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Δέζπφ Κριηζφηάκη,  

«Εθελονηικές ζσζζφμαηώζεις για ηην υστική σγεία ηφν 

παιδιών. Το παράδειγμα ηης Ένφζης Γονέφν και Κηδεμόνφν 

Απροζαρμόζηφν Παίδφν» 

(θείκελν ππφ δηακφξθσζε) 

 

Δηζαγσγή 

Ζ κειέηε κνπ έρεη ηίηιν «Σχιινγνη θαη θνξείο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα (1950-1980)» θαη εμεηάδεη ηφζν 

επηζηεκνληθέο φζν θαη κε επηζηεκνληθέο ζπζζσκαηψζεηο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. Ζ απνςηλή παξνπζίαζε 

επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζπζζσκάησζε κε επηζηεκνληθή, ηελ Έλσζε Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ Απξνζαξκφζησλ Παίδσλ (ΔΓΚΑΠ), ηελ πξψηε έλσζε γνλέσλ παηδηψλ 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Διιάδα. Πξηλ θηάζσ εθεί φκσο, είλαη απαξαίηεην λα 

κηιήζσ κε ζπληνκία γηα ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ ζηηο 

δχν πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, εμειίμεηο πνπ, φπσο ειπίδσ ζα θαλεί, ήηαλ 

αιιειέλδεηεο κε ηελ ίδξπζε ηεο ΔΓΚΑΠ.  

 

Δπίζεκεο πνιηηηθέο, επηζηεκνληθέο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο θαη ζεζκνί  

Μεηαπνιεκηθά παξαηεξνχληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ 

ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο δηάθξηζήο ηνπ απφ ηελ ςπρηαηξηθή ελειίθσλ. 

Δλδεηθηηθά, ην 1949 ηδξχεηαη ην πξψην παηδηθφ ηκήκα ζην δεκφζην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο θαη ην 1958 ην πξψην εμεηδηθεπκέλν παηδηθφ ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν. Τέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ζεζκνζεηείηαη ε εηδηθφηεηα ηεο 

παηδνςπρηαηξηθήο. Σπλήζσο απηέο νη επίζεκεο, θξαηηθέο πνιηηηθέο παξνπζηάδνληαη 

σο απνηέιεζκα δξάζεο θαη πίεζεο απφ έλα κηθξφ αιιά δξαζηήξην αξηζκφ 

επηζηεκφλσλ, θπξίσο ςπρηάηξσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ πέξα απφ ηελ 
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επηζηεκνληθή ηνπο απζεληία ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε θπβεξλεηηθά ζηειέρε.
1
 

Αθφκα θη αλ δερηνχκε ηελ άπνςε απηή, πνπ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, απνηειεί 

κία κφλν φςε ελφο πεξίπινθνπ δεηήκαηνο, απηνί νη επαγγεικαηίεο δελ δξνχζαλ 

αηνκηθά αιιά ζην πιαίζην ζπιινγηθψλ επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ. Οη νξγαλψζεηο 

απηέο απνηεινχλ έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο πεξηφδνπ. Γηα ηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ παηδηψλ πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ, ηδξχεηαη ην 1957 ε Δηαηξεία Χπρηθήο Υγηεηλήο 

θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνχ (ΔΧΥΝΠ), κηα επηζηεκνληθή εηαηξεία κε δξάζεηο 

θπξίσο εθπαηδεπηηθέο/ελεκεξσηηθέο αιιά θαη πνιηηηθέο – θπξίσο ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο κεηαξξχζκηζεο ηεο ςπρηαηξηθήο λνκνζεζίαο. Λίγν λσξίηεξα, ην 1954, 

εγθαηληάδεηαη έλαο λένο επηζηεκνληθφο ζεζκφο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ εθήβσλ, ηα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα (ΗΚ) θαη κέζα ζηα επφκελα δέθα ρξφληα 

ηδξχνληαη πάλσ απφ δέθα ηέηνηα θέληξα, θαηά θχξην ιφγν ζηε Αζήλα. 

Έλα απφ ηα πξψηα ΗΚ ηδξχζεθε ην 1956 κε δσξεά ηνπ εθνπιηζηή Δπάγγεινπ 

Ννκηθνχ θαη πξσηνβνπιία ηεο ςπρνιφγνπ Άλλαο Πνηακηάλνπ. Τν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηεο ΔΧΥΝΠ, θαη ην ΗΚ γξήγνξα 

ελζσκαηψζεθε ζηνλ Τνκέα Χπρηθήο Υγηεηλήο (ΤΧΥ) πνπ ίδξπζε ην Βαζηιηθφ Δζληθφ 

Ίδξπκα (ΒΔΗ) ην Γεθέκβξην ηνπ 1956. Τν 1964 ν ΤΧΥ έγηλε λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ νλνκαζία Κέληξν Χπρηθήο Υγηεηλήο θαη Δξεπλψλ (ΚΧΥΔ), 

αιιά δηαηήξεζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ εμάξηεζε απφ ην ΒΔΗ σο ην 1970, φηαλ πέξαζε 

ζηνλ έιεγρν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο, παξακέλνληαο ζπγρξφλσο ΝΠΗΓ.  

Τν ΗΚ ηνπ ΤΧΥ, φπσο θαη γεληθά ηα ΗΚ, ήηαλ θέληξν εμέηαζεο θαη ζεξαπείαο 

παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ ζπλήζσο είραλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή «δχζθνιε» 

ζπκπεξηθνξά(βι. πίλαθα1).
2
 Τα λέα ζηνηρεία πνπ έθεξλαλ ηα ΗΚ ζηελ ςπρηαηξηθή 

πεξίζαιςε ησλ παηδηψλ ήηαλ ε κε ηδξπκαηηθή ζεξαπεία γηα ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ε ηαηξηθνπνίεζε θαη ςπρνινγηθνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε: ε εμέηαζε θαη ζεξαπεία γηλφηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

απφ ηελ ςπρηαηξηθή νκάδα, πνπ απνηεινχληαλ απφ ςπρίαηξν, ςπρνιφγν, θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ θαη ελίνηε εηδηθφ παηδαγσγφ. Τν ΗΚ ηνπ ΤΧΥ πξνσζνχζε κηα ςπρνινγηθή 

                                                        
1
 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε καξηπξία ηεο παηδνςπρηάηξνπ Μαξίαο Μαλσινπνχινπ-Βαξειηδίδνπ γηα 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο παηδνςπρηαηξηθήο. Ο ππνπξγφο θνηλσληθήο πξφλνηαο Ησάλλεο Κπξηαθνχ, θίινο ηνπ 

ςπρηάηξνπ Αλδξέα Καινχηζε, πνπ νξγάλσζε ηνπο δχν πξψηνπο παηδνςπρηαηξηθνχο ζεζκνχο, ηνλ ξψηεζε 

πψο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ παηδνςπρηαηξηθή θιηληθή. Απφ απηή ηελ εξψηεζε μεθίλεζαλ νη 

ελέξγεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εηδηθφηεηαο. Πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηε Μαξία Μαλσινπνχινπ-

Βαξειηδίδνπ, 18/1/2012. 
2
 Σαλ «δχζθνιε» ζπκπεξηθνξά λννχληαλ έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ κε ζπλεζέζηεξα αλάκεζά ηνπο 

ηελ αλππαθνή ζηνπο κεγαιχηεξνπο, ηηο δεκηέο, ηελ επηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα, ηηο 

θπγέο απφ ην ζπίηη, ηε δήιηα, ηελ αδηαθνξία, ηε ληξνπαινζχλε, ηελ απνκφλσζε θαη πνιιά άιια. 
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θαη ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, δίλνληαο έκθαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπίν ηεο 

νηθνγέλεηαο. Με άιια ιφγηα, ε θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

επηθεληξσλφηαλ ζηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Οη επαγγεικαηίεο, ζπλήζσο νη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο γνλείο ζε ελεκεξσηηθφ θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν, εμεγψληαο ην πξφβιεκα θαη δίλνληαο θαζνδήγεζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ θαη γεληθά γηα ηα δεηήκαηα αλαηξνθήο, θαη ζε ςπρνζεξαπεπηηθφ, 

ζπδεηψληαο κε ηνπο γνλείο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

 

Πίνακας 1. Διαγνώζεις ζηο ΙΚ ηοσ ΤΨΥ, 1958  

Ννεηηθή Αλεπάξθεηα 61 62.9% 

Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 18 18.6% 

Νεχξσζε ραξαθηήξα (ςπρνπαζεηηθή 

πξνζσπηθφηεηα) 

3 3.1% 

Γηαηαξαρέο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηνο 

3 3.1% 

Δπηιεςία 3 3.1% 

Γηαηαξαρέο ιφγνπ 2 2.1% 

Παηδηθή ςχρσζε 2 2.1% 

Νεχξσζε 2 2.1% 

Χπρνζσκαηηθέο εθδειψζεηο (ηηθ) 1 1% 

Φσξίο δηάγλσζε 2 2.1% 

Σχλνιν 97 100.0% 

Πεγή: Aζπαζία Ταπιαξίδνπ-Καινχηζε, Σηαηιζηικά Σηοιτεία από ηην Εργαζία ηοσ 

Ιαηροπαιδαγωγικού Κένηροσ (Ιανοσάριος 1957-Δεκέμβριος 1961), Αζήλα, ΚΧΥΔ, 1966, 22-27. 

 

Μία κέζνδνο πνπ εηζήρζε ζηελ Διιάδα απφ ην ΗΚ ηνπ ΤΧΥ ήηαλ νη νκάδεο 

γνλέσλ. Ζ πξψηε έγηλε ην 1959 κε αξρεγνχο, φπσο νλνκάδνληαλ νη επαγγεικαηίεο 

πνπ δηεχζπλαλ ηηο νκάδεο, ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ ιγα Εάξλαξε θαη ηνλ εηδηθφ 

παηδαγσγφ Κσλζηαληίλν Καιαληδή. Απνηεινχληαλ αξρηθά απφ δέθα γνλείο, ελληά 

κεηέξεο θαη έλαλ παηέξα, θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ (ηνπο επφκελνπο κήλεο 

πξνζηέζεθαλ πέληε κέιε θαη έλα απνζχξζεθε).
3
 

                                                        
3
 Γηα λα δψζεη κηα εηθφλα ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ γνληψλ, ε ιγα Εάξλαξε ζεκείσλε ην 

επάγγεικα ηνπ παηέξα: θαηά θχξην ιφγν ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ππάιιεινη γξαθείνπ (5) θαη 

εηδηθεπκέλνη εξγάηεο (4), αιιά θαη δχν αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, δχν ζηξαηησηηθνί, έλαο επηρεηξεκαηίαο 
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Σθνπφο ηεο νκάδαο ήηαλε ελεκέξσζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ε 

θαζνδήγεζε ησλ γνληψλ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα ηα ρεηξίδνληαη θαιχηεξα. Οη 

γνλείο ζπδεηνχζαλ κεηαμχ ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζε πξαθηηθφ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, αληάιιαζζαλ εκπεηξίεο, απφςεηο θαη πιεξνθνξίεο, ελψ 

νη αξρεγνίέδηλαλ επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο θαη ςπρνινγηθέο εξκελείεο, θαζεζχραδαλ 

ηνπο γνλείο θαη επελέβαηλαλ ζηε ζπδήηεζε φηαλ ζεσξνχζαλ φηη θάπνηα γλψκε ή 

πιεξνθνξία ήηαλ ιαλζαζκέλε ή φηη θάηη ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία. 

 

Ζ ίδξπζε ηεο ΔΓΚΑΠ 

Ζ Εάξλαξε ην 1967 δεκνζίεπζε έλα βηβιίν γχξσ απφ ηελ εξγαζία κε ηηο 

νκάδεο γνλέσλ ζην ΗΚ, φπνπ αλάκεζα ζηα άιια, δηεγνχληαη πψο απφ ηελ πξψηε 

ηέηνηα νκάδα πξνέθπςε ε ΔΓΚΑΠ. Σχκθσλα κε ηελ αθήγεζε απηή, νη γνλείο ηεο 

πξψηεο νκάδαογξήγνξα ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ρξεηάδνληαλ 

πεξηζζφηεξεο ψξεο εθπαίδεπζεο θαη έθαλαλ αίηεζε ζην ΒΔΗ γηα πξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνο ην ΗΚ. Τν ΒΔΗ αξλήζεθε θαη νη γνλείο ζπλεηδεηνπνίεζαλ – θαη 

πάιη – φηη, γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ 

ηνπο ήηαλ αλαγθαίν λα ζηξαθνχλ ζε άιινπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο θαη φηη, 

γηα λα θάλνπλ θάηη ηέηνην, έπξεπε λα νξγαλσζνχλ ζπιινγηθά. Απφ ηε ζηηγκή απηή νη 

ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο άξρηζαλ λα πεξηζηξέθνληαη ζπρλά γχξσ απφ ην ελδερφκελν 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο δξάζεο.  

Πψο είδαλ νη αξρεγνί ηεο νκάδαο απηή ηελ εμέιημε; Σχκθσλα κε ηε Εάξλαξε, 

πνιχ ζεηηθά. Θεψξεζαλ φηη ε ζπιινγηθή νξγάλσζε ζα βνεζνχζε ηνπο γνλείο θαη 

παξάιιεια ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ πεξίζαιςε θαη αγσγή αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, 

ελζάξξπλαλ θαη θαζνδήγεζαλ ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ γνληψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

εηδηθφο παηδαγσγφο εμέζεζε ηε δξάζε θαη ηα επηηεχγκαηα αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Ή, φηαλ νη γνλείο ζθέθηεθαλ λα ζηξαθνχλ ζην θξάηνο γηα 

ελίζρπζε, νη επαγγεικαηίεο ηνπο ζχζηεζαλ λα νξγαλσζνχλ πξψηα θαιχηεξα θαη ηνπο 

δηαβεβαίσζαλ φηη ζα είραλ ηελ βνήζεηά ηνπο.  

Πξαγκαηηθά, ιίγνπο κήλεο κεηά είρε ζπγθεληξσζεί ν αλαγθαίνο αξηζκφο γηα λα 

ηδξπζεί ζχιινγνο (25 άηνκα) θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1960 ηδξχζεθε ε ΔΓΚΑΠ.Τνλ 

                                                                                                                                                               
θαη έλαο αγξφηεο. Olga Zarnari, Group Work with Parents of Mentally Retarded Children, Centre for 

Mental Health and Research, Αζήλα 1967, 47. 
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επφκελν κήλα έγηλε ε πξψηε ζπλεδξίαζε (ζην γξαθείν κέινπο δηθεγφξνπ) θαη 

εθιέρζεθε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ο πξφεδξνο, αληηπξφεδξνο, γξακκαηέαο θαη 

ηακίαο ήηαλ κέιε ηεο νκάδαο γνλέσλ ηνπ ΗΚ. Τξία ρξφληα αξγφηεξα ε ΔΓΚΑΠ 

πέηπρε ηνλ πξψην ζηφρν ηεο: ίδξπζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΧΥ έλα εηδηθφ ζρνιείν, 

ην Κέληξν Θεξαπεπηηθήο Παηδαγσγηθήο «Τν Σηνππάζεην». 

Σηελ αθήγεζε ηεο Εάξλαξε ε πνξεία πξνο ηελ ίδξπζε ηεο ΔΓΚΑΠ 

πεξηγξάθεηαη σο πνξεία ησλ γνληψλ πξνο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη 

ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Ζ Εάξλαξε παξνπζηάδεη απηή ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε ζπιινγηθή νξγάλσζε ησλ γνλέσλ σο 

απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο (θαη, ζπλεπψο θαη σο επίηεπγκα ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ζεζκνχ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε νκάδα ιεηηνπξγνχζε). Ζ 

ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο – ειεχζεξε έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ςπρνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ππνζηήξημε – έθαλε 

ηνπο γνλείο λα μεπεξάζνπλ ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο θαη έηζη 

λα κπνξέζνπλ γηα πξψηε θνξά λα εθζέζνπλ δεκφζηα ην πξφβιεκά ηνπο. Ζ ζπιινγηθή 

δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νκάδα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξείρε ζηνπο γνλείο ηελ 

επθαηξία λα βξεζνχλ καδί, λα ζπλνκηιήζνπλ θαη γηα πξψηε θνξά λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο.
4
 

 

Ζ ΔΓΚΑΠ σο κνξθή δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο: πξψηεο ζθέςεηο θαη 

εξσηήκαηα  

Απηή ήηαλ ε αθήγεζε ησλ εηδηθψλ ηνπ ΤΧΥ γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΔΚΓΑΠ. 

Δπεηδή δελ έρσ αθφκα πξνρσξήζεη ζηε κειέηε πιηθνχ γηα ηελ ίδηα ηελ Έλσζε, ηα 

εξσηήκαηα γχξσ απφ ηε θπζηνγλσκία ησλ κειψλ ηεο, ηνπο ιφγνπο, ηηο δξάζεηο θαη 

ηελ επηξξνή ηεο κέλνπλ αλαπάληεηα. Μπνξψ φκσο, έζησ θαη κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρσ, λα αληρλεχζσ νξηζκέλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θνηλφ πξνβιεκαηηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθφηεηαο. 

Σηφρνο ηεο ΔΓΚΑΠ ήηαλ ε δεκηνπξγία ζεζκψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απφ απηή ηελ άπνςε ζα κπνξνχζακε λα ηελ 

θαηαηάμνπκε ζηηο θάζεηεο νκάδεο. Ψζηφζν, ηα κέιε ήηαλ γνλείο πνπ ελδηαθέξνληαλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ε νπνία ζα βνεζνχζε ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα 

                                                        
4
 Zarnari, Group Work with Parents of Mentally Retarded Children, 86-90. 
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λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε ην θαζπζηεξεκέλν ηνπο παηδί. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, ε ΔΓΚΑΠ είρε ζηνηρεία νξηδφληηαο νκάδαο, νκνηάδνληαο ζηηο 

ιεγφκελεο νκάδεο απην-βνήζεηαο: ππνζηήξηδε ζπλαηζζεκαηηθά θαη πξαθηηθά, πηζαλφλ 

θαη πιηθά, ηνπο γνλείο-κέιε. Αλ ζηαζνχκε, άιισζηε, ζηελ αθήγεζε ηεο Εάξλαξε, ηη 

δηαβάδνπκε; Οη γνλείο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο αλάγθεο ηοσς θαη εμέζεζαλ δεκφζηα ην 

πξφβιεκά ηοσς. Τηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα, φρη ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Φξεηάδεηαη βέβαηα λα κειεηήζσ ην δήηεκα απφ ηελ πιεπξά ηεο Έλσζεο, αιιά 

κνπ θαίλεηαη φηη ε ΔΓΚΑΠ είλαη κηα πεξίπησζε ζηελ νπνία ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε 

νξηδφληηεο θαη θάζεηεο νξγαλψζεηο δελ είλαη εχθνιε. 

Απηφ ζπλέβαηλε γηαηί νη ζηφρνη ηεο ΔΓΚΑΠ αθνξνχζαλ ηφζν ηνπο γνλείο φζν 

θαη ηα παηδηά. Τν ζθεπηηθφ ήηαλ φηη εθφζνλ βνεζνχληαλ ηα παηδηά ζα βνεζνχληαλ θαη 

νη γνλείο θαη ην αληίζηξνθν. κσο, αλ νη γνλείο απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο γνλείο 

«απξνζαξκφζησλ παίδσλ», δειαδή κε βάζε ηα παηδηά ηνπο, είλαη βέβαην φηη νη 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ε βνήζεηα πνπ ρξεηάδνληαλ νξίδνληαλ απφ ηνπο γνλείο. 

Γχξσ απφ ηηο δηθέο ηνπο αλεζπρίεο θαη δπζθνιίεο νξγαλψζεθε ε ΔΓΚΑΠ θαη ζε 

απηέο εδξάδνληαλ νη ζρέζεηο νκνηφηεηαο θαη ε ζπλάθεηα αλάκεζα ζηα κέιε. Οη γνλείο 

πεξηέγξαθαλ ηηο θνηλέο εκπεηξίεο απφγλσζεο θαη ηα θνηλά αδηέμνδα πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θξαηηθήο 

πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο θαηαλφεζεο. Κεληξηθή ζέζε αλάκεζα ζηα παξάπνλα ησλ 

γνληψλ είρε ε ειιηπήο απηνεμππεξέηεζε, ηα πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ (φπσο απεηζαξρία, πείζκα, θπγέο θαη θσλέο). 

Οη γνλείο κηινχζαλ γηα ηελ αλάγθε ζπλερνχο επίβιεςεο θαη θξνληίδαο θαη ηελ 

έιιεηςε πξνφδνπ θαη πίζηεπαλ φηη νη θαηάιιεινη ζεζκνί κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ, 

θαζηζηψληαο εθηθηή ηε ζεηηθή απάληεζε ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα ησλ γνληψλ: 

κπνξεί λα εθπαηδεπηεί ην παηδί κνπ – γηα παξάδεηγκα, λα πεγαίλεη ζηελ ηνπαιέηα θαη 

λα ηξψεη κφλν ηνπ; Μπνξεί λα κνξθσζεί – γηα παξάδεηγκα, λα κάζεη λα δηαβάδεη, λα 

γξάθεη, λα ινγαξηάδεη; Θα κπνξέζεη λα δνπιέςεη; Τειηθά, κπνξεί λα γίλεη κέινο ηεο 

θνηλσλίαο;  

Απηά ηα εξσηήκαηα-ζηφρνη ηεο ΔΓΚΑΠ πξνυπέζεηαλ θαη δεκηνπξγνχζαλ κηα 

«θαλνληθή» παηδηθή ειηθία, πνπ εθπαηδεπφηαλ, κνξθσλφηαλ θαη πξνεηνηκαδφηαλ γηα 

ην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία. Σε απηή ηε κεηαβαηηθή 

θαηάζηαζε ην άηνκν είρε εηδηθέο αλάγθεο θαη ιάκβαλε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, ψζηε λα προζαρμοζηεί ζε απηέο ηηο δχν 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηειηθά ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ζ πεξίπησζε ησλ λνεηηθά 
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θαζπζηεξεκέλσλ ή «απξνζαξκφζησλ»
5
αηφκσλ αλαδεηθλχεη φηη ε παηδηθή ειηθία 

παξαηεηλφηαλ γηα φζν θαηξφ ε πξνζαξκνγή δελ γηλφηαλ εθηθηή. Αλ θαη επίζεκα ηα 

λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα ραξαθηεξίδνληαλ παηδηά, έθεβνη ή κεηα-έθεβνη 

(αλάινγα κε ηε βηνινγηθή ηνπο ειηθία), ζπλέρηδαλ λα ζεσξνχληαη θαη λα 

απνθαινχληαη παηδηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο ζεξαπεπηέο-παηδαγσγνχο θαη ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν.
6
 

Δθηφο απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ λνεκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ κηαο κνξθήο θνηλσληθφηεηαο, ε κειέηε ηεο ΔΓΚΑΠ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ησλ ΗΚ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ 

παηδηθή ςπρηθή πγεία κπνξεί λα αλαδείμεη ηηο ζρέζεηο θαη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο 

επηζηεκνληθέο θαη κε κνξθέο θνηλσληθφηεηαο. Δίραλ θνηλνχο ζηφρνπο ή απέθιηλαλ; 

Ννεκαηνδνηνχζαλ κε παξφκνην ηξφπν ηελ «θαλνληθή» θαη «κε θαλνληθή» παηδηθή 

ειηθία θαη ππήξρε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο; 

Σπλεξγάδνληαλ ή ζπγθξνχνληαλ;
7
Πνηα ήηαλ ε ζρέζε θαη δηάδξαζή ηνπο κε ηηο 

θξαηηθέο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο θαη θαλνληθνπνίεζεο ησλ «απξνζαξκφζησλ παίδσλ», 

πνπ είδακε φηη εγθαηληάδνληαλ απηή ηελ πεξίνδν; Τειηθά, ε κειέηε απνζθνπεί λα 

ζθηαγξαθήζεη ην πεξίπινθν ηνπίν ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, 

αλαδεηθλχνληαο ηε δηάδξαζε αλάκεζα ζηα θξαηηθά, επηζηεκνληθά θαη κε 

επηζηεκνληθά εγρεηξήκαηα θξνληίδαο, ζεξαπείαο θαη ειέγρνπ ηεο εηδηθήο απηήο 

θαηεγνξίαο παηδηψλ θαη λέσλ. 

Απηή ε παξνπζίαζε ζηφρεπε πεξηζζφηεξν λα ζέζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο 

έξεπλαο, ψζηε λα δηεξεπλήζεη  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζέκα ηεο ςπρηθήο πγείαο 

κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο θνηλσληθφηεηαο. Μνηξαία, έλα πιήζνο 

δεηεκάησλ αγλνήζεθε – κε θπξηφηεξν ηελ νπηηθή ησλ παηδηψλ, έλα, φπσο 

γλσξίδνπκε, δχζβαην πεδίν θη αλ είλαη κηα θνξά δχζβαην γηα ηα πγηή παηδηά ή γηα ηα 

                                                        
5
 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα σο θαη κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ε πξνζαξκνγή 

απνηεινχζε θεληξηθή έλλνηα ησλ ιφγσλ γχξσ απφ ηελ ςπρηθή πγεία δηεζλψο. Πνιχ ζπλνπηηθά, γηα κηα 

ζεηξά επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, θπξίσο ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ςπρηθήο πγηεηλήο, ηεο θνηλσληθήο 

ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνδπλακηθήο ςπρηαηξηθήο, ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζεσξνχληαλ 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ («maladjustment»). 
6
 Ψο «κεηα-έθεβνη» ραξαθηεξίδνληαλ ηα άηνκα άλσ ησλ 18, γηα ηα νπνία ε ΔΓΚΑΠ ίδξπζε 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, θαζψο ην Σηνππάζεην θάιππηε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ σο 18 εηψλ.  
7
 Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ΤΧΥ θαη ηελ ΔΓΚΑΠ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κπνξεί λα 

κειεηεζεί ζε αξθεηφ βάζνο, θαζψο νη δχν θνξείο ζπλεξγάδνληαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Σηνππάζεηνπ, ηνπ 

εηδηθνχ ζρνιείνπ πνπ είδακε φηη ηδξχζεθε ην 1963 απφ ηελ ΔΓΚΑΠ. Τν Σηνππάζεην ήηαλ ππφ ηελ 

επηζηεκνληθή επίβιεςε ηνπ ΤΧΥ, αιιά ε ΔΓΚΑΠ είρε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Ζ ζπλεξγαζία 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνηθίιεο ζπγθξνχζεηο θαη αξθεηέο θνξέο ν ΤΧΥ πξνζπάζεζε, ρσξίο επηηπρία, λα 

απνκαθξχλεη ηελ ΔΓΚΑΠ απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ αλαδήηεζε πιηθνχ ζηελ ΔΓΚΑΠ θαη ην 

Σηνππάζεην κπνξεί λα δηαθσηίζεη ην ζέκα απηφ. 
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παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, είλαη πνιιαπιάζηα δχζβαην γηα ηα παηδηά κε 

δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπίζεο, ε απνςηλή παξνπζίαζε δελ αλαθέξζεθε ζηηο 

πνηθίιεο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

γνληψλ, παηδηψλ θαη εηδηθψλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηελ 

επηζηεκνληθή εηδίθεπζε (ςπρίαηξνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, παηδαγσγνί) 

θαη ηηο θαηεγνξίεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Σηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο, ζθνπεχσ λα 

εμεηάζσ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο απηέο, θαη λα επηρεηξήζσ, φζν είλαη δπλαηφ, λα 

αληρλεχζσ ηηο θσλέο ησλ παηδηψλ, εθήβσλ θαη λέσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν – ΔΚΤ) 

θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ 

Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Φξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΖΣ. Δπέλδπζε 

ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ. 


