεάζοντας τα άτομα 

με ιστορικό εξάρτησης. Επιπλέον, ο φόβος της αντιπαράθεσης με το 

στίγμα επηρεάζει την αποφασιστικότητα ενός ατόμου στην 

αλληλεπίδραση του με τους άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα το 

άτομο να φοβάται την απόρριψη και να απομονώνεται από τους 

άλλους ή να κρύβει την κατάστασή του για να μην κριθεί. Συνεπώς, 

τα άτομα με ιστορικό εξάρτησης δυσκολεύονται στην επανένταξή 

τους στην κοινωνία, να βρουν σπίτι, να βρουν εργασία ικανή για την 

οικονομική συντήρησή τους ή να έχουν μία φυσιολογική κοινωνική 

ζωή.  

 

Το κοινωνικό στίγμα για τα άτομα με ουσιοεξάρτηση λαμβάνει 

πολλές μορφές όπως  α) Λεκτική, όταν τα άτομα αυτά αποκαλούνται 

«πρεζόνι»-«τελειωμένος»-«μαστουρωμένος» - «πιωμένος», β) 

Θεσμική, όταν οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας, έξωση από την 

κατοικία, απώλεια εκπαιδευτικών ευκαιριών, άρνηση υγειονομικής 

περίθαλψης, ρήξη κοινωνικών σχέσεων, γ) Κοινωνική, στο βαθμό που 

τα άτομα αυτά υφίστανται διακρίσεις που πηγάζουν από την αντίληψη 

ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και δ) Το 

στίγμα είναι ακόμη πιο έντονο στις ευάλωτες ομάδες: έγκυες 

γυναίκες, παιδιά, οικογένεια. Γενικά, ο στιγματισμός και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός αποτρέπει τους ανθρώπους από το να συμμετέχουν 

πλήρως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και η 

πρόσβαση τους σε εισοδήματα και άλλους πόρους (προσωπικούς, 

οικογενειακούς και πολιτισμικούς) είναι τόσο ανεπαρκής, ώστε να 

τους αποκλείει από το να απολαμβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης που 

θεωρείται αποδεκτό από την κοινωνία στην οποία ζουν.  

 

Καταρχάς, το στίγμα μπορεί να αποτρέψει τα άτομα με 

ουσιοεξάρτηση να αναγνωρίσουν το πρόβλημά τους και να ζητήσουν 

βοήθεια, προσπαθώντας να αποφύγουν την «ταμπέλα» του στίγματος 

και την άποψη ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τα άτομα αυτά, ότι είναι 

«χαμένη υπόθεση». Επίσης, τα συναισθήματα ντροπής, ενοχής και 
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αναξιότητας που προκαλούνται μέσω του στιγματισμού μπορεί να 

αποτρέψει την πρόσβαση στη θεραπεία, επειδή ακριβώς αισθάνονται 

ότι «δεν αξίζω να ασχοληθεί κάποιος μαζί μου». Παρόμοια 

συναισθήματα βιώνουν και οι οικογένειες των ατόμων με 

ουσιοεξάρτηση, αφού νιώθουν ντροπή να μιλήσουν με κάποιο για το 

συγκεκριμένο ζήτημα και ότι θα έπρεπε να είναι σε θέση να το 

αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Ταυτόχρονα, ανησυχούν ότι η κοινωνία 

τους θεωρεί υπεύθυνους για την κατάσταση του οικείου τους ατόμου. 

 

Ο στιγματισμός όμως μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην 

ολοκλήρωση της θεραπείας. Συνήθως, η χαμηλή αυτοεκτίμηση των 

ουσιοεξαρτημένων ατόμων ενόσω σε θεραπεία, τους αποτρέπει να 

πιστέψουν στην απεξάρτηση τους. Επίσης, η στάση των άλλων 

ατόμων με τα οποία έρχονται σε επαφή, συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού των διάφορων υπηρεσιών μπορεί να ενισχύσει τα 

αρνητικά συναισθήματα τους που σχετίζονται με το φόβο τους για 

αποτυχία. Στο στιγματισμό μπορεί να συμβάλει το προσωπικό ενός 

ευρέως φάσματος υπηρεσιών, όπως των θεραπευτικών 

προγραμμάτων, φαρμακείων, νοσοκομείων, οδοντιατρείων, 

υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης (αστυνομία, φυλακές, δικαστήρια).  

 

Η εργοδότηση και η στέγαση είναι επίσης τομείς όπου το στίγμα 

μπορεί να προβεί σοβαρό εμπόδιο στην απεξάρτηση και 

αποκατάσταση των ατόμων με ουσιοεξάρτηση. Σημαντικό εύρημα 

μιας έρευνας που απευθυνόταν σε εργοδότες, ήταν ότι σχεδόν τα δύο 

τρίτα των εργοδοτών δεν θα εργοδοτούσαν κάποιο πρώην χρήστη 

ηρωίνης ή κρακ κοκαΐνης έστω και αν ήταν τα αρμόδια άτομα για τη 

θέση. Επίσης, αναφορικά με τη στέγαση οι ενοικιαστές 

παρουσιάζονται διστακτικοί και απρόθυμοι να ενοικιάσουν σε άτομα 

με εξάρτηση. Επιπρόσθετα, η τοπική κοινωνία συχνά είναι αρνητική 

στην ιδέα να διαμένει στη γειτονιά της άτομο με ουσιοεξάρτηση ή 

ακόμη την ύπαρξη θεραπευτικής υπηρεσίας στη γειτονιά.  
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Ο στιγματισμός επιπρόσθετα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις 

προσπάθειες και πολιτικές της Πολιτείας, όπως στις πολιτικές για 

κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και αποκατάσταση καθώς 

και στην ενίσχυση της αποδοχής του φαινομένου ως ζήτημα δημόσιας 

υγείας παρά ως ζήτημα ποινικής δικαιοσύνης. Συνεπώς, η Πολιτεία 

αλλά και η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει πρώτιστα το 

στιγματισμό αυτών των ατόμων έτσι ώστε να έχει επιτυχία η θεραπεία 

και κοινωνική τους αποκατάσταση.  

 

Το κοινωνικό στίγμα είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα 

που στερεί από κάποιον το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής και της 

ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Το στίγμα επηρεάζει όχι 

μόνο τους ανθρώπους που ζουν με εξάρτηση, αλλά και τις οικογένειες 

και τους οικείους τους. Είναι πολλές φορές, μάλιστα, ο κύριος λόγος 

για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητούν βοήθεια και θεραπεία. Το 

στίγμα όμως είναι και χειροπιαστό – χτίζεται από τις συμπεριφορές 

όλων μας, απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν τη 

δύναμη να διαχειριστούν την εξάρτησή τους. Το στίγμα γεννιέται από 

στάσεις και συμπεριφορές και μόνο μέσα από την αλλαγή αυτών 

μπορεί να απαλειφθεί. 

 

Ενδεικτικά, από το Δείκτη Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ) ο οποίος αφορά 

στη συστηματική καταγραφή των χαρακτηριστικών όλων των 

χρηστών που ζητούν βοήθεια από όλα τα συμβουλευτικά και 

θεραπευτικά προγράμματα της χώρας, για το έτος 2019 προκύπτουν 

τα εξής βασικά: από το σύνολο των 1404 ατόμων που καταγράφηκαν 

στη θεραπεία: 1.Το 42,4% δεν είχαν καμιά απασχόληση (είτε 

οικονομικά μη ενεργοί, είτε αποθαρρυμένοι, είτε άνεργοι), 2. Το 

35,4% είχαν μέχρι πρωτοβάθμια εκπαίδευση (είτε τέλειωσαν μόνο το 

δημοτικό, είτε το διέκοψαν) και 3. Το 7,6% δεν είχε σταθερή στέγη, 

ενώ 8 άτομα ήταν άστεγα. 

 

Επίσης το συνολικό κοινωνικό κόστος των παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο για το 2018, καταγράφηκε με 

βάση τα δεδομένα της έρευνας κοινωνικού κόστους που 
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πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΑΑΕΚ, στα €74,074,537, το 

οποίο αντιστοιχεί στο 0.35% του ΑΕΠ. Το ποσό αυτό παρουσιάζει 

αύξηση κατά €13,491,745 (+22.3%), σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας κοινωνικού κόστους των 

παράνομων ουσιών εξάρτησης του 2016 (€60,582,792), στην οποία η 

συνολική δαπάνη αντιστοιχούσε στο 0.33% του ΑΕΠ.  

 

Συνεπώς τα όσα βιώνουν τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα, τους οδηγούν 

αναπόφευκτα στην απομόνωση και την κοινωνική περιθωριοποίηση 

καθιστώντας την όποια προσπάθειά τους να απαλλαγούν από την 

εξάρτηση, ακόμη πιο δύσκολη. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, κατέχουν κυρίαρχη θέση σε ότι αφορά το 

τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικές αντιλήψεις. 

Καθοριστικός είναι ο ρόλος των ΜΜΕ και όσον αφορά τη δημόσια 

αντίληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών και των ατόμων που 

καταφεύγουν σε αυτές. 

 

Είναι γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται συχνά το 

φαινόμενο των εξαρτήσεων έχει ως βασικό στόχο την πρόκληση 

μεγαλύτερου ενδιαφέροντος στο κοινό με αποτέλεσμα η μεταφορά 

της είδησης να μην παρουσιάζει πάντα την πραγματική διάσταση ενός 

γεγονότος ή να μην γίνεται με τρόπο φρόνιμο και επιστημονικά 

τεκμηριωμένο.Τα ΜΜΕ, δυστυχώς, έχουν συμβάλει, και σε κάποια 

μεμονωμένα περιστατικά συνεχίζουν να συμβάλλουν, σημαντικά στη 

διαμόρφωση, τη συντήρηση και τη διάδοση του κοινωνικού στίγματος 

που συνοδεύει τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα. Μέσα από τηλεοπτικές 

σειρές και κινηματογραφικές ταινίες, ιστορίες και ρεπορτάζ σε 

εφημερίδες και περιοδικά, στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοσή τους, 

εκπομπές λόγου και συζητήσεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, πιο 

συχνά αναπαράγεται το κοινωνικό στίγμα παρά να καταπολεμάται, 

ακόμη και όταν οι προθέσεις των παραγωγών τους είναι εντελώς 

διαφορετικές. Η διαιώνιση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει 

τα ουσιοεξαρτημένα άτομα δε βοηθά παρά στη διαιώνιση του 

σύγχρονου φαινομένου των εξαρτήσεων. Τέτοιες πρακτικές 

αποξενώνουν και αποδυναμώνουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
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πρόβλημα ενώ, τις περισσότερες φορές, τα αποτρέπει να αναζητήσουν 

βοήθεια, φοβούμενα μη στιγματιστούν.  

 

Ως εκ τούτου, η αποδυνάμωση του κοινωνικού στίγματος είναι 

ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου η πολιτεία και η κοινωνία να 

καταφέρουν να σταθούν με τρόπο αποτελεσματικό απέναντι στο 

πρόβλημα των εξαρτήσεων. Για να γίνει αυτό εφικτό χρειάζεται, 

χωρίς αμφιβολία και η συμβολή των ΜΜΕ. Μέσα από την 

αυτορρύθμισή τους και την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση 

των επαγγελματιών στα ΜΜΕ, είναι δυνατόν να περιοριστεί 

σημαντικά, αν όχι να σταματήσει, η διάχυση του κοινωνικού 

στίγματος από τα ΜΜΕ.  

 

Για αυτό ακριβώς το λόγο η ΑΑΕΚ ετοίμασε για πρώτη φορά τον 

Οδηγό Καλής Πρακτικής για τα ΜΜΕ: Αντιμετωπίζοντας το στίγμα 

της εξάρτησης το 2013 ενώ το 2019 με τη συμβολή και τη συνεργασία 

της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Επιτροπής Δημοσιογραφικής 

Δεοντολογίας, της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, του Γραφείου Τύπου 

και Πληροφοριών και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων .  

 

Ο αναβαθμισμένος Οδηγός, βασιζόμενος τόσο στο νομοθετικό 

πλαίσιο της Κύπρου, σε πτυχές που αφορούν στις αναφορές στα 

ανήλικα άτομα, καθώς και άλλους οδηγούς και κατευθυντήριες 

γραμμές που υπάρχουν στην Ευρώπη, αποσκοπεί στο να βοηθήσει 

τους Λειτουργούς των ΜΜΕ να αναφέρονται με ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα στο θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών, ώστε να 

συμβάλλουν καθοριστικά στην καταπολέμηση του στίγματος, στην 

κατανόηση του φαινομένου, τη στήριξη των ατόμων με εξάρτηση, την 

παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης καθώς και στη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των παιδιών. Στα παραρτήματα του Οδηγού 

περιλαμβάνονται πλέον κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τους 

Λειτουργούς ΜΜΕ: (α) πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες 

και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, (β) συχνές 

ερωτήσεις και (γ) διαθέσιμα προγράμματα που λειτουργούν στην 
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Κύπρο. η ΑΑΕΚ στην ετοιμασία του Οδηγού Καλής Πρακτικής για 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Αντιμετωπίζοντας το στίγμα της 

Εξάρτησης.  

 

Είναι παραδεκτό ότι τα ΜΜΕ μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και 

να βοηθήσουν το κοινό να κατανοήσει καλύτερα διάφορες κοινωνικές 

προκλήσεις, ειδικά για θέματα που αφορούν στη ψυχική υγεία, αλλά 

και σε άλλα σύγχρονα θέματα, όπου το στίγμα αποτελεί εμπόδιο 

ένταξη στην θεραπεία και για την κοινωνική επανένταξη. Ωστόσο, 

μέχρι σήμερα οι αναφορές στα θέματα ουσιοεξάρτησης παραπέμπουν 

ως επί το πλείστον, στην εγκληματική διάσταση του φαινομένου, τις 

καταχρήσεις διάσημων προσωπικοτήτων και τις περιπτώσεις θανάτων 

που ήταν συνέπεια της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ 

αραιότερες είναι οι αναφορές σε θέματα που αγγίζουν πτυχές όπως 

είναι η θεραπεία και η  κοινωνική επανένταξη.  

Παρόλα αυτά ο Οδηγός καλής πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας είναι ένας απλός και πρακτικός Οδηγός, ο οποίος δεν 

επιδιώκει να επιδείξει στους Λειτουργούς των ΜΜΕ τι να σκεφτούν, 

πώς να εκφράσουν ή να καταγράψουν ένα γεγονός, αλλά με ποιον 

τρόπο μπορούν να μεταφέρουν αυτά που επιλέγουν, χωρίς να 

παραβιάζονται οι κανόνες δεοντολογίας και χωρίς να παραβιάζονται, 

ειδικότερα, τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν θέματα 

με την εξάρτηση.  

 

Η «δύναμη» των ΜΜΕ έγκειται και στη δυνατότητά τους να 

διαμορφώνουν στάσεις, αντιλήψεις και έννοιες. Έτσι, οι Λειτουργοί 

των ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για έναν 

επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εξάρτησης που να 

απομακρύνεται από τον στιγματισμό των ανθρώπων που τη βιώνουν. 

Το κοινωνικό στίγμα είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα 

που στερεί από κάποιον το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής και της 

ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Το στίγμα επηρεάζει όχι 

μόνο τους ανθρώπους που ζουν με εξάρτηση αλλά και τις οικογένειες 

και τους οικείους τους. Είναι πολλές φορές, μάλιστα, ο κύριος λόγος 

για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητούν βοήθεια και θεραπεία. Το 
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στίγμα όμως είναι και χειροπιαστό - χτίζεται από τις συμπεριφορές 

όλων μας, απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν τη 

δύναμη να διαχειριστούν την εξάρτησή τους. Το στίγμα γεννιέται από 

στάσεις και συμπεριφορές και μόνο μέσα από την αλλαγή αυτών 

μπορεί να απαλειφθεί. 

 

Η ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας επηρεάζει 

καθοριστικά τον τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Η διαμεσολαβητική τους λειτουργία συνδιαμορφώνει και 

«οριοθετεί» το περιεχόμενο και την ημερήσια διάταξη της δημόσιας 

σφαίρας, αφού για την πλειοψηφία των ατόμων, τα ΜΜΕ 

αντιπροσωπεύουν την κύρια πηγή πληροφόρησης. 

Η δυνατότητα των μέσων να προσεγγίζουν ένα ευρύ κοινό αλλά και 

να συμμετέχουν στην διαδικασία διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, τα 

καθιστά φορείς ιδιαίτερης ισχύος και κρίσιμους παράγοντες για την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα δημόσια πράγματα και 

ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Επιπρόσθετα τα ΜΜΕ 

διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στη διάδοση ιδεών που αφορούν στα 

δικαιώματα των παιδιών, στην ανάπτυξη κουλτούρας σεβασμού προς 

αυτά και επιτελούν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που τα αφορούν. 

 

Οι λειτουργοί της έντυπης, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής 

δημοσιογραφίας έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν μέσα 

από το έργο τους για απρόσκοπτη μεταφορά των ειδήσεων και 

αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση 

αναφορικά με την ουσιοεξάρτηση και τις πτυχές που τη συνθέτουν. 

Παράλληλα, τα ΜΜΕ καλούνται να διαχειρίζονται και να 

επεξεργάζονται το υλικό που έχουν στα χέρια τους, με πλήρη σεβασμό 

σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 

δικαιώματα των παιδιών αλλά και σε ότι αφορά θέματα δεοντολογίας 

ευρύτερα.  

 

Αυτός ο απλός, πρακτικός οδηγός δεν επιδιώκει να επιδείξει στους 

Λειτουργούς των ΜΜΕ τι να σκεφτούν, να εκφέρουν ή να 
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καταγράψουν, αλλά με ποιο τρόπο μπορούν να μεταφέρουν αυτά που 

επιλέγουν, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες δεοντολογίας και χωρίς 

να παραβιάζονται δικαιωμάτων των παιδιών. Πέρα από αυτό όμως, η 

δύναμη των ΜΜΕ έγκειται και στη δυνατότητα τους να 

διαμορφώνουν στάσεις, αντιλήψεις και έννοιες.  Έτσι, οι Λειτουργοί 

των ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για έναν 

επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εξάρτησης που να 

απομακρύνεται από τον στιγματισμό των ανθρώπων που τη βιώνουν.  

 

Η εμπειρία μέσα από παραδείγματα από άλλους τομείς, όπως είναι το 

παράδειγμα της ψυχικής ασθένειας αλλά και του ιού HIV/AIDS, 

καταδεικνύουν ότι στάσεις και συμπεριφορές δύναται να αλλάξουν.  

 

Κάποιοι από τους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό είναι οι πιο κάτω:  

 

1. Βελτίωση της γνώσης και κατανόησης του κοινού για την 

ουσιοεξάρτηση 

Η άγνοια γύρω από το φαινόμενο της εξάρτησης συχνά οδηγεί στην 

αρνητική στάση της κοινωνίας έναντι των ατόμων με ουσιοεξάρτηση. 

Η αντικειμενική ενημέρωση του κοινού είναι κατεξοχήν κύρια 

προτεραιότητα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.  Ο 

στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκστρατειών διαφώτισης, της 

ιστοσελίδας της ΑΑΕΚ, μέσω της χρήσης σύγχρονων μέσων όπως τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχευμένες διαφημίσες, κατάρριψη 

μύθων κ.α. 

   

2. Ενίσχυση μέτρων κοινωνικής επανένταξης/υποστήριξης 

Η κοινωνική επανένταξη αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης συνιστώσα 

μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για αντιμετώπιση της εξάρτησης, 

ενώ ορίζεται ως η «κάθε κοινωνική παρέμβαση με στόχο την ένταξη 

πρώην ή νυν προβληματικών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών στην 

κοινότητα». Η κοινωνική επανένταξη βασίζεται σε τρεις βασικούς 

άξονες: (1) στέγαση (2) εκπαίδευση/κατάρτιση και (3) απασχόληση 

(συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης). Η ΑΑΕΚ 

προωθεί θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για 
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τα άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής 

επανένταξης/υποστήριξης μέσω του σχεδίου Παροχής Οικονομικής 

Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης 

οικονομικής βοήθειας, έχει εκδώσει τον Οδηγό Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Επανένταξης και παράλληλα επιχορηγεί στοχευμένο 

πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης.  

 

3. Ενθάρρυνση συμμετοχής σε θεραπεία αντί φυλάκισης 

Σύμφωνα με το σωφρονιστικό κώδικα, η φυλακή έχει ως στόχο την 

επανένταξη του εγκληματία στο κοινωνικό σύνολο. Εντούτοις, ως 

τόπος κοινωνικής απόρριψης, αποτελεί ένα μηχανισμό κοινωνικού 

αποκλεισμού, τόσο των εγκλείστων όσο και αυτών που 

αποφυλακίζονται. Ο εγκλεισμός έχει ως συνέπεια την απομάκρυνση 

των κρατουμένων από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και την 

αγορά εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά 

και μετά την αποφυλάκιση οι δυνατότητες για κοινωνική και 

επαγγελματική επανένταξη είναι περιορισμένες. Η μακρά παραμονή 

εκτός αγοράς εργασίας καθώς και η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης 

επιτείνουν την ανεργία και την περιθωριοποίηση. Ο στιγματισμός που 

συνοδεύει τον αποφυλακισθέντα αποτελεί καταλύτη στη δυνατότητα 

προσαρμογής του. 

 

Ο οδηγός για τα ΜΜΕ αποτελεί μέρος μια ολοκληρωμένης πολιτικής 

της ΑΑΕΚ για την αντιμετώπιση του στίγματος σε ότι αφορά τα άτομα 

με ουσιοεξάρτηση. Ενδεικτικά η ΑΑΕΚ έχει αναπτύξει εκστρατεία 

διαφώτισης/ενημέρωσης που αφορά στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα της ουσιοεξάρτησης 

και στη διαμόρφωση κλίματος κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης 

απέναντι στα ουσιοεξαρτημένα άτομα και στα άτομα με ιστορικό 

εξάρτησης με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματά τους και στην 

καταπολέμηση του στίγματος. 

 

Εν κατακλείδι, η κοινωνία αναμένει από τα άτομα με εξάρτηση να 

αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να επιδείξουν μεγαλύτερη 

προσωπική ευθύνη. Όμως πρέπει ως αντάλλαγμα και η κοινωνία να 
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ασκήσει αυτοκριτική και να αρχίσει να αντιμετωπίζει τις αρνητικές 

στάσεις και τα εμπόδια που κρατούν τα άτομα με εξάρτηση 

κλειδωμένα στο δυσλειτουργικό τρόπο ζωής τους. Γιατί εάν η 

κοινωνία θεωρεί σημαντική την αντιμετώπιση του φαινομένου τότε 

εξίσου σημαντική θα πρέπει να θεωρήσει και την αντιμετώπιση του 

στίγματος. 

 

Γιατί αν δεν αλλάξουμε όλοι μαζί, θα συνεχίσουμε όλοι, εμείς και τα 

παιδιά μας, να είμαστε «εξαρτημένοι» από τις προκαταλήψεις μας! 
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Η Πνευματικότητα σε Παιδιά και Εφήβους 

 

Ελεονώρα Παπαλεοντίου – Λουκά 

Παιδαγωγός &  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας 

 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Εmail: E.Papaleontiou@euc.ac.cy 

 

 

Περίληψη: Ο όρος ‘Πνευματικότητα’ αναφέρεται στην εμπλοκή 

με ό, τι μπορεί να θεωρηθεί ιερό, θείο, ή πέρα από τον υλικό κόσμο 

(Miller & Thoresen 2003) και περιλαμβάνει προβληματισμούς 

σχετικά με το υπερβατικό και μιας καθολικής και έμφυτης 

μεταφυσικής αναζήτησης (Zinnbauer, 1997). Σκέψεις και 

συναισθήματα πνευματικότητας αποτελούν  σε μεγάλο βαθμό, 

μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης των παιδιών, όπως εξάλλου 

συμβαίνει με  τη σωματική, πνευματική ή συναισθηματική τους 

ανάπτυξη. Οι Hay & Nye, όπως και ο John Bradford θεωρούν ότι 

η πνευματικότητα είναι έμφυτη και  εγγενής στα παιδιά, πράγμα 

που σημαίνει πως η πτυχή αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, 

αν θέλουμε να πετύχουμε μια πραγματικά ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών. Παραμέληση της ανάγκης αυτής των παιδιών για 

βίωση της αλήθειας, της δικαιοσύνης ή του μυστηρίου, μπορεί να 

τα οδηγήσει στο να εκφράζουν τον φόβο, το θυμό και τον πόνο τους 

με μη λειτουργικούς τρόπους και το κενό αυτό στην ανάπτυξή 

τους, μπορεί να έχει ανεπιθύμητες και θλιβερές συνέπειες. 

 

Λέξεις–Κλειδιά: Πνευματική Ανάπτυξη, Ολόπλευρη Ανάπτυξη 

Παιδιών-Εφήβων 

 

 

Εισαγωγή 

 

«Η Πνευματική ανάπτυξη και οι συγγενικές της έννοιες,  όπως η 

πνευματικότητα, η θρησκεία και η πίστη, είναι ένα από τα ακανθώδη 

ζητήματα και μια ‘τυφλή περιοχή’ στην ανάπτυξη των παιδιών 
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(Roehlkepartain, E. P., Benson, Scales, P.,  Kimball, L. &Ebstyne 

King P., 2008).  Η ιστορική περιθωριοποίηση της θρησκείας και της 

πνευματικότητας στις κοινωνικές επιστήμες  πιθανόν να σχετίζεται με 

προκαταλήψεις ακαδημαϊκών και άλλων για τη θρησκεία... Ωστόσο, 

πρόσφατα υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση  ότι η πνευματική 

ανάπτυξη είναι μια σημαντική, αλλά και πολύπλοκη διάσταση της 

ζωής που πρέπει να μελετηθεί καλύτερα, ώστε να καλλιεργηθεί μια 

ολιστική  και σφαιρική κατανόηση της ανάπτυξης των νέων  "  

(Roehlkepartainetal, 2008, σ.5).  

 

Παραδοσιακά, οι θεωρίες ανάπτυξης απέρριπταν την ιδέα ότι τα 

παιδιά έχουν τη δυνατότητα για γνήσιες πνευματικές εμπειρίες και 

ικανότητες (π.χ. Goldman, 1964, Kohlberg, 1984, Piaget, 1929,  

Wilber, 1996). Τα παιδιά γενικά θεωρούνταν αναπτυξιακά ανώριμα, 

χωρίς επαρκή πνευματική ανάπτυξη και ανεπαρκή να βιώσουν 

πνευματικές εμπειρίες ή / και να έχουν μια ουσιαστική σχέση με τον 

Θεό.  

 

Πρόσφατες Εξελίξεις στην  Πνευματικότητα  

 

Πιο πρόσφατες ερευνητικές μελέτες  διαπιστώνουν  ότι  τα παιδιά 

έχουν έμφυτη πνευματική ικανότητα και την επιθυμία να μάθουν 

περισσότερα για το ψυχικό κόσμο και τα θεία (Berryman, 1991, 

Cavelletti, 1992, Hardy, 1979).  

 

Πράγματι, υπάρχει ένας αυξανόμενος  αριθμός  στοιχείων που 

υποστηρίζει ότι υπάρχει πνευματική εμπειρία και ικανότητες στην 

παιδική ηλικία (Armstrong, 1985, Hart, 2003. Hay&Nye, 1998, 

Hoffman, 1992, Piechowski, 2001, Robinson, 1978, 1983). Επιπλέον, 

η έρευνα για την πνευματικότητα και  την πνευματική ανάπτυξη των 

εφήβων έχει αυξηθεί δραματικά (Bridges&Moore, 2002, Dowling, 

Gestsdottir, Άντερσον, von Eye, &Lerner, 2003, King&Benson, 2005, 

Lerner, 2004, Youniss, McLellan, &Yates, 1999). 
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 Τι ισχύει τελικά; Η Πνευματικότητα, είναι πράγματι μια πτυχή της  

ανθρώπινης ανάπτυξης και της συνολικής ανάπτυξης του ανθρώπου,  

η οποία όμως αγνοείται ιστορικά στα πλαίσια της μελέτης της  

παιδικής ψυχολογίας . Εντούτοις  «υπάρχει ένας  αυξανόμενος 

αριθμός  στοιχείων που υποστηρίζουν την  ύπαρξη πνευματικής 

εμπειρίας και ικανοτήτων  στην παιδική ηλικία (Armstrong, 1985, 

Hart, 2003, Hay&Nye, 1998, Hoffman, 1992, Piechowski, 2001, 

Robinson, 1978, 1983 Hart, 2005,3).  

 

Εξ’ άλλου, τα παιδιά, σύμφωνα με τον Hart (2003) έχουν μια μυστική 

πνευματική ζωή. Έχουν πνευματικές ικανότητες και εμπειρίες – 

έντονες στιγμές που διαμορφώνουν τη ζωή τους σε διάρκεια χρόνου. 

Από στιγμές θαυμασμού για την εσωτερική σοφία, μέχρι καίρια 

ερωτήματα για το νόημα της ζωής, εκφράσεις συμπόνιας ή/και ακόμα 

αναζήτηση για το τι υπάρχει  πέρα απ’ τον υλικό κόσμο, -οι εμπειρίες 

αυτές  είναι αρκετά καθοριστικές. Συχνά όμως  η ιδέα ότι τα παιδιά 

όντως έχουν πνευματικότητα απορρίπτεται, ή ακόμη χειρότερα, 

χαρακτηρίζεται ως παθολογία από τους ενήλικες . Το  γεγονός αυτό 

μπορεί να  επηρεάσει αρνητικά ένα παιδί ή και να καθηλώσει την 

πνευματική του/της ανάπτυξη. 

 

Tι εννοούμε με τον όρο Πνευματικότητα;  

 

Παρά την υποκειμενική, ασαφή, και δύσκολα κατανοητή φύση της, η 

πνευματικότητα έχει οριστεί ως δημιουργία νοήματος ζωής, 

συναίσθημα συνδετικότητας  με τους άλλους, τον εαυτό, και / ή μια 

ανώτερη δύναμη, καθώς και διεργασία  αναζήτησης σκοπού. 

Επιπλέον, έχει οριστεί και ως  ‘άνοιγμα’ και αναζήτηση, μια 

αυθυπέρβαση, όπου ο εαυτός είναι ενσωματωμένος σε κάτι 

μεγαλύτερο, συμπεριλαμβανομένου του ιερού / θείου (Goldestein, 

2010, Hart, 2005).  

 

Η Πνευματικότητα αναφέρεται στην ενασχόληση ενός ατόμου με  ό,τι 

αυτός/τη θεωρεί ιερό, θείο, ή πέρα από τον υλικό κόσμο (Miller & 
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Thoresen 2003) και περιλαμβάνει προβληματισμούς σχετικά με το 

υπερβατικό και το μεταφυσικό.  

                     

Είναι μια αίσθηση αναζήτησης απαντήσεων για το από πού ήρθαμε, 

πού  βρισκόμαστε και πού θα πάμε (Hart, 2005, 8). 

 

Πνευματικότητα και Θρησκευτικότητα 

 

Η πνευματικότητα, η θρησκευτικότητα και η ηθική συνδέονται στενά. 

Οι όροι "πνευματική ανάπτυξη", "ανάπτυξη της πίστης» και 

«θρησκευτική ανάπτυξη» έχουν διαφορετικές σημασίες, αλλά συχνά 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. 

 

 Η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα είναι επικαλυπτόμενες 

έννοιες. Υπό  αυτή την έννοια, η πνευματικότητα αποτελεί μια 

προσωπική εσωτερική κατάσταση της ύπαρξης, η οποία μπορεί να 

βρίσκεται μέσα ή έξω από το πλαίσιο της θρησκείας (Goldestein, 

2010, 205-206, Beck, 1986, Canda, 1997, Carroll, 1998, Chandler, 

Holden, και Kolander , 1992, Cooketal, 2000,. Hinterkopf, 1994, 

Hodge, Cardenas, και Montoya, 2001, Ingersoll, 1994, Pargament & 

Mahoney, 2002, Shafranske& Maloney, 1990, Westgate, 1996).  

 

Η πίστη και η πνευματικότητα δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες 

έννοιες.  Ίσως η τομή τους και το κοινό τους σημείο να είναι η έννοια 

του ιερού ή του θείου.  

 

Κάποιος μπορεί, επομένως, να είναι:  

* Πνευματικός & Θρησκευόμενος   

* Πνευματικός αλλά όχι Θρησκευόμενος  

* Θρησκευόμενος αλλά όχι Πνευματικός  

* Ούτε  Πνευματικός, ούτε Θρησκευόμενος  (Zinnbauer, 1997) 

 

Μορφές Πνευματικότητας  

 

Μεταξύ άλλων η πνευματικότητα περιλαμβάνει:  
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• Ενδοσκόπηση, στοχαστική σκέψη και αναζήτηση, η οποία 

εκφράζεται με ερωτήματα  

       όπως:  

 Ποιος είμαι;  

 Γιατί είμαι εδώ;  

 Από πού ερχόμαστε;                          

 Ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της ζωής /θανάτου;                     

 Γιατί  θα πρέπει να ενεργώ ‘σωστά’;                                                     

 Γιατί υπάρχει τόσο  κακό (ή άδικο) στον κόσμο;  

 

• Την αυθυπέρβαση, στην οποία ο εαυτός είναι ενσωματωμένος  σε 

κάτι μεγαλύτερο, συμπεριλαμβανομένου του θείου.   

                          

• Την αναζήτηση σύνδεσης με τους άλλους και με κάποιον έξω  από 

τον εαυτό.  

 

• Μια στάση  συνεισφοράς, γενναιοδωρίας και ευγνωμοσύνης  

 

• Αξίες, απόψεις για το τι θεωρείται καλό ή κακό, ή το τι είναι 

σημαντικό στη ζωή. 

 

• Μια αίσθηση μυστηρίου, κατάπληξης και  δέους.  

      (Hay & Nye 2006, Μάργκαρετ Crompton, Beck, 1992, Benson, 

2003) 

• εμπιστοσύνη ή εμπειρία που σχετίζεται με τον Θεό 

• προσευχή  

• αίσθηση  μιας βαθιάς εσωτερικής ειρήνης  

• ύπαρξη  εσωτερικής δύναμης που διευκολύνει μια δύσκολη 

κατάσταση να ξεπεραστεί 

• αίσθηση χαράς και έκστασης  

• αίσθηση αγάπης και συνδετικότητας  

• αναζήτηση / αίσθηση του νοήματος  και σκοπού στη ζωή  

• συγχωρητικότητα  

• ενσυναίσθηση και συμπόνοια  
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• απορία και φιλοσοφική αναζήτηση διορατικότητας και  σοφίας  

• εμπειρίες στη φύση και στην κοινοτική ζωή  

(Roehlkepartain, E. et al, 2008, Hart, 2006, Reimer & Furrow, 

2001, Bussing, Α, Ostermann, T., &Matthiesen, PF, 2006). 

 

Πνευματικότητα :   Η ευρύτερη της έννοια  

 

Επιπλέον, η πνευματικότητα με την ευρύτερη  έννοια της μπορεί να 

περιλαμβάνει: φιλοδοξίες,  ηθική ευαισθησία, δημιουργικότητα,  

αγάπη,   φιλία,  ανταπόκριση στη φυσική και  ανθρώπινη ομορφιά, 

στην επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργία, εκτίμηση, 

θαυμασμό για το  φυσικό κόσμο, τα διανοητικά επιτεύγματα, τη 

σωματική δραστηριότητα, την υπερνίκηση των  δυσκολιών, την 

ανιδιοτελή αγάπη, την αναζήτηση νοήματος και αξιών  με τις οποίες 

να ζούμε.  

Φαίνεται, τελικά, να υπάρχει μια έκφραση πνευματικότητας η οποία 

μπορεί να εντοπιστεί, αλλά  και να καλλιεργηθεί σε κάθε παιδί 

/άνθρωπο. 

 

Εμπειρίες Νέων και η Σημαντικότητά τους 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Ποτέ δεν 

είχα 

τέτοια 

εμπειρία 

Είχα βιώσει 

τέτοια 

εμπειρία . . . 

Αλλά δεν 

είχε για 

μένα 

πνευματικ

ό νόημα 

Και είχε 

για μένα 

πνευματι

κό 

νόημα 

Βίωση μιας 

εσωτερικής δύναμης 

ώστε να αντεπεξέλθει 

κανείς δύσκολες 

καταστάσεις. 

22% 39% 38% 
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Βίωση μιας βαθιάς 

εσωτερικής ειρήνης. 
24% 40% 36% 

 

 

Βίωση μιας αίσθησης 

πληρότητας, χαράς 

και  έκστασης. 

 

20% 48% 33% 

 

Βίωση  μιας 

συγκλονιστικής 

αίσθησης αγάπης. 

 

26% 44% 30% 

Βίωση μιας θεεϊκής 

ενέργειας,  παρουσίας, 

ή  φωνής. 

 

51% 19% 30% 

Αίσθηση ενότητας με 

το σύμπαν και όλα τα 

ζωντανά όντα. 

23% 49% 29% 

Συνάντηση / 

παρακολούθηση / 

μαθήτευση σε ένα 

πνευματικό δάσκαλο  / 

καθοδηγητή. 

52% 24% 23% 

Βίωση μιας αίσθησης 

συναισθηματικής 

εγγύτητας ή σύνδεσης 

με τους ανθρώπους 

γύρω μας. 

 

 

48% 30% 22% 
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Προσωπική βίωση 

μιας θαυματουργικής 

κατάστασης (κάτι 

που φυσιολογικά δε 

συμβαίνει)  

47% 30% 21% 

 

Βίωση μιας 

προσωπικής-

σωματικής θεραπείας 

(ή τέτοιων θεραπειών 

σε άλλους). 

 

52% 28% 20% 

Πνευματική εμπειρία 

με αγγέλους ή άλλα 

πνευματικά όντα. 

68% 17% 15% 

Συνάντηση με μια 

μεγάλη πνευματική 

μορφή  που δεν είναι 

πλέον στη ζωή. 

71% 17% 12% 

 

 Επικοινωνία με 

κάποιον που έχει 

πεθάνει. 

 

74% 16% 10% 

 

Πνευματικότητα και  θετικές συσχετίσεις 

 

Οι ερευνητές έχουν βρει θετικές συσχετίσεις μεταξύ της 

πνευματικότητας και των θετικών ψυχολογικών καταστάσεων 

(Richards & Bergin, 1997) συμπεριλαμβανομένης της αυτοεκτίμησης 

(Falbo & Shepperd, 1986, Pedersen, 1999, Pedersen, Williams, & 

Kristensen, 2000), της υποκειμενικής ευημερίας (Diener ,Suh, Lucas, 

& Smith, 1999, Ellison, 1991, Fabricatore, Handal, &Fenzel 2000, 

Myers & Diener, 1995, Pedersen et al, 2000, Witter, Stock, Okun, 
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Goldstein & Haring, 1985), και της σωματικής υγείας (George, 

Larson, Koenig, & McCullough, 2000, Larson & Larson, 2003, 

Musgrave, Allen, & Allen, 2002, Pedersen, 1999, Pedersen et al 2000), 

της ψυχικής υγείας και ευεξίας, δηλαδή, οποιαδήποτε μορφή πίστης 

φαίνεται να βοηθά τους ασθενείς (Mohr &Huguelet, 2004, Mofidi, 

Devellis, et al 2006, Mofidi, DeVellis, et al 2007), αίσθησης νοήματος 

/ σκοπού και μειωμένων  πιθανοτήτων για ριψοκίνδυνες 

συμπεριφορές  (Davis et al 2003) 

 

Έλλειψη πνευματικότητας και αρνητικές συσχετίσεις  

 

Η έλλειψη πνευματικότητας στη ζωή ενός ατόμου, από την άλλη, έχει 

συνδεθεί με αρκετά αρνητικά αποτελέσματα  στη συμπεριφορά  και 

ψυχολογία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας και του άγχους 

(Baker&GORSUCH, 1982, Davis, Kerr, και Robinson-Kurpius, 2003, 

Gartner, Larson, &Allen, 1991 , Sturgeon&Hamley, 1979), της 

κατάθλιψης (Wright, Frost, και Wisecarver, 1993), του στρες  

(James&Samuels, 1999), και της κατάχρησης ουσιών (Hodge, 

Cardenas, και Montoya, 2001, Maton&Zimmerman, 1992).  

 

Είναι η  Πνευματικότητα ένα Εγγενές φαινόμενο;  

 

Οι πνευματικές σκέψεις και συναισθήματα  είναι και αυτά ένα μέρος 

της διαδικασίας ανάπτυξης  των παιδιών, όπως είναι η σωματική, η 

νοητική,  η κοινωνική και η συναισθηματική τους ανάπτυξη. Μπορεί 

να υποστηριχθεί ότι όλα τα παιδιά  έχουν  κάποια εγγενή 

πνευματικότητα, η οποία  θα  πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

προκειμένου   να επιτευχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και 

η σφαιρική ικανοποίηση των  αναγκών τους (Seden, 2005). Σύμφωνα 

με τους Hay και Nye  (1998) η πνευματικότητα είναι έμφυτη στα 

παιδιά, καθώς είναι  βιολογικά ενσωματωμένη στο ανθρώπινο είδος, 

ως μια ολιστική συνειδητότητα της πραγματικότητας, η οποία υπάρχει 

δυνητικά σε κάθε ανθρώπινο ον  (σελ.57). 
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Εξάλλου, σύμφωνα με τον O'Murchu (2000), το ενδιαφέρον για την 

πνευματικότητα πηγάζει από μια φυσική τάση του ανθρώπου να 

αναζητά το απόλυτο   νόημα   και  σκοπό στη ζωή. Ο Tacey (2003) 

πιστεύει επίσης ότι  όλοι οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νέοι, έχουν   

έμφυτη   μια τέτοια πνευματική αναζήτηση. Ο Rolheiser (1998) 

πιστεύει, επίσης, ότι  κάθε άνθρωπος αναπτύσσει μια προσωπική 

πνευματικότητα. Την ορίζει, μάλιστα, ως μια συνειδητότητα του ποιοι 

είμαστε, ποιο είναι το παρελθόν και ποιο το μέλλον μας.  Σύμφωνα με 

αυτή την άποψη, η πνευματικότητα αποτελεί μέρος της κοινής 

ανθρώπινης εμπειρίας.                                                 

 

Ο Hart (2003), επίσης, θεωρεί ότι τα παιδιά είναι δυνατόν   να βιώνουν 

την πνευματικότητα και να  δημιουργούν μια οικεία σχέση με τον Θεό,  

ακόμη και χωρίς κάποια επίσημη  θρησκευτική εκπαίδευση. 

 

 Ο Hart  πήρε συνεντεύξεις από περισσότερα από 100  παιδιά και 

ενήλικες όσον αφορά τις εμπειρίες τους. Τα αποτελέσματα από τις 

συνεντεύξεις  δείχνουν ότι ανεξάρτητα  από τους γονείς τους, τα 

παιδιά βιώνουν πλούσια  την πνευματική πλευρά της ζωής.  

Ο ίδιος αναγνωρίζει τα παιδιά ως πλήρη πνευματικά όντα  και έτσι  

ενθαρρύνει την ανάπτυξη της  πνευματικότητας τους, προσφέροντας 

ένα « Αναλυτικό Πρόγραμμα για καλλιέργεια της Πνευματικότητας» 

που στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη, την  καλλιέργεια δύναμης 

και μιας καλύτερης  προοπτικής στην πορεία ενός παιδιού 

(DonnaChavez).  

 

Πνευματικότητα και εγκέφαλος  

 

Ο Hardy (1979) αναφέρει ότι η ικανότητα να δημιουργεί κανείς  μια 

προσωπική πνευματικότητα, είναι στην πραγματικότητα βαθιά 

χαραγμένη μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο.  

 

Σχετικά πρόσφατη έρευνα  στις Νευροεπιστήμες  (Albright & 

Ashbrook, 2001, Newberg, D'Aquili & Rause, 2001, Ramachandran 

και Blakeslee, 1998) τείνει να επιβεβαιώσει την υπόθεση του Hardy:       
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 Η έρευνα φανερώνει την εγγενή  ικανότητα του εγκεφάλου να 

ανταποκρίνεται στο είδος των εμπειριών που μπορούν να οριστούν  ως 

"θρησκευτικές".       

 

 Οι ερευνητές εντόπισαν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που 

επηρεάζονται / ανταποκρίνονται σε πνευματικές / θρησκευτικές 

εμπειρίες, κατά τη διάρκεια που αυτές εμφανίζονται/βιώνονται.         

 

Ο Vilayanur Ramachandran (2006), ένας καταξιωμένος νευρολόγος 

από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, εντόπισε, σε 

συνεργασία με τους συναδέλφους του, μια περιοχή του εγκεφάλου 

που φαίνεται να σχετίζεται στενά με  πνευματικές σκέψεις. Οι 

ερευνητές ονόμασαν την εν λόγω περιοχή (η οποία βρίσκεται πίσω 

από το αριστερό αυτί) «η περιοχή του Θεού» (καθώς φάνηκε να 

παρουσιάζει μια αισθητή αύξηση στα νευρωνικά κυκλώματα και στη 

δραστηριότητα του εγκεφάλου στην παρουσίαση  θρησκευτικών 

εμπειριών / λέξεων). 

 

Η πνευματική αναζήτηση στα παιδιά   

 

Πολλά παιδιά αναζητούν  ενεργά να βιώσουν μιας μορφής 

πνευματικότητα ξεκινώντας από μικρή ηλικία. Φαίνεται να έχουν μια 

εγγενή περιέργεια για τον κόσμο, η οποία εκφράζεται με θαυμασμό, 

δέος και με ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή, το θάνατο και τη σημασία 

τους. Φυσικά, αυτές οι έμφυτες πνευματικές τάσεις των παιδιών 

συνυπάρχουν με την ανωριμότητα, τον εγωισμό και την αφέλεια. 

Αποτελούν αναπτυξιακές ικανότητες,  των οποίων το πλήρες 

δυναμικό μπορεί να ξεδιπλώνεται  σταδιακά κατά τη διάρκεια της 

ζωής  (Hart, 2005).  

 

 Ωστόσο, τόσο οι ενήλικες, όσο και οι συνομήλικοι συχνά   

αποθαρρύνουν την έκφραση μιας πνευματικής εμπειρίας,  τα παιδιά 

συχνά διστάζουν να μιλήσουν για τέτοιες εμπειρίες,  και οι ερευνητές  

είναι συχνά προκατειλημμένοι ή/και αγνοούν αυτήν την πτυχή της 
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ανάπτυξης ενός παιδιού. Η επιτυχία της σειράς  του Harry Potter 

αποτελεί,  ίσως, μια ένδειξη της αναζήτησης από τα  παιδιά του 

μαγικού / υπερβατικού στοιχείου, του μυστηρίου, του φόβου / δέους, 

της φαντασίας και ούτω καθεξής..  

 

Υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτά τα βιβλία για τους γονείς / 

εκπαιδευτικούς, και το οποίο αφορά την καλλιέργεια της πνευματικής 

ζωής των παιδιών, της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους, και 

κατ’ επέκταση της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται τις αντιξοότητες 

της ζωής και να οικοδομούν  συναισθηματική ανθεκτικότητα. 

 

Η εφηβεία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο. Επιπλέον, οι σκέψεις και 

τα συναισθήματα των παιδιών  για το Θεό ή άλλα πνευματικά 

ζητήματα  φαίνεται να αποτελούν φυσιολογικές εκφράσεις στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη… Αποτελούν στοιχεία μιας αναζήτησης για 

κάποια δύναμη μέσα   στο  σύμπαν που να αντιπροσωπεύει την 

αιωνιότητα και τη σταθερότητα.  Επίσης, ερευνητικά δεδομένα 

δείχνουν ο στη θρησκευτική ανάπτυξη, και η οποία συμπεριλαμβάνει 

και την αναζήτηση θεμάτων που έχουν να κάνουν με το Θεό  

(Kirkpatrick&Shaver, 1990). Ακόμα και  παιδιά που δεν έχουν 

μεγαλώσει σε μια θρησκευόμενη οικογένεια είναι πιθανόν να κάνουν 

ερωτήσεις πνευματικού περιεχομένου.  

 

Το δικαίωμα στη πνευματικότητα 

  

Η Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών 

(UNCRC)(1991)  αναγνωρίζει την πνευματική  ανάπτυξη, ένα τομέα 

της ανθρώπινης ανάπτυξης, ο οποίος αξίζει ιδιαίτερης προστασίας.  

  

•  Το Άρθρο  27 αναγνωρίζει  "το δικαίωμα του κάθε παιδιού για  ένα 

τρόπο ζωής, ο οποίος να ευνοεί τη σωματική, πνευματική, ψυχική, 

ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του".  

 

•  Το Άρθρο 17 αναγνωρίζει το δικαίωμα της "πρόσβασης  σε 

πληροφορίες και υλικό από μια ποικιλία από εθνικές και διεθνείς 
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πηγές, ειδικά αυτές που αποσκοπούν στην προώθηση  της 

κοινωνικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και 

της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού ", και  

 

•  Το Άρθρο 14 σημειώνει «το δικαίωμα κάθε παιδιού για ελευθερία 

σκέψης, συνείδησης και θρησκευτικής έκφρασης / εμπειρίας». 

 

Πνευματικά και θρησκευτικά δικαιώματα   

 

Τα Πνευματικά και Θρησκευτικά δικαιώματα περιλαμβάνουν και το 

δικαίωμα προστασίας από διακρίσεις που αφορούν την κοινωνική 

τάξη, καθώς και τις θρησκευτικές ή όποιες άλλες πεποιθήσεις, 

παρέχοντας ελευθερία στη σκέψη  και επιλογή  στη θρησκεία και τον 

τρόπο ζωής.  

 

Τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούν  να αναμένουν από τους ενήλικες να 

ανταποκριθούν  στις ευθύνες τους απέναντί τους, όχι μόνο 

διασφαλίζοντας, αλλά και προάγοντας τη σωματική, ψυχική, 

συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη,  

συμπεριλαμβανομένων και των  πνευματικών τους αναγκών - 

σύμφωνα πάντα με το αναπτυξιακό τους στάδιο και την ηλικία τους.  

 

Πνευματικότητα και Ηθική  

 

Όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να   διαμορφώσουν ηθικές 

κρίσεις. Ο CarlRogers πίστευε  ότι τα παιδιά και οι ενήλικες είναι 

ικανοί να αξιοποιήσουν / εκδιπλώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους 

εάν οι βασικές προϋποθέσεις της αποδοχής, της ‘ζεστασιάς’, της 

ενσυναίσθησης και μιας θετικής σχέσης, πληρούνται. Αυτό μπορεί να 

υποδηλώνει ότι για να μπορέσει να καλλιεργηθεί η πνευματικότητα 

και  η ηθική ανάπτυξη του παιδιού είναι αναγκαία η ύπαρξη ενηλίκων 

με κατανόηση και ενσυναίσθηση.  

 

Η παραγνώριση της σημασίας  και του νοήματος που δίνουν τα παιδιά 

στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη ή το μυστήριο, μπορεί να τα οδηγήσει 
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να εκφράσουν την αντίδραση ή τον πόνο τους με τρόπους που να μην 

είναι αποδεκτοί από την κοινωνία. Ο θυμός και η απόγνωση μπορεί 

να εκφραστούν εξωτερικά με βία απέναντι στους άλλους, ή μπορεί να 

εκφραστούν εσωτερικά, στρεφόμενοι προς τον εαυτό, και οδηγώντας 

έτσι σε κατάθλιψη ή αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό, όχι μόνο να γίνονται σεβαστές, αλλά  και να 

καλλιεργούνται οι πνευματικές αναζητήσεις παιδιών και νέων, ώστε  

να μη δημιουργείται  κάποιο υπαρξιακό κενό, οδηγώντας σε πιθανές 

ανεπιθύμητες, θλιβερές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τραγικές 

συνέπειες.  

 

Τα στάδια της Ηθική ανάπτυξης του Kohlberg 

 

Καθώς τα άτομα περνούν από τα τρία επίπεδα, η ηθική σκέψη τους 

γίνεται πιο εσωτερικευμένη: 

 

Προσυμβατικός συλλογισμός: το χαμηλότερο επίπεδο της ηθικής 

ανάπτυξης. Ο ηθικός συλλογισμός εξαρτάται από εξωτερικές 

ανταμοιβές και τιμωρίες -  το παιδί δεν έχει εσωτερικευμένες ηθικές 

αξίες και έτσι οι ηθικοί συλλογισμοί ελέγχονται από εξωτερικούς  

παράγοντες. 

 

Συμβατικός συλλογισμός: το μεσαίο επίπεδο της ηθικής ανάπτυξης. Τα 

παιδιά ακολουθούν κάποιους νόμους και κανόνες απλά και μόνο 

επειδή είναι νόμοι και κανόνες- αλλά αυτά είναι πρότυπα και κριτήρια 

που επιβάλλονται από τους άλλους όπως τους γονείς, το σχολείο ή από 

τους νόμους της κοινωνίας.  

 

Μετασυμβατικός συλλογισμός: το ανώτερο επίπεδο της ηθικής 

ανάπτυξης. Ο συλλογισμός βασίζεται σε προσωπικά ηθικά κριτήρια- 

η ηθική ανάπτυξη εσωτερικεύεται και δε βασίζεται πλέον σε 

εξωτερικά κριτήρια.  
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 Τα στάδια ανάπτυξης της πίστης (κατά τον Elkind)  

 

Το ‘παγκόσμιο’ στάδιο. Ο Elkind  υποστηρίζει ότι μέχρι την ηλικία 

των 6 ή 7 ετών τα περισσότερα παιδιά δεν κατανοούν πλήρως την 

έννοια της πίστης, και ως εκ τούτου δεν μπορούν αντιληφθούν  τις 

διαφορές μεταξύ των θρησκειών. Μπορούν, ωστόσο,  να εκτιμήσουν 

τα θρησκευτικά σύμβολα και τελετές, χωρίς, όμως, να τα συνδέουν 

κατ’ ανάγκη  με τον άυλο Θεό.  

 

Tο ‘συγκεκριμένο’ στάδιο. Παιδιά ηλικίας 7-12 ετών  αρχίζουν να 

αναπτύσσουν μια πιο έντονη αίσθηση θρησκευτικής ταυτότητας 

βασισμένη   στις προσωπικές εμπειρίες και  θρησκευτικές πρακτικές  

(π.χ. όταν πηγαίνουν στην εκκλησία) . Έτσι,  η θρησκευτική 

ταυτότητα συνδέεται με τις δραστηριότητες της εκκλησίας. Ο Elkind 

υποστηρίζει ότι οι τελετουργίες, όπως το άναμμα κεριών, κτλ.  

λειτουργούν αποτελεσματικά και βοηθούν τα παιδιά  αυτής της 

ηλικίας να κατανοήσουν κάποια θρησκευτικά θέματα. 

 

Tο στάδιο «προσωπικής σύνδεσης» (10-12 ετών): Τα παιδιά στο 

στάδιο  αυτό δεν επικεντρώνονται στις εξωτερικές πράξεις, αλλά  

επικεντρώνονται   στις εσωτερικές πεποιθήσεις. Η θρησκευτική 

ταυτότητα περιλαμβάνει τη σκέψη, την ελεύθερη επιλογή και τις 

πεποιθήσεις. Έτσι, στην προεφηβεία αναδύεται ένα αίσθημα  

προσωπικής εγγύτητας με το Θεό  με τη μορφή μιας πραγματικής 

σχέσης  που τους εμπνέει  εμπιστοσύνη και ασφάλεια. 

 

Έτσι, προοδευτικά, τα παιδιά περνούν από μια αόριστη κατάσταση, 

που μετατρέπεται στη βίωση κάποιων συγκεκριμένων πρακτικών, για 

να περάσει  μετά σε μια πιο αφαιρετική αντίληψη και βίωμα. 

 

Tα στάδια ανάπτυξης της πίστης του Fowler 

 

(Διασκευή από Thompson and Randall, 1999) 

 

Στάδιο 0 : Αδιαφοροποίητη (Πρώιμη) Πίστη (0-2 ετών).  
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Η πρώιμη πίστη αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της βασικής 

ασφάλειας  (και ελπίδας) στις σχέσεις μας με τους  άλλους.  Στηρίζεται  

στην  πρώιμη βίωση  ασφάλειας  από το περιβάλλον του παιδιού (π.χ. 

ζεστό, ασφαλές και με σιγουριά, vs βλαπτικό, με παραμέληση και 

κακοποίηση). Αν  το παιδί ανατραφεί σε ένα ασφαλές και συνεπές 

περιβάλλον, τότε  θα αναπτύξει μια αίσθηση εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας για τον κόσμο και για τα θεία.  Αντίθετα, οι αρνητικές 

εμπειρίες θα προκαλέσουν  δυσπιστία για τον κόσμο και τα θεία. Οι 

εμπειρίες που αφορούν την πίστη στην παιδική ηλικία  είναι χτισμένες 

επάνω στον ασφαλή δεσμό βρέφους-φροντιστή .  Η καλή ανατροφή, 

η προστασία  και η  διαθεσιμότητα του ατόμου που φροντίζει το 

βρέφος,  προσφέρουν τη βάση για την πρώιμη  βίωση όχι μόνο της 

ανθρώπινης, αλλά και της θείας φροντίδας.  

 

Στάδιο 1 : Διαισθητική- Προβολική Πίστη (Προσχολική Ηλικία) 

 

 Η βίωση της πίστης στην προσχολική ηλικία είναι ριζωμένη στη 

φαντασία, τη διαίσθηση και τα άλλα  χαρακτηριστικά  της ανάπτυξης 

του παιδιού. Η Πίστη είναι μαγική, ευφάνταστη, διαισθητική και 

παράλογη.  Είναι γεμάτη με φαντασία και γοητεύεται από τις ιστορίες 

που μιλούν για τη δύναμη του Θεού και τα μυστήρια της γέννησης και 

του θανάτου τα οποία  εσωτερικεύονται ανάλογα με τις  ανησυχίες 

των παιδιών αυτής της ηλικίας (π.χ. προστασία από την απειλή, το 

κακό, την ασθένεια και την εξάρτηση από τους ενήλικες). Αυτό το 

στάδιο χαρακτηρίζεται από την απροστάτευτη έκθεση της ψυχής προς 

το ασυνείδητο.  Η ανάπτυξη της σκέψης και  της γλώσσας 

διευκολύνουν τη χρήση των συμβόλων.  

 

Στάδιο 2 :  Το Μυθικό Στάδιο  (παιδιά κυρίως σχολικής ηλικίας)  

 

 Η πίστη αποτυπώνεται στις ιστορίες που ακούνε και λένε τα παιδιά 

για το Θεό  και οι ερμηνείες αυτών των ιστοριών  μας παρέχουν την 

δυνατότητα να κατανοήσουμε τις  σχέσεις τους με τον Θεό. Η 

συμμετοχή στις ακολουθίες της θρησκευτικής κοινότητας καλλιεργεί 
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τις αρχικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά 

έχουν μια ισχυρή πίστη στη δικαιοσύνη και την ανταπόδοση από τον 

Θεό, ο οποίος στο στάδιο αυτό  είναι σχεδόν πάντα ανθρωπόμορφος. 

 

Στάδιο 3 : Συμβατική Πίστη (12 ετών-εφηβεία).  

 

Η Πίστη περιβάλλεται από μια σιωπηρή αποδοχή των συμβατικών 

θρησκευτικών αξιών που διδάσκονται από τους άλλους, με επίκεντρο 

το αίσθημα για το τι είναι σωστό και τι λάθος, ειδικά όσον αφορά τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Χαρακτηρίζεται από τη συμμόρφωση στη 

θρησκευτική εξουσία και την ανάπτυξη μιας προσωπικής ταυτότητας. 

Τυχόν συγκρούσεις με τις πεποιθήσεις ενός ατόμου αγνοούνται σε 

αυτή τη φάση λόγω του φόβου της αντίφασης. 

 

Στάδιο 4 : Εξατομικευμένη- Στοχαστική Πίστη (τέλη εφηβείας, αρχές 

ενηλικίωσης).   

 

 Η Πίστη έχει σφυρηλατηθεί πάνω στον προσωπικό προβληματισμό 

και τις εμπειρίες και αυτά μπορεί  να προκαλέσουν αμφισβήτηση  

στον έφηβο ή τον ενήλικα για  προηγούμενες πεποιθήσεις  και έτσι 

ανακατασκευάζουν νέες και διαφορετικές πεποιθήσεις και δεσμεύσεις 

που έχουν προσωπικό νόημα, είναι εξατομικευμένες και  εξαρτώνται 

λιγότερο από την καθοδήγηση  άλλων. Το άτομο παίρνει την 

προσωπική ευθύνη για τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά του, και 

έτσι υπάρχει ένα άνοιγμα σε μια νέα πολυπλοκότητα της πίστης. Αυτό 

όμως αυξάνει  τις πιθανές συγκρούσεις πού αφορούν την πίστη του. 

Όπως γίνεται κατανοητό αυτό είναι ένα στάδιο αγώνα. 

 

Στάδιο 5 : Η Πολυδιάστατη Πίστη (Ενηλικίωση) 

 

Η Πίστη έρχεται αντιμέτωπη με πολλά παράδοξα και αντιφάσεις, 

όπως για παράδειγμα τα μυστήρια της προσευχής και λατρείας, αλλά 

και τους λογικούς προβληματισμούς για τις  πεποιθήσεις  και τις αξίες. 

Κατανοώντας την πολυδιάστατη  ‘αλήθεια’  μέσα στη θρησκεία, το 

άτομο επιλύει τις διαφορές από τα προηγούμενα στάδια. 
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Στάδιο 6 : Η Οικουμενική  Πίστη (Ενηλικίωση)  

  

Η Πίστη στηρίζεται σε οικουμενικές αξίες και αλήθειες - π.χ. τη 

δικαιοσύνη, την αγάπη, τη συμπόνια  - που μπορεί να προκαλέσουν 

τα άτομα να  προβούν  σε ασυνήθιστες (και μερικές φορές ακραίες 

ενέργειες  έκφρασης της πίστη τους, όπως η ανιδιοτελής αφοσίωση 

προς τους φτωχούς (Μητέρα Τερέζα) ή η ειρηνική διαβίωση (Γκάντι) 

ή ακόμα και η βίαιη (όπως με DietrichBonhoeffer) αντίσταση στα 

πολιτικά λάθη... Αυτό το επίπεδο της ανάπτυξης της πίστης είναι 

σπάνιο και κάποιοι μπορεί να το αποκαλέσουν «στάδιο φωτισμού". 

 

Εμπιστοσύνη και Πίστη  

 

Ο Erik Erikson έδωσε μεγάλη σημασία στο δυνητικό ρόλο  της  

θρησκείας και  της πνευματικότητας στην ανάπτυξη. Για  παράδειγμα, 

άφησε να εννοηθεί ότι η επιτυχής επίλυση του πρώτου (από τα 8) 

σταδίου της ανάπτυξης οδηγεί   στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης  και 

της ελπίδας, η οποία «αποτελεί μια  διαρκή πίστη στην επίτευξη  των 

εσώτερων επιθυμιών» (1964, p. 118) και, κατά συνέπεια  οδηγεί στην 

ανάπτυξη των αρετών της ‘ελπίδας’, της ‘πίστης’, και της 

‘εμπιστοσύνης’...» (1964). 

 

Ο Erikson αναγνώρισε ότι η θρησκεία μπορεί να χρησιμεύσει καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής ως μια  πηγή ελπίδας. Η αισιοδοξία, με την 

πάροδο του χρόνου, μετατρέπεται σε ώριμη πίστη, επιτρέποντας μας 

έτσι να πιστεύουμε -χωρίς απαραίτητα τη χρήση της λογικής-  ότι ο 

κόσμος,  το σύμπαν ή ο Θεός είναι άξια εμπιστοσύνης.  

 

Οι γονείς προσομοιάζουν με το Θεό  

 

Η σχέση γονιού-παιδιού φαίνεται να είναι το κλειδί για την κατανόηση 

των σχέσεων του παιδιού με τον Θεό. Τέτοιες σχέσεις ενδεχομένως να 

τις χαρακτηρίζει η αγάπη, η φροντίδα, η στοργή, η εγγύτητα, ή η 
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τιμωρία και η  αποστασιοποίηση, ανάλογα (Dickieetal, 1997; 

Tamminen, 1994).  

 

Ερευνητικά ευρήματα εισηγούνται ότι οι σχέσεις παιδιού-Θεού και 

ενήλικα-Θεού  είναι παράλληλες και προσομοιάζουν με τις σχέσεις  

μας με τους γονείς και τους συνομηλίκους. 

 

Για παράδειγμα έρευνα έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

αντιλήψεων  των παιδιών και των εφήβων για τον Θεό (ως κάποιο 

πρόσωπο που τους παρέχει φροντίδα, αγάπη, κτλ.) από την μια, και 

της εικόνας που είχαν για τους γονείς τους (ως πρόσωπα ανατροφής / 

φροντίδας) από την άλλη (Hertel &Donahue, 1995, Dickieetal, 2004).  

 

Τι μπορούμε να κάνουμε;  

Τα ευρήματα  των πιο  πάνω ερευνών για τις εγγενείς  ικανότητες  των 

παιδιών  αμφισβητούν  τις συμβατικές  απόψεις για την 

πνευματικότητα, και   ως εκ τούτου  έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στην ανατροφή  και εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. 

  

Τα σχολεία, σε συνεργασία με τους γονείς, πρέπει να θεσπίσουν  

δραστηριότητες (π.χ. προγράμματα) που να παρέχουν στα παιδιά τα 

απαραίτητα εφόδια που θα τα βοηθήσουν να «οικοδομήσουν και να 

διατηρήσουν μια υγιή και παραγωγική ζωή, η οποία θα συνεισφέρει 

θετικά στον εαυτό, στην οικογένεια και στην κοινότητα» (Lerneretal, 

2006,70).  

  

Οι Hay και Nye (1998) ενθαρρύνουν την εφαρμογή ενός 

προγράμματος για την κατανόηση και  εξερεύνηση της πνευματικής 

ανάπτυξης  παιδιών και  νέων, εφαρμόζοντας  έρευνα και  πρακτική 

που να σέβεται την πολιτιστική και κοινωνική πολυμορφία, καθώς και  

τις θρησκευτικές και μη θρησκευτικές μορφές πνευματικότητας, και 

τις αναπτυξιακές διαδικασίες των παιδιών κατά τη διάρκεια ζωής 

τους.   
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Πρακτικές Εισηγήσεις για Ανάπτυξη της Πνευματικότητας στα 

Παιδιά 

 

Α. 10 τρόποι καλλιέργειας της πνευματικής ανάπτυξης 

(http://www.holistic.com/holistic/learning.nsf) 

 

1. Βγείτε έξω στο ύπαιθρο. Απολαύστε τη φύση με το παιδί σας. 

Κοιμηθείτε  κάτω απ’ τα αστέρια. Αισθανθείτε την ιερότητα, 

την πνευματικότητα και το αίσθημα του δέους και του 

θαυμασμού.  

 

2. Σεβαστείτε και εκτιμήστε το πνεύμα του παιδιού σας. Ακούστε 

τις ενδόμυχες σκέψεις και τις ιδέες του και γνωστοποιήστε του 

ότι εκτιμάτε αυτές τις ιδέες. Βοηθήστε το να μάθει να ακούει 

τη δική του εσωτερική φωνή. 

 

3. Δημιουργήστε ένα πνευματικό τελετουργικό κατά τον βραδινό 

ύπνο. Μπορείτε να μιλήσετε  μαζί με το παιδί σας στον Θεό 

για την ημέρα σας, λέγοντας προσευχές ή ψαλμούς. Αφήστε 

το παιδί σας να δει ότι αυτή η ρουτίνα, η οποία αποτελεί μέρος 

της καθημερινής ζωής, είναι ευχάριστη και ενισχυτική. 

 

4. Γίνετε  πρότυπο. Ένας σοφός άνθρωπος από την Ινδία, ο 

ShreeMa, λέει ότι η μητέρα είναι ο πρώτος γκουρού / 

δάσκαλος του παιδιού. Αφήστε το παιδί σας να δει πώς 

αφοσιώνεστε στο Θεό. Δώστε    το καλύτερο παράδειγμα για 

το παιδί σας για το πώς να σχετίζεται με το Θεό και πως να 

κάνει τον Θεό  μέρος της καθημερινής του ζωής. 

 

5. Διαβάστε πνευματικές ιστορίες στα  παιδιά σας, 

συμπεριλαμβανομένων των βίων των αγίων. Αυτές οι ιστορίες 

δείχνουν ότι οι  άνθρωποι αυτοί ζουν με αγάπη, καλοσύνη,  

συμπόνια και αφοσίωση στο Θεό. 

http://www.holistic.com/holistic/learning.nsf
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6. Τονίστε τη συμπόνια και την ανοχή. Δείξτε στο παιδί σας ότι 

ο καθένας έχει καλά και κακά στοιχεία στο χαρακτήρα του. 

Όταν το παιδί σας αναφέρει κάτι κακό για έναν φίλο, μπορείτε 

να το ακούσετε και στη συνέχεια να πείτε, "Αυτό είναι 

αλήθεια. Αλλά ξέρεις ότι ο φίλος σου αυτός έχει και τα καλά 

του, π.χ. σε κάνει  να γελάς πολύ και είναι πολύ διασκεδαστικό 

να είστε  μαζί. 

 

7. Επισκεφθείτε πνευματικούς χώρους – π.χ. μοναστήρια, 

εκκλησίες. Ενθαρρύνετε μια αίσθηση θαυμασμού για αυτά τα 

θεία και ιερά μέρη. Μάθετε  τα παιδιά να αγαπούν  την 

προσευχή σε όλες τις μορφές της και σε οποιοδήποτε μέρος. 

 

8. Επιτρέψτε στο παιδί σας να γίνει ο πνευματικό σας δάσκαλος. 

Ρωτήστε  το για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και ακούστε τις 

απαντήσεις του. Αναπτύξτε  ένα διάλογο μαζί του  που να 

γίνεται με σεβασμό στο πρόσωπό του. 

 

9. Θυμηθείτε ότι δε δημιουργείτε την πνευματικότητα του 

παιδιού σας αλλά την αφυπνίζετε. Το παιδί σας ήρθε σε εσάς 

ως ένα δώρο από τον Θεό και έτσι είναι ήδη συνδεδεμένο μαζί 

Του. Δε χρειάζεται να επιβάλλετε τις ιδέες σας καθώς 

καλλιεργείτε την σχέση του με τον Θεό. 

 

10. Διδάξτε του τη δύναμη της προσευχής. Όταν δείτε ένα 

ατύχημα όπου κάποιος είναι  πληγωμένος, παρά να 

τρομοκρατηθείτε, προσευχηθείτε με το παιδί σας. Ζητήστε 

από τον Θεό να φροντίσει τον πληγωμένο και να ανακουφίσει 

τον πόνο του 

 

 

Β. Προωθώντας τη πνευματική ανάπτυξη σε παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες  

     (Διασκευή Thompson and Randall, 1999) 
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1. Σεβασμός στον τρόπο που οι πνευματικοί προβληματισμοί 

αλλάζουν με την ηλικία και την  ανάπτυξη και τις σχετικές 

αλλαγές που παρατηρούνται στη σκέψη, την κρίση και την 

προσωπικότητα.  Ο τρόπος που τα παιδιά ερμηνεύουν 

θρησκευτικά κ.α. ζητήματα  εξαρτάται από την ηλικία τους. 

 

2. Ευκαιρίες για συμμετοχή σε θρησκευτικές γιορτές. Αυτές 

συμβάλλουν στο να έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι  ρόλους που  

έχουν νόημα για τους ίδιους, και ταυτόχρονα να γίνονται  

αποδέκτες σεβασμού και αναγνώρισης από τους ενήλικες μέσα 

στην κοινότητα.  

 

3. Ευκαιρίες εμπλοκής όλων των ηλικιών στις θρησκευτικές 

δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες που είναι 

προσανατολισμένες ειδικά στα ενδιαφέροντα  και τις ανάγκες 

των παιδιών. 

 

4. Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων - ιδιαίτερα μέσα στην 

οικογένεια- που να εμπνέουν εμπιστοσύνη, ασφάλεια, 

ενσυναίσθηση και κατανόηση. 

5. Σεβασμός στην μοναδικότητα της πνευματικής κατανόησης και 

ανάπτυξης. Η πορεία της ανάπτυξης της πίστης εξατομικεύεται 

με βάση τις εμπειρίες ζωής, την προσωπικότητα του ατόμου και 

στην ερμηνεία που δίνει ο καθένας για την δική του 

πνευματικότητα. 

 

6. Υποστήριξη ατόμων όλων των ηλικιών που περνούν περιόδους 

κρίσης, προσωπικής απόγνωσης ή περνούν  μια μεταβατική  

περίοδο όπου ενδεχομένως προηγούμενες πεποιθήσεις 

δοκιμάζονται και επανεξετάζονται. 

 

7. Αποδοχή της προσωπικής αναζήτησης ως ένα μέρος της 

διαδικασίας της πνευματικής ανάπτυξης.  Η προθυμία των 

ενηλίκων  να βοηθήσουν εποικοδομητικά το παιδί ή τον έφηβο 



 
Σελίδα 85 από 221 

 

να αμφισβητήσει και να διερευνήσει  πιο βαθιά τις θεμελιώδεις 

πεποιθήσεις που έχουν οι γονείς  και άλλα πρόσωπα στην 

κοινότητα, χωρίς να υπάρχει ο φόβος της απόρριψης, της 

δυσφήμισης, ή της απομάκρυνσης, επηρεάζει θετικά το παιδί. 

Παράλληλα με την αναζήτηση, καλό είναι να ενθαρρύνονται τα 

παιδιά και οι έφηβοι να προσεύχονται ζητώντας τον φωτισμό 

του Θεού.   

 

 

Ενθαρρύνοντας την Πνευματική Ανάπτυξη μέσω της Οικογένειας  

 

Πλήθος ερευνών επισημαίνει ότι η οικογένεια παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. 

 

Δεκάδες μελέτες δείχνουν ότι, σε γενικές γραμμές, η εκκλησία και το 

σχολείο ασκούν  ελάχιστη επίδραση, εκτός αν συμφωνούν με τις 

θρησκευτικές πρακτικές στο σπίτι  (Hyde, 1990; 

Roehlkepartain,1993). 

 

Η εκκλησία θα μπορούσε να δημιουργήσει προγράμματα για να 

εκπαιδεύσει   την  οικογένεια, αλλά  ταυτόχρονα ΚΑΙ να παρέχει 

προγράμματα σε άτομα και οικογένειες  που δεν έχουν κάποια 

ιδιαίτερη μορφή θρησκευτικής παιδείας.  

 

Παιδική θεολογία  

 

Ξεκίνησε ως ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος να εμφανίζεται στις 

αρχές του 2000.Δίνει έμφαση  στην καθολικότητα της πνευματικής 

εμπειρίας - τα παιδιά κάθε θρησκείας μπορούν να βιώσουν τέτοιες 

εμπειρίες. 

 

Η θρησκευτική πίστη και η σύνδεση με τον Θεό μπορούν   να 

προσφέρουν στήριξη και εσωτερική ανθεκτικότητα  στις δύσκολες 

στιγμές. 
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Είναι αναγκαία η καλλιέργεια των πνευματικών εμπειριών,  οι οποίες 

αποτελούν έναν τομέα της ανάπτυξης της προσωπικότητας του 

παιδιού.  

 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος τοποθέτησε  το 

«παιδί στη μέση»-  θα πρέπει να επικεντρώσουμε τη θεολογία μας στο 

παιδί.  

Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά ως εν δυνάμει πνευματικές 

προσωπικότητες, και όχι να τα χρησιμοποιούμε απλά για χαριτωμένες 

ιστορίες.  

 

 

Συμπερασματικά 

 

Όπως ο John Bradford υποστηρίζει  «Προκειμένου ένας άνθρωπος, 

και ειδικά ένα παιδί ή ένας νέος, να έχει μια καλή ποιότητα ζωής, 

πρέπει να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί  η πνευματικότητά του»( 

Bradford, 1995).Η πνευματική ανάπτυξη, μολονότι είναι μια 

μοναδική πτυχή της ανθρώπινης ανάπτυξης, δεν μπορεί να 

διαχωριστεί από τις άλλες πτυχές της ανθρώπινης ανάπτυξης, αλλά  

χρειάζεται  να αναγνωριστεί, και να αντικριστεί πιο σφαιρικά. Μια 

ενδελεχής, εις βάθος και ολόπλευρη  κατανόηση της παιδικής και 

εφηβικής ανάπτυξης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αξιολόγηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την μη 

τυπική ανάπτυξη του παιδιού και διαφόρων παθολογικών 

καταστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την τυπική -ή μη- ανάπτυξη της 

πίστης και της πνευματικότητας (Dell&Josephson, 2006). 

 

Η έρευνα δείχνει ότι η πνευματικότητα έχει μια ισχυρή επίδραση στη 

ζωή, καθώς φαίνεται  να σχετίζεται αρνητικά με πολλά αρνητικά 

αποτελέσματα και  θετικά με πολλά θετικά αποτελέσματα 

(Roehlkepartainetal 2006). 

 

Παιδιά που τα χαρακτηρίζει η επάρκεια, η αυτοπεποίθηση, η 

προσήλωση στους στόχους, η αλληλοσχέτιση  και το νιάσιμο για τους 



 
Σελίδα 87 από 221 

 

συνανθρώπους τους, θα  έχουν πιθανότατα έναν χαρακτήρα  με ηθικό 

προσανατολισμό και αίσθηση  πολιτότητας, ώστε να χρησιμοποιούν 

τις ικανότητές τους, και  γενικότερα τον εαυτό τους, πέρα από τα 

προσωπικά τους συμφέροντα, συνεισφέροντας σ’ ένα  καλύτερο 

κόσμο (NCFY, Lerneretal, 2006,70-71).  
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Συζητώντας με τα παιδιά την απώλεια και το πένθος 

 

Πολυξένη Στυλιανού, PhD 

Εκπαιδευτικός Δημοτικής, εξωτερική  συνεργάτιδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου 

Email: xeniastylianou13@gmail.com  

 

 

Περίληψη: Το να συζητά κανείς την απώλεια και το πένθος, τόσο 

ως έννοιες όσο και ως εμπειρία, εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού 

στις δυτικές κοινωνίες. Η εμπλοκή των παιδιών σε έναν τέτοιο 

διάλογο δημιουργεί μια πρόσθετη δυσκολία κυρίως για τους 

ενήλικες, οι οποίοι, θέλοντας να προστατέψουν τα παιδιά από τον 

πόνο, συχνά τα κρατούν μακριά από σχετικές συζητήσεις. Ακόμα 

και όταν η απώλεια αφορά άμεσα το παιδί, αρκετές φορές 

παραγνωρίζεται η ανάγκη του για ενημέρωση και 

συναισθηματική στήριξη κι έτσι οι πληροφορίες στις οποίες 

εκτίθεται είναι ελλιπείς ή και ψευδείς. Η ευαισθητοποίηση και η 

ενημέρωση γύρω από το πένθος των παιδιών, αλλά και η 

αναγκαιότητα για μια ανοικτή και ειλικρινή συζήτηση με τα 

παιδιά που πενθούν είναι τα σημεία στα οποία εστιάζει το παρόν 

άρθρο. Η συζήτηση της απώλειας και του πένθους  με παιδιά 

μπορεί όχι μόνο να επιτευχθεί, αλλά και να συντελέσει τόσο στην 

καλλιέργεια εμπιστοσύνης ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες όσο 

και στη στήριξη των παιδιών στη διεργασία του πένθους τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: απώλεια, πένθος, παιδί, ενημέρωση, στήριξη 

 

Εισαγωγή 

Η απώλεια και το πένθος συνιστούν εμπειρίες που αφορούν τόσο τους 

ενήλικες όσο και τα παιδιά. Η απώλεια ως έννοια είναι ευρεία και 

περικλείει τον αποχωρισμό και το κενό που αφήνει κάποιος άνθρωπος 

με τον θάνατό του, αλλά μπορεί να αναφέρεται και στην οποιαδήποτε 

άλλη αποστέρηση που προκύπτει, για παράδειγμα, μετά από ένα 

διαζύγιο, μια απώλεια κατοικιδίου, απώλεια μέλους του σώματος ή 

mailto:xeniastylianou13@gmail.com
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υγείας γενικότερα (Wagner, 1995). Συνεπακόλουθο κάθε απώλειας 

είναι το πένθος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις εσωτερικές 

ψυχολογικές διεργασίες ενός ανθρώπου που θρηνεί όσο και την 

έκφραση των συναισθημάτων που βιώνονται. Στο πένθος, 

συγκαταλέγονται και οι αλλαγές στις εξωτερικές συνθήκες, οι οποίες 

αφορούν κυρίως στις ανθρώπινες σχέσεις στο φιλικό, οικογενειακό ή 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του πενθούντος. Εξ ορισμού, λοιπόν, 

το πένθος του κάθε ανθρώπου δεν συμβαίνει σε κοινωνικό κενό, αλλά 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του πενθούντος.  

 

Έτσι, αναπόφευκτα, οι επαγγελματίες υγείας, οι εκπαιδευτικοί και ο 

όποιος ενήλικας αποτελεί μέρος της ζωής ενός παιδιού που βιώνει μια 

απώλεια, γίνονται αναπόσπαστο μέρος του πένθους του, είτε η 

απώλεια τους αφορά άμεσα είτε έμμεσα ή και καθόλου. Προκύπτει, 

επομένως, για τον ενήλικα μια ηθική ευθύνη ως προς τη στάση που 

επιλέγει να κρατήσει απέναντι σε ένα παιδί που πενθεί (Murris, 2013). 

Μια ευθύνη που προϋποθέτει γνώση ως προς το πένθος των παιδιών, 

αλλά και ευαισθητοποίηση ως προς τις συνέπειες του τι ο ενήλικας 

επιλέγει να πει ή να μην πει και να πράξει ή να μην πράξει, τόσο όταν 

μια σημαντική απώλεια συμβεί στη ζωή ενός παιδιού όσο και προτού 

μια τέτοια εμπειρία γίνει βίωμα.  

 

Τα διλήμματα των ενηλίκων 

Το ερώτημα που τίθεται, συνήθως, όταν ο θάνατος ενός αγαπημένου 

προσώπου προκύψει ή επίκειται είναι «Τι θα πούμε στα παιδιά;». Ένα 

ερώτημα, ο τρόπος με τον οποίο τίθεται προϋποθέτει ότι οι ενήλικες 

έχουμε, ή πρέπει να έχουμε, κάτι να πούμε στα παιδιά - να δώσουμε  

απαντήσεις σε ό,τι αφορά στον θάνατο: γιατί ένα αγαπημένο πρόσωπο 

πέθανε; γιατί τώρα; πού πάει κανείς όταν πεθαίνει; τι θα συνέβαινε 

αν…; Η δυσκολία της παραδοχής ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις για τα 

ερωτήματα που γεννά ο θάνατος οδηγεί κάποιες φορές τους ενήλικες 

στο να δίνουν στα παιδιά πληροφορίες ψευδείς ή να μιλούν με τρόπο 

συμβολικό-μεταφορικό, ο οποίος περιπλέκει ακόμα περισσότερο την 

παιδική σκέψη. Η δυσκολία των ενηλίκων να δεχτούν ότι ένα παιδί 

πενθεί, άρα βιώνει τον πόνο της απώλειας, οδηγεί συχνά στην 
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αποσιώπηση συναφών συζητήσεων. Η αποσιώπηση αυτή κρίνεται 

από τους ενήλικες ως μια «ανώδυνη» λύση, πρωτίστως για τους 

ίδιους, και η επιλογή της σχετίζεται με την ευρύτερη προσέγγιση του 

θανάτου ως έννοιας και ως εμπειρίας. 

 

Η ιδρυματοποίηση του θανάτου και η αύξηση του ορίου 

θνησιµότητας, απομάκρυνε τον θάνατο από την καθημερινότητα του 

ανθρώπου και οδήγησε στο να αποτελεί ο θάνατος ένα θέμα ταμπού, 

ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες. Έτσι, οι συζητήσεις σε θέματα που 

άπτονται του θανάτου, και δη του πένθους, τείνουν να θεωρούνται 

«εξειδικευμένες» και δεν είναι σπάνιο να καταφεύγει κανείς στους 

ειδικούς υγείας για στήριξη σε μια εμπειρία που αναπόφευκτα ο κάθε 

άνθρωπος βιώνει στη ζωή του. Τι ακριβώς, όμως, συμβαίνει στον 

χώρο των επαγγελματιών υγείας; Πόσο μπορεί να διαφέρει η 

προσέγγιση του θανάτου και του πένθους από την ευρύτερη κοινωνία; 

Ο Αμερικανός χειρούργος Atul Gawande (2016) στο βιβλίο του 

«Εμείς οι θνητοί – τα όρια της ιατρικής και τι έχει πράγματι σημασία 

όταν το τέλος πλησιάζει» γράφει σχετικά: 

 

«Έμαθα πολλά στην Ιατρική Σχολή, αλλά σίγουρα δεν 

έμαθα τίποτα για τη θνητότητα. Ναι μεν μου έδωσαν 

ένα αφυδατωμένο πτώμα για να το ανοίξω και να 

μελετήσω τα εσωτερικά όργανα, αλλά μοναδικός 

σκοπός ήταν να αποκτήσω γνώσεις για την ανθρώπινη 

ανατομία. Τα εγχειρίδια της Σχολής δεν ανέφεραν 

σχεδόν τίποτα για τα γηρατειά, την ανημπόρια που τα 

συνοδεύει ή τη διαδικασία του θανάτου. Τίποτα για το 

πώς εκτυλίσσεται αυτή η διαδικασία, πώς οι άνθρωποι 

βιώνουν το τέλος της ζωής τους και πώς αυτή η ιστορία 

επηρεάζει τους δικούς τους ανθρώπους – όλα τούτα 

φαίνονταν περιττά. Σκοπός της ιατρικής εκπαίδευσης, 

όπως τα βλέπαμε εμείς ως φοιτητές αλλά κι όπως το 

έβλεπαν οι καθηγητές μας, ήταν να μάθουμε να 

σώζουμε ζωές, όχι να διαχειριζόμαστε τον θάνατο.» 
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Η αναφορά στο εν λόγω απόσπασμα γίνεται, όχι για να αποδοθεί η 

ευθύνη στους επαγγελματίες υγείας, αλλά για να τονιστεί ότι η 

εκπαίδευση που αφορά σε θέματα απώλειας και πένθους ούτε στον 

χώρο της υγείας δεν έχει, ακόμα, τη θέση που θα ανέμενε κανείς ότι 

θα είχε. Μια πρόσφατη έρευνα των Pentaris & Christodoulou (2020) 

που αφορά στην ανακουφιστική φροντίδα στο κυπριακό συγκείμενο 

καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη, 

επιμόρφωση και στήριξη των επαγγελματιών υγείας στον τομέα 

αυτόν. 

 

Η ανάγκη για επιμόρφωση και στήριξη προκύπτει και στην 

εκπαίδευση τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. Η 

εκπαίδευση που αφορά σε θέματα που άπτονται του θανάτου τείνει να 

είναι απούσα, παρόλο που η συζήτηση γύρω από την Παιδαγωγική 

της Απώλειας και του Πένθους αριθμεί ήδη μισό αιώνα ζωής (από το 

1970). Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της πλαισιώνονται για πρώτη φορά 

από τον Daniel Leviton (1977) στο πρώτο τεύχος του πρώτου 

επιστημονικού περιοδικού του χώρου με τον τίτλο “Death 

Education”3. Μια τέτοια εκπαίδευση θέλει τα παιδιά να είναι σε θέση 

να συζητούν για τις έννοιες της απώλειας και του πένθους με άνεση 

και να γνωρίσουν το πένθος ως μια διεργασία φυσιολογική. 

Πρόσθετα, θεωρεί σημαντική την ενημέρωση γύρω από τις 

πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και αξίες που εμπλέκονται στο βίωμα 

αυτό και οι οποίες καθιστούν το πένθος του κάθε ανθρώπου μοναδικό. 

Τέλος, εστιάζει στην ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας για τη ζωή και 

υποστηρίζει πως, μόνον αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς της ζωής, 

μπορεί κανείς να εκμαιεύσει το μέγιστο από αυτήν. Η εκπαίδευση 

γύρω από το πένθος, ως μια γνώση κοινωνική, από τη μια, 

προετοιμάζει τα παιδιά για τις αλλαγές που φέρνει μαζί της μια 

σημαντική απώλεια ενώ παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε παιδιά που 

πενθούν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα και τις ανάγκες 

τους και να νιώσουν συμπαράσταση. 

                                                           
3Το περιοδικό αυτό μεταγενέστερα μετονομάστηκε σε “Death Studies” και αποτελεί 

σήμερα το κορυφαίο περιοδικό στον χώρο της Θανατολογίας παγκοσμίως. 
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Ιστορικά, η εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται του θανάτου (Death 

Education) χαίρει ευρείας αποδοχής και μεγάλης δημοτικότητας τη 

δεκαετία 1970-1980 στην Αμερική, από όπου πρωτοξεκίνησε και 

θεωρείται, την εποχή αυτή, μονόδρομος στην αποφυγή δημιουργίας 

ενηλίκων που δυσκολεύονται να βιώσουν ως φυσιολογική την 

εμπειρία της απώλειας και του πένθους. Ωστόσο, και παρά το γεγονός 

ότι μέχρι τις αρχές του 1980 η θεματική αυτή έχει ενταχθεί στα 

Αναλυτικά Προγράμματα της χώρας, την επόμενη εικοσαετία (1980-

2000), τα θέματα στην εκπαίδευση που αφορούν στον θάνατο 

συγκαταλέγονται συχνά σε αυτά που οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 

αφήνουν πίσω στην ύλη. Το ταμπού του θανάτου, από τη μια, και μια 

σειρά από ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο 

εγχείρημα, αποτελούν τροχοπέδι για την ουσιαστική ένταξη των 

εννοιών που άπτονται του θανάτου στην εκπαίδευση˙ η ακαδημαϊκή 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι προσωπικές τους εμπειρίες και 

πεποιθήσεις και η πλαισίωση της γνώσης, του βαθμού και του τρόπου 

έκφρασης, του γνωστικού σταδίου του κάθε παιδιού, του κοινωνικού 

υπόβαθρου των παιδιών, των αντιλήψεων της κοινωνίας στην οποία 

ζουν και της οικογένειας στην οποία μεγαλώνουν, των θρησκευτικών 

τους πεποιθήσεων και των προσωπικών τους βιωμάτων αποτελούν 

μερικά από τα διλήμματα που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να 

διαχειριστούν (Moreman, 2008˙ Perring, 2008˙ Stylianou & 

Zembylas, 2021). 

 

Ωστόσο, τα διλήμματα αυτά, όχι μόνον μπορούν να σταματήσουν να 

αποτελούν τροχοπέδι στις συζητήσεις συναφών θεμάτων με τα παιδιά, 

αλλά μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος. Εκπαιδευτικοί πρόθυμοι να 

αναλάβουν το έργο αυτό υπάρχουν – μπορεί να μην είναι πολλοί, γιατί 

ίσως οι πολλοί δεν είναι ενήμεροι για το θέμα και ευαισθητοποιημένοι 

για την αναγκαιότητά του. Πρόσφατοι έρευνα που αφορά στα 

κυπριακά δεδομένα έδειξε ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί πειστούν για την 

ανάγκη ένταξης των εννοιών της απώλειας και του πένθους σε 

συζητήσεις με παιδιά, μπαίνουν στη διαδικασία να προβούν σε ένα 
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τέτοιο εγχείρημα  εφαρμόζοντας συναφή με το θέμα μαθήματα 

προσπερνώντας τους περιορισμούς που υπάρχουν (βλ. Stylianou & 

Zembylas, 2021). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, αν μη τι άλλο, η 

έναρξη της συζήτησης. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι η εκπαίδευση 

είναι η μόνη οδός να απαγκιστρωθεί η κοινωνία από το ταμπού του 

θανάτου, να ανοίξει τον διάλογο σε ένα θέμα που αφορά στον καθένα 

προσωπικά, αλλά και την κοινωνία συλλογικά και, τελικώς, να 

βοηθήσει τον άνθρωπο - παιδί και ενήλικα - να βιώνει την απώλεια 

και το πένθος ως μια εμπειρία φυσιολογική, αφαιρώντας από τη 

δυσκολία, που ως θέμα έχει ούτως ή άλλως, το πέπλο του ταμπού που 

την καλύπτει. 

 

Η επιδίωξη μιας συναφούς με το θέμα του θανάτου συζήτησης με 

παιδιά προϋποθέτει από τη μια, γνώση γύρω από το τι ορίζει το πένθος 

των παιδιών, αλλά και ευαισθητοποίηση ως προς την προσέγγισή της 

– λεκτική και μη. Από την άλλη, απαιτείται χώρος και χρόνος 

προσωπικός να καθρεφτίσουν οι ενήλικες τις δικές τους αντιλήψεις, 

να εκφράσουν τα δικά τους ερωτήματα, καθώς και ευκαιρίες να 

μοιραστούν, αν το θελήσουν, βιώματα και προβληματισμούς που τους 

κρατούν μακριά από μια τέτοια συζήτηση - όχι κατ’ ανάγκη αυτήν που 

εμπλέκει και παιδιά. Δίνοντας την ευκαιρία στον ενήλικα να ακούσει 

και να ακουστεί, συνειδητοποιεί τη σπουδαιότητα της ακρόασης (του 

να αφιερώνει, δηλαδή, κανείς χρόνο για να εκφράσει και να μοιραστεί 

τους προβληματισμούς του), καθώς και τη μοναδικότητα του καθενός 

στο πένθος του. Μόνο βιώνοντας εμπειρικά μια τέτοια συνθήκη 

μπορεί ο ενήλικας να μπει σε μια συναφή συζήτηση με παιδιά. Πρώτα 

να εμπιστευτεί τον εαυτό του ως ειδικό για το δικό του πένθος κι 

έπειτα να αφεθεί να εμπιστευτεί τους πενθούντες άλλους -ενήλικες ή 

παιδία – ως ειδικούς για το δικό τους πένθος! 

 

 

Το πένθος των παιδιών 

 

Μια συζήτηση που συχνά συναντά κανείς στη βιβλιογραφία είναι 

κατά πόσο τα παιδιά πενθούν όπως και οι ενήλικες. Τα παιδιά που 
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βιώνουν μια σημαντική για τα ίδια απώλεια, στη διεργασία του 

πένθους τους αναμένεται να περάσουν από τις «φάσεις του του 

πένθους»4 όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες. Συνήθως, γίνεται 

λόγος για τρεις φάσεις του πένθους: α) αποφυγή ή πρώιμος θρήνος, 

φάση η οποία περιλαμβάνει το αρχικό σοκ, το μούδιασμα, την 

ανησυχία, την άρνηση και την υπερδραστηριότητα ως άρνηση, β) 

συμμόρφωση ή έντονος θρήνος, οπόταν γίνεται η διαπραγμάτευση 

έντονων συναισθημάτων θλίψης, αναζήτησης, λύπης, θυμού, ενοχών, 

ντροπής, απελπισίας και αποδιοργάνωση και γ) επανένταξη, κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι αντιδράσεις του πένθους μειώνονται και το 

πενθών άτομο επιστρέφει στην κανονικότητα της καθημερινότητάς 

του. Η όλη διεργασία του πένθους περιλαμβάνει παλινδρομήσεις 

ανάμεσα στις τρεις φάσεις, δηλαδή οι πενθούντες δεν περνούν από τις 

φάσεις αυτές πάντα με τη συγκεκριμένη σειρά. Είναι επίσης δυνατό 

να μην περάσουν από κάποιες φάσεις καθόλου (Jackson & Colwell, 

2002).  

 

Σε σχέση με τους ενήλικες, το πένθος των παιδιών παρουσιάζει 

ορισμένες ιδιαιτερότητες, τις οποίες μπορούμε να συνοψίσουμε σε 

πέντε σημεία, τα οποία επιδρούν στο πένθος τους: τα παιδιά πενθούν 

με δόσεις, εκφράζονται έμμεσα και συμβολικά, δυσκολεύονται να 

ζητήσουν στήριξη, έχουν συνήθως ελλιπή πληροφορία και γνώση για 

την αρρώστια και τον θάνατο και η κατανόηση του θανάτου εξαρτάται 

από την ηλικία τους. 

 

Τα παιδιά πενθούν με δόσεις 

 

Είναι γι’ αυτό που συμβαίνει να βλέπουμε στην αυλή μιας εκκλησίας 

παιδιά να παίζουν την ώρα που τελείται η νεκρώσιμη ακολουθία του 

                                                           
4Το πένθος με τη μορφή των πέντε σταδίων όπως ορίστηκε από την Elisabeth 

Kübler-Ross (1969) μελετώντας ανθρώπους που πέθαιναν, έχει εγκαταλειφθεί ως 

πλαισίωμα του πένθους των ανθρώπων που βιώνουν την απώλεια ενός αγαπημένου 

προσώπου. Αντ’ αυτών, γίνεται αναφορά στις φάσεις του πένθους, οι οποίες 

«επιτρέπουν» την παλινδρόμηση του πενθούντα σε αυτές, υποστηρίζοντας 

παράλληλα τη μοναδικότητα της εμπειρίας του πένθους για τον κάθε άνθρωπο. 
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παππού τους, για παράδειγμα. Η στάση τους αυτή απορρέει από την 

ανάγκη τους «να μπαίνουν και να βγαίνουν» στον θρήνο τους για να 

τον αντέξουν. Τα παιδιά δεν «ξεπερνούν» έναν θάνατο, έτσι απλά, 

όπως θα επιθυμούσαν οι ενήλικες να συμβαίνει. Η εικόνα ενός παιδιού 

που, παρόλο που πενθεί, αφήνεται στη χαρά και το παιχνίδι, συχνά 

παρεξηγείται από τους ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν διακαώς να 

εκπληρωθεί η δική τους ανάγκη το παιδί να μείνει μακριά από τον 

πόνο. Η διαδικασία του να μπαίνει και να βγαίνει κανείς στο πένθος 

του, γίνεται αποδεκτή ως φυσιολογική και εξηγείται από το μοντέλο 

των Stroebe και Shut (1999). Σύμφωνα με αυτό, το πένθος 

εκλαμβάνεται ως μια διεργασία δυναμική, κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι πενθούντες ταλαντεύονται ανάμεσα στον προσανατολισμό 

στον θρήνο τους και την απώθησή του -καθένας και καθεμιά με τον 

δικό τους μοναδικό τρόπο, είτε πρόκειται για παιδιά είτε για ενήλικες. 

 

Τα παιδιά εκφράζονται έμμεσα και συμβολικά 

 

Η φαινομενική απουσία λύπης στα παιδιά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στις περιορισμένες ικανότητές τους να εκφράσουν τα συναισθήματά 

τους λεκτικά. Το πένθος των παιδιών εκδηλώνεται συχνά με θλίψη, 

θυμό ή κλάμα, καθώς και έκφραση φόβων για την πιθανή απώλεια και 

άλλων αγαπημένων προσώπων. Δυνατό να παρατηρηθούν, επίσης, 

αλλαγές στις συνήθειες ύπνου και διατροφής των παιδιών που 

πενθούν, αλλαγές στη συμπεριφορά τους (π.χ. απομόνωση, 

εσωστρέφεια, επιθετικότητα, μειωμένη επίδοση ή υπερεπένδυση στη 

σχολική επίδοση), καθώς και εκδήλωση συμπεριφορών 

προηγούμενων σταδίων ανάπτυξης (π.χ. πιπίλα, ενούρηση, 

προσκόλληση σε ενήλικες). Η επίμονη αναζήτηση του ατόμου που 

πέθανε και συχνές σκέψεις γύρω από τον θάνατό του, καθώς και οι 

ενοχές για τον θάνατο του αγαπημένου προσώπου αποτελούν 

αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών που πενθούν. Ακόμα, το 

αίσθημα ανακούφισης, ιδιαίτερα μετά από παρατεταμένη περίοδο 

άγχους, αλλά και σωματικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, 

στομαχικές διαταραχές, έξαρση αλλεργιών, αποτελούν εκδηλώσεις 
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του πένθους των παιδιών, όπως και των εφήβων (Παπαδάτου, κ. ά., 

2013).  

 

Τα παιδιά δυσκολεύονται να ζητήσουν στήριξη 

 

Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν ζητούν στήριξη από τους ενήλικες όταν 

πενθούν είναι αποτέλεσμα ενός φαύλου κύκλου, τον οποίο οι ενήλικες 

σχεδιάζουν αφήνοντας έξω τα παιδιά, μακριά από σχετικές 

συζητήσεις. Σε έρευνα με 10χρονα παιδιά της Κύπρου, φάνηκε ότι τα 

παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να προστατεύσουν τους οικείους 

ενήλικες από τον πόνο, τον οποίον θεωρούν ότι θα προκαλούσαν οι 

δικές τους ερωτήσεις και συναφείς συζητήσεις (Stylianou & 

Zembylas, 2018). Τα παιδιά καθρεφτίζουν, δηλαδή, τη στάση των 

ενηλίκων, η οποία δεν είναι άλλη από την αποσιώπηση. Εναπόκειται, 

λοιπόν, στους ενήλικες να προσεγγίσουν τα παιδιά και να ανοίξουν 

μαζί τους μια συζήτηση ή, έστω, να «επιτρέψουν» το άνοιγμα μιας 

τέτοιας κουβέντας. Είναι σημαντικό για τον ενήλικα να έχει κατά νου 

ότι ένα παιδί χρειάζεται μεγάλο προσωπικό αγώνα για να ανοιχτεί και 

να μοιραστεί τις αγωνίες του σε σχέση με έναν θάνατο, για αυτό και 

το να κλείνει ένας ενήλικας την πόρτα στη συζήτηση προκαλεί 

απογοήτευση στα παιδιά. 

 

Τα παιδιά έχουν συνήθως ελλιπή πληροφορία και γνώση για την 

αρρώστια και τον θάνατο 

 

Όταν οι συναφείς με τον θάνατο συζητήσεις δεν εμπλέκουν ή δεν 

γίνονται μπροστά από ένα παιδί, τότε αυτό μαθαίνει από ό,τι αφήνετε 

να ακουστεί, ό,τι ξεφεύγει ή ό,τι με τη φαντασία του μπορεί να 

συμπεράνει για μια απώλεια που βιώνεται. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις, οι οποίες περιήλθαν εις γνώση μου, που αφορούν στην 

απόκρυψη του γεγονότος του θανάτου, ακόμα και τον θάνατο ενός 

γονιού. Ακόμη περισσότερες είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες 

δεν δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία του αποχαιρετισμού του 

αγαπημένου προσώπου είτε πριν πεθάνει είτε στην κηδεία του. 

Πρόσφατα ένας μαθητής αγνοούσε το γεγονός ότι η αδελφή του 
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νοσηλευόταν σε καταστολή και σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο 

νοσοκομείο μετά από τροχαίο. Το παιδί θα πήγαινε σχολείο τις 

επόμενες μέρες και οι εκπαιδευτικοί αναρωτιόντουσαν τρόπους με 

τους οποίους θα διαχειριζόντουσαν την κατάσταση. Σαφέστατα δεν 

είναι ο ρόλος του σχολείου ή του επαγγελματία υγείας για το πότε οι 

γονείς θα μιλήσουν στο παιδί τους. Είναι όμως δική μας ευθύνη, και 

των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών υγείας, να επισημάνουμε 

την ανάγκη το παιδί να πληροφορηθεί την αλήθεια – ή η 

πληροφόρησή του να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στην αλήθεια. 

Ένας γονιός που βιώνει κι ο ίδιος το δικό του πένθος είτε μετά από 

ένα θάνατο είτε μέσα από μια ασθένεια, έχει την ανάγκη του 

ψύχραιμου άλλου, να τον κατευθύνει ως προς αυτό: να είναι 

ειλικρινής με το παιδί του. Γιατί, κάποια στιγμή, το παιδί θα 

πληροφορηθεί την αλήθεια και η εμπιστοσύνη του θα κλονιστεί αν 

μάθει ότι οι ενήλικες, στους οποίους καλείται να στηριχθεί και να 

εμπιστευτεί, επέλεξαν να του πουν ψέματα για ένα τέτοιο σημαντικό 

για το ίδιο θέμα. 

 

Η κατανόηση του θανάτου εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών 

 

Η αντίληψη ότι δεν πρέπει να συζητούμε με τα παιδιά τον θάνατο, 

γιατί δεν τον πολύκαταλαβαίνουν, δεν ισχύει ούτε για τα μικρότερα 

παιδιά. H Sally Dunning αναφέρει το εξής χαρακτηριστικό 

περιστατικό: Ένα αγοράκι 5 ετών δεν είχε ενημερωθεί για τον 

επικείμενο θάνατο του 14χρονου αδελφού του. Οι γονείς 

εξακολουθούσαν να πιστεύουν σε ένα θαύμα. Σε μια συνεδρία ο 

μικρός έφτιαξε με πλαστελίνη μια οικογένεια σαλιγκαριών που 

περιελάβανε τους γονείς του, τον ίδιο (μικρό αδελφό) και τον μεγάλο 

αδελφό με καπέλο «επειδή δεν έχει μαλλιά». Τα σαλιγκάρια που 

έφτιαξε είχαν μόνο στόμα και μύτη. Όταν ρωτήθηκε για τα μάτια, τους 

είπε: «Δεν έχουν μάτια, γιατί δεν θέλουν να δουν τι συμβαίνει!» 

(Dunning, 2006, 501-202). Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει την 

αδυναμία απόκρυψης της απώλειας και του πένθους, πράξη στην 

οποία προβαίνουν συχνά οι ενήλικες για να «προστατέψουν» τα 

παιδιά από τον πόνο.  
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Σαφέστατα η ηλικία αποτελεί έναν από μια σειρά παραγόντων που 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κατανοούν τον θανάτου 

και ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο πενθούν (Παπαδάτου, κ.ά., 

2013). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πενθούν. Η διαφοροποίηση 

της κατανόησης του θανάτου που αφορά στην ηλικία, ωστόσο, είναι 

μια γνώση σημαντική η κατάκτηση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση 

για να συζητήσει κανείς με παιδιά την απώλεια και το πένθος. Σε 

γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι, τα παιδιά σχολικής ηλικίας 

κατανοούν ότι ο θάνατος είναι ένα μη αναστρέψιμο γεγονός, 

πιστεύουν όμως ότι συμβαίνει μόνο στους άλλους. Τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, αντιλαμβάνονται μεν την απουσία ενός 

σημαντικού προσώπου από το περιβάλλον τους, αλλά δεν κατανοούν 

την οριστικότητα του θανάτου – πιστεύουν ότι αυτός που πέθανε 

μπορεί να γυρίσει ή ότι εξακολουθεί να ζει, να σκέπτεται και να 

αισθάνεται εκεί που βρίσκεται. Γι’ αυτό και συχνά εκφράζουν απορίες 

που αφορούν την καθολικότητα του θανάτου π.χ. «Όλοι πεθαίνουν;», 

τη μη αναστρεψιμότητά του π.χ. «Πόσο καιρό μένεις πεθαμένος αφού 

πεθάνεις;», καθώς και την αιτιότητα του θανάτου π.χ. «Γιατί 

πεθαίνουν οι άνθρωποι;». 

 

Η δυσκολία να κατανοήσουν, ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά την 

καθολικότητα και, κυρίως, τη μη ανατρεψιμότητα του θανάτου, 

απαιτεί από τους ενήλικες τη χρήση λεξιλογίου απλού και 

κυριολεκτικού τόσο στην ανακοίνωση ενός θανάτου όσο και στη 

συζήτηση γύρω από αυτόν. Η Ισπανίδα συγγραφέας Marta Sanmamed 

(2015), αποτυπώνει στο παιδικό της βιβλίο «Κυπάρισσος» με τρόπο 

γλαφυρό το πώς τα παιδιά που πενθούν εκλαμβάνουν κυριολεκτικά 

τις εκφράσεις που μεταφορικά/συμβολικά χρησιμοποιούν οι ενήλικες 

αναφερόμενοι στον θάνατο. Τέσσερα παιδιά που πενθούν 

συμμετέχουν στην ιστορία της Sanmamed: η Ειρήνη, ο Τζορτς, η 

Μόλι και ο Ντάνι. Η Ειρήνη, «έπρεπε να φανεί δυνατή» όταν η 

σκυλίτσα της «η Λούσι είχε βγει μόνη της στο πάρκο και μάλλον δε 

θα επέστρεφε ποτέ στο σπίτι», γι’ αυτό και επιδόθηκε σε κάθε είδους 

γυμναστική! «Ο Τζορτς […] αναρωτιόταν με ποιον τρόπο ο Πάντι (το 
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άλογό του) είχε καταφέρει να πάει ψηλά στα σύννεφα… αλλά ήταν 

σίγουρος ότι σύντομα ο φίλος του θα επέστρεφε». Ο Γκας, ο 

κουνελάκος της Μόλι «κοιμήθηκε βαθιά, πολύ βαθιά…» κι «η Μόλι 

σκέφτηκε ότι ο ύπνος είναι κάτι πολύ πολύ κακό και αποφάσισε να 

μείνει σε όλη της τη ζωή ξύπνια μέχρι να ξυπνήσει ο Γκας». Και, 

τέλος, ο Τάγκο, η καρδερίνα του Ντάνι «είχε φύγει για ένα μακρινό, 

πολύ μακρινό ταξίδι» κι ο Ντάνι αποφάσισε να πάει να την βρει. Η 

προσπάθεια των ενηλίκων να «ωραιοποιήσουν» τον θάνατο 

ονομάζοντάς τον ταξίδι, ύπνο ή ουρανό/σύννεφα, περιπλέκει την 

διεργασία του πένθους των παιδιών, αφού δεν τους επιτρέπει να 

κατανοήσουν τη μη αναστρεψιμότητά του. Κι έτσι τα αφήνει σε μια 

αναμονή για επιστροφή, χωρίς νόημα. Μπορεί το βιβλίο της 

Sanmamed να απευθύνεται σε παιδιά, μέσα από τις σελίδες του όμως, 

καταδεικνύει στους ενήλικες την ανάγκη για μια ειλικρινή συζήτηση 

με τα παιδιά που πενθούν. Το νόημα της προσπάθειας αυτής ξεκάθαρα 

και λιτά δοσμένο ήδη από τον υπότιτλο του βιβλίου «Χάνεται για 

πάντα ό,τι ξεχνιέται». Και συχνά ξεχνιέται ό,τι δεν γίνεται λόγος. 

 

Πένθος και νοηματοδότηση 

 

Οι συζητήσεις και οι αναμνήσεις για το αγαπημένο άτομο που πέθανε, 

βοηθούν το παιδί να δώσει το ίδιο το δικό του νόημα στην απώλεια 

που βιώνει (Neimeyer, 2006). Η αναγνώριση και η συνειδητοποίηση 

μιας απώλειας είναι ο βασικός στόχος στη στήριξη ενός παιδιού που 

πενθεί.  

 

Αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό δίνοντάς του την ευκαιρία: 

 

 Να μιλήσει για την απώλεια, το οποίο δεν σημαίνει σε καμία 

περίπτωση εξαναγκασμό να μοιραστεί όσα νιώθει, εάν δεν το 

επιθυμεί. 

 

 Να μοιραστεί τη δική του ιστορία, χωρίς την υποβολή από 

μέρους του ενήλικα στο παιδί για το τι «πρέπει» ή «δεν πρέπει» 

να νιώθει και χωρίς την υπόδειξη τρόπων έκφρασης των 
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συναισθημάτων του. Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγονται 

εκφράσεις του τύπου «μην κλαις γιατί στενοχωρείς τους 

δικούς σου», «εσύ είσαι γενναίο παιδί, θα το ξεπεράσεις!». 

 

 Να εκφράσει τις απορίες του ελεύθερα χωρίς κριτική. Είναι, 

ίσως, το πιο σημαντικό για τον ενήλικα που θέλει να είναι 

βοηθητικός με ένα παιδί που πενθεί, να μάθει να ακούει και να 

μη θεωρεί πως ξέρει τι νιώθει ή τι σκέφτεται το παιδί. 

 

 Να μοιραστεί αναμνήσεις. Το παιδί συχνά έχει την ανάγκη να 

συστήσει τον αποθανών αγαπημένο άλλο και να μιλήσει για 

την ιστορία της σχέσης τους, η οποία είναι μοναδική, όπως 

κάθε σχέση.  

 

Η έρευνα της Martinčeková και των συνεργατών της (2020) έδειξε ότι 

τα παιδιά που «προστατεύτηκαν» λιγότερο από την πληροφορία του 

θανάτου, προσαρμόστηκαν καλύτερα στο βίωμα της απώλειας τόσο 

ως παιδιά όσο και ως ενήλικες. Στην ίδια έρευνα, στην οποία οι 

συμμετέχοντες ήταν ενήλικες μεν, οι οποίοι όμως βίωσαν απώλεια 

αγαπημένου προσώπου στην παιδική τους ηλικία, δήλωσαν ότι θα 

προτιμούσαν οι ενήλικες να τους είχαν ενημερώσει, καθοδηγήσει και 

στηρίξει περισσότερο. Συγκεκριμένα οι αναφορές των 

συμμετεχόντων στην έρευνα σχετίζονταν με την έκφραση των 

συναισθημάτων του πένθους. Ένιωθαν την ανάγκη για επιβεβαίωση 

πως οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις ήταν φυσιολογικές. 

 

Η γνώση, ωστόσο, της φυσιολογικότητας του πένθους είναι 

προτιμότερο να κατακτηθεί προτού βιωθεί μια σημαντική απώλεια. 

Τις λέξεις και την αφορμή να μιλήσει κανείς με τα παιδιά για την 

απώλεια και το πένθος μπορεί να τις δανειστεί από την παιδική 

λογοτεχνία, η οποία την τελευταία πενταετία έκανε μια στροφή στην 

συμπερίληψη του ευαίσθητου θέματος της απώλειας και του πένθους. 

Ωστόσο, συχνά οι ενήλικες συγγραφείς επιλέγουν να εστιάσουν σε 

θέματα και σημεία που δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικά στην κατανόηση 

από πλευράς των παιδιών. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί υποτιμούν την 
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ικανότητα των παιδιών να πενθούν είτε γιατί αγνοούν και οι ίδιοι την 

αναγκαιότητα της ευθείας εστίασης στο πένθος κι έτσι συχνά 

προτρέχουν σε μια λύση του τύπου «και έζησαν αυτοί καλά» 

υποβιβάζοντας το εδώ και τώρα του πένθους. Η επιλογή ενός 

κατάλληλου λογοτεχνικού βιβλίου μπορεί να βοηθήσει τόσο στην 

κατανόηση όσο και στην προσωπική νοηματοδότηση της εμπειρίας 

του πένθους. 

 

Ένα από τα βιβλία που πραγματεύονται το θέμα της απώλειας και του 

πένθους είναι και το «Αντίο Ποντικούλη» της Robbie H. Harris 

(2003). Το βιβλίο αυτό, αν και μετρά μια εικοσαετία από την πρώτη 

κυκλοφορία του στην αγγλική γλώσσα (2001), δικαίως κρατάει τα 

σκήπτρα στον χώρο του παιδικού βιβλίου σε σχέση με το θέμα της 

απώλειας. Πρόκειται για την ιστορία ενός παιδιού, το κατοικίδιο του 

οποίου πεθαίνει. Το βιβλίο πραγματεύεται τη στιγμή που το παιδί 

μαθαίνει για τον θάνατο του ποντικούλη του μέχρι και λίγο μετά την 

ταφή του. Ένα βιβλίο ιδανικό για τη συζήτηση των φάσεων του 

πένθους με τα παιδιά μιας και αυτές παρουσιάζονται ως μια διεργασία 

φυσιολογική˙ συναισθήματα και αντιδράσεις όπως η άρνηση, ο θυμός, 

η συνειδητοποίηση, η αποδοχή και η θλίψη προκύπτουν αβίαστα ως 

συνέπεια της απώλειας. Η συγγραφέας πραγματεύεται τον 

αποχωρισμό ανθρώπινα, κι επειδή η φύση του θέματος είναι 

ευαίσθητη πολύ, η συγγραφέας βρίσκει τον τρόπο να εντάξει στην 

αφήγησή της και το χιούμορ, με μια διάθεση απενοχοποίησης της 

ανάγκης για αποστασιοποίηση από τον θρήνο. 

 

Ένα άλλο βιβλίο, το οποίο πραγματεύεται την απώλεια του παππού, 

ανήκει στην κύπρια συγγραφέα Έλενα Περικλέους (2018) και 

τιτλοφορείται «Λόγια στα κύματα». Πρόκειται για ένα κείμενο που 

έχει γραφεί με στόχο ακριβώς να συμβάλει στη συζήτηση των εννοιών 

της απώλειας και του πένθους με τα παιδιά και έχει απογειωθεί με την 

εικονογράφηση της Ίρις Σαμαρτζή. Είναι στην ουσία τρεις επιστολές, 

τις οποίες ένα παιδί γράφει στον παππού του που έχει πεθάνει και οι 

οποίες αποτελούν τις φάσεις του  πένθους από τις οποίες περνά. Η 

Περικλέους, δεν υποτιμά το παιδί αναγνώστη. Το γνωρίζει καλά και 
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το σέβεται. Στο συγκεκριμένο βιβλίο σέβεται το πένθος του παιδιού, 

δεν το προσπερνά και, παράλληλα, βρίσκει τον τρόπο να εστιάσει στη 

σπουδαιότητα της σχέσης με τον εκλιπόντα που συνεχίζεται μέσα από 

τις αναμνήσεις. Το βιβλίο αποτελεί έκδοση του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου και βρίσκεται ήδη στις βιβλιοθήκες όλων των 

τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου5. 

 

Στη σπουδαιότητα των αναμνήσεων εστιάζει και το βιβλίο «Η 

θάλασσα είδε» του Tom Percival (2019). Το βιβλίο πραγματεύεται την 

απώλεια ενός προσώπου που δεν αναμένει κανείς να δει να πεθαίνει 

σε παιδικό βιβλίο, αυτού της μητέρας. Πώς να μιλήσει κανείς σε ένα 

παιδί για την απώλεια της μητέρας του; Κι όμως! Η Σοφία, 

πρωταγωνίστρια του βιβλίου, χάνει στην παραλία το αρκουδάκι της, 

δώρο απ’ τη μητέρα της… Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο, το παιδί 

αναγνώστης παρακολουθεί τις περιπέτειες του μικρού αρκούδου στη 

θάλασσα, η οποία προσπαθεί με τον τρόπο της, να ανακαλύψει τη 

Σοφία και να της επιστρέψει το αγαπημένο της παιχνίδι. Κι ο καιρός 

περνάει… Το βιβλίο ξεχωρίζει για τη ζεστασιά και την τρυφερότητα 

με την οποία προσεγγίζει μια τόσο δύσκολη απώλεια, αλλά και για την 

ξεχωριστή του εικονογράφηση. 

 

Αυτό που συνδέει τα παιδικά βιβλία στα οποία γίνεται αναφορά στο 

παρόν άρθρο είναι το γεγονός ότι δεν προσπαθούν αυτό που, για τους 

περισσότερους, φαντάζει αυτονόητο: να ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

νιώσουν καλύτερα λέγοντάς τους να είναι δυνατά, να υπομένουν και 

να προχωρήσουν. Μια τέτοια στάση, όσο περίεργο και να ακούγεται, 

δεν θα είναι καθόλου βοηθητική (Devine, 2017). Το παιδί που πενθεί, 

                                                           
5Η αξία του βιβλίου έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό, μιας που ερευνητικά 

δεδομένα από την εφαρμογή του στην τάξη έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια 

και γι’ αυτό η μετάφρασή του και στην αγγλική γλώσσα κρίθηκε σκόπιμη. Δωρεάν 

πρόσβαση στο βιβλίο έχει κανείς ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/app/logia_sta_kymata.pdf στην 

ελληνική έκδοση και μέσω του συνδέσμου 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/app/WordsOnWaves.pdf στην 

αγγλική. 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/app/logia_sta_kymata.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/app/WordsOnWaves.pdf
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όπως και ο ενήλικας, μπορεί να βοηθηθεί μόνο όταν αφεθεί να βιώσει 

τον πόνο του. Οι ενήλικες θεωρούν χρέος τους να προστατέψουν τα 

παιδιά από τον πόνο. Όμως, κανένας δεν μπορεί να πάρει τον πόνο 

του άλλου. Εκείνο στο οποίο είναι σημαντικό να ενσκήψει κανείς 

είναι η αναγνώριση του πόνου. Να επιτρέψει στον πόνο να υπάρξει 

και να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που το παιδί βιώνει εξαιτίας της 

απώλειας. Η αναγνώριση, τονίζει η Devine (2017) μπορεί να είναι το 

καλύτερο φάρμακο που έχουμε - κάνει τα πράγματα καλύτερα, ακόμα 

κι αν δεν μπορούν να γίνουν. 

 

 

Επιλογικά: 

 

Επιδίωξη στις συζητήσεις της απώλειας και του πένθους με παιδιά δεν 

είναι να μειώσουμε με όποιον τρόπο την απώλεια και τον πόνο τους, 

μα να αναγνωρίσουμε την ύπαρξή τους και να στηρίξουμε τα παιδιά 

να βιώσουν την εμπειρία αυτή. Συνταγές για το «τι θα πούμε στα 

παιδιά;» δεν υπάρχουν. Είναι σημαντικό να αφουγκραστούμε τις 

αγωνίες τους, ν’ ακούσουμε τι έχουν να μας πουν και με ειλικρίνεια 

να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους. Με λεξιλόγιο λιτό και απέριττο 

να συζητήσουμε μαζί τους τον πόνο της απώλειας, την έκφραση των 

συναισθημάτων, ακόμα και τη σιωπή μας. Τα παιδιά που πενθούν, πιο 

πολύ θέλουν ν’ ακουστούν παρά ν’ ακούσουν! Και το πιο σημαντικό 

είναι να μην υποθέσουμε πως ξέρουμε τι είναι αυτό που θα 

ακούσουμε. Να παραδεχτούμε στους εαυτούς μας ότι δεν το ξέρουμε, 

για να είμαστε ανοιχτοί στις συζητήσεις με τα παιδιά, κι όπως το είπε 

ο ποιητής, να φτάσουμε σε αυτό που δεν γνωρίζουμε μέσα από τον 

δρόμο της άγνοιας6.  

 

 

 

                                                           
6In order to arrive at what you do not know 

You must go by a way which is the way of ignorance. 

T.S. Elliot / Four Quartets.  
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Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας 

παιδιών και εφήβων στην Κύπρο:  Μια διαχρονική μελέτη 

 

Μιχάλης Τορναρίτης 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Ερευνητικό και 

Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο «Υγεία του Παιδιού» 

Email: tor.michael@cytanet.com.cy 

 

 

Περίληψη: Μέσα από μελέτες, εξετάστηκαν οι στάσεις ζωής και 

τα επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων 

στην Κύπρο και έγινε σύγκριση με στοιχεία, τα οποία 

συλλέχθηκαν στο παρελθόν. Η σύγκριση αφορά το κάπνισμα, τα 

οινοπνευματώδη ποτά, τα ναρκωτικά, τις σεξουαλικές σχέσεις, 

τη διατροφή, την άσκηση, τον εκφοβισμό και τις πεποιθήσεις ως 

προς συγκεκριμένες αξίες ζωής. Επίσης αφορά την 

αυτοεκτίμηση, την αυτοεικόνα, την τελειομανή συμπεριφορά, 

τους φόβους για το μέλλον, τις διαπροσωπικές συγκρούσεις και 

τις ενασχολήσεις των μαθητών. Μετρήθηκαν ακόμη κατ’ 

επανάληψη η φυσική τους κατάσταση, η φυσική τους 

δραστηριότητα και οι διατροφικές τους συνήθειες.  Είναι 

ανησυχητικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία 

των ερευνών  δε φαίνεται να βελτιώνονται τα επίπεδα υγείας των 

παιδιών και των εφήβων αλλά μάλλον επιδεινώνονται ιδιαίτερα 

τώρα με την οικονομική κρίση. 

 

Λέξεις κλειδιά: ψυχική υγεία, σωματική υγεία, στάσεις ζωής  

 

 

Εισαγωγή 
 

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες και 

αναγνωρίζοντας την αξία του αγαθού της υγείας την θεοποίησαν. Δύο 

χιλιάδες χρόνια μετά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) έδωσε 

ως ορισμό του υγιούς ανθρώπου την κατάσταση εκείνη του ατόμου 
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που έχει πλήρη σωματική, πνευματική και κοινωνική ευημερία και όχι 

μόνο απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας, τονίζοντας ότι η υγεία είναι 

θεμελιώδες δικαίωμα για όλους. Τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία 

πρέπει να έχει το κάθε παιδί και έφηβος για να είναι υγιής, 

εξετάστηκαν σε επιδημιολογικές μελέτες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου που έγιναν με τη συνεργασία του Ερευνητικού και 

Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου «Υγεία του Παιδιού» και ιεραρχήθηκαν 

σε επίπεδα στη δημοσίευση «Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και 

σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική 

μελέτη».   Στη δημοσίευση καταγράφονται ερευνητικά αποτελέσματα 

που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, όπως της έρευνας «Στάσεις 

Ζωής» (2000 και 2015), του προγράμματος «Υγεία του Παιδιού» 

(1995-2003, 2009-2010) και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Identification and prevention of Dietary – and lifestyle – induced 

health Effects In Children and infantS (IDEFICS, 2006-2012) και 

IFamily (2012-2017) που ακόμη συνεχίζονται.  

 

Α. Έρευνα  «Στάσεις Ζωής» 

 

Οι στάσεις ζωής παιδιών και εφήβων συνδέονται με την ψυχική και 

σωματική τους υγεία.  Η έρευνα «Στάσεις Ζωής» άρχισε το Φεβρουάριο  

2015 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2015.  Έλαβαν μέρος 1398 

μαθητές και μαθήτριες 12 έως 18 ετών από δημόσια και ιδιωτικά 

Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου. Η έρευνα διενεργήθηκε με την 

εθελοντική εργασία γιατρών, διαιτολόγου και ψυχολόγου του 

Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Υγεία του Παιδιού. Την 

διανομή των ερωτηματολογίων έκαναν οι καθηγήτριες της Οικιακής 

Οικονομίας. Η ΣΕΑΥΠ επιχορήγησε τη μηχανογράφηση των στοιχείων 

και τον γενικό συντονισμό είχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η έρευνα 

κατάγραψε στοιχεία για τις στάσεις των εφήβων μας σε θέματα όπως 

το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη ποτά, τα ναρκωτικά, τις σεξουαλικές 

σχέσεις, τη διατροφή, την άσκηση και τον εκφοβισμό. Τα πιο πάνω 

στοιχεία συγκρίνονται με στοιχεία παρόμοιας έρευνας που 

διενεργήθηκε από το ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία 

του Παιδιού το έτος 2000 σε 1237 έφηβους/ες 
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Αποτελέσματα έρευνας «Στάσεις ζωής»  
 

Κάπνισμα  

Τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών που δεν καπνίζουν 

αυξήθηκαν στο 71% και στο 75% αντίστοιχα από 62% για τα αγόρια 

και 73% για τα κορίτσια που ήταν το 2000. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

αυτά,  οι παρεμβάσεις που έγιναν και οι νομοθεσίες που θεσπίστηκαν 

είχαν αποτέλεσμα, όμως παραμένουν υψηλά τα ποσοστά των 

μαθητών/τριών που καπνίζουν ή δοκιμάζουν το κάπνισμα. 

 

Αλκοόλ  

Το ποσοστό των αγοριών που δηλώνουν ότι πίνουν αλκοόλ για το έτος 

2015 είναι 56%. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 10% σε σχέση 

με εκείνο του 2000. Το ποσοστό των κοριτσιών που δηλώνουν ότι 

πίνουν αλκοόλ την ίδια χρονιά είναι 54% και έχει αυξηθεί κατά 3% 

από το 2000. 

 

Ναρκωτικά  

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών το 

2015 είναι 5% για τα αγόρια και 2,5% για τα κορίτσια. Παρόλο που 

τα ποσοστά φαίνονται χαμηλά θα πρέπει να προβληματίσει η αύξηση 

τους σε σχέση με εκείνα του 2000 (1% αγόρια και 0,3% κορίτσια) 

λόγω ακριβώς και της σοβαρότητας του προβλήματος. 

 

Ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις 

Το ποσοστό των αγοριών που δηλώνει ότι είχε ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές σχέσεις αυξήθηκε από 17% το 2000 σε 26% το 2015. Το 

αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών το ίδιο διάστημα αυξήθηκε από 

5% σε 12%. Στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου τα ποσοστά όσων είχαν 

ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις είναι πολύ μικρά. Από την 

ανάλυση των στοιχείων για όσους/ες δηλώνουν ότι είχαν 

ολοκληρωμένη σχέση προέκυψε ότι η ολοκλήρωση των σχέσεων 
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αφορά κυρίως στους μαθητές τρίτης τάξης του γυμνασίου και κυρίως 

της πρώτης τάξης του λυκείου.  

 

Η σεξουαλική αγωγή (σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, 

εγκυμοσύνη, ψυχική υγεία αναφορικά με το θέμα αυτό) πρέπει να 

σχεδιάζεται με βάση την ηλικία και την ωριμότητα των 

μαθητών/τριών και την ένταση της ενασχόλησής τους με το θέμα.  

Πρέπει να υπάρχει γνώση του γεγονότος ότι το 74% των αγοριών και 

το 88% των κοριτσιών δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές σχέσεις.  

 

Ερωτηματολόγιο διατροφής “kidmed” 

Μόλις το 15-20% των εφήβων τρέφονται σύμφωνα με τους κανόνες 

της Μεσογειακής διατροφής όπως φαίνεται από το “kidmedscore”. Το  

“kidmedscore” αξιολογεί συγκεκριμένα την κατανάλωση τροφίμων 

όπως φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, όσπρια και ψάρι που 

αποτελούν την βάση της Μεσογειακής Πυραμίδας διατροφής αλλά 

και την συμμόρφωση των εφήβων στις βασικές αρχές της υγιεινής 

διατροφής όπως τη καθημερινή κατανάλωση πρωινού και την μη 

συστηματική κατανάλωση έτοιμου γρήγορου φαγητού και σνακ. 

Αξιοσημείωτο το ποσοστό του 20% των εφήβων με πολύ «φτωχές» 

διατροφικές συνήθειες που δεν αντιπροσωπεύουν την Μεσογειακή 

Διατροφή με τα κορίτσια να έχουν ελαφρά πιο ανησυχητικά 

αποτελέσματα.      

 

Αθλητικές και κινητικές συμπεριφορές των Κυπρίων εφήβων 

Μόνο το 50% των μαθητών/τριών του Γυμνασίου και το 37% του 

Λυκείου δήλωσαν ότι λαμβάνουν μέρος σε εξωσχολικές φυσικές 

δραστηριότητες. Περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια αθλούνται, με 

προτίμηση στα ομαδικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και η 

καλαθόσφαιρα (20 % των εφήβων). Το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα 

είναι ο χορός/μπαλέτο (7%). 

 

Χρήση υπολογιστών-smartphone-tabletsVs παρακολούθηση 

τηλεόρασης 
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Η καθιστική ζωή έχει επηρεαστεί από τη σύγχρονη τεχνολογική 

ανάπτυξη. Οι έφηβοι/ες πλέον ασχολούνται λιγότερο με την 

τηλεόραση και περισσότερο με υπολογιστές-smartphone-tablets. 

Κατά μέσο όρο οι μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου 

παρακολουθούν 2 ώρες ημερησίως τηλεόραση τις καθημερινές και 3 

ώρες τα Σαββατοκύριακα. H χρήση υπολογιστών-smartphone-tablets 

είναι η διπλάσια, 4 ώρες ημερησίως τις καθημερινές και 5.5 ώρες τα 

Σαββατοκύριακα. Η χρήση αυτή επιδρά στα επίπεδα ευημερίας των 

αγοριών όλων των ηλικιών και των κοριτσιών άνω των δώδεκα. 

 

H Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρία συνιστούσε από το 2000 η 

συνολική χρήση πολυμέσων με οθόνη να μην ξεπερνά τις 2 ώρες 

ημερησίως. Διάφορες μελέτες όπως και η Ευρωπαϊκή IFamily (2012-

2017) την οποία εκτελεί στην Κύπρο το Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού, 

δείχνουν ότι οι αρνητικές επιδράσεις στην σωματική και ψυχική υγεία, 

αρχίζουν όταν η χρήση υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως.       

 

Σχολικός Εκφοβισμός 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα επίκαιρο θέμα που έχει απασχολήσει 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  το τελευταίο διάστημα. 10% των 

Κύπριων εφήβων έχουν δηλώσει πως έχουν πέσει θύματα 

εκφοβισμού. Από αυτούς, το 30% δήλωσαν ότι άλλοι μαθητές τους 

έχουν κοροϊδέψει ή προσβάλει με τρόπο πού πληγώθηκαν τα 

συναισθήματά τους, τουλάχιστον 1-2 φορές τους τελευταίους 6 μήνες.  

Η πιο πάνω μορφή εκφοβισμού είναι η συχνότερη. Η διάδοση φημών 

είναι η δεύτερη συχνότερη μορφή εκφοβισμού με 29%, 

ακολουθούμενη από τον κοινωνικό αποκλεισμό που δήλωσε ότι έχει 

υποστεί το 14% των μαθητών/τριών που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο.  

 

Πεποιθήσεις  

Στην ερώτηση «Πιστεύεις στο Θεό;», απάντησαν θετικά το 85.3% των 

αγοριών και το 90.5% των κοριτσιών, δηλαδή συνολικά το 88.5%. Το 

3.4% απάντησαν αρνητικά, το 7.3% δεν είναι βέβαιοι, και το 0.9% δεν 

απάντησαν.  Το 2006 σε παρόμοια έρευνα (Χρυσάνθου, Α., 2006)  
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απάντησαν θετικά το 88.5% των αγοριών και το 92.8% των 

κοριτσιών, δηλαδή συνολικά το 90.9%. Το 1.1% απάντησαν 

αρνητικά, το 6.7% δεν ήταν βέβαιοι, και το 1.3% δεν απάντησαν.  Οι 

απαντήσεις στην ερώτηση αυτή δίνουν το στίγμα των πεποιθήσεων 

των εφήβων και γενικότερα του Κυπριακού Λαού. 

 

 

Β. Έρευνα  για τη ψυχική υγεία  

 

H ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μελετήθηκε από το 

Ινστιτούτο «Υγεία του Παιδιού» αρχικά το 2002, με χρηματοδότηση 

από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και επαναξιολογήθηκε το 2009 

σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.   Χρησιμοποιήθηκαν 

τα ερωτηματολόγια Eating Attitudes Test-26 (EAT-26)  και το Eating 

Disorder Inventory-3 (EDI-3).Τα ίδια ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων της 

Ελλάδας, του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Ιταλίας. Λήφθηκαν επίσης 

υπόψη στοιχεία για το βάρος και το ύψος του κάθε εθελοντή που 

έλαβε μέρος στην έρευνα.  Τα αποτελέσματα της έρευνας  

καταγράφηκαν το 2013 σε εγχειρίδιο που εκδόθηκε από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τίτλο «Αγωγή υγείας - Ερευνητικά 

αποτελέσματα  παιδιών και εφήβων της Κύπρου». 

 

Στη μελέτη  IFamily  η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων 

αξιολογήθηκε και πάλι το 2013-14. Στη μελέτη αυτή 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο KINDL® που στοχεύει στην 

αξιολόγηση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων σε σχέση με την 

υγεία (health related quality of life).Το ερωτηματολόγιο διαχωρίζεται 

σε έξι (6) ενότητες, Συναισθηματική ευημερία, Αυτοεκτίμηση, 

Οικογενειακές σχέσεις, Φυσική Ευημερία, Σχολείο και Φιλίες. Το 

ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα, 

Τουρκικά, Ιταλικά και Ισπανικά για χρήση σε παιδιά και εφήβους από 

3-17 ετών. 
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Τα πρωτόκολλα των δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων  IDEFICS και 

IFamily είναι δημοσιευμένα στις ιστοσελίδες  (www. idefics.eu και 

www. ifamily.eu) και εκτελούνται ταυτόχρονα σε οκτώ χώρες 

(Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία και 

Σουηδία).    

 

 

Αποτελέσματα έρευνας για τα επίπεδα  Ψυχικής Υγείας Παιδιών 

και Εφήβων στην Κύπρο 
 

Παρά την φαινομενική ευμάρεια που επικρατούσε στην Κύπρο,  οι 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και ακόμη αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

μας είναι πολλές και πολύπλευρες. Οι έρευνες (Hadjigeorgiou et al 

2012∙ Hadjigeorgiou et al, 2012∙ Hadjigeorgiou et al 2014∙ 

Hadjigeorgiou et al, 2011) δείχνουν ότι ένα στα τέσσερα κορίτσια και 

ένα  στα δέκα αγόρια (παιδιά και έφηβοί  10-18 χρόνων) έχουν χαμηλή 

αυτοεικόνα και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Περίπου ένα στα δύο 

αισθάνονται ότι είναι αντιμέτωποι με άλλους ή με τον εαυτό τους.  Τα 

ποσοστά ανεβαίνουν πάνω από το 50%  για την τελειομανία, όσον 

αφορά δε τις φοβίες για το μέλλον τα ποσοστά αγγίζουν το 75%.  

Στην μελέτη του IFamily (2013-2017) μετρήθηκε και η 

συναισθηματική ευημερία, στοιχείο που παρουσιάζει πόσο 

ευτυχισμένα είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι  κυρίως οι έφηβοι και λιγότερο τα παιδιά μικρότερα των 12 ετών  

νιώθουν πολύ συχνά μοναξιά, δεν έχουν διάθεση, βαριούνται, 

φοβούνται και ένα μικρό ποσοστό σπάνια γελά. Για να ξεφύγουν από 

αυτή τη κακή ψυχολογία καταφεύγουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο 

διαδίκτυο (που αποτελεί ψευδαίσθηση παρέας και υποκατάστατο 

διαπροσωπικών σχέσεων) και σε μικρότερο βαθμό στην τηλεόραση 

και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το διαδίκτυο  εισβάλει σε όλο και 

μικρότερες ηλικίες και όπως δείχνουν τα στοιχεία των ερευνών μας, 

σχετίζεται  με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, την 

παχυσαρκία και την έλλειψη άσκησης. Χαμηλά όμως επίπεδα υγείας 

προωθούν επίσης  και κάθε μορφή παραβατικότητας, κάπνισμα, ποτό, 

ναρκωτικά, παράνομο οδήγημα, με όλα τα επακόλουθα τους. 
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Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα διαχρονικά 

στοιχεία των ερευνών δεν φαίνεται να βελτιώνονται τα επίπεδα 

ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων στην Κύπρο αλλά 

μάλλον επιδεινώνονται ιδιαίτερα τώρα με την οικονομική κρίση. 

 

Γ. Έρευνα για τα  επίπεδα της σωματικής υγείας των παιδιών και 

των εφήβων της Κύπρου: η φυσική κατάσταση, η φυσική 

δραστηριότητα των παιδιών και των εφήβων της Κύπρου καθώς 

και οι διατροφικές τους συνήθειες.           

 

Παχυσαρκία 

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας 

που αν δεν αντιμετωπιστεί θα επηρεάσει σημαντικά την ευημερία του 

πληθυσμού αλλά και τους κρατικούς προϋπολογισμούς υγείας. Η 

παιδική παχυσαρκία δημιουργεί σημαντική νοσηρότητα τόσο στην 

παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή και μειώνει σημαντικά το 

προσδόκιμο επιβίωσης των ανθρώπων. Έχει ταυτόχρονα και 

σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των πασχόντων, με κύρια 

χαρακτηριστικά τη μειωμένη αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση, την 

κατάθλιψη, τη μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση, όπως και ελαττωμένες 

ευκαιρίες και πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.  

 

Στην Κύπρο αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός αφού τα 

ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας είναι (Pigeot et al., 2009) ανάμεσα 

στα ψηλότερα στην Ευρώπη. Το ποσοστό παχύσαρκων και 

υπέρβαρων παιδιών και εφήβων έχει αυξηθεί (Savva et al., 2014) από 

το 22 % το 2000 στο 30% το 2010, μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση. 

Η αύξηση παρατηρήθηκε σε αγόρια και κορίτσια, παιδιά αστικών και 

αγροτικών περιοχών και σε όλες ανεξαιρέτως τις επαρχίες. Στο 

πλαίσιο δε του ερευνητικού έργου IFamily (2012-2017), 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι αλλά και οι πατέρες τους 

στην Κύπρο είναι περισσότερο παχύσαρκοι σε σχέση με τον μέσο όρο 

άλλων 7 ευρωπαϊκών χωρών της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης 

αλλά και της Μεσογείου.  
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Φυσική δραστηριότητα  

Τα αποτελέσματα του IDEFICS για τη φυσική δραστηριότητα, 

καταδεικνύουν (Kostabel et al., 2014) ότι μόνο το 2% των κοριτσιών 

3 έως 9 χρόνων της Κύπρου ασκούνται έντονα τουλάχιστον μια ώρα 

την ημέρα, όπως ορίζουν οι ιατρικές συστάσεις για αυτή την ηλικιακή 

ομάδα. Το 35% ασκούνται από μισή έως μία ώρα και το 63% 

ασκούνται από καθόλου έως μισή ώρα. Η κίνηση στην μελέτη 

μετρούνταν με ειδικές μικρές φορητές συσκευές, τα αξελερόμετρα.  

 

Τα αποτελέσματα αυτά κατατάσσουν τα κορίτσια της Κύπρου στην 

τελευταία θέση μεταξύ των οκτώ χωρών της μελέτης (Βέλγιο, 

Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία και Σουηδία). 

Τα αγόρια της ίδιας ηλικιακής ομάδας, με αντίστοιχα ποσοστά 20.1%, 

50.7% και 29%, καταλαμβάνουν  την προτελευταία θέση. 

 

Διατροφή 

Τα αποτελέσματα για τη διατροφή των παιδιών, με χρήση τη 

βαθμολογία που έχει ως γνώμονα τη Μεσογειακή διατροφή,  

κατατάσσουν (Tognon et al. 2013) την Κύπρο στην τελευταία θέση 

μεταξύ των οκτώ χωρών της μελέτης IDEFICS.  

 

Η χαμηλή ποιότητα της διατροφής των μαθητών της Κύπρου σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης διαπιστώθηκε και από τις έρευνες  που 

διεξήγαγε το Π.Ι., σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού 

(2009-2010). Η μελέτη αυτή (Tornaritis et al., 2014)  κατέδειξε ότι η 

διατροφική πρόσληψη των παιδιών και εφήβων ηλικίας από 6-18 ετών 

ήταν ψηλή σε ολικό λίπος, κορεσμένα λιπαρά οξέα, πρωτεΐνη και 

χοληστερόλη ενώ παράλληλα ήταν χαμηλή σε φυτικές ίνες και 

κάποιες βιταμίνες.  Ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών, και ειδικά τα 

παιδιά από 9-18 ετών, είχαν χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου και 

Βιταμίνης C και ψηλή πρόσληψη νατρίου, ενώ η διατροφή των 

έφηβων κοριτσιών ήταν ανεπαρκής σε Βιταμίνη B6 και σίδηρο.  Αυτή 

η διατροφή προδιαθέτει τα παιδιά για χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες 

όπως διαβήτη Τύπου 2, παχυσαρκία και καρδιαγγειακές παθήσεις και 

τις έφηβες σε σιδηροπενική αναιμία.  



 
Σελίδα 122 από 221 

 

 

Στην μελέτη IDEFICS, η διατροφική πρόσληψη θρεπτικών 

συστατικών από τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν κατά μέσο όρο 

κοντά στις συστάσεις. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας στον 

εν λόγω πληθυσμό, φανερώνουν πως οι λανθασμένες συνήθειες 

(Papoutsou, 2014) διατροφής, όπως η παράληψη πρωινού γεύματος, η 

αυξημένη κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε ζάχαρη και κορεσμένο 

λίπος, ιδιαίτερα μπροστά από «οθόνες», και τα χαμηλά επίπεδα 

άσκησης αποτελούν αιτίες επιδείνωσης του προβλήματος. Η συνέχεια 

της μελέτης σε οικογενειακό επίπεδο (IFamily) απέδειξε τη συσχέτιση 

των πεποιθήσεων, στάσεων και συνηθειών διατροφής και άσκησης 

των γονέων με τις συνήθειες των παιδιών.  

 

Συγκεντρώσεις λιπιδίων στο αίμα των παιδιών της Στ’ τάξης του 

Δημοτικού σχολείου  

Στο πρόγραμμα Υγεία του Παιδιού (1995-1997), 45% των παιδιών 

είχαν αυξημένη την ολική χοληστερόλη στο αίμα τους. Μετά από έξι 

χρόνια παρέμβασης από το Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού, τα 

Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού τους εκπαιδευτικούς 

τους γονείς και τα παιδιά, ο μέσος όρος της συγκέντρωσης της ολικής 

χοληστερόλης έπεσε από 180mg/dl στα 160 mg/dl. Η συστηματική 

δουλειά από όλους και κατά τα επόμενα χρόνια είχε σημαντικά 

αποτελέσματα. Όμως κανείς δεν δικαιούται να εφησυχάζει αφού στη 

μελέτη IFamily, το 2015, βρίσκουμε 30% των παιδιών της πιο πάνω 

ηλικίας να έχει αυξημένη την ολική χοληστερόλη. 

 

Στην «Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου» 

(2013-2018) η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA) και 

πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 

συνεργασία με το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του 

Παιδιού συμμετείχαν άτομα ηλικίας 0-74 ετών και εγκυμονούσες.   Τα 

αποτελέσματα (Πάπουστου 2019) της έρευνας που αφορούν τα παιδιά 

και τους/τις εφήβους συνάδουν με τα αντίστοιχα που αναφέρονται πιο 

πάνω. 
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Τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα  σε πέντε εγχειρίδια 

(Τορναρίτης,2005∙  Τορναρίτης και άλλοι 2013∙ Τορναρίτης και άλλοι 

2015∙ Τορναρίτης και άλλοι 2016∙ Πάπουτσου, 2019) που εκδόθηκαν 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του ΠΙ (www.pi.ac.cy) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο / 

Προγράμματα-Σεμινάρια / Αγωγή Υγείας  

 

 

Συμπερασματικά 

 

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα διαχρονικά 

στοιχεία των ερευνών  δε φαίνεται να βελτιώνονται τα επίπεδα υγείας 

των παιδιών και των εφήβων αλλά μάλλον επιδεινώνονται ιδιαίτερα 

τώρα με την οικονομική κρίση. 

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως ο επίσημος φορέας του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρησιμοποιεί τα 

συμπεράσματα αυτής της μελέτης σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την 

άνοδο των επιπέδων υγείας του πληθυσμού. Γνωρίζοντας από τις 

ευρωπαϊκές έρευνες του Ινστιτούτου «Υγεία του Παιδιού», ότι 

αποτελεί προτεραιότητα για την κοινωνία της Κύπρου η καλυτέρευση 

των παραγόντων υγείας, όπως για παράδειγμα της παχυσαρκίας, το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο νοιώθει έντονη την ανάγκη για αλλαγές και 

επιτυχίες μέσω των αναθεωρημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων. 

Ελπίζει ότι τα μελλοντικά στοιχεία για τα επίπεδα υγείας του 

κυπριακού πληθυσμού θα είναι πιο ελπιδοφόρα.  

 

 

 

 

      

http://www.pi.ac.cy/
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10 Χρόνια των μελετών IDEFICS/I.Family 

 

Η μελέτη IDEFICS ξεκίνησε το 2007. Ακολούθησε η 

μελέτη I.Family που διεξάχθηκε μέχρι το 2017. Τα 

τελευταία 10 χρόνια έχουν συμμετάσχει σε αυτές 

πάνω από 16.000 παιδιά και έφηβοι. Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες! Από τις 

μελέτες έχουμε μάθει τα ακόλουθα: 

 

Ο ύπνος κάνει τη διαφορά 

 

Διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά που κοιμούνται καλά 

καταναλώνουν  περισσότερα λαχανικά και γενικά 

καταναλώνουν πιο υγιεινά τρόφιμα από τα παιδιά που 

κοιμούνται πολύ λίγο. Επιπλέον, τα παιδιά που είχαν 

αρκετές ώρες ύπνου ή βελτίωσαν τις συνήθειες ύπνου 

τους κατά τη διάρκεια της μελέτης, έδειξαν καλύτερη 

ευημερία σε σύγκριση με τα παιδιά που κοιμούνται πολύ 

λίγο. Σε γενικές γραμμές, τόσο ο ελάχιστος ύπνος όσο 

και η κακή ευημερία αυξάνουν τον κίνδυνο υπερβολικού 

βάρους. 

 

Οι εγκέφαλοι των παιδιών προτιμούν τα γλυκά 

 

Κάναμε εξετάσεις fMRI  σε μια μικρή ομάδα παιδιών και 

γονέων. Αυτές οι εξετάσεις μας επιτρέπουν να 

παρατηρούμε τα σήματα του εγκεφάλου όταν βλέπουμε 

διαφορετικά τρόφιμα. Σε σύγκριση με τους εγκεφάλους 

των ενηλίκων, οι εγκέφαλοι των παιδιών έδειξαν 

ισχυρότερες αντιδράσεις στα γλυκά. Το τμήμα του 

εγκεφάλου που ελέγχει την κίνηση ενεργοποιήθηκε - σαν 

να είχε ήδη προετοιμάσει το σώμα για να πάρει για 

παράδειγμα ένα γλυκό ή μπισκότο.  

 

Τα παιδιά τείνουν να επιλέγουν τρόφιμα με βάση το πώς 

αναμένουν να είναι η γεύση τους. Ωστόσο, ζητώντας από 

τα παιδιά να δώσουν προσοχή σε πιο υγιεινά και πιο 
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θρεπτικά τρόφιμα, έκανε διαφορά. Ο εγκέφαλός τους 

έδειξε μεγαλύτερη ανταπόκριση σε αυτούς τους 

παράγοντες και έκαναν πιο υγιεινές επιλογές. 

 

Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι όμοια 

 

Τα μέλη μιας οικογένειας μοιάζουν μεταξύ τους όσον 

αφορά τις τάσεις σωματικού βάρους («Ο Δείκτης Μάζας 

Σώματος»), τους κινδύνους ασθενειών και τις 

διατροφικές συνήθειες. Τα παιδιά τείνουν να μοιάζουν 

περισσότερο με τις μητέρες τους από ότι τους πατέρες 

τους. Οι μητέρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επιρροή 

στη σωματική άσκηση των παιδιών τους. 

 

Το περιβάλλον επηρεάζει τη σωματική 

δραστηριότητα 

 

Η πρόσβαση των παιδιών σε ασφαλείς δημόσιους 

χώρους, όπως πάρκα και παιδικές χαρές, τα ενθαρρύνει 

να είναι  σωματικά πιο δραστήρια. Οι ασφαλής 

πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί για τους νέους και τους ενήλικες. Έτσι, τα 

πολεοδομικά και περιβαλλοντικά σχέδια των πόλεων  

μπορούν πραγματικά να κάνουν τη  διαφορά στη 

σωματική δραστηριότητα. 

 

Οι διαφημίσεις έχουν ισχυρή επιρροή πάνω στα 

παιδιά 

 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ισχυρότερη 

επίδραση στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών από 

ότι οι γονείς τους. Τα παιδιά που παρακολουθούν 

τηλεόραση, ειδικά τηλεοπτικές διαφημίσεις, πίνουν 

περισσότερα γλυκά ποτά, ανεξάρτητα από το αν οι γονείς 

τους προσπαθούν να τους τα περιορίσουν ή όχι. Με βάση 
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αυτές τις γνώσεις, πιστεύουμε ότι υπάρχουν βάσιμοι 

λόγοι για αυστηρότερες πολιτικές σχετικά με τις 

διαφημίσεις στα παιδιά. 

 

Οι γιατροί έχουν καλύτερες "τιμές αναφοράς" για την 

υγεία των παιδιών 

 

Όταν οι γιατροί κάνουν εξετάσεις, πρέπει να γνωρίζουν 

πότε τα αποτελέσματα είναι υγιή και πότε μπορεί να 

υποδηλώνουν προβλήματα. Οι μετρήσεις για το βάρος, 

την αρτηριακή πίεση ή το σάκχαρο του αίματος είναι 

σημαντικά παραδείγματα: ορισμένες τιμές υποδηλώνουν 

κινδύνους για την υγεία ή ακόμα και ασθένειες. Για τους 

ενήλικες, οι γιατροί έχουν πολλές πληροφορίες σχετικά 

με τα όρια, και  τα χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αλλά μέχρι τώρα, οι 

γιατροί δεν είχαν τόσο καλή καθοδήγηση για τα παιδιά. 

Με τη μελέτη IDEFICS, μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε 

αξιόπιστες "τιμές αναφοράς", υποδεικνύοντας ποιες 

τιμές να αναμένουν σε υγιή παιδιά διαφόρων ηλικιών. 

 

Πώς είναι η κατάσταση με τα παιδιά στην Ευρώπη; 

 

Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά στην Ευρώπη τρώνε πάρα 

πολύ λίπος και ζάχαρη. Επίσης, δεν κάνουν αρκετή 

σωματική άσκηση. Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν τα 

ευρήματα πολλών άλλων μικρών μελετών. 

Τα παιδιά που κάνουν περισσότερη σωματική άσκηση 

και ξοδεύουν λιγότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες 

(τηλεόραση, υπολογιστής κ.λπ.) τείνουν να έχουν 

καλύτερη ευημερία. Πάνω απ 'όλα, η σωματική 

δραστηριότητα φαίνεται σημαντική για την ευημερία.  

 

Τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο μπροστά 

στην οθόνη τείνουν να κοιμούνται λιγότερο. Οι έφηβοι 
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που παρακολουθούν τηλεόραση περισσότερο από 2 ώρες 

την ημέρα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για υπερβολικό 

βάρος. Φαίνονται επίσης να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

καρδιακών παθήσεων. Και τα παιδιά που περνούν 

περισσότερο χρόνο καθιστά τείνουν να λένε ότι 

αισθάνονται χαμηλότερη αυτοπεποίθηση. 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα αποτελέσματα στην 

ιστοσελίδα του I.Family: www.ifamilystudy.eu 

 

http://www.ifamilystudy.eu/
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dietary intake of Cypriot children and adolescents 

aged 6–18 years and the association of mother’s 

educational status and children’s weight status on 
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Κακοποίηση: 

 Τι “βλέπουν” οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι γιατροί; 
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Περίληψη: Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης που αγγίζει 

και ίσως ξεπερνά τα όρια της μάστιγας, απασχόλησε, απασχολεί 

και θα εξακολουθεί να απασχολεί την κοινωνία και τους θεσμούς, 

όσο τουλάχιστον εξακολουθούμε να μην είμαστε αποτελεσματικοί 

ακροατές των μηνυμάτων που εκπέμπουν τα κακοποιημένα 

παιδιά, συνήθως σιωπηλά. Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει 

σκοπό να αναλύσει το φαινόμενο της κακοποίησης από τη σκοπιά 

όλων εκείνων που εμπλέκονται στην ανατροφή και φροντίδα των 

παιδιών και πιο συγκεκριμένα των γονέων, των εκπαιδευτικών 

και των γιατρών. Οι τρεις αυτές ομάδες είναι οι πρώτες που 

έρχονται σε επαφή με το φαινόμενο του κακοποιημένου παιδιού 

και καλούνται να αναγνωρίσουν έγκαιρα, φυσικά ή 

συμπεριφορικά ευρήματα της κακοποίησης. Η συνεργασία μεταξύ 

των μελών των ομάδων αυτών είναι απαραίτητη ώστε να 

καταστήσει πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση του 

φαινόμενου. Οι 3 αυτές ομάδες είναι εκείνες που θα βοηθήσουν 

στην ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας, ώστε να 

αντιμετωπιστεί όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί αυτό το τόσο 

σοβαρό πρόβλημα. Πρόβλημα που η αποκάλυψή του πρέπει να 

συνοδεύεται από σταθερό και ασφαλές νομικό και κοινωνικό 

πλαίσιο υποστήριξης, ώστε τα θύματα να δικαιωθούν όσο 

mailto:zannetou.louiza@gmail.com
mailto:gkougkoudi.evangelia@ucy.ac.cy
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περισσότερο διακριτικά μπορεί αυτό να γίνει. Στο παρόν πόνημα 

αναλύονται τόσο ο ρόλος των γονέων, των εκπαιδευτικών και των 

γιατρών στην αναγνώριση των επεισοδίων κακοποίησης, όσο και 

το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η απονομή της 

δικαιοσύνης ως ψήγμα προσφοράς στα παιδιά που έχουν βιώσει 

μία τόσο τραυματική εμπειρία. Επίσης γίνεται αναφορά και στην 

κοινωνική υποστήριξη που μπορεί να παρασχεθεί στα πλαίσια της 

«θεραπείας». 

 

Λέξεις κλειδιά: κακοποίηση, παιδιά,, νομικό πλαίσιο, διαδίκτυο, 

υποστηρικές δομές  

 

 

 

Εισαγωγή 

 

Κάθε χρόνο, διοργανώνεται από την National Association for 

Prevention of Child Abuse and Neglect (NAPCAN), η εβδομάδα 

παιδιού, εστιάζοντας κάθε φορά σε ένα άρθρο από την χάρτα των 

δικαιωμάτων ειδικά των παιδιών. Το 2019, η επετειακή εβδομάδα 

ασχολήθηκε με το άρθρο 24: ‘Children have the right to the best 

health care possible, safe water to drink, nutritious food, a clean 

and safe environment, and information to help them stay well’ που 

άπτεται της καλής φροντίδας των παιδιών και της εξασφάλισης υγιούς 

περιβάλλοντος και συνθηκών ανάπτυξης. Όταν όμως τα δικαιώματα 

δεν τηρούνται, οδηγούν σε φαινόμενα κακοποίησης ή παραμέλησης. 

Η συγκυρία θεωρείται ιδανική και συμπίπτει με το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον την Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, για την 

διοργάνωση αντίστοιχης εβδομάδας ευαισθητοποίησης του 

πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στην παιδική ηλικία. 

Συμπληρωματικά και ως ένδειξη αυξημένου ενδιαφέροντος της 

Κύπρου σε φαινόμενα παιδικής κακοποίησης, το νησί φιλοξένησε την 

25η Συνεδρία της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη 

Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote). 
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) καθορίζει την 

κακοποίηση ή κακομεταχείριση των παιδιών ως οποιαδήποτε πράξη 

σωματικής, συναισθηματικής ή ψυχολογικής κακής μεταχείρισης ή 

σεξουαλικής παραβίασης ή παραμέλησης και παραμελημένης 

φροντίδας που καταλήγει  σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που 

αφορά στη ζωή, στην ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια του παιδιού, στο 

πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης 

(WHO(1999), Report of the Consultation on Child Abuse Prevention. 

Geneva, σελ. 15, 29- 31 Μarch, Document WHO/HSC/PVI/99.1) 

 

Όσο πολυπρόσωπο είναι το φαινόμενο της κακοποίησης καθώς αφορά 

στην ψυχή, στο σώμα, στη συμπεριφορά και εν γένει στη συνολική 

σωματική, ψυχολογική, νοητική ανάπτυξη ενός παιδιού, τόσο 

πολύπλοκη μπορεί να αποδειχθεί η αναγνώριση και αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Αναγνώριση που δεν μπορεί να είναι δυνατή εάν δεν 

εξασφαλιστεί η συνδρομή των γιατρών, των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και του συνόλου της κοινωνίας. Συνδρομή που είναι 

απαραίτητη ώστε ο καθένας από το πόστο του (και με μόνο σκοπό να 

αναγνωρίσει, να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα 

επεισόδια αυτά)  να απαλύνει τον πόνο των παιδιών και να 

προσπαθήσει να κάνει την ζωή τους περισσότερο ανθρώπινη. Για να 

γίνει αντιληπτό το επεισόδιο κακοποίησης πρέπει ο βαθμός υποψίας 

να είναι επαρκής ώστε να μην διαφύγει της προσοχής, αντίθετα όμως 

να μην υπερτιμηθεί κάποιο επεισόδιο που μπορεί να μοιάζει αλλά να 

μην είναι κακοποίηση, γεγονός που μπορεί να έχει επίσης ολέθριες 

συνέπειες.  

 

Σημεία φυσικής κακοποίησης, τι «βλέπει ο γιατρός» 

 

Τα σημεία και συμπτώματα της κακοποίησης που μπορούν να 

διαπιστωθούν, διαφέρουν ανάλογα με την μορφή της κακοποίησης 

την οποία υφίστανται τα παιδιά, την ηλικία τους και το πρόσωπο του 

δράστη ή θύτη. 
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Η σωματική κακοποίηση συχνά προκαλεί εμφανείς βλάβες που 

μπορούν να αναγνωριστούν από παιδιάτρους και παιδοχειρουργούς 

ώστε να κινητοποιηθεί μηχανισμός αντιμετώπισης. Οι  μώλωπες 

αποτελούν το συχνότερο εύρημα στις περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις. Πολλαπλές εκχυμώσεις σε διαφορετικό χρόνο 

αποδρομής, που δεν δικαιολογούνται επαρκώς από την εξήγηση που 

δίνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες, όπως και εγκαύματα σε έκταση και 

σχήμα, διαφορετικά από την ατυχηματική, μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα σωματικής κακοποίησης (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: χαρακτηριστικά εγκαυμάτων τυχαίων (ατύχημα) και 

σκόπιμων (επί κακοποίησης) 

 

Τυχαίο έγκαυμα Σκόπιμο έγκαυμα 

 

καυτό υγρό σαν 

διασκορπισμένες σταγόνες 

(«πιτσίλισμα») 

αμφοτερόπλευρα συμμετρικά,  

με σαφή όρια,                                                                                                             

με τη μορφή «κάλτσας» στα 

κάτω άκρα ή τη 

μορφή «γαντιών» στα άνω άκρα                                                                                             

(βίαιη συγκράτηση του παιδιού 

μέσα σε καυτό νερό) 

 

 

Τα ανωτέρω ευρήματα, δηλαδή, της τυχαίας κατανομής σταγονιδίων 

καυτού νερού παραπέμπουν σε ατυχηματικό έγκαυμα, σε αντίθεση με 

τα προκλητά, στα πλαίσια επεισοδίου κακοποίησης εγκαύματα που 

έχουν διαφορετική κατανομή, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1. 

Εγκαύματα τέτοιου τύπου μπορεί να παραπέμπουν σε τιμωρία του 

παιδιού εξαιτίας της καθυστέρησης της εκπαίδευσης στην τουαλέτα: 

εμβάπτιση παιδιού μέσα σε μπανιέρα με καυτό νερό, εγκαύματα με 

σαφή όρια στους γλουτούς και στους μηρούς, χωρίς εγκαυματικές 

βλάβες στα γόνατα. Ξηρά εγκαύματα: επαφή του δέρματος με καυτό 

αντικείμενο π.χ. σε τυχαία επαφή με καυτό αντικείμενο το έγκαυμα θα 

περιοριστεί στην παλάμη ή στα δάκτυλα καθώς του παιδί θα 
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απομακρύνει το χέρι από την πηγή της θερμότητας με αποτέλεσμα ένα 

ανομοιόμορφο έγκαυμα. Σε περίπτωση κακοποίησης το έγκαυμα είναι 

ομοιόμορφο, συχνά στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών, 

μεγάλης βαρύτητας >2
ου

 βαθμού ή με χαρακτηριστικό σχήμα που 

ταιριάζει στο αντικείμενο που το προκάλεσε π.χ. τσιγάρο ή σίδερο. 

 

Το δήγμα («δάγκωμα») από άνθρωπο που εύκολα διακρίνεται από 

αντίστοιχα τετράποδων και παραπέμπει επίσης σε πιθανή 

κακοποίηση. Στο ανθρώπινο δήγμα διαπιστώνονται ίχνη από αμβλέα 

και αποπεπλατυσμένα δόντια όπως είναι οι άκρες των ανθρώπινων 

οδόντων και οι αντίστοιχες βλάβες είναι κυκλικού ή ημισελινοειδούς 

σχήματος, με την παρουσία αποτυπώματος του κάθε δοντιού, 

αμβλείες και αποπεπλατυσμένες, με αποτύπωμα του κάθε δοντιού 

ξεχωριστά. Αντίθετα σε περίπτωση δήγματος από ζώο που έχει 

μυτερά και αιχμηρά δόντια οι βλάβες χαρακτηρίζονται μικρότερες και 

διατρητικές ξεχωριστά)   

 

Οι γιατροί γνωρίζουν ότι τα υγιή και δραστήρια παιδιά μπορεί να 

έχουν πολλές εκχυμώσεις εξαιτίας αυτής της δραστηριότητάς τους, 

ωστόσο, οι εκχυμώσεις και οι δερματικές βλάβες αποτελούν τις 

συχνότερες ενδείξεις σωματικής κακοποίησης, σε ποσοστό που 

ξεπερνά το 50%. Πιο συγκεκριμένα, εξέταση του δέρματος που 

αναδεικνύει αιματώματα και εκχυμώσεις σε διάφορα στάδια εξέλιξης 

και ασύμβατα με το ιστορικό που αποδίδεται από τους γονείς, μπορεί 

να δημιουργήσει έντονη υπόνοια και πρέπει να ακολουθείται από 

εξέταση ολόκληρου του σώματος. Εκχυμώσεις και αιματώματα που 

δημιουργούνται τυχαία και στα πλαίσια φυσικής και φυσιολογικής 

δραστηριότητας των παιδιών έχουν σημαντικές διαφορές από 

αντίστοιχες βλάβες που έχουν σαν προέλευση επεισόδιο κακοποίησης 

όπως φαίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στον Πίνακα 2: 
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Πίνακας 2: σχηματισμός αιματωμάτων από ατύχημα ή σκόπιμα σε 

περιπτώσεις κακοποίησης 

 

Αιματώματα από ατύχημα Αιματώματα από σωματική 

κακοποίηση 

 

σε βρέφη που έχουν βαδίσει                               σε βρέφη κάτω των 9 μηνών που 

δεν έχουν βαδίσει 

 

κνήμες, μέτωπο, αντιβράχια 

(συνήθως λόγω πτώσης)            

 

γλουτoί, γεννητικά όργανα, 

πλάτη, επιφάνεια χεριών 

ακανόνιστο σχήμα                                                                           αμφοτερόπλευρα, συμμετρικά ή 

γεωμετρικά τραύματα (από 

τραυματισμό με ξένο σώμα –

ζώνη, βέργα– ή αποτύπωμα 

χεριού)  

 

 

Τα σημεία του σώματος που μπορεί να παρουσιάζουν ευρήματα 

ύποπτα για κακοποίηση είναι το τριχωτό της κεφαλής, η 

στοματοπροσωπική χώρα, οι οφθαλμοί, η μύτη, τα αυτιά, ο τράχηλος. 

Πιο συγκεκριμένα τα σημεία και ευρήματα της κλινικής εξέτασης 

μπορεί να είναι τα ακόλουθα: 

 

-τριχωτό κεφαλής (οίδημα, εκχυμώσεις, αιματώματα, σημεία 

ύπαρξης κατάγματος στο κρανίο). Η περίμετρος της κεφαλής 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την φυσιολογική και να οφείλεται 

σε χρόνια αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης ενώ αντίθετα πολύ 

μικρή κεφαλή να είναι ένδειξη υποθρεψίας. 

 

Οφθαλμός (αιμορραγία αμφιβληστροειδούς, οίδημα ή εκχύμωση 

γύρω από τα μάτια, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αιφνίδιος 

στραβισμός, ατροφία του οπτικού νεύρου) 
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-Ρινική κοιλότητα (αιμορραγία ή ρινόρροια σε κάταγμα κρανίου) 

-‘Ωτα (αιμορραγία ή ωτόρροια σε κάταγμα κρανίου, εκδορά στο 

δέρμα, αποκόλληση του δέρματος) 

 

-Στοματική κοιλότητα, τράχηλος (εκδορές, εκχυμώσεις ή ρήξεις 

του χαλινού της γλώσσας ή των χειλέων, πετέχειες στον ουρανίσκο 

–οι κακώσεις στο στόμα μπορεί να προέρχονται από 

«εξαναγκαστική σίτιση» 

 

Κατάγματα στις πλευρές, κακώσεις των πνευμόνων ή της καρδιάς 

μπορεί να δηλώνουν βαριά κάκωση από αιφνίδιο και ισχυρό 

ταρακούνημα του παιδιού χωρίς όμως να είναι παθογνωμονικές για 

κακοποίηση.  

 

Οι σωματικές κακώσεις μεμονωμένα, δεν αποτελούν ειδικά στοιχεία 

κακοποίησης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συνεκτιμώνται πάντα με 

το ιατρικό και το κοινωνικό ιστορικό και να ερμηνεύονται σε 

συνδυασμό. Διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσουν σε βιαστικά 

συμπεράσματα που μπορεί αφενός να εκθέσουν ανεπανόρθωτα τους 

ιατρικούς λειτουργούς, αλλά και σημαντικότερο να δημιουργήσουν 

μία προβληματική κατάσταση στα πλαίσια της οικογένειας. 

 

Προσδιοριστές επικινδυνότητας 

Από τα στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα χαρακτηριστικά των 

γονέων, της οικογένειας, του παιδιού, του κοινωνικού περίγυρου, 

αξιολογούνται δηλαδή οι προσδιοριστές όπως ονομάζονται της 

επικινδυνότητας.  

 

 

 

Χαρακτηριστικά του παιδιού 

Επεισόδια κακοποίησης συνδυάζονται πολλές φορές με παιδιά που 

έχουν χαμηλό βάρος γέννησης ή προωρότητα που μπορεί να 

δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στο περιβάλλον του παιδιού, 

κατά τη βρεφονηπιακή ηλικία που είναι ιδιαίτερα απαιτητική όπως και 
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οποιαδήποτε αναπηρία (σωματική/νοητική), ασθένεια, 

νευροαναπτυξιακή ανωριμότητα ή προβλήματα 

συμπεριφοράς/διαταραχές του συναισθήματος που «κατατάσσουν» το 

παιδί στην ομάδα των «δύσκολων παιδιών». Τα παιδιά αυτά καθώς 

είναι «διαφορετικά» από τα υπόλοιπα μπορεί να δημιουργούν 

αρνητικά συναισθήματα στο περιβάλλοντους, ώστε σε συνδυασμό με 

τον ασταθή ψυχισμό των τελευταίων να οδηγούν σε επεισόδια 

κακοποίησης ακόμη σε μια προσπάθεια συνετισμού. 

 

Χαρακτηριστικά της οικογένειας που μπορεί να προδιαθέτουν σε 

εμφάνιση επεισοδίων κακοποίησης μπορεί να είναι η χρήση βίας ή 

κακοποίηση άλλου μέλους της οικογένειας, οι συζυγικές συγκρούσεις, 

οι πολυμελείς οικογένειες καθώς δεν υπάρχει αρκετός «χώρος» για 

όλους ή η μονογονεϊκή οικογένεια στην οποία τα βάρη της ανατροφής 

βαραίνουν μόνο τον ένα γονέα και πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως 

ασήκωτα. Παιδί, αποτέλεσμα ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, 

προβλήματα οικονομικά ή ενδεχόμενη ανεργία των γονέων 

επιδεινώνεται από την παρουσία των παιδιών που έχουν επιπλέον 

απαιτήσεις ως προς την ανατροφή τους.  

 

Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας συμπληρώνονται από τα 

χαρακτηριστικά των γονέων ή φροντιστών που αφορούν συνήθως 

σε χρήστες οινοπνεύματος ή ψυχοτρόπων ουσιών που ενεργούν χωρίς 

έλεγχο των πράξεών τους εις βάρος του παιδιού και χωρίς να έχουν 

επίγνωση του αρνητικού αποτελέσματος. Προβλήματα σωματικής ή 

ψυχικής υγείας που μπορεί να είναι χρόνια ή οποιαδήποτε αναπηρία, 

σωματική, νοητική ή ψυχική, οδηγεί επίσης σε παρόμοιες εκδηλώσεις. 

Άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, με μειωμένη αυτοεκτίμηση με 

ιστορικό κακοποίησης ή έκθεσης σε ενδο-οικογενειακή βία στην 

παιδική τους ηλικία, μπορεί να αποτελέσουν ιδανικούς υποψήφιους 

δράστες.  

 

Τέλος, οι προσδιοριστές επικινδυνότητας περιλαμβάνουν κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως χαμηλό κοινωνικο-

οικονομικό προφίλ με αποτέλεσμα ανεπαρκή φροντίδα των παιδιών 
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(περίπτωση παραμέλησης). Πρέπει όμως να τονιστεί ότι δεν 

υπάγονται όλες οι περιπτώσεις γονέων που δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν οικονομικά στις υποχρεώσεις τους προς τα παιδιά 

τους, στην παραμέληση. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να 

προδιαθέτουν στην κακοποίηση είναι η κοινωνική απομόνωση, η 

έκθεση στο ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, η διαβίωση σε 

επικίνδυνες γειτονιές (συνδυάζεται με το χαμηλό κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο) που προδιαθέτει στην έκθεση σε βίαια 

περιβάλλοντα με εκδηλώσεις κοινωνικής ή άλλης βίας, όπως και η 

προέλευση από εμπόλεμες χώρες. Η ελλιπής πρόσβαση στην 

εκπαίδευση όπως και σε ιατρική φροντίδα ή ασφάλιση συμπληρώνουν 

το σύνολο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αρνητικών 

χαρακτηριστικών. 

 

Σημαντική παράμετρος είναι το προφίλ του σύγχρονου 

παραβατικού που μπορεί να έχει κακοποιηθεί ή έχει πέσει θύμα βίας 

στην παιδική του ηλικία, ειδικά για ανθρώπους που ασκούν σωματική 

κακοποίηση και ίσως είναι και πιο εύκολη η αναγνώρισή τους. Άτομα 

συγγενικά ή του εγγύτερου περιβάλλοντος του παιδιού που 

εκδηλώνουν επιθετική η βίαιη συμπεριφορά είναι εύκολο να 

αναγνωριστούν. Η δυσκολία προκύπτει όταν η κακοποίηση αφορά 

άλλες μορφές όπως είναι η σεξουαλική ή κυρίως η συναισθηματική/ 

ψυχολογική. Ο άνθρωπος αυτός έχει τα  χαρακτηριστικά του ατόμου 

υπεράνω πάσης υποψίας, που συνήθως ξέρει να χειρίζεται καλά τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Πολλές φορές πρόκειται για άτομο 

μορφωμένο, επαγγελματικά καταξιωμένο και κοινωνικά 

αποδεκτό.  Εκπαιδευτικοί, γονείς, άτομα σε σχέση εξουσίας με τα 

παιδιά, προπονητές, καθημερινοί άνθρωποι φέρονται να είναι οι 

βασικοί ύποπτοι σε πολλές από τις τελευταίες υποθέσεις που 

εκδικάστηκαν από Δικαστήρια.  Κοινός παρονομαστής όλων αυτών 

είναι ότι τα παιδιά γνωρίζουν, εμπιστεύονται, αγαπάνε και 

συνευρίσκονται συχνά στον ίδιο χώρο μαζί τους. Για τον λόγο αυτό η 

νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 19 του Νόμου, ορίζει 

συγκεκριμένα τις επιβαρυντικές περιστάσεις διάπραξης του 

αδικήματος. Λόγω αυτής της σχέσης του παραβάτη  με το εκάστοτε 
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παιδί, το τελευταίο εγκλωβίζεται, θεωρώντας ότι περιβάλλεται από 

αγάπη, θαυμάζοντας το θύτη του, αλλά ταυτόχρονα διακατέχεται από 

συναισθήματα φόβου, ντροπής και ενοχής γι΄ αυτό που συμβαίνει, με 

αποτέλεσμα, κάποιες φορές, να κρατά επτασφράγιστο το ένοχο 

μυστικό του. 

 

Τι «βλέπουν» οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

 

Στις περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης, η ιατρική εκτίμηση και 

αξιολόγηση αποτελεί από τα πρώτα απαραίτητα στοιχεία για την 

τεκμηρίωσή της. Ο γιατρός μπορεί να είναι και ο πρώτος άνθρωπος 

που αντιλαμβάνεται το γεγονός. Αντίθετα σε περιπτώσεις 

συναισθηματικής / ψυχολογικής κακοποίησης, οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι οι πρώτοι που θα αντιληφθούν το 

συμβάν. Τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να κινητοποιήσουν την 

υποψία τόσο των γονέων όσο και των δασκάλων είναι πολλά, η 

αναγνώρισή τους όμως μπορεί να σκοντάφτει πολλές φορές στην 

άγνοια ή στην αδυναμία των γονέων να αποδεχτούν ένα γεγονός 

καταστροφικό για την οικογένειά τους. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που 

μπορεί να ενισχύσουν την αρχική υπόνοια. Ο δάσκαλος πρέπει να 

αναζητήσει τα σωστά ίχνη ώστε να καθοδηγηθεί ορθά.  

 

Κάποια από αυτά τα ύποπτα και ανησυχητικά στοιχεία, αναφέρονται 

σε συνδυασμό μεταξύ τους παρακάτω και αφορούν τόσο στη 

συμπεριφορά του όσο και στη σχολική του επίδοση. Η συμπεριφορά 

του παιδιού στο σχολείο μπορεί να είναι απρόβλεπτη και διφορούμενη 

πολλές φορές, να εκδηλώνει ενέργειες όπως εκφοβισμό άλλων 

παιδιών και εν γένει επιθετική συμπεριφορά ή να δέχεται εκφοβισμό 

από άλλα παιδιά γεγονός που μπορεί να πυροδοτεί επιπλέον 

παραβατική συμπεριφορά. Οι διαπροσωπικές του σχέσεις με 

συνομηλίκους του στο σχολείο είναι ιδιαίτερα πτωχές. Πολλές φορές 

μπορεί να αργεί να φύγει από το σχολείο ή να προσέρχεται πολύ νωρίς 

το πρωί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ενδιαφέρον για τις σχολικές 

δραστηριότητες καθώς η σχολική του επίδοση είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 

Επιπλέον δεν είναι λίγες οι φορές που οι απουσίες του είναι 



 
Σελίδα 143 από 221 

 

πολυάριθμες. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες στην 

ολοκλήρωση μιας εργασίας που του έχει ανατεθεί ή να εμφανίζει 

πτώση της σχολικής του επίδοσης ή αποφυγή του μαθήματος της 

γυμναστικής γιατί πιθανόν δεν θέλει να εκθέσει σημεία του σώματός 

του που φέρουν ίχνη κακοποίησης, δημόσια. 

 

Η ακολουθία των συμπτωμάτων δεν είναι υποχρεωτικά η 

αναφερόμενη, όπως επίσης δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων 

των συμπτωμάτων. Από την άλλη πλευρά ένα από τα παραπάνω 

σημεία και συμπτώματα δεν αξιολογείται ποτέ μεμονωμένα αλλά σε 

συνδυασμό με τις συνθήκες που το προκάλεσαν και τη γενικότερη 

εμφάνιση και συμπεριφορά του παιδιού.  

 

Η διαδικτυακή κακοποίηση των ανηλίκων αποτελώντας ιδιαίτερη 

μορφή κακοποίησης οδηγεί και σε αποκλίνουσα συμπτωματολογία 

και συμπεριφορά από μέρους του ανηλίκου την οποία πρέπει να 

εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τόσο οι γονείς όσο και οι 

εκπαιδευτικοί. 

 

Πιο αναλυτικά και σε συνέχεια των όσων έχουν ήδη αναφερθεί, οι 

ανήλικοι εκδηλώνουν αλλαγή στη συμπεριφορά (συχνές μεταπτώσεις 

στη διάθεση, μειωμένη ανοχή σε υποδείξεις/εισηγήσεις, έπαρση ή 

μειωμένη αυτοπεποίθηση), απασχολούνται πολύ χρόνο με το 

διαδίκτυο, επιζητούν απομόνωση όταν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

ενώ αλλάζουν βιαστικά ιστοσελίδα, όταν κάποιος άλλος κινείται προς 

το μέρος τους. Οι ανήλικοι δεν εκμυστηρεύονται / συζητούν / 

αναφέρουν γεγονότα από την καθημερινότητά τους και είναι απαθείς 

στο τι συμβαίνει γύρω τους, παρουσιάζουν πτώση στη σχολική 

επίδοση, δυσκολίες στον ύπνο ενώ πολλές φορές έχουν μειωμένη 

όρεξη για φαγητό και δραστηριότητες. 

 

Κάθε ένα από τα πιο πάνω σημεία δεν υποδηλώνει ότι ένα παιδί 

κακοποιείται, αλλά η παρουσία πολλών επιβάλλει να αναζητηθούν 

πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες που βιώνει το παιδί και να εξετασθεί 

το ενδεχόμενο κλήσης βοήθειας. 



 
Σελίδα 144 από 221 

 

 

Το παιδί μπορεί να είναι υπερβολικά ευαίσθητο ή να κλαίει, να έχει 

δυσκολίες στον ύπνο, να μη  θέλει να πάει στο κρεβάτι, να έχει 

εφιάλτες ή να φοβάται το σκοτάδι. Μπορεί επίσης να παρουσιάζει 

διατροφικές διαταραχές και αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες ή να 

παλινδρομεί σε προηγούμενες ανώριμες συμπεριφορές (πιπιλάει το 

δάκτυλο, βρέχει το κρεβάτι). Επίσης μπορεί να αντιμετωπίζει 

προβλήματα στο σχολείο: θέματα πειθαρχίας, φτωχή συγκέντρωση, 

αλλαγή στην επίδοση. Το παιδί που κακοποιείται μπορεί να δείχνει 

υπερβολικό φόβο για συγκεκριμένο πρόσωπο ή μέρος, να έχει τάσεις 

απομόνωσης και να γίνεται ασυνήθιστα μυστικοπαθές ή να 

παρουσιάζει ξαφνικές και ανεξήγητες αλλαγές στη διάθεση. Έχει 

δυσκολία να εστιάσει την προσοχή του, έχει απώλεια ενδιαφέροντος 

και μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που παλιότερα το 

ενδιέφεραν και το χαροποιούσαν. Μπορεί να αναφέρει συχνά έναν 

νέο, μεγαλύτερο φίλο ή να έχει ανεξήγητα χρήματα ή δώρα, ενώ 

αποφεύγει ή  αλλάζει θέμα σε σχετικές ερωτήσεις ή έχει απώλεια 

μνήμης. Ένα παιδί που πιθανόν κακοποιείται ή έχει κακοποιηθεί 

ειδικά σεξουαλικά, ίσως υιοθετήσει ενήλικες συμπεριφορές όσον 

αφορά, στη σεξουαλική συμπεριφορά τόσο προς συνομήλικους του 

όσο και προς ενήλικες.     

 

Μπορεί επίσης να υπάρξουν και σωματικές ενδείξεις για το ότι το 

παιδί κακοποιείται σεξουαλικά. Αν και σπάνιες πρέπει να 

κινητοποιήσουν τους γονείς να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Οι 

γιατροί είναι αυτοί που πρέπει να αξιολογήσουν τα δεδομένα και είναι 

σημαντικό πάντοτε να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση. 

 

Πολλά θύματα κακοποίησης και ιδιαιτέρως παιδιά δεν εξωτερικεύουν 

το πρόβλημα εφόσον αρχικά δεν αντιλαμβάνονται καν τι 

είναι κακοποίηση. Ούτε και ένα παιδί που το χαϊδεύει ένας ενήλικας 

χωρίς να είναι βίαιος και χωρίς να προκαλείται πόνος ή να υπάρχει 

βιασμός, αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό του συμβαίνει, ενώ αργότερα 

όταν το παιδί αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά μπορεί να μεταφέρει 

και ευθύνη στον εαυτό του για ό, τι του συνέβη.  Περαιτέρω, 
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στις  μικρές ηλικίες των τριών με έξι ετών, ο χρόνος δεν είναι μια 

σαφώς προσδιορισμένη έννοια στο μυαλό ενός παιδιού και η 

ανάκληση γεγονότων ή χρονικών πλαισίων καθίσταται δυσκολότερη 

διότι ο νους αμύνεται με το να προσπαθεί να διώξει το τραυματικό 

γεγονός.  

Εκτός από φόβο, τα ανήλικα θύματα διακατέχονται και από ντροπή, 

απελπισία, σύγχυση και αμηχανία για αυτό που τους συμβαίνει. Αυτά 

τα αισθήματα είναι που τους εμποδίζουν πολλές φορές να 

καταγγείλουν μία υπόθεση. Όποια μορφή κι αν έχει η αποπλάνηση 

ανηλίκου, πολλά νεαρά θύματα νιώθουν ευθύνη και ενοχές για το 

γεγονός που συνέβη και δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια. Σε 

μερικές περιπτώσεις, ίσως να μην συνειδητοποιούν καν πως ό,τι 

συμβαίνει είναι κακοποίηση και μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν σχέση 

με τον δράστη, έχοντας φτάσει να νιώθουν «κοντά του» και να τον 

εμπιστεύονται. 

 

Είναι αναγνωρισμένο ότι ειδικά οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, 

επιθέσεις ή βιασμοί που εκδηλώνονται 

εναντίον   ανηλίκων προσώπων, αγγίζουν τόσο βαθιά την 

προσωπικότητα τους  ώστε να μην μπορεί να ανευρεθεί ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς από τα θύματα, εφόσον 

διαφορετικές είναι οι αντιδράσεις κάθε ενός  ανάλογα με το ψυχισμό. 

Τα Δικαστήρια πλέον γνωρίζουν ότι τα θύματα 

των σεξουαλικών επιθέσεων βιώνουν μια πληθώρα ψυχολογικών 

μετατραυματικών εμπειριών που αναμφίβολα επηρεάζουν και την 

δυνατότητα τους να υποβάλουν άμεσα το παράπονο τους, αλλά και τη 

δυνατότητα τους να λειτουργούν και να αντιδρούν πάντοτε κατά 

τρόπο που εκλογικευμένα θα θεωρείτο αναμενόμενος. 

 

Κακοποίηση μέσω διαδικτύου 

 

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ παιδιών 

και εφήβων. Η ανωνυμία που προσφέρει όπως και η δυνατότητα 

απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας των συμμετεχόντων σε 

ηλεκτρονικούς χώρους συνομιλίας (chatrooms) καθώς και στα μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης καθιστούν το διαδίκτυο ιδανικό περιβάλλον 

εμφάνισης περιστατικών κακοποίησης ακόμη και σεξουαλικής όπως 

και εκφοβιστικών συμπεριφορών. Η σεξουαλική κακοποίηση ή 

εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω του διαδικτύου ή ακόμη και κινητού 

τηλεφώνου μπορεί να αφορά σε: κοροϊδία του ανηλίκου σε κάποιο 

chatroom, λήψη αισχρών, εκφοβιστικών και προσβλητικών 

μηνυμάτων, διακίνηση αισχρού/υβριστικού υλικού κατά τη διάρκεια 

συνομιλιών, κοροϊδία του ανηλίκου από άτομο, που έχει φτιάξει ένα 

ψεύτικο προφίλ και το χρησιμοποιεί ως μέσο για να τον εξευτελίζει, 

δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, χωρίς την άδεια του ανηλίκου ή 

αποκλεισμό του ανηλίκου από κάποια ομάδα ή ηλεκτρονική 

δραστηριότητα. Το διαδίκτυο επίσης μπορεί να αποτελέσει δίαυλο 

επικοινωνίας μεταξύ του θύτη και του θύματος. 

 

Δυστυχώς πλέον υπάρχει και ο αυξανόμενος κίνδυνος διαδικτυακής 

άγρας ενός παιδιού γνωστό ως «grooming». Το grooming αφορά 

την προσπάθεια για δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης από έναν 

ενήλικα με ένα παιδί με κύριο σκοπό την από κοινού συνάντησή τους 

ή με σκοπό την σεξουαλική πράξη μαζί του ή την παραγωγή υλικού 

παιδικής πορνογραφίας ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού. 

 

Στο σημείο αυτό τονίζεται και πάλι η μεγάλη σημασία της 

συνεργασίας και της εγρήγορσης που πρέπει να δείχνουν τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς που έχουν τη συχνότερη, καθημερινή, 

επαφή με τα παιδιά, ώστε να αναγνωρίζεται το επεισόδιο. Χωρίς να 

παραλείπεται το γεγονός ότι, συχνά, η επικοινωνία με τους γονείς δεν 

είναι εφικτή και σε κλίμα συνεργασίας και κατανόησης με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να ορθώνονται τείχη και η επικοινωνία 

όλων των εμπλεκομένων ατόμων / φορέων φροντίδας του παιδιού να 

καθίσταται προβληματική και ελλιπής. Συναισθήματα ενοχής, θυμού, 

αγανάκτησης, απογοήτευσης, ντροπής, άγχους ή τύψεων φαίνεται να 

κυριεύουν τους γονείς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ένα από 

τα δυσκολότερα σημεία για τους γονείς, είναι να ανακαλύψουν ότι το 

παιδί τους μπορεί να έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά από κάποιο άλλο 

παιδί ή ότι το παιδί τους εμπλέκεται το ίδιο σε σεξουαλική επιβλαβή 
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συμπεριφορά με άλλο παιδί. Σε αυτήν την περίπτωση, η άρνηση, ο 

θυμός και το σοκ είναι φυσιολογικές αντιδράσεις. Αν όμως δεν 

ανταποκριθούν γρήγορα και με ευαισθησία, το αποτέλεσμα για το 

σύνολο της οικογένειας μπορεί να είναι καταστροφικό. 

 

Για τον λόγο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς να είναι ενήμεροι και σε 

εγρήγορση γνωρίζοντας ήδη από πριν ποια είναι τα ανησυχητικά 

εκείνα στοιχεία που πρέπει να έχουν στο νου τους και να αντιδράσουν 

άμεσα. Είναι σημαντική η ενημέρωση και η γνώση σχετικά με τα 

βήματα που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση περιστατικού 

κακοποίησης ανηλίκου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με 

γνώμονα πάντα τη φροντίδα των παιδιών – θυμάτων. 

 

Η αρχική προσέγγιση και αντιμετώπιση απαιτεί υποψία ή αναφορά 

από τον ανήλικο σχετικά με επεισόδιο κακοποίησης. Είναι σημαντικό 

ο ανήλικος να βρει πρόθυμους ακροατές που να τον ακούσουν 

προσεκτικά. Είναι καλό να μην τροποποιηθεί η γλώσσα που 

χρησιμοποιεί ο ανήλικος αλλά να αφεθεί να περιγράψει τα συμβάντα 

ελεύθερα. Είναι πολύ σημαντικό να μην εισπράξει θυμό όπως και να 

μην αισθανθεί ότι έκανε κάτι λάθος. Είναι σφάλμα να μπει ο ανήλικος 

στη θέση του ανακρινόμενου. Αντίθετα πρέπει να απενοχοποιηθεί και 

να καθησυχασθεί ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο λάθος («Δεν 

ευθύνεσαι/φταις εσύ γι’ αυτό που σου συνέβη»). Είναι σημαντικό να 

εισπράξει εμπιστοσύνη και να μην δεχθεί αντίδραση όσο δυσάρεστα 

ή υπερβολικά είναι όλα όσα διηγείται. Αυτό που αποκαλύπτει ο 

ανήλικος είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο, γι’ αυτό και πρέπει να του 

αφιερωθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος, για να εκφραστεί. Ο ανήλικος 

πρέπει να αισθανθεί ότι τον ακούνε με προσοχή και τον πιστεύουν, 

όσο αξιοπερίεργα και εάν είναι τα εξιστορούμενα, ώστε να συνεχίσει 

την διήγησή του. Τα μικρά παιδιά έχουν μικρή ή καθόλου αντίληψη 

του χρόνου και αντιλαμβάνονται ορολογίες και φράσεις με 

διαφορετικό τρόπο. Το παιδί πρέπει να προτρέπεται να εκφραστεί με 

δικά του λόγια και επίσης να ακούει λόγια απλά και κατανοητά στον 
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τρόπο έκφρασης των ενηλίκων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 

τα ακόλουθα: 

 

 Διατηρείστε ουδέτερη στάση, αφού το παιδί έχει ιδιαίτερη 

σχέση με τον δράστη και μπορεί να φοβάται να μιλήσει, για να 

μην τον θέσει σε κίνδυνο. Αποφυγή φράσεων που μπορεί να 

κάνουν το παιδί να σκεφτεί ότι είσαστε επικριτικοί (π.χ. «Γιατί 

δεν είπες όχι;», «Γιατί δε μίλησες πιο νωρίς;»). 

 

 Αποφύγετε φράσεις που μπορεί να κάνουν το παιδί να σκεφτεί 

επίκριση (π.χ. «Μα, δέχθηκες το δώρο του;» κ.λπ.). 

 

 Προσπαθήστε να «μπείτε», όσο είναι δυνατόν, στη θέση του 

παιδιού, ανάλογα και με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο 

βρίσκεται για να μπορέσετε να αντιληφθείτε τυχόν 

περιορισμούς, που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί, ώστε να 

μπορέσετε να ανταποκριθείτε ανάλογα. 

 

 Ακούστε το παιδί και μιλάτε όσο το δυνατόν λιγότερο. Όταν 

επιλέξετε να μιλήσετε, εκφραστείτε με τρόπο υποστηρικτικό 

και καθησυχαστικό για το παιδί, παρά με ερωτήσεις. 

 

 Προσπαθήστε να ακούσετε, χωρίς να κάνετε οποιεσδήποτε 

υποθέσεις, αν έγινε ή αν δεν έγινε κακοποίηση, για να μην 

υποβάλετε στο παιδί τις δικές σας σκέψεις. 

 

 Ρωτάτε συγκεκριμένα, και μόνο αν χρειαστεί, για να 

βοηθήσουμε το παιδί να μιλήσει (π.χ. «Σε άγγιξε σε μέρος που 

δε σου άρεσε/ που απαγορεύεται ή που σε έκανε να νιώσεις 

άβολα;», «Σου ζήτησε κάποιος να κρατήσεις κάτι μυστικό;»). 

 

 Αν το παιδί φορτιστεί συναισθηματικά, δώστε του χρόνο, για 

να μπορέσει να συνεχίσει, όταν είναι έτοιμο. 
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Ο έπαινος είναι σημαντικός και επιβοηθητικός για τις αποκαλύψεις 

που θέλει να κάνει το παιδί και απαιτούν τουλάχιστον θάρρος. Για τον 

λόγο αυτό είναι χρήσιμο να εισπράξει αγάπη και φροντίδα για να 

συνεχίσει . Είναι σημαντικό για ένα παιδί να νιώσει ότι ο ενήλικας το 

πιστεύει με την διαβεβαίωση ότι έχει πράξει το ορθό που ανέφερε το 

γεγονός. 

 

Η οποιαδήποτε αναστάτωση μπροστά στον ανήλικο δημιουργεί κλίμα 

πανικού με αποτέλεσμα τα παιδιά που ούτως ή άλλως λειτουργούν 

διαισθητικά να αισθανθούν ενοχές. Η διεξαγωγή συμπερασμάτων  

που βασίζονται σε λιγοστές ή ασαφείς πληροφορίες αποτελεί 

λανθασμένη τακτική ενώ είναι χρήσιμη η διαβεβαίωση ότι οι 

πληροφορίες που δίδει το παιδί θα χρησιμοποιηθούν με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο. 

 

Είναι σημαντική η αποφυγή υποσχέσεων που δεν μπορούν να 

τηρηθούν καθώς δημιουργείται κλίμα ασάφειας και ανασφάλειας 

στον ανήλικο (π.χ. «δεν θα το πω σε κανέναν», «δεν θα ξαναδείς τον 

θύτη», κ.α.) ενώ η αποτελεσματική και ενδεικνυόμενη τακτική είναι 

η άμεση καταγγελία του περιστατικού στον πλησιέστερο αστυνομικό 

σταθμό. 

 

Η καταγγελία στην αστυνομία είναι υποχρεωτική διά νόμου, σε κάθε 

περίπτωση που γίνεται αντιληπτή. Η υποχρέωση της καταγγελίας 

είναι σημαντική καθώς σε περίπτωση που κάποιος παραλείψει να 

προβεί σε καταγγελία, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι 15 χρόνια, ή και με πρόστιμο μέχρι €20.000. 

 

 

Η καταγγελία μπορεί να γίνει:  

 

 Στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό. 

 

 Στο πλησιέστερο επαρχιακό Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων 

(ΤΑΕ). 
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 Στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και 

Κακοποίησης Ανηλίκων (τηλ. 22808442), Αρχηγείο 

Αστυνομίας (Λευκωσία), Τμήμα Καταπολέμησης 

Εγκλήματος. 

 

 Στα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας 

 

Οι πιο πάνω υπηρεσίες αφού λάβουν την αναφορά θα παραπέμψουν 

την περίπτωση στο Σπίτι του Παιδιού, το οποίο διαχειρίζεται 

περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά. Εκεί, 

ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, θα μπορέσουν να 

καθοδηγήσουν και να δώσουν στήριξη και βοήθεια τόσο στους γονείς 

ή τους εκπαιδευτικούς όσο και στον ανήλικο. 

 

Η έγκαιρη βοήθεια για τον ανήλικο και την οικογένειά του μπορούν 

να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Εάν απαιτείται επιπλέον βοήθεια 

και καθοδήγηση για τη στήριξη των ανηλίκων μπορεί να δοθεί από 

την κοινωνική δομή «Το Σπίτι του Παιδιού» ακόμη και ανώνυμα εάν 

αυτό είναι η επιθυμία των ενδιαφερομένων, ακόμη και διαδικτυακά ή 

τηλεφωνικά. 

 

Εκτός από την υποχρέωση οποιουδήποτε ατόμου να καταγγείλει 

περίπτωση κακοποίησης, είναι ακόμη μεγαλύτερη η υποχρέωση του 

εκπαιδευτικού, όταν υποπέσει στην αντίληψή του περίπτωση 

κακοποίησης, να την αναφέρει με τον ορθό τρόπο και διαδικασία. Η 

νομική υποχρέωση αναφοράς δεν ανήκει στο σχολείο αλλά 

στο ΑΤΟΜΟ, στο οποίο επέρχεται η γνώση της κακοποίησης ή 

εκμετάλλευσης ανηλίκου. Το σχολείο, και συγκεκριμένα η 

Διεύθυνση, απλά διευκολύνει τη διαδικασία για τον εκπαιδευτικό. 

Συνεπώς, εάν περιέλθουν εις γνώση ενός εκπαιδευτικού, πληροφορίες 

για πιθανή κακοποίηση ανηλίκου τότε άμεσα θα πρέπει να 

προχωρήσει στην αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του κράτους. Σημειώνεται ότι η αναφορά από εκπαιδευτικό στο 

Διευθυντή του σχολείου δεν απαλλάσσει τον εκπαιδευτικό από τη 

tel:0035722808442
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δική του νομική ευθύνη να καταγγείλει ή να προωθήσει την 

καταγγελία στις αρμόδιες αρχές  (Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για 

αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 

παιδιών. Συντονιστική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης 

Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Α΄ Έκδοση 2017 Εκτύπωση: 

Κώνος Λτδ © ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ISBN: 978-9963-0-6004-7) . 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ξεκάθαρη και διακριτή: 

 

 Το άτομο στο οποίο δίνεται η πληροφορία αναφέρει το 

γεγονός στη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

 Καταγράφονται τα κύρια γεγονότα. 

 

 Η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει άμεσα τον ψυχολόγο 

του σχολείου. 

 

 Γίνεται κοινή διαχείριση των πληροφοριών με ευαισθησία και 

εμπιστευτικότητα  (εμπλέκονται και άλλοι εκπαιδευτικοί, π.χ., 

υπεύθυνος εκπαιδευτικός παιδιού ή καθηγητής Σύμβουλος ή 

μέλος της ομάδας «Βία στην Οικογένεια»). 

 

 Το σχολείο, (ο διευθυντής από κοινού με τον εκπαιδευτικό ή 

ένας εκ των δύο) προβαίνει σε γραπτή και επώνυμη αναφορά, 

το συντομότερο, στα Γραφεία ΤΑΕ - Τμήμα Ανίχνευσης 

Εγκλημάτων της κάθε πόλης, για περαιτέρω χειρισμό των 

περιστατικών Σεξουαλικής Βίας.  Επισημαίνεται πως η 

αναφορά δεν αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο για σκοπούς 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, επισημαίνεται 

πως το άτομο που δέχεται την αναφορά έχει και την «ποινική» 

ευθύνη για προώθησή της, με ή χωρίς την εμπλοκή του 

διευθυντή του σχολείου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 



 
Σελίδα 152 από 221 

 

γίνει η αναφορά τηλεφωνικά στην Ειδική Ανακριτική Ομάδα 

που έχει συσταθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας από την 1η 

Ιανουαρίου 2017, Τηλ: 22808442 (παγκύπριος αριθμός). 

 

 Προωθείται άμεση γραπτή αναφορά και στο τοπικό Γραφείο 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

 

 Γίνεται ενημέρωση της οικογένειας. 

 

 Δε λαμβάνεται μαρτυρία από το παιδί από οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο. 

 

 Δε διενεργείται διερεύνηση του περιστατικού 

 

Ενημέρωση οικογένειας θύματος για την προώθηση της γραπτής 

αναφοράς 
Δεν απαιτείται από το σχολείο να έχει τη συγκατάθεση είτε των 

γονιών του θύματος είτε των γονιών του/των δράστη/δραστών για 

προώθηση της γραπτής αναφοράς του περιστατικού. Η προστασία 

ανήλικων θυμάτων είναι πρώτιστο μέλημα όλων των πολιτών και 

επαγγελματιών που εργάζονται με ανήλικα άτομα. Για αποφυγή 

σύγχυσης και λαθών, το σχολείο ή ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

θεωρήσει υποχρέωσή του, πρώτα, να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές το 

περιστατικό και, ακολούθως, να ενημερώσει τους οικείους του 

παιδιού. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή επηρεασμού μαρτυρίας και 

απαλλάσσει τον εκπαιδευτικό από τη δύσκολη θέση στην οποία 

μπορεί να βρεθεί είτε το σχολείο ή και ο ίδιος αντιμετωπίζοντας του 

γονείς του ανηλίκου, εφόσον θα μπορεί να ισχυριστεί απλά ότι αυτό 

απαιτείται από τη Νομοθεσία. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το σχολείο ή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

αποφεύγει να δώσει περισσότερες από όσες πληροφορίες είναι 

αναγκαίες στους γονείς, καθότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί 

πιθανή μαρτυρία. 

 

tel:0035722808442
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Ο ρόλος της δικαιοσύνης 

Η δικαιοσύνη αποτελεί τον επόμενο κρίκο της αλυσίδας για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης. Στα παραδείγματα 

που παρατίθενται αναφέρονται όλα τα προαναφερθέντα ως προς την 

αιτιολογία, την παθογένεια και την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

κακοποίησης. 

 

Σε πρόσφατη απόφαση του Εφετείου (Δημοκρατίας ν. Δ.Ν , Υποθ. 

Αρ. 197/2016, 16 Ιανουαρίου, 2018), που αφορούσε καταδίκη 

καθηγητή για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού 14 ετών, άγρα 

παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς και  απόπειρα άγρας παιδιού  

για σεξουαλικούς σκοπούς, λέχθηκαν τα εξής από το Δικαστήριο: 

 

Είναι γεγονός πως τo παραδοσιακό μοντέλο του 

άγνωστου της δεκαετίας του 1970 που περιφερόταν 

έξω από τα σχολεία και τα πάρκα δελεάζοντας με 

σοκολάτες και καραμέλες, ή του εφαψία με την μακριά 

καμπαρτίνα είναι πλέον παρελθόν.  Οι μητρικές 

συμβουλές «μην παίρνεις τίποτε από αγνώστους», 

«μην μιλάς σε ξένους», είναι ξεπερασμένες.  Το 

προφίλ του σύγχρονου παραβατικού έχει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ανθρώπου που συνήθως βρίσκεται 

υπεράνω πάσης υποψίας και που συνήθως ξέρει να 

χειρίζεται καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Τις 

πλείστες όσες φορές μέσης ή ανώτερης παιδείας, 

επαγγελματικά καταξιωμένος και κοινωνικά 

αποδεκτός.  Εκπαιδευτικοί, γονείς, άτομα σε σχέση 

εξουσίας, προπονητές, καθημερινοί άνθρωποι 

φέρονται να είναι οι βασικοί ύποπτοι στις τελευταίες 

υποθέσεις που εκδικάστηκαν από τα Επαρχιακά 

Δικαστήρια και πλείστες όσες εξ αυτών 

κατ΄ έφεση. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών παιδιά 

που γνωρίζουν, εμπιστεύονται και αγαπάνε και 

συνευρίσκονται συχνά στον ίδιο χώρο μαζί τους, εξ ου 

και η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 19 του Νόμου, 
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ορίζουσα τις επιβαρυντικές περιστάσεις διάπραξης του 

αδικήματος.  Όπως δε επεσήμανε το Εφετείο στις 

πλέον πρόσφατες των αποφάσεων του Ειρηναίος 

Χριστοφόρου ν. Δημοκρατίας, Ποιν. Έφεση 59/16, 

23.3.2017 και Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

ν. ΧΧ, Ποινική Έφ. 36/17, 14.6.2017: 

«Η εξάρτηση που μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα χώρο 

όπως το σχολείο που πρέπει να είναι και να παραμείνει 

- ας μας επιτραπεί ο όρος - προστατευμένος, συνιστά 

το αδίκημα σοβαρότερο (βλ.  Sexual Offences Law and 

Practice,   Rook and Word, 4th Edition, σ. 266 και επ., 

όπου τονίζεται ως επιβαρυντικό το γεγονός ότι μεταξύ 

καθηγητή και μαθητή υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και 

δια της διάπραξης του αδικήματος ακριβώς γίνεται 

παραβίαση αυτής της θέσης, 

«abuse of position of the trust», δίδονται δε σχετικά 

νομολογιακά παραδείγματα ως η 

υπόθεση Healy (2009) EWCA Crim.2196).  Επιβαρυν

τικό στοιχείο επίσης είναι και η μεγάλη διαφορά 

ηλικίας μεταξύ θύτη και θύματος, εν προκειμένω 

περίπου 23 χρόνια.» 

Ακριβώς, λόγω αυτής της σχέσης κατηγορούμενου με 

το εκάστοτε παιδί, το τελευταίο εγκλωβίζεται, 

θεωρώντας ότι περιβάλλεται από αγάπη, θαυμάζοντας 

το θύτη του, αλλά ταυτοχρόνως διακατέχεται από 

συναισθήματα φόβου, ντροπής και ενοχής γι΄ αυτό που 

συμβαίνει, με αποτέλεσμα να κρατά επτασφράγιστο το 

ένοχο μυστικό του.. 

 

Αυτό που οδήγησε στην καταγγελία της υπόθεσης αυτής, ήταν η 

αλλαγή στη συμπεριφορά του ανήλικου αγοριού, ηλικίας 14 χρονών 

κατά τον επίδικο χρόνο και μαθητή Γυμνασίου -  κλείστηκε στον 

εαυτό του μένοντας μόνο του για ώρες στο δωμάτιο του -  κίνησε τις 

υποψίες και την περιέργεια της μητέρας του και την έκανε να 

ερευνήσει το κινητό του τηλέφωνο και συγκεκριμένα την εφαρμογή 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=59/2016&year=2017
http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=59/2016&year=2017
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«Messenger» στο «Facebook», όπου εντόπισε μηνύματα μεταξύ του 

παιδιού και του εφεσίβλητου καθηγητή του.  Ακολούθησαν νέα 

μηνύματα και πάλι μέσω του «Facebook», με τα οποία ο εφεσίβλητος 

εξομολογείτο στο παιδί της επιθυμίες του: ήθελε να δει το πέος του 

και να εκσπερματώσουν μαζί, ότι τον «αγαπά άσχημα», ότι «θέλει να 

τον αγκαλιάσει» και ότι «αν γινόταν κάτι και σταματήσουν οι 

συνομιλίες τους, δεν ήξερε τι θα γίνει».  Έχοντας λοιπόν στα χέρια της 

όλα τα πιο πάνω στοιχεία, η μητέρα, συνοδευόμενη από τον ανήλικο, 

κατάγγειλε την υπόθεση στα γραφεία Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος στη Λευκωσία.  

 

Σε άλλη απόφαση του Εφετείου άσεμνης επίθεσης,  όπου το θύμα 

κοπέλα κατήγγειλε όταν ήταν πλέον ενήλικας  και όπου ο 

κατηγορούμενος ήταν ο ανάδοχος γονέας στον οποίο ανατέθηκε από 

το κράτος, που στην ουσία του εμπιστεύτηκε να μεγαλώσει την 

ανήλικη τότε, ενδιαφέροντα ήταν όσα ελέχθησαν στην κατάθεση της 

ψυχολόγου στο Δικαστήριο: 

 

 Από την όλη επιστημονική εκπαίδευση και εμπειρία 

της ήταν σε θέση να αναφέρει ότι πολλά θύματα 

κακοποίησης και ιδιαιτέρως παιδιά δεν εξωτερικεύουν 

το πρόβλημα εφόσον αρχικά δεν αντιλαμβάνονται καν 

τι είναι κακοποίηση. Ούτε και ένα παιδί που το 

χαϊδεύει ένας ενήλικας χωρίς να είναι βίαιος και χωρίς 

να προκαλείται πόνος ή να υπάρχει βιασμός, 

αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό του συμβαίνει, ενώ 

αργότερα όταν το παιδί αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει 

καλά μεταφέρει και ευθύνη στον εαυτό του για ό,τι του 

συνέβη. Στην περίπτωση της παραπονούμενης 

διαπίστωσε ότι υπήρχε και φόβος να εκφραστεί 

ενωρίτερα γιατί ήταν ανάδοχη σε μια αγαπητή και με 

κύρος στην κοινότητα οικογένεια, με αποτέλεσμα να 

θεωρεί ότι δεν θα μπορούσε να την 

πιστέψουν.  Περαιτέρω, στις  μικρές ηλικίες των τριών 

με έξι ετών, ο χρόνος δεν είναι μια σαφώς 
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προσδιορισμένη έννοια στο μυαλό ενός παιδιού και η 

ανάκληση γεγονότων ή χρονικών πλαισίων καθίσταται 

δυσκολότερη διότι ο νους αμύνεται με το να προσπαθεί 

να διώξει το τραυματικό γεγονός.  Όταν τέτοια παιδιά, 

όπως η παραπονούμενη, αποφασίσουν στην ενήλικη 

πια ζωή τους να προβούν επιτέλους σε καταγγελία 

είναι πιθανό συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή μνήμες «... 

να έχουν κλειστεί εντός εισαγωγικών στη μνήμη του 

ατόμου, διότι απλά αμύνεται με το να τις απωθήσει 

λόγω του τραύματος που προκαλούν.  

 

Εκτός από φόβο, τα ανήλικα θύματα διακατέχονται και από ντροπή 

για αυτό που τους συμβαίνει. Σε άλλη απόφαση του Εφετείου (Μ.Κ. 

ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ποινική Έφεση Αρ. 14/2013, 20/3/2014), όπου 

το ανήλικο αγόρι κακοποιείτο από τον πατέρα του για 9 χρόνια, με τον 

πατέρα να τον εκφοβίζει ότι αν αναφέρει κάτι θα κάνει κακό στη 

μητέρα του, το Δικαστήριο αναφέρει: 

 

Δεν χρειάζεται νομίζουμε να είναι κανείς ειδικός για 

να αντιληφθεί  τα αισθήματα φόβου, απελπισίας, 

σύγχυσης και αμηχανίας που προφανώς κυρίευσαν τη 

σκέψη του εννιάχρονου τότε Μ.Κ.2 και που τον 

εμπόδισαν, όχι μόνο τότε, αλλά και για χρόνια μετά, να 

καταγγείλει τα σεξουαλικά ανομήματα που υφίστατο 

στο χέρια του πατέρα του.  

 

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι αυτό που οδήγησε την υπόθεση σε 

καταγγελία ήταν ότι  η μητέρα του, παρατηρώντας ότι αυτός είχε 

έντονο μίσος προς τον πατέρα του, τον πήρε σε ψυχολόγο.  Ο 

ψυχολόγος διερεύνησε και το ενδεχόμενο η στάση του παιδιού  να 

οφείλετο σε σεξουαλική παρενόχληση από τον πατέρα του, αρχικά 

όμως  το παιδί  αρνήθηκε, από φόβο και ντροπή να πει την 

αλήθεια.  Η μητέρα του όμως επέμενε να τον ερωτά, έχοντας υπ’ 

όψη ότι ο ψυχολόγος της είπε ότι το μίσος αυτό ήταν αφύσικο, και 

τελικά το παιδί  αποφάσισε και της είπε την αλήθεια.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2014/2-201403-14-2013_2.htm&qstring=%F3%E5%EE%EF%F5%E1%EB%E9%EA%2A%20and%20%EA%E1%EA%EF%F0%EF%E9%E7%F3%2A%20and%20%E1%ED%E7%EB%E9%EA%2A%20and%20%F0%EF%E9%ED%E9%EA%2A%20and%20%E5%F6%E5%F3%2A
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2014/2-201403-14-2013_2.htm&qstring=%F3%E5%EE%EF%F5%E1%EB%E9%EA%2A%20and%20%EA%E1%EA%EF%F0%EF%E9%E7%F3%2A%20and%20%E1%ED%E7%EB%E9%EA%2A%20and%20%F0%EF%E9%ED%E9%EA%2A%20and%20%E5%F6%E5%F3%2A
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Στην υπόθεση Αντωνίου ν. Αστυνομίας (2008) 2 Α.Α.Δ. 766, από τη 

σελ. 782, που αφορά προβλήματα και μειονεκτήματα στη μαρτυρία 

ανηλίκων  παραπονουμένων  για  σεξουαλικά  αδικήματα και 

παρενοχλήσεις, λέχθηκε: 

 

Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, επιθέσεις ή βιασμοί 

που εκδηλώνονται επί ανηλίκων προσώπων, αγγίζουν 

τόσο βαθιά την προσωπικότητα των θυμάτων ώστε να 

μην μπορεί να ανευρεθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο 

συμπεριφοράς από τα παραπονούμενα πρόσωπα, 

εφόσον διαφορετικές είναι οι αντιδράσεις ενός 

εκάστου ανάλογα με το ψυχισμό τους. Χωρίς προς 

στιγμήν να παραγνωρίζεται η πρωταρχική ανάγκη η 

ενώπιον του Δικαστηρίου υπόθεση να αξιολογείται 

στη βάση του τεκμηρίου της αθωότητας αφενός, αλλά 

και στην ανάγκη θεμελίωσης των κατηγοριών πέραν 

πάσης λογικής αμφιβολίας αφετέρου, πρέπει και το 

Δικαστήριο να είναι δεκτικό στην ολοένα και πλέον 

αποδεκτή και συγκλίνουσα θέση, ότι τα θύματα 

των σεξουαλικών επιθέσεων βιώνουν μια πληθώρα 

ψυχολογικών μετατραυματικών εμπειριών που 

αναμφίβολα επηρεάζουν και την δυνατότητα τους να 

υποβάλουν άμεσα το παράπονο τους, αλλά και τη 

δυνατότητα τους να λειτουργούν και να αντιδρούν 

πάντοτε κατά τρόπο που εκλογικευμένα θα θεωρείτο 

αναμενόμενος. 

 

Ο Νόμος περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης και της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης 

Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 

(Ν.91(Ι)/2014)  έχουν σκοπό την προστασία των παιδιών από 

συμπεριφορές  σεξουαλικής  κακοποίησης  που έχουν διαφορετικές 

βέβαια βαθμίδες.  Εκείνο όμως, που μένει ως σταθερή παράμετρος, 

είναι το ίδιο το θύμα,  το ανήλικο, που η πολιτεία και το κοινωνικό 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2008/rep/2008_2_0766.htm
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σύνολο θέλει να προστατεύσει, ως ένα πολύτιμο αγαθό.  Γι΄ αυτό και 

ο Νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός στις προβλεπόμενες ποινές με 

πρόβλεψη για ισόβια φυλάκιση όταν το παιδί είναι 13 και κάτω. Όπως 

και η νομολογία αναφέρει (ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ν. Ν.Ν., Πoινική ΄Εφεση αρ.69/2017, 5/12/2017). 

 

Σε πρόσφατες αποφάσεις τονίσαμε την ανάγκη όπως οι 

ποινές σε τέτοιας φύσεως αδικήματα τα οποία 

στρέφονται εναντίον παιδιών πρέπει να είναι 

αυστηρές, εφόσον το προστατευόμενο αγαθό είναι 

ακριβώς τα παιδιά και όσο μικρότερη είναι η ηλικία 

αυτών, τόσο πιο έντονη είναι η ανάγκη να 

προστατευθούν, γι΄αυτό και η διαβάθμιση που 

προκύπτει από τον ίδιο το νόμο είναι ότι όταν το παιδί 

- θύμα είναι κάτω των 13 ετών η προνοούμενη ποινή 

είναι αυτή της ισόβιας φυλάκισης.  Αυτό συναρτάται 

και με την αντίστοιχη αδυναμία του θύματος να 

προστατευθεί από σεξουαλικές ορέξεις ατόμων ειδικά 

του φιλικού-οικογενειακού περιβάλλοντος του και την 

εγγενή δυσκολία έκφρασης παραπόνου ως προς το 

ανάλογο βίωμα μιας τέτοιας τραυματικής 

εμπειρίας.  Το θύμα στην προκείμενη περίπτωση ήταν 

στην ηλικία των 6.5 ετών.  Η ηλικία λοιπόν αυτή από 

μόνη της καθιστούσε το θύμα εύκολη λεία σε άτομα, 

όπως τον εφεσίβλητο.  Υπήρξε ευτυχής συγκυρία ότι 

δημιουργήθηκαν υποψίες στο οικογενειακό 

περιβάλλον της μικρής πως κάτι κακό συνέβαινε και η 

μικρή μπόρεσε να εκφράσει την εμπειρία της σε 

σύντομο χρόνο και να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός των 

αρμοδίων αρχών εναντίον του εφεσίβλητου.  

΄Εχοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης όπου η 

εντελώς αθώα εικόνα ενός παιδιού που θέλησε να 

παίξει στην κούνια αυλής οικίας φιλικού προς αυτήν 

περιβάλλοντος, μετατράπηκε σε εφιαλτικό και 

διαστροφικό σκηνικό κατά το οποίο ο εφεσίβλητος 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2017/2-201712-69-172.htm&qstring=%F3%E5%EE%EF%F5%E1%EB%E9%EA%2A%20and%20%EA%E1%EA%EF%F0%EF%E9%E7%F3%2A%20and%20%E1%ED%E7%EB%E9%EA%2A%20and%20%F0%EF%E9%ED%E9%EA%2A%20and%20%E5%F6%E5%F3%2A
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2017/2-201712-69-172.htm&qstring=%F3%E5%EE%EF%F5%E1%EB%E9%EA%2A%20and%20%EA%E1%EA%EF%F0%EF%E9%E7%F3%2A%20and%20%E1%ED%E7%EB%E9%EA%2A%20and%20%F0%EF%E9%ED%E9%EA%2A%20and%20%E5%F6%E5%F3%2A
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προσέβαλε τόσο την προσωπικότητα του θύματος, όσο 

και το ίδιο το σώμα ενός ανυπεράσπιστου παιδιού, 

κρίνουμε ότι η υπόθεση είναι σοβαρή.  

 

Ο γιατρός, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος και ο κάθε ειδικός, που θα έχει 

να αντιμετωπίσει μία τέτοια υπόθεση έχει ένα ρόλο βαρύ και 

παράλληλα σημαντικό για την απόδειξη τέτοιων υποθέσεων σε 

συνδυασμό με αυτό του εκπαιδευτικού, του κοινωνικού λειτουργού 

και της Αστυνομίας που βρίσκονται, ας την πούμε, στην πρώτη 

γραμμή, γιατί είναι αυτοί που θα δεχθούν πρώτοι την καταγγελία. Η 

απόλυτη συνεργασία όλων, είναι  πρωταρχικής σημασίας, ώστε να 

νοιώσει και το παιδί-θύμα, ασφάλεια στην μεταξύ των ενηλίκων 

υποχρέωση για την προστασία του. Ο γιατρός, ή ο ψυχίατρος, ή και ο 

ψυχολόγος, μπορεί παρεμπιπτόντως, να λάβουν γνώση για περίπτωση 

κακοποίησης  ακόμη και στα πλαίσια μιας ακόμα αθώας εξέτασης.  

Χωρίς, δηλαδή, να υπάρχει αρχική υπόνοια, να διαπιστωθούν 

ευρήματα κακοποίησης οπότε έχουν υποχρέωση να το αναφέρουν οι 

ίδιοι.  

 

Ο Νόμος ποινικοποιεί την παράλειψη υποβολής καταγγελίας για το 

οποιοδήποτε  άτομο που γνωρίζει Αυτή η υποχρέωση πηγάζει από τον 

ίδιο το σχετικό Νόμο και ειδικότερα από το άρθρο 30 που προβλέπει 

τα εξής: 

 

30.(1) Οποιοσδήποτε παραλείπει να καταγγείλει 

περίπτωση που περιέρχεται σε γνώση του, όπου 

εμπλέκεται παιδί ή παιδί με διανοητική ή ψυχική 

ανεπάρκεια σε αδικήματα που προβλέπονται στα 

άρθρα 6 μέχρι 10 και 15 του παρόντος Νόμου ή δεν 

προωθεί σχετική καταγγελία, διαπράττει αδίκημα και 

σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης μέχρι δεκαπέντε (15) έτη ή σε χρηματική 

ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 
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(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κατά 

την επιμέτρηση της ποινής το δικαστήριο λαμβάνει ως 

επιβαρυντική περίσταση το γεγονός ότι το πρόσωπο 

που παραλείπει να καταγγείλει ή δεν προωθεί 

καταγγελία, είναι εκπαιδευτικός, λειτουργός των 

κοινωνικών υπηρεσιών ή δικηγόρος ο οποίος ασκεί το 

επάγγελμα ή μέλος του αστυνομικού σώματος ή 

επαγγελματίας υγείας, όπως ψυχίατρος, ιατρός 

οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, νοσηλευτής, 

ψυχολόγος ή άλλος επαγγελματίας με συναφείς προς 

το αντικείμενο δραστηριότητες.  

(3)  Κατά την επιμέτρηση της ποινής για την 

διάπραξη του αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο 

(1) δεν αποτελεί υπεράσπιση ότι τα άτομα που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2) παρέλειψαν να προβούν 

σε καταγγελία λόγω του επαγγελματικού τους 

απόρρητου. 

 

Βέβαια οι προβλέψεις του πιο πάνω άρθρου, αφορούν και γονείς που 

παρά το ότι γνωρίζουν, δεν το αναφέρουν για τους δικούς τους λόγους 

και δεν προωθούν μια καταγγελία, αφήνοντας το παιδί εκτεθειμένο σε 

όσα αυτό εμπεριέχει. 

 

Συμπεράσματα: 

Από όσα έχουν αναφερθεί φαίνεται ότι οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί και 

οι γονείς αποτελούν τις 3 κορυφές ενός τριγώνου που περιβάλλει το 

παιδί – θύμα επεισοδίου κακοποίησης και συμβάλλουν ισότιμα, 

καθένας με τον δικό του ρόλο, στην προστασία και δικαίωση του 

ανηλίκου 

 

Τα παιδιά έχουν την ανάγκη και αναμένουν από τους ενήλικες  να τα 

προστατέψουν με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Σε σχέση με το τι 

«βλέπουν» οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και  οι γιατροί,  η απάντηση, 

είναι ότι δεν  μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να δουν, αφού στις  

πλείστες των περιπτώσεων το παιδί δεν μιλά και τα όσα συμβαίνουν 
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μπορεί να μην  είναι ορατά. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

διαπιστώνεται δυσκολία, δισταγμός, καθυστέρηση να αχθούν οι 

υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης λόγω φόβου, απειλών, ντροπής, 

ενοχών, απελπισίας, τάσης να μη θυμάται το παιδί το συγκεκριμένο 

γεγονός. Θα ήταν καλό, όλοι να επικεντρωθούν στο τι πρέπει να 

βλέπουν  ή τι μπορούν να κάνουν για να βλέπουν. Να μπορούν 

δηλαδή, να δουν πίσω από τις θεατές γραμμές και συμπεριφορές. 

Όταν τελικά δουν τα σημάδια, έχουν εκ του Νόμου υποχρέωση να το 

αναφέρουν. 

Οι ανάγκες που προκύπτουν και πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την 

κάλυψή τους είναι συγκεκριμένες και πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

τον περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Υπάρχει ανάγκη για βοήθεια των παιδιών ώστε να είναι σε θέση να 

αντιληφθούν αυτό που τους  συμβαίνει ή να είναι σε θέση να το 

αποτρέψουν  μέσω προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε 

νεαρή ηλικία και των κινδύνων που υπάρχουν στις σύγχρονες σχέσεις 

ιδιαίτερα των διαδικτυακών. 

 

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη προστασίας των  παιδιών αυτών από την 

πολιτεία, την κοινωνία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες   από τους γονείς μέχρι το δάσκαλο, 

τη φίλη/ φίλο Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η ανάγκη για 

αυστηρές και αποτρεπτικές ποινές. Βασική όμως διαπίστωση είναι και 

παραμένει η ανάγκη  έγκαιρης αναγνώρισης και προώθησης της 

διαδικασίας καταγγελίας για προστασία του παιδιού όπως και 

υποχρέωσης των όσων γνωρίζουν ή έχουν υποψία να το αναφέρουν. 

 

Η συνεχής ενημέρωση των ενηλίκων σχετικά με το φαινόμενο της 

κακοποίησης, μπορεί να τους κάνει περισσότερο αποτελεσματικούς 

στην αντιμετώπιση επεισοδίων κακοποίησης και θεραπεία μιας 

επικίνδυνης και διογκούμενης μάστιγας της σύγχρονης κοινωνίας. 
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Διατροφικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους 10-18 χρόνων  

της Κύπρου 

 

Χατζηγεωργίου Χαράλαμπος  MD PhD 

Παιδίατρος, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ινστιτούτο «Υγεία του 

παιδιού», Κύπρος 

Email: chadjigeo@gmail.com 

 

 

Περίληψη: Οι  διατροφικές διαταραχές (ΔΔ)αποτελούν σοβαρό 

πρόβλημα δημόσιας υγείας  στην Κύπρο. Ποσοστό 34% των 

κοριτσιών και 20% των αγοριών έχει score> 20 στο EAT-26 

ερωτηματολόγιο που είναι ενδεικτικό διαταραχής διατροφικής 

συμπεριφοράς. Τα ποσοστά της Ψυχογενούς Ανορεξίας είναι 

0,78% στα κορίτσια και 0,14% στα αγόρια. Η πρόληψη αποτελεί 

αναγκαία πολιτική προαγωγής της υγείας των εφήβων μας με 

υιοθέτηση  ενός υγιεινού τρόπου διαβίωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανορεξία, Βουλιμία, Eφηβεία, Διατροφικές 

Διαταραχές 

 

 

Εισαγωγή 

 

Οι διατροφικές διαταραχές (ΔΔ) περιλαμβάνουν ένα φάσμα 

καταστάσεων, όπως η ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλιμία. 

Δικαίως τυγχάνουν ιδιαίτερης δημόσιας, ιατρικής και ερευνητικής 

προσοχής εδώ και χρόνια, αφού οδηγούν σε σοβαρά σωματικά, 

ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα, καθώς  επίσης και σε 

ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. 

 

Υπόθεση έρευνας 
 

H κυπριακή κοινωνία έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές τα τελευταία 

χρόνια ως αποτέλεσμα της Τουρκικής εισβολής του 1974, της 
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αστικοποίησης του πληθυσμού, της εισόδου στην ΕΕ και στην 

παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που εργάζονται και διαμένουν 

μόνιμα στην Κύπρο. Ακόμη, η γρήγορη άνοδος του βιοτικού επιπέδου 

και η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο ζωής των εφήβων της Κύπρου, 

ενώ η παρατηρούμενη αύξηση της παχυσαρκίας στην Κύπρο πιθανόν 

να  συμβάλλει και στην αύξηση των ΔΔ. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως 

διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές για ΔΔ στην παιδοψυχιατρική κλινική 

του Μακάριου νοσοκομείου την πενταετία 1992-1997 σε σχέση με 

την πενταετία 1997-2002. 

 

Στόχοι έρευνας 
 

Στην Κύπρο δεν υπήρχαν ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις 

ΔΔ. Στόχοι της μελέτης είναι (α) η αξιολόγηση των διατροφικών 

τάσεων και συμπεριφορών των Κύπριων εφήβων (β) η εξακρίβωση 

κατά πόσο η διατροφική πρόσληψη διαφέρει μεταξύ των εφήβων που 

μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο για την ανάπτυξη ΔΔ από εκείνη των 

εφήβων που δεν βρίσκονται σε κίνδυνο, (γ) η αξιολόγηση των 

αλλαγών στις σωματομετρήσεις (βάρος και ύψος) των Κύπριων 

εφήβων κατά τη χρονική περίοδο 2003 - 2010 και η διαπίστωση αν 

συσχετίζονται με ψυχολογικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις 

ΔΔ και (δ) η αξιολόγηση της εγκυρότητας των αυτο-αναφορών του 

βάρους και του ύψους μεταξύ των εφήβων στην Κύπρο. 

 

Μεθοδολογία έρευνας  

 

Το έτος 2003 και το έτος 2010 επιλέχτηκε, αντίστοιχα, ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών και εφήβων της Κύπρου 10-19 

χρονών. Έγινε επιλογή του δείγματος βάσει του τόπου διαβίωσης, με 

τυχαία επιλογή τμημάτων στα σχολεία που επιλέγησαν. Το 13% του 

επιλεγμένου δείγματος που αρνήθηκε να λάβει μέρος στη μελέτη, δεν 

αλλοίωσε την αξιοπιστία του δείγματος.  

 

Το 2003 έλαβαν μέρος στη μελέτη 1790 παιδιά 10-19 χρονών, τα 935 

ήταν κορίτσια. Το 2010 συνολικά 1128 μαθητές 11-19 χρόνων πήραν 
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μέρος στην μελέτη. Οι 731 ήταν κορίτσια. Στη διατριβή αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν τα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια EAT-26 και 

EDI-3, που χρησιμοποιούνται ευρέως για διερεύνηση της κατάστασης 

των ΔΔ. Το ερωτηματολόγιο EAT-26 δείχνει καλύτερα την τάση για 

ανάπτυξη κλινικής ή υποκλινικής διατροφικής διαταραχής και το 

ερωτηματολόγιο EDI-3 εκτός από την ανάπτυξη κλινικής ή 

υποκλινικής διατροφικής διαταραχής αξιολογεί διαφορετικούς τομείς 

της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των παιδιών. Οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν έντυπο με την διατροφή τους, διάρκειας 

τριών ημερών, εκ των οποίων η μία ήταν Σάββατο ή Κυριακή, στη 

βάση δείγματος διαιτολογίου που τους δόθηκε. Τα διαιτολόγια 

αναλύθηκαν με πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή της 

Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στους 

συμμετέχοντες έγινε μέτρηση του βάρους, του ύψους και της 

περιμέτρου της μέσης, από καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

  

Αποτελέσματα έρευνας  
 

Στα πρώτα αποτελέσματα, του 2003, βρέθηκαν ψηλά ποσοστά 

παιδιών με παράγοντες κινδύνους για ΔΔ. Σχεδόν το 20% των εφήβων 

αγοριών και σχεδόν διπλάσιο από αυτό (34%) των εφήβων κοριτσιών 

είχαν ψηλή βαθμολογία στο ΕΑΤ-26. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι 

465 μαθητές, από τους 1700 που απάντησαν το ΕΑΤ-26, πληρούν τα 

κριτήρια για περαιτέρω εξέταση, ούτως ώστε να διαγνωστεί εάν 

παρουσιάζουν διατροφική διαταραχή. Η πιθανότητα κλινικής ή 

υποκλινικής ψυχογενούς ανορεξίας με βάση τη βαθμολογία στο ΕΑΤ-

26 (>20)  και τον χαμηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ  <15η εκ. 

θέση), είναι 0,78% στα κορίτσια και 0,14% στα αγόρια. 

 

Με την «κλίμακα κινδύνου», τρόπος μέτρησης διατροφικών 

διαταραχών του EDI-3, μόνο το 1,6% των Κυπρίων εφήβων είχε 

βαθμολογηθεί στις ψηλές θέσεις της κλίμακας, που χαρακτηρίζει 

εφήβους με πιθανή νόσο, ενώ ποσοστό που έφτανε το 15,4% είχε 

βαθμολογηθεί στην περιοχή της κλίμακας που χαρακτηρίζεται ως 

οριακή και περιλαμβάνει εφήβους που βρίσκονται «σε κίνδυνο» 
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εκδήλωσης ΔΔ. Μεταξύ των Κυπρίων εφήβων, το 0,8% βρίσκεται στο 

υψηλό εύρος της κλίμακας, όπου οι βαθμολογίες είναι ενδεικτικές 

σοβαρής ψυχοπαθολογίας και παρουσίας μιας κλινικής ΔΔ που 

συσχετίζεται με βουλιμικές τάσεις. Τα ποσοστά των εφήβων που 

βρίσκονται στη βαθμολογία της κλίμακας που χαρακτηρίζει εφήβους 

σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΔΔ αγγίζουν το 30,6%.  

 

Μεταξύ των μαθητών 11-18 χρονών που έλαβαν μέρος στη μελέτη το 

2003 και είχαν υψηλή βαθμολογία  στην κλίμακα DT που δείχνει 

επιθυμία για αδυνάτισμα (Drive for Thinness) και ταυτόχρονα χαμηλό  

ΔΜΣ (<15η εκ. θέση) για την ηλικία και το φύλο τους, τα ποσοστά 

πιθανής κλινικής ή υποκλινικής ΨΑ είναι 1,19% στα κορίτσια και 0,65 

% στα αγόρια. 

 

Στον κυπριακό εφηβικό πληθυσμό η δυσαρέσκεια προς το σωματικό 

βάρος (BD) είναι πολύ μεγάλη, αφού βρέθηκε στην υψηλή 

βαθμολογία το 21% ενώ το 17% φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο με 

τις γυναίκες να έχουν υψηλότερες βαθμολογίες στις κλίμακες απ’ ότι 

οι άντρες. 

 

Την περίοδο 2009-2010, κατά την οποία νέα ομάδα εφήβων 

επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στη σύγκριση για τυχόν αλλαγές στις 

διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές, μετά από μια περίοδο έξι 

χρόνων από την αρχή της έρευνας,  τα αποτελέσματα έδειξαν ίδιες 

διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές και στα δύο φύλα. Υπήρχε, 

ωστόσο, μία εμφανής αύξηση στον αριθμό των ευάλωτων εφήβων που 

διατρέχουν κίνδυνο από βουλιμία. 

 

Σε αυτή τη μελέτη βρέθηκε ότι η λήψη θερμίδων και όλων των άλλων 

θρεπτικών συστατικών, με εξαίρεση αυτών των φυτικών ινών και 

βιταμινών Α και C, είναι σημαντικά υψηλότερη στα αγόρια εφήβους 

παρά στα κορίτσια. Επίσης, βρέθηκε ότι η κατανάλωση των 

μακροθρεπτικών συστατικών, πρωτεϊνών και υδατανθράκων, είναι 

σύμφωνη με τις συνιστώμενες ποσότητες, ενώ το 80% των εφήβων 

που συμμετείχαν στη μελέτη, φαίνεται να  καταναλώνουν  φυτικές 
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ίνες κάτω από τη συνιστώμενη ποσότητα. Επίσης σχεδόν το 50% των 

εφήβων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη μελέτη καταναλώνουν 

ασβέστιο κάτω από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ενώ το 37% 

των κοριτσιών έχουν ανεπαρκή λήψη σιδήρου, σε σύγκριση με 3% 

των αγοριών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεταξύ του 2003 και του 2010, η 

κυπριακή νεολαία έχει γίνει πιο υπέρβαρη όπως φαίνεται και από την 

αύξηση του ΔΜΣ ενώ παρόμοια αύξηση βρέθηκε στις παθολογικές 

διατροφικές συνήθειες.  

 

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, το 2010, η περίμετρος της μέσης (ΠΜ) 

έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2003, κάτι που ισχύει και 

για τα δύο φύλα. Αυξήθηκε κατά 3,94 εκατοστά στα κορίτσια 10-15 

χρονών και 3,48 εκατοστά στα αγόρια 10-15 χρονών. Η μεγαλύτερη 

αύξηση στην ΠΜ εντοπίζεται στις  μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες των 

εφήβων. Συγκεκριμένα η ΠΜ αυξήθηκε κατά 8,64 εκατοστά και 3,98 

εκατοστά αντίστοιχα σε αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 16 έως 18 ετών, 

ενώ μόνο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα παρουσιάζεται αύξηση του 

ΔΜΣ. Το ποσοστό των κοριτσιών που είχε το 2003 ΠΜ πάνω από τα 

φυσιολογικά όρια αυξήθηκε από 19,3% το 2003 στο 57,6% το 

2009.Το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών αυξήθηκε από 20,7% το 

2003 στο 44,3% το 2009. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα (16-18 ετών), οι έφηβοι με κανονικό ΔΜΣ φαίνεται να 

μειώνονται ενώ οι έφηβοι με ΔΜΣ στην κατηγορία των υπέρβαρων 

και παχύσαρκων αυξηθήκαν κατά 10% για τα αγόρια και κατά 10,8% 

για τα κορίτσια.  Ακόμα, στις ηλικίες 10-12 ετών παρά τις αλλαγές 

στην περιφέρεια της μέσης, δεν βρέθηκε αντίστοιχη αύξηση του ΔΜΣ.  

Στις  ηλικίες 13-15 ετών υπήρξε μια αύξηση στα ποσοστά των 

μαθητών, που βρίσκονται στο κανονικό επίπεδο ΔΜΣ, ενώ αντίστοιχα 

μειώθηκαν τα ποσοστά στην κατηγορία των υπέρβαρων. 

 

Η πλειονότητα των υπέρβαρων και παχύσαρκων κοριτσιών έχουν 

παθολογικές βαθμολογίες στην κλίμακα της DT – αυτή η κλίμακα 

σχετίζεται με το σωματικό βάρος. Στην DT κλίμακα το ποσοστό των 

υπέρβαρων κοριτσιών ήταν 37,8% και των παχύσαρκων 55,6%. Στα 
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αγόρια, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 31% στα υπέρβαρα και 15% στα 

παχύσαρκα. 

Σε αυτή τη μελέτη βρέθηκε ότι τα κορίτσια υποεκτιμούν το βάρος 

τους κατά μέσο όρο 0.91kg και υπέρ-εκτιμούν το ύψος τους κατά 1,51 

εκατοστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ΔΜΣ τους κατά 

0.74kg/m2. Τα αγόρια, αν και δεν υπήρχε στατιστική διαφορά, 

φαίνεται να υποεκτιμούν το βάρος τους κατά μέσο όρο 0.28kg, 

ωστόσο, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ως προς το ύψος 

τους, το οποίο είχε υπερεκτιμηθεί κατά 0,84 εκατοστά, κάνοντας  έτσι 

το ΔΜΣ να μειώνεται κατά 0.3kg/m2. Σε πραγματικά νούμερα, όσον 

αφορά τους εφήβους της Κύπρου, 19 υπέρβαρα και παχύσαρκα 

κορίτσια (4,9%) και 6 υπέρβαρα και παχύσαρκα αγόρια (3,2%) θα 

είχαν αγνοηθεί και παραμεληθεί, αν η έρευνα στηριζόταν μόνο επί των 

αυτό-αναφερθέντων και αυτό-μετρούμενων τιμών του βάρους και του 

ύψους. Τα πιο πάνω κυπριακά επιδημιολογικά ευρήματα δεν 

διαφέρουν πολύ από εκείνα των γύρω χωρών. 

 

 

Συμπέρασμα έρευνας  
 

Η πρωτογενής πρόληψη με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου 

διαβίωσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην παιδεία των 

παιδιών που διαμένουν στην Κύπρο. Η δευτερογενής πρόληψη με  

έγκαιρη ανίχνευση των παιδιών υψηλού κινδύνου, στο πλαίσιο ενός 

οργανωμένου προγράμματος  πρόληψης των ΔΔ και της παχυσαρκίας 

θα έχει θετική επίδραση στην υγεία των εφήβων. 
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Στοματικές παθήσεις στην παιδική ηλικία: Πρόληψη, έγκαιρη 

διάγνωση. Διαχείριση παιδιών στο οδοντιατρείο με γενικά 

νοσήματα, αναπηρίες και φοβίες 

 

Χαραλάμπους Χρυστάλα 
 Οδοντιατρικός Λειτουργός 1ης τάξης  

Δημόσιες Οδοντιατρικές Υπηρεσίες  

Email: ccharalambous@ds.moh.gov.cy 

 

 

Περίληψη: Η στοματική υγεία είναι αναπόσπαστα συνυφασμένη 

με τη γενική υγεία κα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ποιότητας 

ζωής αφού μέσω του στόματος επιτελούμε σημαντικές 

καθημερινές λειτουργίες/δράσεις, όπως τρώμε, μιλάμε, γελάμε 

που επηρεάζουν όλες τις μορφές υγείας συμπεριλαμβανομένου της 

σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής κ.α. Παρόλα αυτά παγκοσμίως 

καταγράφεται αυξημένος επιπολασμός των στοματικών 

παθήσεων. Ιδιαίτερα για τον παιδικό πληθυσμό αναφέρεται ότι οι 

μη θεραπευμένες τερηδόνες στα παιδικά δόντια βρίσκονται στην 

10η θέση του παγκόσμιου καταλόγου των παθήσεων (Global 

Burden of Disease). Περαιτέρω οι στοματικές παθήσεις έχουν 

συσχετιστεί με απώλεια σχολικού χρόνου, δυσκολίες 

συγκέντρωσης και μάθησης και μειωμένη σχολική απόδοση. 

Βαθύτερα είναι τα αίτια της απουσίας στοματικής υγείας που 

σχετίζονται με τους κοινωνικούς παράγοντες υγείας (social 

determinants of health), με τις έρευνες να δείχνουν ότι όσο πιο 

χαμηλό είναι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερες 

σε έκταση αλλά και βαρύτητα είναι οι στοματικές παθήσεις αλλά 

και τόσο μεγαλύτερες οι θεραπευτικές ανάγκες  Έχοντας λοιπόν 

όλα αυτά υπόψη, στη συνάντηση των κρατών των Ηνωμένων 

Εθνών στη Νέα Υόρκη το 2011, ξεκάθαρα αναγνωρίστηκε για 

πρώτη φορά η στοματική υγεία ως σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει τη δημόσια υγεία. Η πρόληψη αποτελεί τον 
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αποτελεσματικότερο αλλά και οικονομικότερο τρόπο προαγωγής 

της υγείας. Ως εκ τούτου το άρθρο αυτό, αφού κάνει αναφορά στις 

στοματικές παθήσεις, καταγράφει τα προληπτικά μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται από την περίοδο της εγκυμοσύνης και 

κατά την πρώτη παιδική ηλικία ούτως ώστε να διασφαλιστεί το 

αναφαίρετο δικαίωμα της στοματικής υγείας όχι μόνο στην 

παιδική ηλικία αλλά και στην μετέπειτα τους πορεία ως ενήλικες 

πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται στη διασφάλιση της στοματικής υγείας των παιδιών 

με ειδικές ικανότητες. 

 

Λέξεις κλειδιά: στοματική υγεία, πρόληψη, οδοντιατρική φοβία, 

παιδιά με ειδικές ικανότητες 

 

 

Εισαγωγή - Σημασία στοματικής υγείας 

 

«Να είσαι περήφανος για το στόμα σου – Be proud of your mouth». Με 

αυτό το σύνθημα πρόκειται το Μάρτιο του 2021 να εορταστεί η 

Παγκόσμια μέρα στοματικής υγείας. Ένα σύνθημα απόλυτα ευφυές, 

το οποίο σε εφτά λέξεις συμπυκνώνει τη σημασία, το νόημα και τη 

συμβολή της στοματικής υγείας στην ποιότητα ζωής.  

 

Η σημασία της στοματικής υγείας συνδέεται με πληθώρα παραγόντων 

όπως ο αυξημένος επιπολασμός των στοματικών παθήσεων, η 

διασύνδεσής της με τη γενική υγεία και την ποιότητα ζωής, αλλά και 

το αυξημένο οικονομικό κόστος. 

 

Εξετάζοντας αναλυτικά ένα-ένα τους παράγοντες αυτούς 

διαπιστώνουμε ότι παρά την πρόοδο της ιατρικής τεχνολογίας, αλλά 

και τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας, οι στοματικές παθήσεις 

αποτελούν σήμερα τις συχνότερα εμφανιζόμενες χρόνιες παθήσεις 

τόσο στον παιδικό πληθυσμό όσο και στους ενήλικες (Petersen et al., 

2005; Vos et al., 2012; Mareces et al., 2013). Συγκεκριμένα 

παγκόσμια οι στοματικές παθήσεις επηρεάζουν 3,9 δισεκατομμύρια 



 
Σελίδα 173 από 221 

 

άτομα και οι μη θεραπευμένες τερηδόνες στα μόνιμα δόντια 

αποτελούν την πιο συχνή κατάσταση/πάθηση μεταξύ του παγκόσμιου 

καταλόγου των παθήσεων (Global Burden of Disease). Στην 6η θέση 

του ιδίου καταλόγου βρίσκονται οι σοβαρές περιοδοντικές παθήσεις 

ενώ στη 10η οι μη θεραπευμένες τερηδόνες στα παιδικά δόντια και 

στην 36η η απώλεια των δοντιών (Marcenes et al., 2013). 

 

Ο επιπολασμός όμως και η βαρύτητα των στοματικών παθήσεων δεν 

φαίνεται να κατανέμονται ομοιόμορφα ούτε μεταξύ των χωρών αλλά 

ούτε και μεταξύ των πολιτών μιας χώρας. Συνήθως περισσότερο 

επιβαρύνονται άτομα από τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανισότητες και στο πεδίο της 

στοματικής υγείας, που δύσκολα αντιμετωπίζονται λόγω του υψηλού 

κόστους της οδοντιατρικής φροντίδας (Petersen, 2005a; Marmot & 

Bell, 2011). Οι ανισότητες αυτές συσχετίζονται κατά κύριο λόγο με 

κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες (εισόδημα, επίπεδο 

εκπαίδευσης, εργασία κ.α.) (Watt & Sheiham, 1999) καθώς και με 

παράγοντες συμπεριφοράς (Goesetal., 2007; Lewis & Stout, 2010). Ως 

γενικό συμπέρασμα, προκύπτει ότι όσο πιο χαμηλό είναι το 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερες σε έκταση αλλά και 

βαρύτητα είναι οι στοματικές παθήσεις αλλά και τόσο μεγαλύτερες οι 

θεραπευτικές ανάγκες (Jamienson & Thomson, 2006). 

 

Η σημασία των στοματικών παθήσεων ως αδιαμφισβήτητο πρόβλημα 

δημόσιας υγείας, δεν έγκειται μόνο στον αυξημένο επιπολασμό τους 

αλλά και στις σημαντικές επιπτώσεις που έχουν στην ποιότητα ζωής, 

προκαλώντας προβλήματα στην ομιλία, τη μάσηση, το χαμόγελο, 

στον ύπνο και γενικότερα στην καθημερινότητα των ατόμων 

(Jurgensen & Petersen, 2009; Krisdapong et al., 2009; Lewis&Stout, 

2010; Abanto et al., 2014). Όλες μαζί οι στοματικές 

παθήσεις/καταστάσεις οδηγούν παγκοσμίως σε 15 εκατομμύρια 
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χρόνια αναπηρίας (DALYs)7. Αξιοσημείωτο, αναφορικά με τη 

σημασία της στοματικής υγείας, είναι το γεγονός ότι στον ίδιο 

κατάλογο η αναπηρία που συσχετίστηκε με την απώλεια δοντιών 

(0,073) βαθμολογήθηκε μεταξύ της αναπηρίας που επέφερε ένα 

μέτριο καρδιακό επεισόδιο (0,068) και των μέτριων επιπτώσεων ενός 

εγκεφαλικού (0,074) (Marcenes et al., 2013). 

 

Η διασύνδεση της στοματικής υγείας με τη συνολική υγεία του 

ατόμου είναι μια άλλη διάσταση κεφαλαιώδους σημασίας στο πεδίο 

της δημόσιας υγείας. Πέραν των γνωστών κοινών αιτιολογικών 

παραγόντων (κάπνισμα, υπερκατανάλωση αλκοόλ, διατροφή πλούσια 

σε ζάχαρη) που έχουν οι στοματικές με άλλες χρόνιες μη μεταδοτικές 

παθήσεις, οι πρώτες φαίνεται να συσχετίζονται αμφίδρομα με 

διάφορα χρόνια νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (Papapanou, 

1996; Sandberg et al., 2000; Taylor, 2001) οι καρδιακές παθήσεις 

(Mathews, 2008; Humphrey et al., 2008; Lockhart et al., 2012), αλλά 

και οι πρόωροι τοκετοί και οι γεννήσεις λιποβαρών παιδιών (Xiong et 

al., 2006; Vergnes & Sixou, 2007) κ.ά. Ως εκ τούτου πληθώρα άρθρων 

και μελετών υποδεικνύουν την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης των 

ασθενών, διατομεακής συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ενσωμάτωσης των 

προγραμμάτων στοματικής υγείας στα γενικότερα προληπτικά 

προγράμματα. Ο ενστερνισμός της φιλοσοφίας της πρόληψης 

αποτελεί τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο 

αξιοποίησης των περιορισμένων πόρων για τη διασφάλιση των 

καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων σε ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. 

 

Παράλληλα, οι στοματικές παθήσεις απαιτούν αυξημένο οικονομικό 

κόστος, άμεσο και έμμεσο,  για την αντιμετώπισή τους (Gift et al., 

1992; HealthCanada, 2010; Listl et al., 2015). Εντυπωσιακά είναι τα 

                                                           
7DALYs: είναι το άθροισμα των χρόνων που χάθηκαν λόγω πρόωρης θνησιμότητας 

– Premature mortality YLLs και των χρόνων ζωής με αναπηρία λόγω ασθένειας – 

years lived with disability YLDs. 
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αποτελέσματα της έρευνας των Listl et al., (2015), η οποία υπολόγισε 

ότι το 2010 το άμεσο κόστος αποκατάστασης των στοματικών 

παθήσεων παγκοσμίως ανερχόταν στα $298 δις, ποσό που 

αντιστοιχούσε στο 4,6% των συνολικών δαπανών για την υγεία, ενώ 

το έμμεσο στα $144 δις.  

 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του έμμεσου κόστους των στοματικών 

παθήσεων, ιδιαίτερα στον παιδικό πληθυσμό, αξίζει να αναφερθεί ότι 

πολλές έρευνες έδειξαν ότι η απουσία στοματικής υγείας 

συσχετίστηκε με ώρες απουσίας από το σχολείο λόγω πονόδοντου 

(Jurgensen & Petersen, 2009). Σε έρευνα μεταξύ 664 οκτάχρονων 

παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 47,5% δήλωσε ότι βίωσε 

πονόδοντο με το 7,4% να δηλώνει ότι βίωσε πονόδοντο τις τελευταίες 

4 βδομάδες. Από αυτά τα παιδιά το 41,9% δήλωσε ότι λόγω του 

πονόδοντου αναγκάστηκε να επισκεφθεί τον οδοντίατρο και το 11,1% 

να απουσιάζει από το σχολείο (Shepherd et al., 1999). Στην Εθνική 

Έρευνα για την υγεία στις ΗΠΑ το 1989, υπολογίστηκε ότι 51 

εκατομμύρια σχολικές ώρες χάνονται ετησίως λόγω στοματικών 

παθήσεων, δηλαδή 1,17 ώρες ανά μαθητή (Gift et al., 1992). 

 

Πέραν από την απώλεια χρόνου και μαθημάτων οι στοματικές 

παθήσεις συσχετίστηκαν και με δυσκολίες συγκέντρωσης και 

μάθησης. Συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική έρευνα στη Βόρεια 

Καρολίνα μεταξύ των γονέων 2183 παιδιών, διαφάνηκε ότι τα παιδιά 

με κακή στοματική υγεία (όπως την όριζαν ο ίδιοι οι γονείς) ήταν τρεις 

φορές πιο πιθανό να απουσιάζουν από το σχολείο σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου. Ακόμη, η απουσία από το σχολείο λόγω οδοντικού 

πόνου φάνηκε ότι συσχετιζόταν με μειωμένη σχολική απόδοση (και 

πάλι όπως την όριζαν οι ίδιοι οι γονείς) σε σχέση με την απουσία λόγω 

προληπτικής οδοντιατρικής εξέτασης (Jackson et al., 2011).  

 

Στις ανεπτυγμένες χώρες οι δαπάνες για την οδοντιατρική φροντίδα 

και ευρύτερα για τις στοματικές παθήσεις κυμαίνονται μεταξύ 5%-

10% των συνολικών δαπανών υγείας. Επειδή διαχρονικά η στοματική 

υγεία βρισκόταν και παραμένει και σήμερα στις παρυφές των 
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δημόσιων συστημάτων υγείας στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος 

του κόστους αυτού επωμίζονται οι ίδιοι οι ασθενείς. Αυτό κατά 

κανόνα πλήττει δυσανάλογα τα άτομα χαμηλών εισοδημάτων, 

προκαλώντας ανισότητες που διευρύνονται ιδιαίτερα σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, όπως η πρόσφατη που έζησε η Κύπρος. 

Στο εν λόγω άρθρο αφού γίνει συνοπτική περιγραφή των στοματικών 

παθήσεων που παρατηρούνται στον παιδικό πληθυσμό, θα 

παρατεθούν στατιστικά δεδομένα για το επίπεδο της στοματική υγείας 

του παιδικού πληθυσμού στην Κύπρο και ακολούθως θα γίνει 

ανάλυση των προληπτικών μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται για 

πρόληψη των στοματικών παθήσεων από την περίοδο της 

εγκυμοσύνης μέχρι και την εφηβεία. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στα 

προληπτικά μέτρα και στην οδοντιατρική φροντίδα παιδιών με γενικά 

νοσήματα, αναπηρίες και φοβίες 

 

Ι. Στοματικές παθήσεις 

 

Οι κυριότερες στοματικές παθήσεις που παρατηρούμε στον παιδικό 

πληθυσμό είναι η τερηδόνα και η ουλίτιδα. 

 

Η τερηδόνα ορίζεται ως η νόσος των σκληρών οδοντικών ιστών, η 

οποία προκαλείται από την παραγωγή οξέων, ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης των μικροβίων (οδοντική μικροβιακή πλάκα) και της 

ζάχαρης. Κλινικά πρωτοεμφανίζεται στη στοματική κοιλότητα με τη 

μορφή λευκής κηλίδας. Στο στάδιο αυτό η κατάσταση είναι 

αντιστρεπτή αν εφαρμοστούν έγκαιρα προληπτικά μέτρα. Αντιθέτως, 

η εξέλιξή της έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κοιλότητας, πόνου, 

δυσκολίας στη μάσηση, τη δημιουργία αποστήματος που αν δεν 

αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην 

απώλεια του δοντιού, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής.  

 

Οι περιοδοντικές παθήσεις αφορούν τις φλεγμονώδεις παθήσεις των 

περιοδοντικών ιστών οι οποίες μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες. Στο 

αρχικό στάδιο προσβάλλονται μόνο τα ούλα και η κατάσταση 

ονομάζεται ουλίτιδα. Εάν η φλεγμονώδης διαδικασία προχωρήσει στο 
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φατνιακό οστούν τότε ονομάζεται περιοδοντίτιδα. Η εμφάνιση των 

περιοδοντικών παθήσεων είναι αποτέλεσμα της δράσης τοπικών 

παραγόντων και συγκεκριμένα της αύξησης των μικροβίων στη 

στοματική κοιλότητα αλλά και της επικράτησης των πλέον 

παθογόνων8. Η επίδραση της οδοντικής μικροβιακής πλάκας στην 

πρόκληση ουλίτιδας αλλά και η σημασία της στοματικής υγιεινής 

στην πρόληψη της ουλίτιδας, διαφάνηκαν με το κλασικό πλέον 

πείραμα των Loe και συνεργατών (Loe et al., 1965).  

 

Πέραν του μικροβιακού, άλλοι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί 

ως συνεπικουρικοί για την πρόκληση και ταχύτερη εξέλιξη των 

περιοδοντικών παθήσεων είναι το κάπνισμα, η μειωμένη αντίσταση 

του ξενιστή που μπορεί να σχετίζεται με γενικά νοσήματα όπως ο 

σακχαρώδης διαβήτης, γενετικοί και τοπικοί παράγοντες όπως ο 

συνωστισμός των δοντιών και άλλοι.  

 

Τα συμπτώματα της ουλίτιδας και ιδιαίτερα της περιοδοντίτιδας 

επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής λόγω δυσάρεστης 

αναπνοής, απώλειας λειτουργικότητας (δυσκολία στη μάσηση), αλλά 

και μεταβολές στην εμφάνιση αφού τα δόντια στο προχωρημένο 

στάδιο της περιοδοντίτιδας κουνιούνται, μετακινούνται και στο τέλος 

αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως καταλήγουν σε εξαγωγή, 

επηρεάζοντας αρνητικά την αυτοπεποίθηση και τις κοινωνικές 

σχέσεις των πολιτών.  

 

 

ΙΙ. Στατιστικά δεδομένα επιπέδου στοματικής υγείας παιδικού 

πληθυσμού στην Κύπρο 

 

Η τελευταία επιδημιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες το 2019 μεταξύ του παιδικού πληθυσμού 

                                                           
8Αν και δεν αποτελεί στόχο της παρούσας μελέτης η περιγραφή των μικροβίων που 

ενοχοποιούνται για τις περιοδοντικές παθήσεις επιγραμματικά θα μπορούσε να 

λεχθεί ότι στις περιοδοντικές παθήσεις το μικροβιακό φορτίο κυριαρχείται από 

gram– βακτηρίδια (b.intermedius, b.gingivalis) και A.actinomycetemcomitans. 
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αποτυπώνει βελτίωση του επιπέδου της στοματικής υγείας 

κατατάσσοντας την Κύπρο μεταξύ των χωρών με χαμηλό επιπολασμό 

ως προς την τερηδόνα. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον πίνακα 

1 καταγράφεται διαχρονική μείωση του δείκτη τερηδόνας σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες (Ετήσια Έκθεση Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, 2019) 

 

Πίνακας 1: Διαχρονική σύγκριση δείκτη τερηδόνας παιδικού 

πληθυσμού στην Κύπρο 

Ηλικία 2005 2010 2014 2019 

6 (dmft) 2,23 2,14 1,83 1,75 

12 (DMFT) 1,14 1,25 1,26 1,12 

15 (DMFT) - 1,98 1,98 1,67 

 

Στην ίδια έρευνα των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών το 22% των παιδιών 

ηλικίας 12 ετών κατέγραψαν ανάγκες θεραπείας. Από την άλλη μόνο 

το 54% δήλωσε ότι βουρτσίζει τα δόντια τουλάχιστον 2 φορές την 

ημέρα και μόνο το 64% δήλωσε ότι επισκέφθηκε οδοντίατρο τον 

προηγούμενο χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι η  ύπαρξη 

αυξημένου αριθμού τερηδονικών βλαβών (περισσότερες από δύο) 

συσχετίστηκε με τη λιγότερο συχνή στοματική υγιεινή και τη μη 

τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο. Από την άλλη η αυξημένη ύπαρξη 

τερηδονικών βλαβών φαίνεται να οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα το 

παιδί να βιώσει στοματικό πόνο (14% των 12χρονων ανάφεραν ότι 

βίωσαν στοματικό πόνο) αλλά και να αναφέρει απουσία από το 

σχολείο (8% της ίδιας ηλικιακής ομάδας δήλωσε απουσία από το 

σχολείο λόγω στοματολογικών προβλημάτων ή επίσκεψης στον 

οδοντίατρο) (Ετήσια Έκθεση Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, 2019). 

 

Περαιτέρω και παρά τη θετική εξέλιξη των δεικτών στοματικής 

υγείας, οι ανισότητες παραμένουν μεταξύ επαρχιών, εθνικοτήτων και 

ατόμων από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Το 

εύρημα αυτό αφενός υπογραμμίζει τα βαθύτερα αίτια των στοματικών 

παθήσεων και αφετέρου υποδεικνύει την ανάγκη λήψης στοχευμένων 

μέτρων από την πολιτεία στα πλαίσια ευρύτερα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας για την κατά το δυνατό αντιμετώπιση αυτών των 
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ανισοτήτων και την προαγωγή της στοματικής υγείας, ιδιαίτερα στις 

μικρές ηλικίες (Χαραλάμπους, 2017). 

 

ΙΙΙ. Σημασία πρόληψης 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η πρόληψη είναι ο ευκολότερος και 

αποτελεσματικότερος τρόπος προαγωγής της υγείας. Πέραν του 

γεγονότος ότι η πρόληψη των στοματικών παθήσεων επιδρά 

σημαντικά στην υγεία και στην ποιότητα της ζωής αποφεύγονταν 

δυσάρεστες καταστάσεις, έχει και οικονομικά οφέλη περιορίζοντας το 

κόστος θεραπείας. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την έρευνα των Savage 

et al., (2004), στην οποία βρέθηκε ότι το ετήσιο κόστος περίθαλψης 

των παιδιών που είχαν την πρώτη προληπτική τους εξέταση πριν την 

ηλικία του ενός έτους ήταν $262, ποσό που αυξανόταν στα $339 όταν 

η επίσκεψη γινόταν μεταξύ του ενός και των δύο ετών, στα $449 όταν 

γινόταν μεταξύ των δύο και τριών ετών και στα $546 όταν γινόταν 

μεταξύ πέντε και έξι ετών 

 

Η Moore (2012) αναφέρει ότι το κόστος για μια επείγουσα επίσκεψη 

είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το κόστος των προληπτικών εργασιών 

για ένα χρόνο. Τα προαναφερθέντα αναδεικνύουν και τεκμηριώνουν 

την οικονομική διάσταση της στοματικής υγείας αλλά και το όφελος 

των προληπτικών οδοντιατρικών εξετάσεων τόσο από πλευράς 

ιατρικής (πρόληψης στοματολογικών παθήσεων) όσο και από 

πλευράς οικονομικής και κοινωνικής. 

 

Ακολούθως θα περιγραφούν τα προληπτικά μέτρα που συστήνονται 

κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης αλλά και κατά τη βρεφική και 

παιδική ηλικία  

 

IV. Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

 

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το γυναικείο σώμα βομβαρδίζεται 

με πολλαπλάσια ποσότητα ορμονών από το συνηθισμένο. Ορμόνες 

όπως η χοριακή γοναδοτροπίνη, η προγεστερόνη, τα οιστρογόνα και 
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η προλακτίνη προετοιμάζουν το σώμα και την ψυχή της γυναίκας για 

τον ερχομό του νεογνού, όμως μπορούν να δημιουργήσουν και 

οδοντιατρικά προβλήματα. 

 

1. Καταρχήν τα ούλα γίνονται περισσότερο ευπαθή στην ουλίτιδα. 

Έτσι μικρότερη σχετικά ποσότητα πλάκας και πέτρας μπορεί να 

προκαλέσει φλεγμονή στα ούλα. Τα ούλα αιμορραγούν πιο 

εύκολα, μπορούν να γίνουν κόκκινα, να πρηστούν ή να πονούν. 

Αν παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα πρέπει να γίνει 

οπωσδήποτε καθαρισμός των δοντιών και θεραπεία της ουλίτιδας, 

κατά προτίμηση στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. 

 

2. Πέρα από τη συνήθη γενικευμένη ουλίτιδα, μπορεί να 

εμφανιστούν  στα ούλα μικρά ή μεγαλύτερα ογκίδια, που μπορεί 

να θορυβήσουν  τη γυναίκα. Αυτά είναι γνωστά ως επουλίδα της 

κύησης και εμφανίζονται κυρίως ανάμεσα στα δόντια και πιο 

συχνά στην άνω γνάθο. Η επουλίδα της κύησης είναι ακίνδυνη και 

ανώδυνη. Προκαλεί μόνο πρόβλημα στο βούρτσισμα των δοντιών 

και στην αισθητική του στόματος. Η επουλίδα της κύησης μπορεί 

να αφαιρεθεί μετά την εγκυμοσύνη πολύ εύκολα, ανώδυνα και 

αναίμακτα με το LASER, ενώ κάποιες φορές μπορεί να 

υποχωρήσει και αυτόματα μετά το τέλος της εγκυμοσύνης. 

 

3. Ένα από τα πιο γνωστά συμπτώματα της εγκυμοσύνης είναι και η 

τάση προς έμετο. Αυτό εκτός των άλλων μπορεί να δυσκολεύει και 

τη στοματική υγιεινή. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται 

μικρότερη οδοντόβουρτσα και λιγότερη ποσότητα οδοντόκρεμας, 

ώστε να μειωθεί το αντανακλαστικό του εμέτου. Ο έμετος επίσης 

μπορεί να προκαλέσει και φθορά στα δόντια, αφού η όξινη 

σύστασή του μπορεί πολύ γρήγορα να καταστρέψει το σμάλτο των 

δοντιών. 

 

4. Ο έμετος, η μη τακτική στοματική υγιεινή αλλά και η διατροφή 

πλούσια σε ζάχαρη οδηγούν σε αυξημένο τερηδονικό κίνδυνο κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
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Για αυτό και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συστήνονται τα 

προληπτικά μέτρα που φαίνονται στον Πίνακα 2 (AAPD Oral Health 

Care for the pregnant adolescent).  

 

Πίνακας 2: Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

 

Μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος επισκεφθείτε τον οδοντίατρο σας. 

Όχι μόνον θα σας δώσει τις απαραίτητες συμβουλές για να 

αποφύγετε την ουλίτιδα της κύησης, αλλά θα ελέγξει και για την 

ύπαρξη οδοντιατρικών προβλημάτων που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν άμεσα 

 

Συστήνεται τοπική εφαρμογή φθορίου στο οδοντιατρείο η οποία θα 

αυξήσει την αντοχή των δοντιών έναντι της τερηδόνας 

 

Μην παραλείψετε την τακτική σας επίσκεψη στον οδοντίατρο 

(κάθε 6 μήνες) επειδή μείνατε έγκυος 

 

Βουρτσίζετε απαλά τα δόντια σας τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. 

Χρησιμοποιείτε μαλακή ή πολύ μαλακή οδοντόβουρτσα αν τα 

ούλα σας είναι πολύ ευαίσθητα. Αν σας ενοχλεί η μυρωδιά ή η 

γεύση της οδοντόκρεμας σας, δοκιμάστε μια άλλη με λιγότερο 

έντονο άρωμα. Χρησιμοποιείτε φθοριούχα οδοντόκρεμα 

 

Στα ενδιάμεσα του βουρτσίσματος μπορείτε να ξεπλένετε τα δόντια 

σας με ένα φθοριούχο διάλυμα 

  

Χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα ή μεσοδόντιο βουρτσάκι 

τουλάχιστον μια φορά την ημέρα 

 

Προσέχετε τη διατροφή σας. Ελέγξτε την κατανάλωση ζάχαρης. Η 

σωστή διατροφή είναι απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξη του 

εμβρύου αλλά και για την αποφυγή της ουλίτιδας της εγκυμοσύνης 
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Αν κάνετε συχνά εμετούς, ξεπλένετε το στόμα σας με χλιαρό νερό. 

Αφήστε να περάσει λίγη ώρα πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας, γιατί 

το όξινο περιβάλλον στο στόμα αμέσως μετά τον έμετο κάνει την 

αδαμαντίνη πιο ευπαθή σε απασβεστίωση και αποτριβές 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επισκέψεις της εγκύου στο 

οδοντιατρείο δίνουν πολύ καλή ευκαιρία στους οδοντιάτρους να 

ενημερώσουν τη μέλλουσα μητέρα σχετικά με τα θέματα της 

στοματικής υγιεινής των παιδιών τους αλλά και για τη σημασία της 

πρώτης επίσκεψης στο οδοντιατρείο.  

 

V. Προληπτικά μέτρα κατά την διάρκεια της βρεφικής και 

παιδικής ηλικίας 

 

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον Παιδοδοντίατρο πρέπει να 

γίνεται όσο το δυνατό ενωρίτερα μετά την ανατολή του 1ου δοντιού 

στο στόμα (περίπου τον 6ο μήνα) και όχι αργότερα από το 1ο  έτος. 

 

Σε αυτή την πρώτη επίσκεψη κύριος στόχος είναι η ενημέρωση των 

γονέων σε ότι αφορά : 

 Τη διάπλαση, ανατολή και σημασία των νεογιλών και μονίμων 

δοντιών 

 

 Τις συνήθειες διατροφής και πως επηρεάζουν τα δόντια 

 

 Την πρόληψη της τερηδόνας και της ουλίτιδας 

 

 Τις στοματικές συνήθειες όπως θηλασμός δακτύλου, πιπίλας κ.ά. 

 

 Τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τραυματισμού των δοντιών 

 

 Τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων χαλινών (γλώσσας- 

άνω χείλους) 
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Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ο ρόλος και η ευθύνη του γονέα 

στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου στοματικής υγείας στα παιδιά τους 

αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι τόσο για τη διατροφή των παιδιών τους 

αλλά και την υιοθέτηση σωστών συνηθειών στοματικής υγιεινής. 

Κατ’ επέκταση η πρώτη επίσκεψη αποκοπεί να ευαισθητοποιήσει 

τους γονείς και να αντιληφθούν το όφελος της εφαρμογής 

προληπτικών μέτρων  για την προαγωγή της υγείας των παιδιών τους.  

 

 Η δεύτερη επίσκεψη προτείνεται στην ηλικία περίπου των 2,5–3 

ετών, όταν η νεογιλή οδοντοφυΐα έχει ολοκληρωθεί. 

 

Από την ηλικία των 3-3,5 ετών και μετά το παιδί παρακολουθείται 

πλέον τακτικά από τον παιδοδοντίατρο/οδοντίατρο. Το πόσο συχνά 

καθορίζεται, κυρίως, από τον κίνδυνο ανάπτυξης τερηδόνας 

(τερηδονικός κίνδυνος) και κυμαίνεται από 3 έως και 18 μήνες κατά 

περίπτωση. 

 

Τα προληπτικά μέτρα που συντείνονται κατά τη βρεφική και παιδική 

ηλικία φαίνονται στους πίνακες 3 και 4 (AAPD: Fluoride Therapy, 

AAPD: Periodicity of Examination, Preventive Dental Services, 

Anticipatory Guidance/Counseling, and Oral Treatment for Infants, 

Children, and Adolescents) 

 

Πίνακας 3: Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας 

 

Καθαρισμός των ούλων με βρεγμένη γάζα μετά το θηλασμό ή τη 

λήψη γάλακτος σε φόρμουλα 

Διατροφή: 

0-6 μηνών μόνο γάλα (θηλασμός ή φόρμουλα) 

6- 12 μηνών: γάλα (θηλασμός ή φόρμουλα) +νερό 

12-24 μηνών: πλήρες γάλα και νερό. Επιτρέπονται πολύ μικρές 

ποσότητες 100% φυσικού χυμού. Καλύτερα είναι να δίνονται 

φρούτα 
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Δεν τοποθετείτε επιπλέον ζάχαρη στο γάλα ή μέλι στην πιπίλα 

Βουρτσίζετε απαλά τα δόντια με οδοντόβουρτσα με μικρό κεφάλι 

και φθοριούχα οδοντόκρεμα τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα και 

κυρίως το βράδυ 

Ενδεικνυόμενη ποσότητα φθορίου: 

6 μηνών – 2 ετών :1000ppm σε μέγεθος φακής 

  

Το βρέφος δε θα πρέπει να κοιμάται με το μπιμπερό στο στόμα. 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του γάλακτος τα δόντια θα πρέπει να 

καθαρίζονται  

 

Ενθαρρύνεται το παιδί να χρησιμοποιεί ποτήρι από την ηλικία του 

1 έτους 

 

Προσπαθήστε να αποφύγετε το θηλασμό του δακτύλου. Η χρήση 

πιπίλας θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια τερματισμού στην ηλικία 

των 2-2,5 χρόνων  

 

Υιοθετείστε στο παιδί σας από την αρχή σωστές συνήθειες 

διατροφής 

 

 

 

Πίνακας 4: Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

 

Βουρτσίζετε απαλά τα δόντια με οδοντόβουρτσα με μικρό κεφάλι 

και φθοριούχα οδοντόκρεμα τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα και 

κυρίως το βράδυ 

Ενδεικνυόμενη ποσότητα φθορίου: 

3-6 ετών :1000ppm σε μέγεθος μπιζελιού 

>6 ετών: 1350 - 1500ppm  
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Διατροφή: 

2-5 χρονών: γάλα με λίγα λιπαρά και νερό. Επιτρέπονται μικρές 

ποσότητες 100% φυσικού χυμού 

Υιοθετείστε στο παιδί σας από την αρχή σωστές συνήθειες 

διατροφής. Περιορίστε τον αριθμό των γευμάτων σε 5. Τρία κύρια 

και δύο ενδιάμεσα 

 

Από την ηλικία των 6 ετών μπορούν να ξεκινήσουν οι τοπικές 

εφαρμογές φθορίου ( ή και ενωρίτερα αν είναι υψηλού κινδύνου 

με τη χρήση φθοριούχου βερνικιού) 

 

Χρήση φθοριούχων στοματικών διαλυμάτων στα ενδιάμεσα του 

βουρτσίσματος από την ηλικία των 6 ετών  

Προληπτικές εμφράξεις στους πρώτους μόνιμους γομφίους  

 

VI. Διαχείριση παιδιών στο οδοντιατρείο με γενικά νοσήματα, 

αναπηρίες και φοβίες 

 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών είναι τα παιδιά με φοβίες καθώς 

και τα παιδιά με γενικά νοσήματα. Είναι αλήθεια ότι το οδοντιατρείο 

είναι ένα ξένο και όχι τόσο ελκυστικό περιβάλλον στα μάτια ενός 

μικρού παιδιού. Υπάρχουν παράξενες μυρωδιές και ήχοι, δίπλα στην 

καρέκλα του οδοντίατρου κρέμονται καλώδια με περίεργα όργανα, 

ενώ άλλα μυτερά εργαλεία ξεπροβάλλουν  μέσα από συρτάρια και 

ντουλάπια.  

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη 

οδοντιατρικής φοβίας.  

Σε αυτούς συγκαταλέγονται: 
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 Το άγχος ή η φοβία που τρέφουν οι γονείς και ειδικά η μητέρα όσο 

αφορά τον οδοντίατρο, επηρεάζουν άμεσα το παιδί, αφού αυτό 

μεταδίδεται, όπως υποστηρίζουν πολλοί επιστήμονες,  

 

 Παιδιά πολύ μικρά σε ηλικία ή συναισθηματικά ανώριμα για την 

ηλικία τους, συχνά αναπτύσσουν κάποιο είδος ανησυχίας και 

στρες, αφού είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη 

οποιασδήποτε θεραπείας. 

 

 Συμμαθητές και φίλοι μέσα από το περιβάλλον του σχολείου και 

της παρέας μεταφέρουν πολλές φορές "ιστορίες τρόμου" γύρω από 

την οδοντιατρική, μεταδίδοντας έτσι τους φόβους τους και σε 

άλλα παιδιά. 

 

 Προηγούμενες δυσάρεστες ή τραυματικές εμπειρίες των παιδιών 

σε ένα ιατρείο, νοσοκομείο ή άλλο οδοντιατρείο, είναι 

αποδεδειγμένο ότι έχουν αρνητική επίδραση στο παιδί. 

 

Γενικά, οι φόβοι που το παιδί αναπτύσσει επηρεαζόμενο από το 

περιβάλλον του είναι πιο έντονοι, καθώς αυτοί μεγεθύνονται στη 

φαντασία του, από ότι οι φόβοι που αναπτύσσονται από την έκθεση 

του παιδιού σ` αυτή καθεαυτή την εμπειρία. 

 

Ο υπερβολικός και επίμονος φόβος για την οδοντιατρική πράξη 

(dentalanxiety), μια δυσλειτουργική συναισθηματική κατάσταση με 

ποικίλες προεκτάσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην 

καθημερινή ζωή του ασθενούς, αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής 

διερεύνησης από τη δεκαετία του 1940.Η οδοντιατρική πράξη 

εκτιμάται ως ο πέμπτος σε συχνότητα εμφάνισης παράγοντας 

πυροδότησης άγχους. Η διαταραχή της οδοντιατρικής φοβίας 

εντάσσεται στην κατηγορία των ειδικών φοβιών του δια γνωστικού 

και στατιστικού εγχειριδίου ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρίας (DSM-V), ενώ σε πρόσφατη έρευνα σε δείγμα 

1.959 Ολλανδών ενηλίκων αναδείχθηκε η συχνότερα εμφανιζόμενη 
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ειδική φοβία (ανάμεσα σε 11 άλλες), με ποσοστό 3,7%. (Τσιμπιρης, 

και συν 2020).  

 

Η σωστή προσέγγιση ενός παιδιού είναι καθοριστικής σημασίας για 

να μπορέσει το παιδί να ξεπεράσει τις οποιεσδήποτε φοβίες. Για το 

σκοπό αυτό ο οδοντίατρος εφαρμόζει διάφορες ψυχολογικές τεχνικές, 

τεχνικές συμπεριφοράς και ειδικό λεξιλόγιο. Μεγάλη σημασία 

διαδραματίζει και ο χώρος του οδοντιατρείου ο οποίος θα πρέπει να 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να υποδεχτεί τους νεαρούς 

ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα που θα υπάρχουν στο χώρο 

αναμονής θα πρέπει να είναι φωτεινά, θα μπορούν να υπάρχουν 

παιγνίδια αλλά και τηλεόραση στο χώρο αναμονής με προβολή 

κινούμενων σχεδίων. Περαιτέρω είναι πολύ σημαντικό κατά τη 

διάρκεια που ο γονέας θα κλείνει το ραντεβού με τον οδοντίατρο να 

ενημερώνει τον οδοντίατρο αν το παιδί έχει φοβία και για πoιο λόγο. 

Ο οδοντίατρος θα κατευθύνει το γονέα πώς θα διαχειριστεί το παιδί 

ενώ και το ραντεβού θα επιλεγεί να δοθεί μια ώρα που το παιδί είναι 

όσο το δυνατό πιο χαλαρό και δε θα υπάρχει πίεση χρόνου στο 

οδοντιατρείο.  

 

Κάποιες από τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

οδοντίατρος είναι η «Πες- δείξε- κάνε» που προϋποθέτει ότι όλα 

επεξηγούνται και δείχνονται στο παιδί με τρόπο κατανοητό για την 

ηλικία του. Η χρήση προτύπου όπως πχ ενός μεγαλύτερου παιδιού, η 

εγκαθίδρυση εμπιστοσύνης αλλά και η θέσπιση ορίων, βοηθούν στην 

σωστή προσέγγιση του παιδιού και τη διαχείριση της φοβίας. Σε 

περίπτωση που εξαντληθεί κάθε προσπάθεια και είναι αδύνατη η 

συνεργασία του παιδιού τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

φαρμακολογική αντιμετώπιση στις οποίες περιλαμβάνονται η χρήση 

πρωτοξειδίου του αζώτου μέχρι και η αντιμετώπιση υπό γενική 

αναισθησία(CED Resolution, Council of European Dentists, May 

2012, ced@eudental.eu). 

 

Μια άλλη ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών στο οδοντιατρείο είναι τα 

άτομα με γενικά νοσήματα. Σίγουρα το βασικό δίλημμα που έχει να 

mailto:ced@eudental.eu
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συλλογισθεί και να αποφασίσει ο οδοντίατρος είναι, αν τα οφέλη από 

την αγωγή που θα ακολουθήσει και οι δυνατότητες του ίδιου ή/και του 

Οδοντιατρείου του,  ξεπερνούν το ρίσκο μιας επιπλοκής ως προς το 

υποκείμενο νόσημα ή σε σχέση με την οδοντιατρική φροντίδα που 

μπορεί να συμβεί είτε κατά την διάρκεια είτε ως αποτέλεσμα  της 

oδοντιατρικής θεραπείας (πχ ασθενείς με αντιπηκτική αγωγή 

κινδυνεύουν με αιμορραγία μετά από αιματηρές επεμβάσεις, οι 

ασθενείς που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία και τα επίπεδα των 

λευκών αιμοσφαρίων είναι χαμηλά αποτελεί αντένδειξη η παροχή 

οδοντιατρικής φροντίδας κ.α). Γι’ αυτό ως πρώτο βήμα που θα πρέπει 

να ακολουθήσει ένας οδοντίατρος είναι η λήψη ενός πλήρους ιατρικού 

ιστορικού του οδοντιατρικού ασθενή, πληροφορίες  σχετικά με τα 

φάρμακα, την δοσολογία και τον τρόπο που τα λαμβάνει, τυχόν 

θεραπείες και επεμβάσεις που έχει υποστεί, πληροφορίες σχετικά με 

τις συνήθειες, τις έξεις κ.α. Στη συνέχεια ό οδοντίατρος θα πρέπει να 

συνεννοηθεί με το θεράποντα ιατρό του ασθενή για τον όσο το δυνατό 

καλύτερο χειρισμό του ιατρικού προβλήματος ενώ το ιατρείο θα 

πρέπει να είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιπλοκή.    

(AAPD: Management of Dental Patients with Special Health Care 

Needs)  

 

Έχοντας λοιπόν υπόψη πόσο δύσκολη ή πόσους κινδύνου εγκυμονεί 

η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

ασθενών, αναδεικνύεται η ανάγκη της εφαρμογής όσο το δυνατό 

περισσότερων προληπτικών μέτρων και δράσεων για προαγωγή της 

στοματικής υγείας. Ιδιαίτερα σε άτομα με γενικά νοσήματα ή που 

υπόκεινται συγκεκριμένες θεραπείας (π.χ χημειοθεραπεία, 

ακτινοθεραπεία) που επηρεάζουν άμεσα τη στοματική υγεία 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις και εάν είναι δυνατό πριν την έναρξη της 

θεραπείας για αντιμετώπιση του γενικού προβλήματος υγείας θα 

πρέπει να δοθούν οι πιο κάτω οδηγίες: 
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 Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής σε όλα τα παιδιά και τους συνοδούς 

τους μετά από αποκάλυψη της πλάκας (βούρτσισμα με την τεχνική 

Scrub ή Bass/ ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και χρήση 

οδοντιατρικού νήματος σε παιδιά άνω των 12 ετών ή χρήση 

οδοντιατρικού νήματος με συγκρατητήρες σε παιδιά 5-12 ετών). 

 

 Συστήνεται βούρτσισμα των δοντιών και της γλώσσας 2 με 3 

φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα (1450ppm) και 

μαλακή οδοντόβουρτσα. 

 

 Σε περιπτώσεις υψηλού τερηδονικού κινδύνου συνιστάται η 

συνταγογράφηση φθοριούχο οδοντόκρεμας 5000ppm που θα 

εφαρμόζεται επίσης 2 με 3 φορές ημερησίως. 

 

 Συστήνεται χρήση φθοριούχων στοματοπλυμάτων 0,05% ή 1% 

NaF. 

 

 Χρήση χλωρεξιδίνης 0,12%. 

 

 Εφαρμογή Καλύψεων Οπών και Σχισμών. 

 

 Τοπική εφαρμογή 2,2% NaF στο οδοντιατρείο με χρήση 

δισκαρίων, ή Τοπική εφαρμογή 5% NaF – βερνίκι στο 

οδοντιατρείο. 

 

Επίσης ο οδοντίατρος θα πρέπει να ενθαρρύνει τη λήψη μη 

τερηδονογόνων τροφών και να ενημερώσει τον ασθενή και τους γονείς 

του για το ποιες τροφές ή/και φάρμακα είναι πλούσια σε ζάχαρη και 

υδρογονάνθρακες. 

 

Πολύ σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί η αναγκαιότητα της 

διατήρησης άριστης στοματικής υγιεινής εφόρου ζωής. Αυτό 

παράλληλα προϋποθέτει συχνές επανεξετάσεις μιας και οι ασθενείς 
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αυτοί ανήκουν σε ομάδα υψηλού τερηδονικού κινδύνου. 

(Πανοπούλου, Σημειώσεις Παιδοδοντιατρικής) 

 

 

VII. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την εν λόγω εργασία έχει αναδειχθεί αναντίρρητα η 

σημασία της στοματικής υγείας ως παράγοντας που επηρεάζει τη 

γενικότερη υγεία και την ποιότητα ζωής. Παράλληλα αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου που πρέπει να απολαμβάνει χωρίς 

διάκριση.  

 

Το άρθρο ανέδειξε επίσης τα ωφελήματα από την έγκαιρη επένδυση 

σε προληπτικές δράσεις και προγράμματα. Η υιοθέτησή τους απαιτεί 

σίγουρα μια σειρά δράσεων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την 

ενημέρωση των νέων γονέων για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν 

για να διαφυλάξουν τη στοματική υγεία των παιδιών τους. Στην 

ενημέρωση αυτή ενεργό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν όχι μόνο 

οι οδοντίατροι αλλά και άλλοι επαγγελματίες υγείας όπως 

γυναικολόγοι, παιδίατροι, κοινοτικοί νοσηλευτές κ.α. Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων από όσο το 

δυνατό ενωρίτερη ηλικία, ως ο αποτελεσματικότερος, ευκολότερος 

και οικονομικότερος τρόπος προαγωγής της στοματικής υγείας. Η 

εφαρμογή προληπτικών δράσεων συμβάλει ουσιαστικά και στην 

εξάλειψη των ανισοτήτων στη στοματική υγεία που  παρατηρούνται 

μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Περαιτέρω η εφαρμογή 

προληπτικών μέτρων σε παιδιά που η παροχή οδοντιατρικής 

φροντίδας είναι δύσκολη στην οδοντιατρική καρέκλα είτε λόγω 

προβλημάτων στη συνεργασία είτε λόγω ιατρικών και άλλων 

προβλημάτων καθίσταται αδήριτη ανάγκη.  

 

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της ολιστικής και πολυτομεακής 

αντιμετώπισης του θέματος της προαγωγής της στοματικής υγείας 

απαιτείται αφενός η αναγνώριση της σημασίας της στοματικής υγείας 

και η ένταξη της στις πολιτικές δημόσιας υγείας, η ενεργός εμπλοκή 
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όλων στην ενημέρωση των πολιτών αλλά και από την άλλη η άρση 

οποιωνδήποτε εμποδίων στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 

οδοντιατρικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες με κυριότερο την 

πρόληψη .  
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Περίληψη: Ο φυσικός γραμματισμός (Physical Literacy) αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερη σημαντικότητα ανά το παγκόσμιο, έτσι 

ώστε άνθρωποι όλων των δυνατοτήτων να μπορέσουν να 

επιτύχουν διαχρονική ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα  

και να καταστούν φυσικά εγγράμματοι πολίτες σε μια υγιή 

κοινωνία. Ο φυσικός γραμματισμός επηρεάζει σημαντικά την 

υγεία του ατόμου και συγκεκριμένα την καρδιαγγειακή 

ικανότητα, τη δύναμη, τις κινητικές δεξιότητες του ατόμου και τη 

διατήρηση σωστού βάρους και συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα 

συμπεριφορικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και φυσικών 

μεταβλητών. Τα κίνητρα και η αυτοπεποίθηση του ατόμου για 

φυσική δραστηριότητα (συναισθηματική διάσταση), η σωματική 

ικανότητα (φυσική διάσταση), η γνώση και κατανόηση για τα 

οφέλη της φυσικής άσκησης (γνωστική διάσταση), καθώς και η 

εμπλοκή του ατόμου σε φυσικές δραστηριότητες (συμπεριφορική 

διάσταση) αποτελούν τα χαρακτηριστικά της πολύπλευρης ιδέας 

του φυσικού γραμματισμού. Έχοντας κερδίσει την προσοχή τόσο 

σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε θέματα χάραξης πολιτικής τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, ο φυσικός γραμματισμός 

έχει ενσωματωθεί σε διάφορες εκπαιδευτικές και αθλητικές 

ατζέντες, κυρίως στον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

τη Σκανδιναβία και την Αυστραλία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της 

εκπαίδευσης και των παροχών που προσφέρονται μέσα από το 
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μάθημα της Φυσικής Αγωγής και αντίστοιχων δραστηριοτήτων, 

εντός και εκτός του σχολικού χώρου, είναι καταλυτικής σημασίας. 

Πέρα από αυτό, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη φυσικού 

γραμματισμού, έχει η ίδια η οικογένεια ενός ατόμου αλλά και η 

κοινωνία ευρύτερα. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια ανάλυση της 

έννοιας του φυσικού γραμματισμού, υιοθετώντας τον ορισμό που 

δίνεται από το International Physical Literacy Association 

(IPLA). Στη συνέχεια αναλύονται οι διάφοροι παράγοντες που 

φαίνεται να επηρεάζουν την ανάπτυξή του φυσικού γραμματισμού 

κυρίως στα πρώτα στάδια της ζωής του ατόμου. Εισηγήσεις και 

κατευθυντήριες γραμμές προς ανάπτυξη του φυσικού 

γραμματισμού δίνονται με αναφορά στο τοπικό επίπεδο.   

 

Λέξεις κλειδιά: φυσικός γραμματισμός, σωματικός 

εγγραματισμός, φυσική δραστηριότητα, εκπαίδευση, φυσική 

αγωγή, κοινωνικό περιβάλλον, κουλτούρα 

 

 

Η φυσική δραστηριότητα ως υπογραφή για την ανθρωπότητα 

 

Η αρχή από την οποία εξαρτάται όλη η ζωή είναι η κίνηση, σύμφωνα 

με τον Πλάτωνα. Πράγματι, η φυσική δραστηριότητα και η κίνηση 

γενικότερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Ως φυσική 

δραστηριότητα έχει οριστεί «οποιαδήποτε σωματική κίνηση που 

παράγεται από σκελετικούς μύες που οδηγεί σε ενεργειακή δαπάνη» 

(Caspersen, et al., 1985, σελ. 127; WHO, 2020), ενώ πρόσφατα έχει 

προταθεί και ένας ευρύτερος ορισμός για τη φυσική δραστηριότητα 

στον οποίο έχει ληφθεί υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

που λαμβάνει χώρα αυτή, καθώς και οι επιρροές που δέχεται από τα 

ενδιαφέροντα, τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις σχέσεις των 

ανθρώπων. Σύμφωνα με αυτό τον νέο ορισμό, η φυσική 

δραστηριότητα μπορεί να οριστεί ως η κατάσταση στην οποία  τα 

άτομα κινούνται, ενεργούν και εκτελούν μέσα σε πολιτιστικούς 

χώρους και περιβάλλοντα, και επηρεάζονται από μια μοναδική σειρά 
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από ενδιαφέροντα, συναισθήματα, ιδέες, οδηγίες και σχέσεις (Piggin, 

2020).  

 

Στην ιστορία του ανθρώπου, η φυσική δραστηριότητα αποτελούσε 

αναγκαίο κομμάτι της ικανοποίησης βασικών ενστίκτων, όπως η 

εξασφάλιση της τροφής και η προστασία από τον κίνδυνο. Στις μέρες 

μας, η φυσική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική οδό για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η εμπλοκή του ατόμου με φυσική 

δραστηριότητα και η υιοθέτηση ενός ενεργού τρόπου ζωής 

συσχετίζεται με τη μακροζωία και είναι σημαντική τόσο για τη 

σωματική όσο και για την ψυχική ευεξία του ατόμου (Galloway & 

Jokl, 2000). Ταυτόχρονα η μειωμένη φυσική δραστηριότητα έχει 

αναφερθεί ως παράγοντας κινδύνου σε ενήλικες και εφήβους για μια 

σειρά προβλημάτων υγείας (Myers, et al., 1996). Τα θετικά 

αποτελέσματα της φυσικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν 

αυξημένη αερόβια ικανότητα (Coggan, et al., 1992; Morrow & 

Freedson, 1994), αυξημένη οστική μάζα και βελτίωση της μυϊκής 

δύναμης και του νευρομυϊκού συντονισμού (Galloway & Jokl, 2000), 

πρόληψη της παχυσαρκίας (Bar-Or & Baranowski, 1994; World 

Health Organization, 1998) και της υπέρτασης (Alpert, & Wilmore, 

1994), αυξημένη χοληστερόλη λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας 

(HDL-C) (Armstrong & Simons-Morton, 1994). Επίσης, η φυσική 

δραστηριότητα συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο οστεοπόρωσης 

(Bailey & Martin, 1994; Kirchner, Lewis, & O'Connor, 1996), 

μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου, της 

υπέρτασης και του μη ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη (Pate, et al., 

1995). Περαιτέρω, η φυσική δραστηριότητα συμβάλει σε βελτιωμένη 

ψυχολογική υγεία (Calfas & Taylor, 1994), αυξημένη ευεξία (WHO, 

2020a) και μειωμένη συχνότητα εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης 

(Pate, et al., 1995). Ακόμα, η φυσική δραστηριότητα έχει συσχετιστεί 

με οφέλη στη γνωστική λειτουργία των ατόμων (Hillman, Castelli, & 

Buck, 2005).  

 

Αναγνωρίζοντας αυτά τα οφέλη, συγκεκριμένες εισηγήσεις έχουν 

δοθεί από εμπειρογνώμονες στο πεδίο, και αφορούν την ανάγκη 
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ένταξης φυσικής δραστηριότητας συγκεκριμένης έντασης και 

διάρκειας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ατόμου, στη ζωή τόσο 

των ενηλίκων (Pate, et al., 1995; WHO, 2020a) όσο και των παιδιών 

(Sallis & Patrick, 1994; WHO, 2020a). Ειδικότερα σε παιδιά και 

εφήβους, η φυσική δραστηριότητα πέρα από τα άμεσα οφέλη για την 

υγεία, μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα τρόπο και μια κουλτούρα 

ζωής, τα οποία μεταφέρονται έως την ενηλικίωση, με αποτέλεσμα τα 

μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία τα οποία αναφέρθηκαν πιο πάνω 

(Myers, Strikmiller, Webber, & Berenson, 1996).  

 

Συνεπώς, η μελέτη των ωφελημάτων εμπλοκής με φυσική 

δραστηριότητα έχει απασχολήσει σε μεγάλη βαθμό την επιστημονική 

κοινότητα, καθώς και παγκόσμιους οργανισμούς σε θέματα υγείας. 

Ωστόσο, παρά τα πολλαπλά οφέλη που φαίνεται να προκύπτουν από 

μια ενεργό ζωή με αυξημένη φυσική δραστηριότητα, και ιδιαίτερα 

στις μικρές ηλικίες όπου αναπτύσσονται ρουτίνες και μια στάση προς 

τη ζωή, υπάρχει μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να 

συμβάλουν σε μειωμένο χρόνο εμπλοκής με τη φυσική 

δραστηριότητα. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες συγκαταλέγεται 

το γεγονός ότι τα παιδιά φαίνεται να βιώνουν ολοένα και πιο 

καθιστική ζωή (Stevens, To, Stevenson, & Lochbaum, 2008), με τη 

φυσική δραστηριότητα να αντικαθίσταται συχνά από αφιέρωση 

χρόνου μπροστά από οθόνες, συμπεριλαμβανομένου της 

παρακολούθησης τηλεόρασης, του σερφαρίσματος στο διαδίκτυο και 

την ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια (Hänggi, et al., 2020; Myers, et 

al., 1996). Μεγάλη ανησυχία έχει εμφανιστεί για αυτήν την αλλαγή 

του τρόπου ζωής με αποτέλεσμα την αύξηση περιστατικών παιδικής 

παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια (WHO, 2020b; 2020c), ενώ 

δεδομένα από το Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τον αθλητισμό και τη 

σωματική δραστηριότητα (European Union, 2018: Special 

Eurobarometer 472) καταδεικνύουν μείωση στα επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητας και ενασχόλησης με τον αθλητισμό με την πάροδο 

του χρόνου. Περαιτέρω, η ηλικία είναι ακόμα ένας σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας των επιπέδων εμπλοκής με τη φυσική 

δραστηριότητα, ενώ σε οικογενειακό επίπεδο, τα υψηλότερα επίπεδα 
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οικογενειακής υποστήριξης σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας, όπως και η κοινωνοοικονομική κατάσταση 

ενός γονέα (Duncan, Duncan, Strycker, & Chaumeton, 2004). 

Επιπλέον, άλλοι παράγοντες όπως οι δημόσιες παροχές και 

εγκαταστάσεις (Ries, Yan, & Voorhees, 2011) και γενικά η 

κουλτούρα (Weinberg, et al., 2000) φαίνεται να επηρεάζουν τη 

συμμετοχή των ατόμων σε φυσικές δραστηριότητες.  Καθώς η φυσική 

δραστηριότητα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική 

υγεία των ατόμων, η προώθησή της αποτελεί πλέον βασική 

προτεραιότητα σε θέματα υγείας και ευεξίας. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με ενημέρωση των ατόμων για τα οφέλη της φυσικής 

δραστηριότητας με στόχο την αύξηση τη γνώσης τους σε θέματα 

φυσικής δραστηριότητας, καθώς και με την αύξηση των κινήτρων και 

την απόκτηση αυτοπεποίθησής τους για εμπλοκή σε φυσική 

δραστηριότητα και εν τέλη την υιοθέτηση ενός ενεργού τρόπου ζωής. 

Αυτή η στάση ζωής αποτελεί την έννοια του φυσικού γραμματισμού. 

Η έννοια της δια βίου μάθησης μπορεί να ενισχυθεί μέσω της διά βίου 

συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα που δεν είναι τίποτα άλλο από 

το ταξίδι του ατόμου στο φυσικό γραμματισμό (Whitehead, 2010). 

 

Φυσικός γραμματισμός   

 

Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί για τον φυσικό γραμματισμό {ο 

δόκιμος όρος στα αγγλικά είναι: Physical Literacy (PL)} (Edwards, et 

al., 2018) αλλά ο πιο κοινά υιοθετημένος ορισμός από ερευνητές, ο 

οποίος υιοθετήθηκε και από τον διεθνή οργανισμό International 

Physical Literacy Association, είναι ο ορισμός που δόθηκε από την 

Whitehead (2010; 2016) και δίνεται ως εξής “Physical literacy can be 

described as the motivation, confidence, physical competence, 

knowledge and understanding to value and take responsibility for 

engagement in physical activities for life.” (IPLA, 2017; Whitehead, 

2010; 2016).  

 

Η έννοια του φυσικού γραμματισμού προσεγγίζει πολύπλευρα και 

πολυδιάστατα όλες εκείνες τις παραμέτρους, οι οποίες συμβάλουν σε 
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μια ενεργό ζωή, δηλαδή σε μια ζωή όπου η φυσική δραστηριότητα 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ατόμου. Τα κίνητρα και 

η αυτοπεποίθηση του ατόμου για φυσική δραστηριότητα 

(συναισθηματική διάσταση), η σωματική ικανότητα (φυσική 

διάσταση), η γνώση και κατανόηση για τα οφέλη της φυσικής 

άσκησης (γνωστική διάσταση), καθώς και η εμπλοκή του ατόμου σε 

σωματικές δραστηριότητες (συμπεριφορική διάσταση) αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά της πολύπλευρης ιδέας του φυσικού γραμματισμού. 

Συνεπώς, ο φυσικός γραμματισμός περιλαμβάνει πολύ περισσότερα 

από τη φυσική αγωγή στα σχολεία ή τις δομημένες ενδοσχολικές ή 

εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, προσφέροντας αντ’ αυτού 

μια ευρύτερη αντίληψη για τη φυσική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως 

των ιδιαίτερων ικανοτήτων και επιδόσεων των ατόμων. Ο φυσικός 

γραμματισμός μπορεί να θεωρηθεί μια μορφή κουλτούρας και μια 

στάση ζωής, καθώς συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορικών, 

ψυχολογικών, κοινωνικών και φυσικών μεταβλητών (Edwards, et al., 

2017).  

 

Δεδομένης της συμπερίληψης της φυσικής, γνωστικής, κοινωνικής 

και συναισθηματικής διάστασης, ο φυσικός γραμματισμός παρέχει 

έναν ισχυρό φακό για την εξέταση της κίνησης σε σχέση με τη φυσική 

δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της κινητικής ικανότητας, καθώς 

και ευρύτερες κοινωνικές, γνωστικές και συναισθηματικές 

διαδικασίες (Cairney,  et al., 2019). Επιπρόσθετα, καθώς ο φυσικός 

γραμματισμός επηρεάζει σημαντικά την υγεία του ατόμου (Gately, 

2010) και έχοντας κερδίσει την προσοχή τόσο σε ερευνητικό επίπεδο 

όσο και σε θέματα χάραξης πολιτικής τα τελευταία χρόνια σε 

παγκόσμιο επίπεδο, έχει ήδη ενσωματωθεί σε διάφορες εκπαιδευτικές 

και αθλητικές ατζέντες (Hastie & Wallhead, 2015; Jurbala, 2015). 

Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη 

φυσικού γραμματισμού και ποιες ενέργειες μπορούν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξή του;  

 

Βασικοί κοινωνικοί παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και την προώθηση του φυσικού γραμματισμού, είναι κυρίως 
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οι σημαντικοί άλλοι (significant others) (Whitehead & Murdoch, 

2006). Ανάμεσα σε αυτούς, συγκαταλέγονται οι εκπαιδευτικοί και 

ειδικότερα οι εκπαιδευτές φυσικής αγωγής, καθώς και η οικογένεια. 

Επίσης, το σχολείο, το μάθημα της φυσικής αγωγής, οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και οι 

νόρμες και η κουλτούρα της κοινωνίας στην οποία ζει κανείς φαίνεται 

να παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυσικού 

γραμματισμού.  

 

Ανάπτυξη φυσικού γραμματισμού στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού  

 

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη φυσικού γραμματισμού για ένα 

παιδί από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι την έναρξη της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έχουν οι γονείς ή/και οι κύριοι 

φροντιστές, οι οποίοι πρέπει να ενθαρρύνονται στο να δίνουν στα 

μικρά παιδιά πολλές ευκαιρίες για κίνηση και για δραστηριότητα στο 

σπίτι και σε εξωτερικούς χώρους (Whitehead, 2010). Συγκεκριμένα, 

τα παιδιά πρέπει να έχουν ευκαιρίες για εμπλοκή με μεγάλες κινήσεις 

που περιλαμβάνουν ολόκληρη την ενσωματωμένη διάσταση, όπως 

τρέξιμο, άλματα και αναρρίχηση, καθώς και προκλήσεις που απαιτούν 

επιδεξιότητα, όπως στροφή των σελίδων ενός βιβλίου, διαχείριση ενός 

μαχαιριού, πιρουνιού και κουταλιού και ρίψη και σύλληψη μιας 

μπάλας. Θα πρέπει να υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για ελεύθερο και 

δομημένο παιχνίδι. Ο γονέας ή ο φροντιστής πρέπει πάντα να είναι 

ενθουσιώδης και υποστηρικτικός. Άλλα σημαντικά άτομα σε αυτό το 

στάδιο περιλαμβάνουν το διδακτικό προσωπικό στο νηπιαγωγείο, το 

προσωπικό ημερήσιας φροντίδας και εκπαιδευτικούς και προπονητές 

που πραγματοποιούν οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες με μικρά 

παιδιά. Είναι σημαντικό όλα αυτά τα άτομα να προσφέρουν στα 

παιδιά ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, να παρέχουν 

περιβάλλοντα για εξερεύνηση με ταυτόχρονη εξασφάλιση της 

ασφάλειας των παιδιών, να δείχνουν ενθουσιασμό ως απάντηση στην 

πρόοδο και την προσπάθεια, και να δίνουν θετικά και ενθαρρυντικά 



 
Σελίδα 204 από 221 

 

σχόλια για κάθε επίτευγμα του παιδιού σε ότι αφορά την εμπλοκή του 

με φυσική δραστηριότητα.  

Όταν το παιδί μεταβαίνει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, μια νέα 

ομάδα σημαντικών άλλων μπαίνει στο παιχνίδι. Αυτοί είναι οι 

δάσκαλοι /δασκάλες και κυρίως οι εκπαιδευτικοί στο μάθημα της 

φυσικής αγωγής. Αυτά τα άτομα έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του φυσικού γραμματισμού για τουλάχιστον 

τέσσερις λόγους. Πρώτον, μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες για όλα τα 

παιδιά στο να αναπτύξουν την φυσική τους ικανότητα· δεύτερο, οι 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν ένα καλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

και καλή γνώση και κατανόηση της κίνησης. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα φυσικών 

δραστηριοτήτων στα παιδιά εντός και εκτός του σχολικού χώρου με 

χρήση κατάλληλων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Τέλος, οι 

απόψεις και οι στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών μπορούν να 

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη στάσεων που αποκτούν 

τα παιδιά.  

 

Παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς υπάρχει ένα ευρύ φάσμα άλλων 

σημαντικών ατόμων οι οποίοι επίσης μπορούν να παίξουν ρόλο στην 

προώθηση μιας θετικής στάσης απέναντι στη φυσική δραστηριότητα, 

ενισχύοντας έτσι τον φυσικό γραμματισμό κατά τη διάρκεια των ετών 

της σχολικής εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι γονείς, η 

οικογένεια ευρύτερα, οι συνομήλικοι και οι εκπαιδευτές σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Πέρα από την προσπάθεια ανάπτυξης 

μιας θετικής στάσης απέναντι στη φυσική δραστηριότητα, σημαντικό 

ρόλο παίζει η προσπάθεια προστασίας των παιδιών από πιθανά 

αρνητικά συναισθήματα αποτυχίας που ενδεχομένως να προκύψουν 

λόγω της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ενώ η αναφορά σε πρωταθλητές και αστέρια του αθλητισμού μπορεί 

να αποτελεί πηγή έμπνευσης για κάποια παιδιά, ωστόσο αυτό μπορεί 

επίσης να οδηγήσει κάποια άλλα παιδιά, τα οποία δεν έχουν 

εξαιρετικές σωματικές δεξιότητες, στο να θεωρήσουν ότι η φυσική 

δραστηριότητα δεν είναι για αυτά. Αυτά τα παιδιά, 

συνειδητοποιώντας ότι ποτέ δε θα μπορέσουν να φτάσουν σε τέτοια 
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καταπληκτικά επίπεδα δεξιοτήτων, μπορεί να χάσουν τα κίνητρα τους 

για περαιτέρω εμπλοκή με τη φυσική δραστηριότητα και συνεπώς να 

αποσυρθούν από όποιες προσπάθειες και ευκαιρίες προκύψουν 

μελλοντικά για εμπλοκή με φυσική δραστηριότητα. Συμπερασματικά, 

η αντίληψη των παιδιών για την φυσική δραστηριότητα και η στάση 

τους απέναντι στη συμμετοχή τείνει να καθιερωθεί σε αυτά τα πρώτα 

διαμορφωτικά χρόνια της ζωής τους, με μειωμένες πιθανότητες να 

αλλάξει στην πορεία. Όπως υποστηρίζει και η Whitehead (2010), είναι 

σημαντικό με το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα παιδιά να 

είναι ήδη φυσικά εγγράμματα, έχοντας αποκτήσει μια θετική στάση 

απέναντι στη φυσική δραστηριότητα καθώς και έχοντας αναπτύξει 

εσωτερικά κίνητρα για εμπλοκή με τη φυσική δραστηριότητα εφ’ 

όρου ζωής.  

 

Ανάμεσα στους προγνωστικούς παράγοντες για εμπλοκή σε φυσική 

δραστηριότητα, συγκαταλέγεται και η αντίληψη του ίδιου του παιδιού 

για τις κινητικές του ικανότητες. Τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας 

(Brian, et al., 2019) υπογραμμίζουν την ανάγκη για ανάπτυξη και 

εφαρμογή στρατηγικών, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, για 

διδασκαλία κινητικών ικανοτήτων, εφόσον τα επίπεδα αντίληψης 

κινητικών ικανοτήτων είναι υψηλά. Οι στρατηγικές μπορεί να 

περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση επαγγελματιών φυσικής αγωγής 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι θα είναι ρητά υπεύθυνοι για 

τη διδασκαλία κινητικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τα χαμηλά επίπεδα κινητικών ικανοτήτων και φυσικής 

δραστηριότητας θα ήταν υψίστης σημασίας, καθώς η αδράνεια ενέχει 

αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας αργότερα στη ζωή. 

Στο επόμενο κεφάλαιο εστιάζουμε περισσότερο στο μάθημα της 

φυσικής αγωγής, ως μέσο προώθησης του φυσικού γραμματισμού, με 

ιδιαίτερο σχολιασμό και αξιολόγηση του μαθήματος όπως λαμβάνει 

χώρα σε τοπικό επίπεδο.   
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Η φυσική αγωγή σαν μέσο προώθησης του φυσικού 

γραμματισμού  

 

Τυπικά, η ενσωμάτωση της φυσικής δραστηριότητας και της 

σωματικής άσκησης στο σχολικό πλαίσιο επιδιώκεται μέσω του 

μαθήματος της φυσικής αγωγής, το οποίο ιδανικά αποτελεί το μέσο 

για την ανάπτυξη ψυχοκινητικών, γνωστικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων των παιδιών (Bailey, 2006; Sandford, Armor, & 

Warmington, 2006; Bailey et al., 2009), τη βελτίωση της σωματικής 

υγείας των παιδιών (Haskell, 1994), της γνωστικής τους απόδοσης 

(Sibley & Etnier, 2003; Trudeau & Shephard, 2008; Ardoy et al., 

2014), καθώς και την αύξηση της προσοχής και της συγκέντρωσης 

(Hillman, et al., 2005; Shephard, 1996; Taras, 2005). Κατ’ 

ακολουθίαν, το μάθημα της φυσικής αγωγής εντός του σχολικού 

πλαισίου έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες 

ανάπτυξης του φυσικού γραμματισμού (Cairney et al., 2019; Hastie & 

Wallhead, 2015).  

 

Τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 

μάθημα της φυσικής αγωγής θεωρείται ως ένας παράγοντας 

ενεργοποίησης για την παροχή ευκαιριών ενασχόλησης με τη φυσική 

δραστηριότητα σε παιδιά και εφήβους. Αυτή η θέση φέρει ευθύνη και 

προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής που έχουν όλο 

και περισσότερο την ευθύνη να εκπαιδεύουν τους μαθητές σχετικά με 

τρόπους για να ακολουθήσουν έναν υγιή και ενεργό τρόπο ζωής. Η 

πρόκληση για το μάθημα της φυσικής αγωγής, είναι όχι μόνο να 

στοχεύει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων κίνησης και στην 

ενασχόληση με παιχνίδια, αλλά και η προώθηση της φυσικής 

δραστηριότητας μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που να 

απευθύνεται σε όλο το μαθησιακό πληθυσμό και η ανάπτυξη μιας 

στάσης ζωής που να εμπεριέχει τη φυσική δραστηριότητα. Με άλλα 

λόγια, το μάθημα της φυσικής αγωγής θα πρέπει να αποτελεί το μέσο 

προς την ανάπτυξη εγγραμματισμού, όπως ακριβώς επιδιώκεται και 

σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.  
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Πέραν του αντίκτυπου που έχει η φυσική αγωγή στην υγεία των 

παιδιών, είναι εξίσου σημαντικό το μάθημα αυτό να παρέχει ευκαιρίες 

εμπλοκής σε φυσικές δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση τόσο 

των αλληλεπιδράσεών των παιδιών με τον κόσμο όσο και του 

εμπλουτισμού των εμπειριών τους, οι οποίες αλληλοενισχύονται 

αμοιβαία. Σε αυτό το σημείο είναι που ο φυσικός γραμματισμός 

πρέπει να αποτελεί στόχο – η αλληλεπίδραση και εμπλουτισμός  των 

εμπειριών διαμέσου των φυσικών δυνατοτήτων μας. 

 

Σε τοπικό επίπεδο, έχουν προταθεί νέες μεθοδολογίες και 

προσεγγίσεις την τελευταία δεκαετία και έχουν αρχίσει να 

χρησιμοποιούνται στον τομέα της διδακτικής της φυσικής αγωγής, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. 

Επίσης, η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μοντέλων και διαδικασιών 

αξιολόγησης στη φυσική αγωγή έχει τονιστεί σε αναθεωρημένα 

αναλυτικά προγράμματα, σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η 

απόκτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και ευεξίας. Σημαντική είναι 

επίσης η χαρτογράφηση του ταξιδιού του φυσικού γραμματισμού στη 

ζωή του παιδιού και μετέπειτα ενήλικα. Η φυσική αγωγή μπορεί να 

αποτελέσει μια πηγή πληροφοριών και εργαλείων που το παιδί θα 

μπορεί να αξιοποιήσει για να συνεχίσει αυτό το ταξίδι δια βίου.  

 

Ωστόσο στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις, η φυσική αγωγή 

διδάσκεται μέσω παιχνιδιών χωρίς συγκεκριμένους στόχους, παρόλο 

που υπάρχουν αυτοί θεωρητικά, δίνοντας απλώς στους μαθητές την 

ευκαιρία να διασκεδάσουν όπως θα έκαναν κατά τη διάρκεια ενός 

διαλείμματος. Η έννοια της διδασκαλίας παιχνιδιών για κατανόηση ή 

την εφαρμογή του μοντέλου αθλητικής εκπαίδευσης υλοποιείται από 

ένα μικρό μέρος των εκπαιδευτικών. Αυτή η τάση παρατηρείται 

επίσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διαπιστώνεται ότι συχνά 

μέρος της ευθύνης του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης, βαραίνει 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής (Sprake, Palmer, & 

Grecic, 2018). Μάλιστα, ακόμη και οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής 

που φαίνεται να είναι αρχικά πρόθυμοι προς μια αλλαγή και έναν 
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εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας τους, έχει φανεί να επιστρέφουν 

συχνά στις αρχικές τους παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Casey, 2014). 

 

Επίσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έχει διαπιστωθεί 

ότι ο χρόνος που αφιερώνεται για τη φυσική αγωγή στο σχολείο είναι 

μειωμένος και γενικά το μάθημα της φυσικής αγωγής συχνά 

περιθωριοποιείται προκειμένου να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία 

άλλων θεμάτων και μαθημάτων (Coe, Pivamik, Womack, Reeves, & 

Malina, 2006; Shephard, 1997; Tsangaridou, 2017). Επιπλέον, τα 

μαθήματα φυσικής αγωγής δεν επικεντρώνονται πάντα στην παροχή 

ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα κατάλληλη για όλους (Block & 

Burke, 1999) και γενικά οι τάξεις φυσικής αγωγής δεν παρέχουν στους 

μαθητές ένα περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατή η επαρκής 

ενασχόληση με σωματική δραστηριότητα (Crews, Lochbaum, & 

Landers, 2004). Συχνά τα μαθήματα φυσικής αγωγής δεν 

πραγματοποιούνται με δικαιολογία τις ακατάλληλες καιρικές 

συνθήκες ή επειδή ο χρόνος που έχει οριστεί για αυτά τα μαθήματα 

χρησιμοποιείται αυθαίρετα για να καλύψει το υλικό των θεμάτων που 

δεν έχουν διδαχθεί ακόμα (Constantinides, Montalvo, & Silverman, 

2013), που δεν βοηθά στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας 

και κατ’ επέκταση στην προώθηση του φυσικού γραμματισμού. Είναι 

μια συνήθης πρακτική στο σχολείο, να ακυρώνονται μαθήματα 

φυσικής αγωγής όταν απαιτείται χρόνος για ανάγνωση και 

μαθηματικά ή για άλλα ακαδημαϊκά θέματα (Marshall & Hardman, 

2000). Αυτό ενδεχομένως να προκύπτει και από το γεγονός ότι το 

μάθημα της φυσικής αγωγής δεν αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα 

ακαδημαϊκό μάθημα, με τη βαρύτητα τουλάχιστον με την οποία 

αντιμετωπίζονται άλλα γνωστικά αντικείμενα.  Ειδικότερα τους 

τελευταίους μήνες κατά τους οποίους βιώνουμε αρκετές αλλαγές σε 

διάφορα επίπεδα λόγω της πανδημίας covid-19, το μάθημα της 

φυσικής αγωγής καθώς και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες έχουν 

παραγκωνιστεί, μειώνοντας έτσι το χρόνο ενασχόλησης με φυσική 

δραστηριότητα για αρκετά παιδιά.  
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Συνεπώς, ενώ το μάθημα της φυσικής αγωγής θεωρητικά μπορεί να 

ιδωθεί ως ένα σημαντικό μέσο προώθησης του φυσικού 

γραμματισμού, στην πράξη αυτό δεν υλοποιείται επαρκώς, 

καταδεικνύοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού και 

επανατοποθέτησης του συγκεκριμένου μαθήματος στις 

προτεραιότητες του αναλυτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο μιας 

τέτοιας προσπάθειας, σημαντικός είναι και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και η συνεχόμενη ενημέρωσή τους σε 

θέματα φυσικού γραμματισμού, μέσα από συνεχιζόμενη 

επαγγελματική ανάπτυξη. Μάλιστα, σε πρόσφατη έρευνα των Sum, et 

al. (2018), βρέθηκε ότι τα επίπεδα φυσικού γραμματισμού και η αυτο-

αποτελεσματικότητα (Bandura, 1977) των εκπαιδευτικών μπορούν να 

θεωρηθούν σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας της φυσικής αγωγής, η οποία με τη 

σειρά της επηρεάζει την ανάπτυξη φυσικού γραμματισμού των 

μαθητών (Sum, Wallhead, Ha, & Sit, 2018). Γενικά, η φυσική αγωγή 

χρειάζεται να είναι επικεντρωμένη στους μαθητές και να παρέχει 

καταστάσεις στις οποίες οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν και να 

αναπτύξουν τις ατομικές τους δυνατότητες στο να διατηρούν τα 

κίνητρά τους, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητά τους για 

συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες εφ’ όρου ζωής (Pot, 

Whitehead, & Durden-Myers, 2018).  

 

Εξωσχολικές δραστηριότητες ως μέσο προώθησης του φυσικού 

γραμματισμού  

 

Πέρα από τη φυσική αγωγή εντός του σχολικού προγράμματος, 

μεγάλο αντίκτυπο στην προώθηση του φυσικού γραμματισμού 

φαίνεται να έχει η παροχή ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα εκτός 

του σχολικού χώρου. Σε τοπικό επίπεδο, ένα παράδειγμα τέτοιων 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων είναι το πρόγραμμα ‘Αθλητισμός για 

όλους’ (ΑΓΟ), το οποίο ξεκίνησε από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) (Cyprus Sports Organisation, 2017) το 1985 

(Cyprus Sports Organisation, 1985; 1986). Μέσα από τις δράσεις του 

ΑΓΟ, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με διάφορα 
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αθλήματα εκτός του σχολικού χρόνου, στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

του σχολείου τους. Εκτός από τους δημόσιους χώρους, οι εξωσχολικές 

αθλητικές δραστηριότητες προσφέρονται ως απογευματινές 

δραστηριότητες και σε ιδιωτικά σχολικά περιβάλλοντα και ιδιωτικούς 

αθλητικούς συλλόγους. 
 

Επιπλέον, ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί το ένα πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Be Active, το οποίο στοχεύει όχι μόνο 

στην προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας 

σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για 

τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης και της εμπλοκής με τη φυσική 

δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού αφορά όλους 

τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία, το υπόβαθρο ή το επίπεδο 

φυσικής τους κατάστασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

οργανώνεται ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε 

διάφορα επίπεδα. Το Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της φυσικής 

δραστηριότητας και του αθλητισμού για την υγεία και την ευημερία 

των μαθητών και πολιτών γενικά, υποστηρίζει και προωθεί αυτήν την 

εκστρατεία (EC, n.d.). Σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή του 

προγράμματος, ο ΚΟΑ οργανώνει πολλές και ποικίλες δράσεις 

ενεργοποιώντας σε παγκύπριο επίπεδο ολόκληρο τον πληθυσμό 

μαθητών Γενικής, Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και σχολικού 

προσωπικού καθώς και ένας μεγάλος αριθμός γονέων και κηδεμόνων. 

Τέτοιες δράσεις γενικά αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης φυσικού 

γραμματισμού και πρέπει να προωθούνται.  
 

Συμπεράσματα και εισηγήσεις  
 

Στο παρόν άρθρο έγινε μια παρουσίαση και ανάλυση της έννοιας του 

φυσικού γραμματισμού (physical literacy), χωρίς περαιτέρω 

εμβάθυνση στο φιλοσοφικό υπόβαθρο της έννοιας καθώς αυτό ήταν 

εκτός στόχου του άρθρου, και στη συνέχεια μια ανάλυση των βασικών 

παραγόντων οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν την ανάπτυξή του 
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φυσικού γραμματισμού κυρίως στα πρώτα στάδια της ζωής του 

ατόμου. Έχει δοθεί έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης του φυσικού 

γραμματισμού από τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, κατά τη 

διάρκεια των οποίων οι σημαντικοί άλλοι (λ.χ. γονείς, φροντιστές, 

εκπαιδευτικοί, οικογένεια) καθώς και το στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη φυσικού 

γραμματισμού στα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο και 

ειδικότερα το μάθημα της φυσικής αγωγής έχουν να παίξουν ένα 

καθοριστικό ρόλο για την παροχή ευκαιριών ενασχόλησης των 

παιδιών με φυσικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη θετικών στάσεων 

προς μια ενεργό ζωή και την απόκτηση κατάλληλης γνώσης και 

κατανόησης για οτιδήποτε αφορά τη φυσική δραστηριότητα. Ωστόσο, 

παρατηρείται ένα χάσμα μεταξύ θεωρίας (στόχοι αναλυτικού 

προγράμματος) και πράξης (υλοποίηση στόχων και παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις). Ο επαναπροσδιορισμός της σημαντικότητας του 

μαθήματος της φυσικής αγωγής και η κατανόηση της έννοιας του 

φυσικού γραμματισμού μπορεί να συμβάλουν στη γεφύρωση αυτού 

του χάσματος.  
 

Η έννοια του φυσικού γραμματισμού μπορεί να καλλιεργηθεί και να 

προωθηθεί με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, οι 

οποίοι θα πρέπει να αποτελούν πρότυπα φυσικά δραστήριων ατόμων 

για τα παιδιά (Maude, 2001). Παρά το σημαντικό ρόλο που έχουν να 

διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής σε αυτό το πλαίσιο, 

διαπιστώνεται ότι η έλλειψη προσαρμοστικότητας σε νέα αναλυτικά 

και στόχους, καθώς και η απροθυμία για εκσυγχρονισμό στις 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 

αποτελούν τροχοπέδη στη μείωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και 

πράξης (Sprake et al., 2018). Κατ’ επέκταση, η συνεχόμενη 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθίσταται σημαντική, 

πρώτα για την κατανόηση της έννοιας του φυσικού γραμματισμού και 

έπειτα για προσπάθεια ένταξής της στην καθημερινή διδακτική 

πρακτική. Η ανάπτυξη αυτής της γνώσης θα διευκολύνει την 

αποτελεσματικότητά τους για να προετοιμάσουν τους μαθητές στο να 

ζήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Γενικότερα, ο ρόλος και η αξία 
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της φυσικής αγωγής στα σχολεία απαιτεί συνηγορία από 

διεπιστημονικά ενδιαφερόμενα μέρη (Sprake et al., 2018), καθώς η 

φυσική αγωγή μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη πολύπλευρων 

στόχων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μάθημα της φυσικής αγωγής 

αναγνωρίζεται για τη δυνατότητά του να συμβάλει στην προώθηση 

της υγείας και της δια βίου φυσικής δραστηριότητας (Green 2002; 

Penney & Jess, 2004), στη βελτίωση της ψυχολογικής υγείας (Bailey, 

2006), στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης (Sandford, Armor, 

& Warmington, 2006) καθώς και στη βελτίωση γνωστικών και 

ακαδημαϊκών επιδόσεων των παιδιών (Sibley & Etnier, 2003; Trudeau 

& Shephard, 2008; Ardoy et al., 2014). Ωστόσο, η δυσκολία για 

επίτευξη συναίνεσης εντός της κοινότητας για το ρόλο της φυσικής 

αγωγής σε φιλοσοφικό, πολιτικό και παιδαγωγικό επίπεδο, φαίνεται 

να παρακωλύει την επίτευξη των προαναφερόμενων πολύπλευρων 

στόχων (Sprake & Walker, 2015). 
 

Πέρα από τον επαναπροσδιορισμό του μαθήματος της φυσικής 

αγωγής τόσο σε φιλοσοφικό όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο (Sprake 

& Walker, 2015) και την κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

του μαθήματος (Sum, et al., 2018), χρειάζονται να ληφθούν υπόψη και 

εξωσχολικοί παράγοντες που έχουν αναφερθεί πιο πάνω και οι οποίοι 

καθορίζουν τις ευκαιρίες για ενασχόληση με φυσικές δραστηριότητες. 

Μεταξύ αυτών, είναι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, το 

οικογενειακό περιβάλλον, ακόμα και οι δημόσιες παροχές σε 

εγκαταστάσεις, πάρκα, γήπεδα, χώρους για άσκηση κτλ. Η συνεχής 

ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της φυσικής άσκησης (π.χ. με 

δράσεις όπως το Be Active), η ανάπτυξη κίνητρων και 

αυτοπεποίθησης και η παροχή ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα 

θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στις ατζέντες όχι μόνο 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και ευρύτερων φορέων χάραξης 

πολιτικής. Ελπίζουμε το παρόν άρθρο να δώσει το έναυσμα 

συζητήσεων και σκέψεων προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την 

αλλαγή που θα οδηγήσει όλο και περισσότερα άτομα και νέους στο να 

ακολουθήσουν το ταξίδι του φυσικού εγγραμματισμού, για μια ενεργό 

ζωή.  
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