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Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε ευάλωτες ομάδες 

παιδιών στην Ελλάδα – Αποτελέσματα έρευνας με ομάδες 

εστίασης1 

 

Περίληψη 
 

Η παρούσα ποιοτική έρευνα διεξήχθη για την τεκμηρίωση του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί. Πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή έξι 

ομάδων εστίασης με τη συμμετοχή παιδιών από ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες στην 

Ελλάδα: παιδιά με προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, παιδιά πρόσφυγες, 

παιδιά Ρομά, παιδιά που διαμένουν σε ίδρυμα, παιδιά από οικογένειες με χαμηλό 

εισόδημα και παιδιά ΛΟΑΤΚΙ. Με τις ομάδες εστίασης διερευνήθηκε ο βαθμός 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των συγκεκριμένων ομάδων και η πρόσβαση 

των παιδιών σε βασικούς πόρους και υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην προσχολική 

αγωγή, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση, στη διατροφή και στις 

κοινωνικές υπηρεσίες. Από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την 

διεξαγωγή των ομάδων εστίασης φαίνεται ότι υφίσταται συστημικό πρόβλημα 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και διαπιστώνονται τα 

επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες ομάδες σχετικά με την 

πρόσβαση σε βασικούς πόρους και υπηρεσίες. Παράλληλα διαπιστώνονται καλές 

πρακτικές που προάγουν την ανθεκτικότητα των ευάλωτων ομάδων παιδιών.   

                                                           
1 Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες στα παιδιά που συμμετείχαν στις ομάδες 
εστίασης για τον χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν. Ευχαριστούμε επίσης τους 
γονείς και κηδεμόνες που συναίνεσαν για τη συμμετοχή των παιδιών στις ομάδες εστίασης όπως και  
τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους, τους εκπαιδευτικούς, τους διερμηνείς και όλους 
τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στη διεξαγωγή των ομάδων εστίασης.  
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Εισαγωγή 

Το 2021 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η «Εγγύηση για το Παιδί», μια 

πρωτοβουλία που στοχεύει στην μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.2 Η ευρωπαϊκή αυτή 

πρωτοβουλία επιδιώκει την εγγύηση πρόσβασης των παιδιών σε βασικούς πόρους 

και υπηρεσίες και συγκεκριμένα την δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα, την 

δωρεάν εκπαίδευση, την δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, την αξιοπρεπή στέγαση 

και την επαρκή και υγιεινή διατροφή.  

Στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ως εθνικός 

συντονιστής της «Εγγύησης για το Παιδί», εκπονεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη 

μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών στη χώρα. Για 

την τεκμηρίωση του Εθνικού Σχεδίου, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε μια 

ποιοτική έρευνα με ομάδες εστίασης για τη συλλογή δεδομένων τεκμηρίωσης του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πλέον ευάλωτες ομάδες παιδιών που κινδυνεύουν 

από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα. 

Σχεδιασμός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη συλλογή δεδομένων για τις ομάδες παιδιών στην 

Ελλάδα που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, επιδιώχτηκε η συγκέντρωση 

πληροφοριών για τον βαθμό στον οποίο αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα 

και κυρίως για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις θεματικές στις οποίες 

επικεντρώνεται η «Εγγύηση για το Παιδί» (προσχολική αγωγή, εκπαίδευση, υγεία, 

στέγαση και διατροφή) καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει σε συγκεκριμένες ομάδες ευαλωτότητας των 

παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται στα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στέγασης, στα παιδιά με αναπηρίες, στα παιδιά με προβλήματα ψυχικής 

υγείας, στα παιδιά από οικογένειες μεταναστών ή με μειονοτική εθνοτική καταγωγή 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en 
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και κυρίως τα παιδιά Ρομά, στα παιδιά σε ιδρύματα και στα παιδιά σε επισφαλείς 

οικογενειακές συνθήκες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2021).  

Οι αναφερόμενες από τις ευρωπαϊκές πηγές ομάδες παιδικής ευαλωτότητας 

ασφαλώς ισχύουν και στην περίπτωση της Ελλάδας (UNISEF, 2021). O σχεδιασμός 

της παρούσας έρευνας ξεκίνησε στοχεύοντας στις ομάδες ευαλωτότητας που 

αναφέρονται στα ευρωπαϊκά κείμενα και εξειδίκευσε τον σχεδιασμό στα 

χαρακτηριστικά της χώρας, προσθέτοντας ακόμα μία ομάδα, τα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ, που 

φαίνεται, ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα,3 αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 

διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού. Λόγω του εξαιρετικά αυστηρού χρονικού 

περιορισμού για τη διεξαγωγή της έρευνας, τελικά επιλέχθηκε η διενέργεια ομάδων 

εστίασης με έξι ομάδες παιδιών: παιδιά Ρομά, παιδιά πρόσφυγες, παιδιά με 

προβλήματα υγείας που φοιτούν σε ειδικό σχολείο, παιδιά σε ιδρύματα, παιδιά από 

οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και παιδιά ΛΟΑΤΚΙ.4 Σε όλες τις ομάδες συμμετείχαν 

παιδιά μεγαλύτερα από 12 ετών και μικρότερα από 18 ετών.  

Μεθοδολογία 

Οι ομάδες εστίασης χρησιμοποιούνται ευρέως στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων 

για την κοινωνική έρευνα (Puchata & Potter, 2004, Kruege & Casey, 2015). Έχουν 

χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη συλλογή δεδομένων από ενήλικες αν και τις τελευταίες 

δεκαετίες χρησιμοποιούνται και για τη συλλογή δεδομένων από παιδιά (Gibson, 

2007, Καμινιώτη & Μπασκόζου, 2021). Τα δεδομένα από τις ομάδες εστίασης 

χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, και για την αποτελεσματική τεκμηρίωση της 

κοινωνικής πολιτικής (Richie & Spencer 1994). 

 

                                                           
3 European Union Agency for Fundamental Rights (ΕΕ FRA) (2020). Database. A long way to go for 
LGBTI equality. LGBTI Survey Data Explorer. Country Data, Greece. Living Openly and Daily Life & 
Discrimination topics https://fra.europa.eu/en/news/2020/does-hope-or-fear-prevail-among-
europes-lgbti-people 
4 Δεν στάθηκε δυνατή η διεξαγωγή ομάδας με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
στέγασης. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ομάδες εστίασης με παιδιά με ψυχικές 
παθήσεις και αναπηρίες, αλλά στην ομάδα των παιδιών με προβλήματα υγείας συμπεριλήφθηκαν 
παιδιά που φοιτούν σε σχολείο ειδικής αγωγής, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν παιδιά με αναπτυξιακά, 
συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα.   

https://fra.europa.eu/en/news/2020/does-hope-or-fear-prevail-among-europes-lgbti-people
https://fra.europa.eu/en/news/2020/does-hope-or-fear-prevail-among-europes-lgbti-people
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Με τις ομάδες εστίασης, βάση ενός ημιδομημένου οδηγού συνέντευξης, 

δίνεται η δυνατότητα συλλογής δεδομένων για ένα θέμα μέσω των ερωτήσεων που 

τίθενται από τον συντονιστή/την συντονίστρια της ομάδας και των απαντήσεων 

που δίνονται από τους συμμετέχοντες. Σημαντικό χαρακτηριστικό των ομάδων 

εστίασης είναι ότι επιδιώκεται η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 

και όχι απλώς η απάντηση των ερωτήσεων στον συντονιστή/στη συντονίστρια. 

Μέσω της αλληλεπίδρασης της ομάδας αντλούνται ποιοτικά δεδομένα για το θέμα 

της έρευνας.  

Το περιεχόμενο της ομάδας εστίασης μπορεί να βιντεοσκοπηθεί, να 

ηχογραφηθεί ή απλώς να κρατηθούν σημειώσεις για το περιεχόμενο και τα 

χαρακτηριστικά της συζήτησης. Οι ομάδες εστίασης έχουν συνήθως διάρκεια 1-2 

ώρες και πραγματοποιούνται σε ήσυχο χώρο που προάγει τη συζήτηση μεταξύ των 

εμπλεκομένων. Ο συντονιστής/η συντονίστρια φροντίζει να δημιουργηθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης για τη διεξαγωγή της συζήτησης και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, 

διασφαλίζοντας αφενός τη συμμετοχή των συμμετεχόντων και αφετέρου τα όρια της 

ομαδικής αυτής διεργασίας, σε περίπτωση που η συζήτηση ξεφεύγει εκτός πλαισίου 

ή η συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα δεν είναι η πρέπουσα.  

Ο συντονιστής/η συντονίστρια προετοιμάζει εκ των προτέρων έναν «οδηγό 

συζήτησης» που θα χρησιμοποιηθεί στην ομάδας εστίασης. Ο οδηγός συζήτησης 

προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά (ηλικιακά, μορφωτικά, κ.λπ.) των 

συμμετεχόντων, με στόχο την άντληση των ζητούμενων πληροφοριών και τη 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων στη συζήτηση. Συνεπώς, ο στόχος του 

συντονιστή/της συντονίστριας είναι εκτός από τη συλλογή των ζητούμενων 

δεδομένων της έρευνας, να διασφαλίσει ότι η εμπειρία των συμμετεχόντων θα είναι 

μια θετική εμπειρία. Η ποιοτική έρευνα με ομάδες εστίασης περιλαμβάνει τέσσερα 

διακριτά στάδια: το στάδιο της προετοιμασίας, το στάδιο της διενέργειας των 

ομάδων εστίασης, την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και την ερμηνεία 

τους (Carey, 1994).  
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Προετοιμασία των ομάδων εστίασης 

Η προετοιμασία της παρούσας έρευνας περιλάμβανε εκτός από τον καθορισμό των 

ομάδων ευαλωτότητας με παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

στην Ελλάδα, την δημιουργία του ημιδομημένου οδηγού συνέντευξης και άλλες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή των ομάδων εστίασης. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οργανώθηκαν έξι ομάδες εστίασης με ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες παιδιών 12-17 ετών και τα εξής επιμέρους χαρακτηριστικά: 

1. Προβλήματα σωματικής ή/και ψυχικής υγείας 

2. Πρόσφυγες 

3. Ρομά 

4. Διαμονή σε ίδρυμα 

5. Χαμηλό εισόδημα (η οικογένεια λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) 

6. ΛΟΑΤΚΙ (παιδιά ΛΟΑΤΚΙ ή/και παιδιά με γονείς ΛΟΑΤΚΙ). 

Σε κάθε ομάδα συμμετείχαν 3-6 παιδιά 12-17 ετών με τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Τον συντονισμό της ομάδας ανέλαβε ερευνήτρια του 

ΕΙΕΑΔ με εμπειρία στη διεξαγωγή ομάδων εστίασης με παιδιά. Συμμετείχαν επίσης 

μια δεύτερη ερευνήτρια από το ΕΙΕΑΔ, επίσης έμπειρη στη διεξαγωγή ομάδων 

εστίασης με παιδιά και μια κοινωνική λειτουργός, που συμμετέχει στην ομάδα 

προετοιμασίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εγγύηση για το  Παιδί από το 

ΕΚΚΑ. Στην ομάδα των προσφύγων συμμετείχαν και δύο διερμηνείς. Το ΕΚΚΑ 

ανέλαβε τις επαφές για την εύρεση των συμμετεχόντων παιδιών και την οργάνωση 

των ομάδων εστίασης στα γραφεία του.  

Στους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών έγινε ενημέρωση για τον σκοπό της 

έρευνας και τη θεματολογία της συζήτησης και ζητήθηκε η έγγραφη συναίνεσή τους 

για τη συμμετοχή των παιδιών. Κατά την αρχική ενημέρωση στους γονείς και 

κηδεμόνες αναφέρθηκε ότι η ερευνητική ομάδα είναι διαθέσιμη για περαιτέρω 

ενημέρωση σε περίπτωση που το επιθυμούν. Σε μία εκ των περιπτώσεων, την ομάδα 

των ΛΟΑΤΚΙ ζητήθηκε αυτή η περαιτέρω ενημέρωση. Οι γονείς των παιδιών της 

συγκεκριμένης ομάδας ζήτησαν να γίνει μια προ-συνάντηση με την ερευνητική 
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ομάδα πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη διεξαγωγή της ομάδας εστίασης. Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και διήρκησε περισσότερο από δύο 

ώρες. Οι γονείς των παιδιών ήταν αρχικά επιφυλακτικοί σχετικά με ορισμένα 

ζητήματα καθώς τα παιδιά τους έχουν βιώσει αρκετές φορές κακοποιητικές 

συμπεριφορές. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έδωσαν στην ερευνητική ομάδα 

χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά της ομάδας αυτής (όχι απλώς για τα 

συγκεκριμένα παιδιά που θα συμμετείχαν αλλά γενικά για τα παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ 

χαρακτηριστικά), μας βοήθησαν σε ορισμένα θέματα ορολογίας και ένοιωσαν 

εμπιστοσύνη μαζί μας ώστε να προχωρήσουν στη συγκατάθεσή τους για τη 

διεξαγωγή της ομάδας εστίασης.   

Διεξαγωγή των ομάδων εστίασης 

Η κάθε ομάδα εστίασης ξεκίνησε καλωσορίζοντας τα παιδιά, συστήνοντας τις 

ερευνήτριες από το ΕΙΕΑΔ και τη συμμετέχουσα από το ΕΚΚΑ και ζητώντας από τα 

παιδιά να μάς συστηθούν με το μικρό τους όνομα. Στη συνέχεια έγινε μια εισαγωγή 

για τον σκοπό της διενέργειας της ομάδας εστίασης, εξηγώντας στα παιδιά ότι 

επιθυμούμε να ακούσουμε τις απόψεις τους για το θέμα της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των παιδιών σε σχέση με τα 

προβλήματα αυτά. Το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατανοητό και χωρίς 

τεχνικούς όρους και όπου χρησιμοποιούνταν τεχνικοί όροι, όπως ο όρος «κοινωνικός 

αποκλεισμός» ακολουθούσε κάποια επεξήγηση για να είναι πλήρως κατανοητοί. 

Τονίστηκε ότι για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης επιθυμούμε να 

ακούσουμε τις απόψεις των ίδιων των παιδιών για αυτά τα θέματα και όχι μόνο τις 

απόψεις των ειδικών και πως οι απόψεις τους είναι σημαντικές για εμάς. Ζητήθηκε 

από όλους τους συμμετέχοντες να γίνει διάλογος και να απαντούν όχι μόνο στις 

ερωτήσεις μας αλλά να σχολιάζουν τα λεγόμενα και των υπολοίπων. Επίσης 

σημειώθηκε ότι τα παιδιά θα θέλαμε να μιλήσουν με βάση όσα γνωρίζουν από τις 

προσωπικές τους ιστορίες, το κοινωνικό περιβάλλον τους και τις γενικότερες 

γνώσεις τους. Κάθε ομάδα εστίασης επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά της ομάδας 

των παιδιών που την αποτελούσαν, δηλαδή δεν έγινε γενικά συζήτηση για την 
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ευαλωτότητα των παιδιών αλλά για την ευαλωτότητα των παιδιών μεταναστών, 

Ρομά, κ.λπ. 

 Οι ομάδες εστίασης έγιναν σε ήσυχο χώρο γύρω από ένα οβάλ τραπέζι. Μετά 

το καλωσόρισμα των παιδιών και τις συστάσεις, η συντονίστρια ανακοίνωσε το θέμα 

της συζήτησης και τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και ζήτησε από τους 

συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τονίστηκε ότι οι απόψεις των 

παιδιών είναι σημαντικές και ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί.  

Οι πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν την γενική αίσθησή τους για την ύπαρξη 

προβλήματος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για την κάθε ομάδα παιδιών. 

Ζητήθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα για να διευκολυνθεί η συζήτηση και να 

επιβεβαιωθεί η κατανόηση των όρων. Τα παιδιά ρωτήθηκαν για χαρακτηριστικά που 

αυξάνουν την ευαλωτότητα και χαρακτηριστικά που αυξάνουν την ανθεκτικότητα.5  

Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήσεις για τις επιμέρους ενότητες αγαθών και 

υπηρεσιών στις οποίες κρίνεται σημαντική η πρόσβαση των παιδιών: προσχολική 

αγωγή, εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, διατροφή και κοινωνικές υπηρεσίες. Τα παιδιά 

ρωτήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί για κάθε μία από αυτές τις ενότητες 

καθώς και για τον τρόπο βελτίωσης της κατάστασης, κατά τη γνώμη τους, όπου 

αναφέρονταν προβλήματα.  

Οι ομάδες εστίασης ολοκληρώθηκαν με ερωτήσεις για τα σχέδια και τα όνειρα 

των παιδιών. Τα παιδιά ρωτήθηκαν τι σκέφτονται για τον επαγγελματικό τομέα, την 

οικογένεια και τον τόπο διαμονής. Με τον τρόπο αυτό διερευνήθηκε περαιτέρω η 

εκτίμηση των παιδιών για μια σειρά από ζητήματα, με έναν διαφορετικό τρόπο από 

ό,τι οι άμεσες ερωτήσεις για τη φτώχεια και τις λοιπές θεματικές για την πρόσβαση 

των παιδιών σε σημαντικούς πόρους. Τα παιδιά ερωτήθηκαν αν θέλουν να θέσουν 

εκείνα κάποιο ερώτημα. Τέλος, τα ευχαριστήσαμε θερμά και η ομάδα εστίασης έλαβε 

                                                           
5 Όπως σημειώθηκε το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε προσαρμόστηκε στην ηλικιακή ομάδα των 
παιδιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας. Για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιήθηκε η λέξη 
«ανθεκτικότητα» κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης αλλά επεξηγήθηκε περιφραστικά.  
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τέλος. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με την 

καταγραφή σημειώσεων κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Οι ομάδες εστίασης 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10 και 25/2/22. 

Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση τις θεματικές που περιέχονται στον οδηγό 

συζήτησης και των χαρακτηριστικών των ομάδων συζήτησης. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με βάση τις θεματικές του οδηγού συζήτησης. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν όλες τις ομάδες εστίασης. Στη συνέχεια 

συνοψίζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις επιμέρους ομάδες όταν 

αυτά διαφοροποιούνται από τα γενικότερα χαρακτηριστικά.  

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 

Αναγνωρίζεται από τα παιδιά όλων των ομάδων ότι υφίσταται πρόβλημα φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού για μερίδα παιδιών που ζουν στην Ελλάδα. Για το θέμα 

της φτώχειας θεωρούν ότι αφορά την μειοψηφία των παιδιών. Αντιθέτως, το 

πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών, ανάλογα και με τα επιμέρους  

χαρακτηριστικά των παιδιών, θεωρείται ότι αποτελεί ένα αρκετά γενικευμένο 

πρόβλημα. Τα παιδιά τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους με παραδείγματα από 

προσωπικά βιώματα αλλά και τη γενικότερη εμπειρία τους. Εκτός από την 

αναγνώριση ότι το πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί συστημικό 

πρόβλημα στην Ελλάδα, αναφέρεται επίσης ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά είναι συχνά διαφορετικά, άλλο παιδί ζει στο περιθώριο γιατί δεν γνωρίζει 

την ελληνική γλώσσα, άλλο γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες, άλλο αντιμετωπίζει βία στο σχολείο λόγω της 

ταυτότητας του φύλου του ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, κ.λπ. Εκτός 

από τα προβλήματα που καταγράφουν τα παιδιά, αναφέρουν και περιπτώσεις στις 

οποίες τα προβλήματα εξομαλύνονται ή λύνονται με τις κατάλληλες παρεμβάσεις.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Εννοείται ότι υπάρχουν προβλήματα και πολλά παιδιά ζουν στο περιθώριο». 
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 «Αρκετά παιδιά αντιμετωπίζουν φτώχεια και πολύ περισσότερα άλλα 
προβλήματα. Θυμάμαι ένα παιδί από άλλη χώρα που πήγαινε στο σχολείο και 
φοβόταν συνεχώς. Όταν τον πλησίαζε κάποιος φοβόταν και έκανε προς τα 
πίσω σαν να περίμενε ότι θα τον χτυπήσει».  

 

 «Όταν είσαι διαφορετικός αντιμετωπίζεις προβλήματα: σε φοβερίζουν στο 
σχολείο, δεν σου μιλάνε, μένεις μόνος και νοιώθεις αόρατος». 

 

 «Υπάρχουν τρόποι να βελτιωθεί η κατάσταση. Όταν τα προβλήματα 
συζητιούνται και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ενημερώνονται και 
ενημερώνουν και τους υπόλοιπους, τα πράγματα εξομαλύνονται».  

 

Πρόσβαση σε προσχολική αγωγή και φροντίδα 

Τα φαινόμενα βίας και αποκλεισμού εμφανίζονται και στην προσχολική αγωγή για 

παιδιά με διαφορετικά χαρακτηριστικά από την πλειοψηφία. Αναφέρεται ότι 

ορισμένα παιδιά δεν μπορούν να συμμετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση ακόμα 

και όταν αυτή είναι δωρεάν γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια για 

να πάνε στην προσχολική αγωγή.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο που δεν ξέρουν τη γλώσσα φοβούνται, είναι 
ντροπαλά και μένουν μόνα τους».  

 

 «Υπάρχει πολύ bulling σε όσα παιδιά είναι διαφορετικά από το νηπιαγωγείο. 
Εγώ είχα ζήσει τέτοιες συμπεριφορές γιατί είχα παραπανίσια κιλά».  

 

Εκπαίδευση 

Στην ενότητα της εκπαίδευσης τα παιδιά αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της συζήτησης 

καθώς τα αφορά άμεσα. Αναφέρουν ότι παρότι υπάρχει η δωρεάν εκπαίδευση, 

πολλά παιδιά δεν συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες για οικονομικούς και 

άλλους λόγους. Όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φτώχειας, τα παιδιά μπορεί να μην 

πηγαίνουν στο σχολείο γιατί δεν έχουν τον κατάλληλο ρουχισμό και δεν έχουν 
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χρήματα για τα σχολικά βοηθήματα (τετράδια, κ.λπ.). Μάλιστα κατά τη διάρκεια της 

τηλεκπαίδευσης ορισμένα τέτοια προβλήματα έγιναν πιο έντονα καθώς ορισμένες 

οικογένειες δεν είχαν σταθερό internet και υπολογιστές στο σπίτι. Η κατάσταση 

αυτή βελτιώθηκε όταν δόθηκαν από το κράτος τα χρήματα για την αγορά των 

tablets.  

 Τα παιδιά αναφέρουν ότι στα σχολεία υπάρχουν αρκετά προβλήματα 

εκφοβισμού μεταξύ των παιδιών. Τα φαινόμενα βίας, λεκτικής και σωματικής στα 

σχολεία και εκτός αυτών μεταξύ παιδιών είναι συχνά όπως λένε τα παιδιά. Ορισμένα 

παιδιά μένουν στο περιθώριο, φοβισμένα και χωρίς φίλους. Σε άλλες περιπτώσεις τα 

παιδιά επιλέγουν να μην εκφράζονται για να μην αντιμετωπίσουν φαινόμενα 

ρατσισμού από τους συμμαθητές τους αλλά και από καθηγητές και άλλους ενήλικους 

εργαζόμενους στα σχολεία. Σε κάποιες περιπτώσεις τα προβλήματα 

αντιμετωπίζονται, όταν παρεμβαίνουν ενεργά οι γονείς των παιδιών που έχουν 

υποστεί εκφοβισμό αλλά και εκπαιδευτικοί που λύνουν θέματα. Αναφέρεται επίσης 

η συμβολή κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων που σε ορισμένα σχολεία 

παρεμβαίνουν τόσο ατομικά όσο και συλλογικά για την επίλυση των προβλημάτων 

που παρουσιάζονται.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Είναι πολύ συχνό το bulling στο σχολείο. Όταν είσαι διαφορετικός ή 
παραμένεις στη γωνία και όλοι σε κοροϊδεύουν ή προσπαθείς να μπεις στις 
παρέες και τρως τα μούτρα σου».  

 

 «Στο προηγούμενο σχολείο που πήγαινα,6 υπήρχαν παιδιά που δεν 
ερχόντουσαν στο σχολείο γιατί δεν είχαν τετράδια και άλλα σχολικά είδη και 
δεν είχαν και καλά ρούχα και παπούτσια. Στο τωρινό σχολείο,7 υπάρχουν πάλι 
τέτοιες περιπτώσεις αλλά τους βοηθάει το σχολείο.» 

 

 «Τα φτωχά παιδιά δεν έρχονται στις εκδρομές γιατί δεν μπορούν να καλύψουν 
τα έξοδα». 

                                                           
6 Αναφέρεται σε Γενικό Γυμνάσιο της Αττικής.  
7 Αναφέρεται στο Ειδικό Λύκειο Περιστερίου.  
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 «Στο ειδικό σχολείο έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό που βοηθάνε τα 
παιδιά να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η διευθύντρια και οι 
άλλοι καθηγητές μάς βοηθούν όλους. Είμαστε τυχεροί γιατί στο προηγούμενο 
σχολείο δεν υπήρχαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και καθηγητές που 
καταλαβαίνουν και τα προβλήματα εκεί γινόντουσαν όλο και χειρότερα».   

 

Υγεία 

Για το θέμα της υγείας τα παιδιά δεν αναφέρουν πολλά προβλήματα εκτός κάποιων 

δυσκολιών στην απόκτηση ειδικών βοηθημάτων. Φαίνεται το θέμα να μην 

απασχολεί ιδιαίτερα τα παιδιά καθώς στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα υγείας στην ηλικία αυτή.8  

Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Όταν δουλεύουν οι γονείς, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί πληρώνουν τα έξοδα 
για την υγεία. Κάποια παιδιά όμως δεν έχουν χρήματα για γυαλιά ή σιδεράκια. 
Ένα κορίτσι στο σχολείο δεν είχε γυαλιά και δεν έβλεπε καλά και δεν μπορούσε 
να παρακολουθήσει το μάθημα».  

 

Στέγη 

Το πρόβλημα στέγης είναι γνωστό στα παιδιά κυρίως από τους αστέγους που 

βλέπουν στο δρόμο και σε μικρότερο βαθμό από προβλήματα μη ικανοποιητικής 

στέγης που αντιμετωπίζουν ορισμένες οικογένειες.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Βλέπω καθώς έρχομαι στο σχολείο μια τετραμελή οικογένεια μεταναστών 
που μένουν  στον δρόμο, οι γονείς και δύο παιδιά».  

 

 «Σε κάποιες οικογένειες κάνουν έξωση γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το νοίκι. 
Εμείς μοιραζόμαστε το δωμάτιο με τα αδέλφια μου. Είναι καλό να μοιράζεσαι 
το δωμάτιο και το φαγητό, γίνεσαι ομάδα. Σε κάποιες όμως οικογένειες 
μοιράζονται το σπίτι πάρα πολλά άτομα και αυτό δεν είναι καλό».  

                                                           
8 Στο θέμα αυτό υπάρχει μια διαφοροποίηση στην ομάδα των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών που θα αναφερθεί 
στη σχετική ενότητα. 
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Διατροφή 

Το θέμα της διατροφής φάνηκε να απασχολεί ιδιαίτερα τα παιδιά. αφιέρωσαν στο 

θέμα αρκετό χρόνο συζήτησης. Αναφέρουν ότι ορισμένα παιδιά δεν έχουν επαρκή 

ποσότητα φαγητού ή/και υγιεινά γεύματα. Το πρόβλημα αυτό είναι ορατό στα 

παιδιά είτε αφορά τα ίδια είτε άλλα παιδιά γύρω τους. Υπογραμμίζουν τη σημασία 

ορισμένων πρωτοβουλιών όπως τα σχολικά γεύματα στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος και προτείνουν τη συνέχισή τους και την επέκτασή τους και σε άλλες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, αλλά εγώ δεν ξέρω κάποιο».  

 

 «Τα παιδιά είναι στην ανάπτυξη και χρειάζονται καλό φαγητό. Αν δεν έχουν οι 
οικογένειες χρήματα, υπάρχουν φορείς που μοιράζουν φαγητό.» 

 

 «Πέρυσι μας έφερναν στο σχολείο πρωινό από το ίδρυμα Νιάρχου και τον 
Στεργίου. Μας έφερναν γιαούρτι, σπανακόπιτα και φρούτα. Μας άρεσε πολύ. 
Κάποια παιδιά δεν μπορούσαν να αγοράσουν μπανάνες και έτρωγαν μόνο γιατί 
μας έφερναν αυτό το πρωινό στο σχολείο που είχε και μπανάνες. Τα παιδιά ήταν 
πολύ χαρούμενα με αυτά τα κουτιά με το φαγητό που μας έφερναν. Ήταν 
νόστιμο και υγιεινό».  

 

Κοινωνικές υπηρεσίες 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν τα παιδιά και οι οποίες είναι οι πιο γνώριμες 

σε αυτά είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων 

και οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών σε σχολεία, ιδρύματα και δομές 

προσφύγων αλλά και για προβλήματα από την έλλειψή τους σε άλλα σχολεία καθώς 

και από τη συχνή αλλαγή των επαγγελματιών. Το πρόβλημα αυτό υπογραμμίζεται 

από πολλά παιδιά. Αναφέρουν ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι 
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πληρώνονται από βραχυχρόνια προγράμματα, με αποτέλεσμα να παρέχουν για 

σύντομο διάστημα τις υπηρεσίες τους και να αλλάζουν τακτικά. Τα παιδιά Θεωρούν 

πολύ σημαντική την παροχή βοήθειας από τους επαγγελματίες αυτούς για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και θέλουν μεγαλύτερη 

μονιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών αυτών από τα ίδια άτομα.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Στα γενικά σχολεία δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί αλλά θα έπρεπε 
γιατί τα παιδιά έχουν ζητήματα να λύσουν που δεν μπορούν να τα λύσουν με 
τους γονείς τους».  

 

 «Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι καλοί και για τους δασκάλους και τους γονείς. 
Οι γονείς έχουν ανάγκη γιατί έχουν πολλά νεύρα και αγχώνονται με την 
έλλειψη χρημάτων και δουλειάς. Τώρα με τον κορονοϊό υπάρχουν μεγαλύτερες 
ανάγκες. Έχουν πεθάνει πολλές γυναίκες φέτος από ξύλο που πέφτει στα 
σπίτια. Όλοι είναι πιο επιθετικοί, πιο νευριασμένοι. Τους έχει γίνει έμμονη ιδέα 
ο covid. Και πριν φοβόντουσαν οι γονείς, τώρα όμως είναι χειρότερα τα 
πράγματα».  

 

 Είναι πολύ χρήσιμο να μιλάς στην ψυχολόγο και στην κοινωνική λειτουργό. 
Μόλις όμως εμπιστευτείς φεύγουν γιατί έληξε το πρόγραμμα που τις πληρώνει 
και έρχεται άλλη και πρέπει να ξαναρχίσεις πάλι από την αρχή και αυτό δεν το 
θέλω».  

 

Όνειρα 
Προς το τέλος της ομάδας εστίασης ρωτήσαμε τα παιδιά, το κάθε ένα χωριστά να μας 

πουν τι όνειρα κάνουν για το μέλλον. Εστιάσαμε σε τρία επιμέρους θέματα: τι 

επάγγελμα θέλουν να κάνουν, τι σκέφτονται για τη δημιουργία οικογένειας και πού 

θα ήθελαν να ζήσουν. Κάποια παιδιά απέφυγαν να μιλήσουν για τα ίδια και έκαναν 

γενικότερες παρατηρήσεις. Η συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα προς το τέλος 

της συζήτησης, όταν είχε δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των 

συνομιλητών, αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και αποκαλυπτική για την ψυχολογική 

κατάσταση των παιδιών και των προβληματισμών τους. Στο ερώτημα αυτό 

αναδείχτηκαν και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους ομάδων 
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ευάλωτων παιδιών που θα αναφερθούν στις σχετικές ενότητες. Φάνηκε δηλαδή, 

μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη δυσκολία των παιδιών από χαμηλά εισοδήματα και τα 

παιδιά πρόσφυγες.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Θέλω να γίνω δικηγόρος». Γιατί; «Για να υπερασπίζομαι τον κόσμο, αυτούς που 
τους έχουν αδικήσει». 

 

 «Θέλω να γίνω τεχνολόγος τροφίμων. Έχω αρχίσει αυτή την ειδικότητα στο 
σχολείο και μου αρέσει πολύ».  

 

 «Θα ήθελα να βοηθάει το κράτος τους γονείς να βρουν δουλειά και να έχουν όλα 
τα παιδιά φαγητό και παιχνίδια».  

 

Ερωτήματα των παιδιών 

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ομάδα εστίασης ρωτήσαμε τα παιδιά αν θέλουν να 

προσθέσουν κάτι άλλο και αν θέλουν να μας κάνουν τα ίδια κάποια ερώτηση. Τα 

παιδιά έκαναν ερωτήσεις που ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Η πιο συχνή 

ερώτηση ήταν «γιατί τα ρωτάμε». Παρότι αυτό αναφέρθηκε σύντομα στην αρχή από 

εμάς, τα παιδιά ήθελαν περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Τους είπαμε ότι 

θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις των ίδιων των παιδιών, ότι είναι σημαντικές οι 

δικές τους απόψεις και όχι μόνο οι απόψεις των ειδικών στα θέματα που 

συζητούσαμε. Φάνηκε ότι τα παιδιά δεν είναι συνηθισμένα να ερωτώνται για σοβαρά 

ζητήματα που τα αφορούν. Έβλεπαν τον ενδιαφέρον μας για όσα έλεγαν και ότι τα 

καταγράφαμε συστηματικά στις σημειώσεις μας. Τα παιδιά έδειχναν ιδιαίτερα 

χαρούμενα με την όλη διαδικασία της συζήτησης και τις απαντήσεις που έλαβαν στις 

ερωτήσεις αυτές. 

Ένα δεύτερο ερώτημα που τέθηκε ήταν «πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις 

απαντήσεις τους». Τους είπαμε ότι αφού τις καταγράψουμε συστηματικά από όλες 

τις ομάδες εστίασης θα τις χρησιμοποιήσουμε για την τεκμηρίωση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ζωής των παιδιών στην Ελλάδα. 
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Κάναμε σαφές ότι οι προτάσεις τους θα καταγραφούν αλλά ότι δεν ήταν σίγουρο ότι 

θα μεταφραστούν σε πολιτικές αλλά ότι ο δικός μας ρόλος σταματά στην καταγραφή 

και στην ενημέρωση άλλων ειδικών για τα θέματα αυτά. Ένα τρίτο ερώτημα που 

τέθηκε σε μία μόνο ομάδα ήταν «τι δουλειά κάνουμε» οι τρεις ενήλικες που 

συμμετείχαμε στην ομάδα εστίασης. Τους είπαμε ότι εκτός από την ερευνητική 

δραστηριότητα έχουμε εκπαιδευτεί και εργαζόμαστε και στα αντικείμενα της 

ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας και των οικονομικών.   

 

Προβλήματα σωματικής ή/και ψυχικής υγείας 

Στη συγκεκριμένη ομάδα συμμετείχαν παιδιά που φοιτούν σε ειδικό σχολείο της 

Αττικής. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά εντάσσονται 

αναπτυξιακά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Ορισμένα από τα παιδιά 

εκτός από τα προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν και δύσκολες καταστάσεις είτε 

λόγω φτώχειας είτε λόγω άλλων οικογενειακών προβλημάτων. Στην ομάδα υπήρχε 

και παιδί με μειονοτική εθνοτική καταγωγή. Η επιλογή των παιδιών έγινε από την 

Διευθύντρια του σχολείου με κριτήρια την ποικιλία των προβλημάτων και 

διαταραχών των παιδιών αλλά και τη δυνατότητα των παιδιών να συμβάλουν στη 

συζήτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις δυσκολίες των παιδιών στη συγκεκριμένη 

ομάδα, έμοιαζαν ασφαλή και χαρούμενα και σε αυτό όπως φάνηκε από τη συζήτηση 

σημαντικό ρόλο παίζει το συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο φοιτούν. Αυτό φάνηκε σε 

όλη τη διάρκεια της συζήτησης και ιδιαίτερα με την ερώτηση για τα όνειρά τους. Όλα 

τα παιδιά αυτής της ομάδας έχουν επαγγελματικά όνειρα, κάποια θέλουν να κάνουν 

οικογένεια και κάποια το σκέφτονται. Σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις απάντησαν με 

συγκρότηση είτε είχαν κατασταλάξει σε κάποιο επάγγελμα είτε σκεφτόντουσαν 2-3 

πιθανά επαγγέλματα. Με ανάλογο τρόπο απάντησαν και στις ερωτήσεις για την 

οικογένεια και τον επιθυμητό τόπο διαμονής τους.  

 Τα παιδιά έκαναν κάποιες σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εστίασαν όλα στη σημασία του σχολείου, των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διαδικασίας εκπαίδευσης και της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών. Αναφέρθηκαν στη σημασία των κοινωνικών λειτουργών και 
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ψυχολόγων στο σχολείο και του προβλήματος που προκύπτει από τη συχνή αλλαγή 

τους. Επισήμαναν την ουσιαστική βοήθεια που παρέχουν τα σχολικά γεύματα που 

παρέχονται στα σχολεία και της ανάγκης επέκτασής τους και σε άλλα σχολεία και 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επιβεβαίωσαν την ύπαρξη φαινομένων bulling στα σχολεία 

όπως και γενικότερα το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια και στην κοινωνία αλλά 

και τον σημαντικό ρόλο του σχολείου στη μείωση τέτοιων φαινομένων.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Τα παιδιά έχουν πολλά προβλήματα. Τους κάνει καλό να μιλάνε στις 
κοινωνικές λειτουργούς και στις ψυχολόγους. Μερικά από τα προβλήματα 
λύνονται. Όμως κάποιες από τις κοινωνικές λειτουργούς αλλάζουν κάθε χρόνο. 
Αυτό δεν τους αρέσει. Μόλις εμπιστευτούν κάποιες φεύγουν».  

 

 «Πήγαινα σε κανονικό σχολείο και ένοιωθα άσχημα. Δεν τα πήγαινα καλά στα 
μαθήματα και ορισμένοι καθηγητές με κορόιδευαν. Έκλαιγα συνέχεια και δεν 
διάβαζα. Στο τωρινό σχολείο οι καθηγητές με βοηθάνε να γίνω καλύτερη. 
Προσπαθώ να γίνω καλύτερη».  

 

 «Στο δημοτικό είχα πολύ θυμό. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν μου έδιναν σημασία. 
Τώρα οι καθηγητές με βοηθάνε και έχω φίλους».  

 

 «Πέρυσι συμμετείχαμε σε ομάδες παιχνιδιού στο σχολείο. Πετούσαμε ο ένας το 
μπαλάκι στον άλλο και λέγαμε κάτι που μας απασχολούσε. Και μετά παίζαμε 
ομαδικά παιχνίδια. Μας άρεσε πολύ αυτό». 

 

 Τα σχολικά γεύματα βοηθάνε πολύ όλα τα παιδιά και ειδικά αυτά που έχουν 
ανάγκη και δεν έχουν τη δυνατότητα να φάνε πρωινό και ορισμένα τρόφιμα δεν 
μπορούν να τα έχουν. Μεταξύ μας μοιραζόμασταν ό,τι μας έδιναν και ο καθένας 
έπαιρνε αυτό που του άρεσε και είχε ανάγκη».  

  

Πρόσφυγες 

Στην ομάδα των προσφύγων συμμετείχαν πέντε παιδιά με καταγωγή από τη Συρία, 

την Αίγυπτο, το Ιράν και την Ερυθραία καθώς και δύο διερμηνείς. Τα παιδιά ήταν όλα 

«ασυνόδευτοι πρόσφυγες» που διαμένουν σε δομές της Αττικής. Οι διερμηνείς ήταν 
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γνώριμοι στα παιδιά καθώς εργάζονται στις συγκεκριμένες δομές. Η συζήτηση έγινε 

στα αγγλικά και οι δύο διερμηνείς μετέφεραν στα παιδιά στη μητρική τους γλώσσα 

όσα λεγόντουσαν. Λόγω του γλωσσικού ζητήματος η διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

ομάδας είχε μεγαλύτερη δυσκολία καθώς υπήρχαν διακοπές για τη διερμηνεία κάθε 

φράσης.  

 Από τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ομάδας φάνηκαν οι ιδιαίτερες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες, ειδικά εκείνα που είναι 

ασυνόδευτα, χωρίς κάποιον συγγενή κοντά τους. Τα παιδιά αυτά έχουν ζήσει 

δύσκολες καταστάσεις στη χώρα προέλευσής τους, κατά τη διάρκεια μεταφοράς 

τους στην Ελλάδα και αντιμετωπίζουν με αβεβαιότητα το μέλλον. Ένα από τα παιδιά, 

από ό,τι μας ανέφερε ο διερμηνέας που το γνωρίζει από τη δομή στην οποία μένει, 

αντιμετωπίζει και ψυχοσωματικά συμπτώματα με το γαστρεντερικό σύστημα που 

δεν του επιτρέπουν να φάει κανονικά.  

Τα παιδιά αναφέρθηκαν στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Εστίασαν ιδιαίτερα στην ελλιπή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη δυσκολία 

ένταξής τους ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είπαν ότι κατατάσσονται σε τάξεις 

ανάλογα με την ηλικία τους χωρίς να έχουν επαρκή ή καθόλου γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. Τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας δεν επαρκούν για να 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο ελληνικό σχολείο, με 

αποτέλεσμα στην πλειοψηφία τους να μην μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικά 

σε αυτό.  Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι λόγω της ψυχολογικής κατάστασης των 

παιδιών αυτής της ομάδας, δεν αρκεί η ένταξή τους σε ένα πρόγραμμα ελληνικών. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός εκ των παιδιών που παρότι παρακολουθεί 

μαθήματα ελληνικών για 1,5 χρόνο δεν έχει μάθει, όπως λέει, ούτε μια λέξη 

ελληνικών.9 Από τις ιστορίες των παιδιών για το θέμα των ελληνικών φαίνεται ότι 

                                                           
9 Το συγκεκριμένο παιδί έχει έναν συγγενή στη Γερμανία που όμως δεν δέχεται να το αναλάβει και 
έχει απογοητευτεί, μεταξύ άλλων, και από αυτό το γεγονός. Θέλει να φύγει από την Ελλάδα και έχει 
εγκλωβιστεί εδώ. Και μάλλον μετέχει παθητικά στις τάξεις ελληνικών χωρίς να έχει διάθεση να 
μάθει. Πηγαίνει επίσης στο ελληνικό σχολείο, κάθεται στην τάξη και δεν καταλαβαίνει τίποτα από το 
μάθημα. Δεν μπορεί να μιλήσει με τους συμμαθητές και τους καθηγητές του. Μιλάει μόνο με άλλα 
παιδιά στη δομή και επαγγελματίες εκεί. Παρόλα αυτά δέχτηκε να συμμετέχει στην ομάδα εστίασης.  
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απαιτείται η εκμάθηση των ελληνικών να γίνει σε συνδυασμό με ψυχολογική 

υποστήριξη και κατάλληλες για την περίπτωση εκπαιδευτικές μεθόδους. Συνεπώς, 

φαίνεται πως το θέμα αυτό χρήζει ουσιαστικότερης προσοχής από τους υπευθύνους. 

Τα παιδιά επικεντρώθηκαν και σε άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την 

καθημερινότητά τους όπως το φαγητό, ο ρουχισμός, οι τσακωμοί στις δομές, τα 

επίσημα έγγραφα και το χαρτζιλίκι που παίρνουν. Για το θέμα του φαγητού 

εκφράστηκαν αρκετά παράπονα καθώς το φαγητό δεν είναι αυτό που έχουν 

συνηθίσει τα παιδιά στη χώρα τους και θα ήθελαν εκτός από τα ελληνικά φαγητά να 

γεύονται και φαγητά πιο κοντά στις προτιμήσεις τους. Τα ρούχα που λαμβάνουν από 

τις δομές είναι από δεύτερο χέρι και θα ήθελαν να έχουν και κάποια καινούργια. Στις 

δομές υπάρχουν τσακωμοί μεταξύ παιδιών από διαφορετικές θρησκείες και 

εθνικότητες, τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες στις δομές. 

Με τα επίσημα έγγραφα αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα καθώς καθυστερεί η 

διαδικασία ασύλου και νοιώθουν αβεβαιότητα για το τι θα απογίνουν. Το χαρτζιλίκι 

που τους δίνεται είναι μικρό και το ξοδεύουν σχεδόν αμέσως για να πάρουν κάποιο 

φαγητό της αρεσκείας τους και μονάδες για το κινητό τους και έτσι δεν έχουν τη 

δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Από ό,τι φάνηκε, το θέμα αυτό των χρημάτων είναι 

ιδιαίτερα σοβαρό καθώς τα παιδιά μαρτυρούν ότι ξέρουν παιδιά που καταφεύγουν 

ορισμένες φορές είτε στη διακίνηση παράνομων ουσιών είτε στην πορνεία για να 

αποκτήσουν περισσότερα χρήματα.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Τα μαθήματα είναι πολύ δύσκολα παρότι έχω μάθει αρκετά ελληνικά. 
Δυσκολεύομαι να διαβάσω γιατί στο δωμάτιο είμαι με δύο άλλα αγόρια που δεν 
ενδιαφέρονται για το σχολείο και κάνουν συνέχεια φασαρία και δεν μπορώ να 
διαβάσω. Εγώ θέλω να τελειώσω το σχολείο και να σπουδάσω μετά».  

 

 «Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στο σχολείο γιατί δεν μιλάμε τη γλώσσα και 
οι καθηγητές δεν ξέρουν όλοι αγγλικά».  
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 «Στο σχολείο είμαι σε μια τάξη αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα γιατί δεν ξέρω τη 
γλώσσα. Κάνω μαθήματα ελληνικών αλλά δεν έχω μάθει ούτε μια λέξη».  

 

 «Το φαγητό είναι συνήθως χάλια, δεν μπορώ να το φάω τις περισσότερες 
φορές».  

 

 «Θα ήθελα να έχω ένα ρούχο καινούργιο και όχι μόνο αυτά που μας δίνουν που 
είναι από δεύτερο χέρι». 

 

 «Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα χαρτιά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς αυτά. 
Αργούν πολύ και ανησυχώ». 

 

 «Θέλω να πάω στη Γερμανία. Δεν έχω μέλλον εδώ».  

 

 «Το χαρτζιλίκι είναι λίγο. Μερικά κορίτσια δουλεύουν κρυφά σε καφετέριες. 
Κανονικά δεν επιτρέπεται. Άλλα παιδιά κάνουν χειρότερα πράγματα. Τα αγόρια 
κάνουν διακίνηση ουσιών και τα κορίτσια κάνουν άσχημα πράγματα».10 

 

Ρομά 

Στην ομάδα εστίασης με παιδιά Ρομά συμμετείχαν παιδιά που μένουν σε 

διαμερίσματα και όχι σε καταυλισμό Ρομά. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των παιδιών, 

αναδεικνύονται μεγάλες διαφορές μεταξύ των Ρομά που διαμένουν σε διαμερίσματα 

και εκείνων που μένουν σε καταυλισμούς, χωρίς να μιλούν μειωτικά για τους Ρομά 

που ανήκουν στην μία ή στην άλλη περίπτωση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αυξάνουν την ευαλωτότητα των Ρομά είναι η μη επαρκής εκπαίδευση και η πρόωρη 

σχολική διαρροή, οι γάμοι σε μικρή ηλικία και τα προβλήματα στέγης. Αναφέρονται 

επίσης σε προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

                                                           
10 Ο διερμηνέας μας εξήγησε ότι αυτό που εννοεί είναι ότι ορισμένα κορίτσια καταφεύγουν στην 
πορνεία για να βρουν χρήματα. Μας διευκρίνισε ότι το κορίτσι που μιλούσε δεν είπε ακριβώς αυτή 
τη λέξη αλλά ότι από τα συμφραζόμενα αυτό ακριβώς εννοούσε.  



22 
 

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Δεν πήγα νήπιο και άργησα να πάω σχολείο, 1η Δημοτικού πήγα 8 χρονών γιατί 
δεν μου άρεσε, δεν ήθελα. Τώρα μου αρέσει το σχολείο και θέλω να το 
τελειώσω».  

 

 «Ο μπαμπάς μου δεν ήταν έτοιμος να με στείλει σχολείο, φοβόταν αλλά τον 
έπεισε ο νονός μου που έχει ιδιωτικό νηπιαγωγείο και με έστειλε και επειδή όλα 
ήταν καλά ο αδελφός μου πήγε και σε παιδικό σταθμό και προνήπιο και 
νηπιαγωγείο».  

 

 «Στην 3η Δημοτικού με κορόιδευαν οι συμμαθητές μου, λέγανε ότι βρωμάω γιατί 
είμαι τσιγγάνος και άλλα τέτοια αλλά τους μίλησε η δασκάλα και μετά γίναμε 
φίλοι με τα άλλα παιδιά».  

 

 «Οι γονείς που μένουν σε καταυλισμούς δεν ξέρουν, φοβούνται να στείλουν τα 
παιδιά στο σχολείο».  

 

 «Στην αρχή της πανδημίας παρακολουθούσαμε τα μαθήματα από τα κινητά 
των γονιών αλλά χάναμε πολλά μαθήματα και παίρναμε απουσίες. Μετά οι 
γονείς έβαλαν σταθερό internet και παρακολουθούσαμε μέσω του tablet που 
έδωσε το κράτος».  

 

 «Δεν θέλουν οι γονείς να συζητάνε για γάμο, δεν συμφωνούν με τους άλλους 
Ρομά των καταυλισμών που αρραβωνιάζουν και παντρεύουν σε μικρή ηλικία 
τα παιδιά τους για εξασφάλιση. Οι δικοί μας γονείς επιμένουν να τελειώσουμε 
το σχολείο πρώτα».  

 

 «Οδοντογιατρό δεν έχω πάει ποτέ. Άμα πονάει το δόντι μου παίρνω depon και 
μου περνάει».  

 

 «Στο ΚΑΤ που έχω πάει οι νοσοκόμες και οι γιατροί με φρόντισαν και ήταν 
ευγενικοί μαζί μου».  
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 «θα ήταν καλό να υπάρχουν τα δωρεάν γεύματα στο σχολείο γιατί πολλά παιδιά 
από τον καταυλισμό πεινάνε και οι γονείς δεν έχουν χρήματα να τους δώσουν 
να αγοράσουν από την καντίνα».  

 

Διαμονή σε ίδρυμα11 

Η κατάσταση των παιδιών που μένουν σε ιδρύματα είναι αναμφίβολα δύσκολη. Η 

δυσκολία προκύπτει τόσο από τα βιώματα των παιδιών πριν την εισαγωγή τους στο 

ίδρυμα όσο και από τις συνθήκες ζωής στο ίδρυμα αλλά και τις προοπτικές (ή την 

έλλειψη αυτών) κατά την ενηλικίωσή τους και μετά. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά 

από την απάντηση που δίνει ένα κορίτσι 16 ετών: 

 «Δεν ξέρω τι να ονειρευτώ, ζω σε ίδρυμα και δεν ξέρω πού θα είμαι όταν φύγω 
από εδώ».  

Τα παιδιά που μένουν σε ιδρύματα αναφέρουν διάφορες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν και που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού: 

δυσκολεύονται οικονομικά, δεν μπορούν εύκολα να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με 

παιδιά εκτός του ιδρύματος, δεν έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα θέματα φαγητού, ρουχισμού και 

στέγης. Από την άλλη πλευρά, το ίδρυμα παρέχει κάποια ασφάλεια συγκριτικά με τα 

βιώματα που είχαν πριν ζήσουν στο ίδρυμα.  

Ακολουθούν ορισμένα ακόμα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των 
παιδιών: 

 

 «Υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών που μένουν σε ιδρύματα. Δεν 
μπορούμε να πάμε στο σπίτι ενός παιδιού ούτε μια βόλτα με τους άλλους γιατί 
πρέπει να γυρίσουμε νωρίς στο ίδρυμα».  

 

                                                           
11 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα παιδιά που διαμένουν σε ιδρύματα αντιμετωπίζουν συχνά 
πολλαπλά προβλήματα. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη ομάδα εστίασης συμμετείχε και ένα 
αγόρι 17 ετών που έχει υποστεί σεξουαλική και σωματική κακοποίηση από μέλος της οικογένειάς 
του και έχει ελαφρά νοητική στέρηση. Και τα λοιπά παιδιά που συμμετείχαν έχουν αντιμετωπίσει 
δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις πριν βρεθούν στο ίδρυμα.  
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 «Τα κανονικά παιδιά πρέπει να είναι σε κάποιο ίδρυμα και τα άρρωστα παιδιά 
σε άλλα. Δημιουργούνται προβλήματα από την κοινή διαμονή. Φωνάζουν, 
σπάνε πράγματα».  

 

 «Στο ίδρυμα νοιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν θέλω να γίνει αναδοχή. Δεν 
εμπιστεύομαι τις οικογένειες».  

 

 «Υπάρχουν προβλήματα με τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Μας ρωτούν τι 
θέλουμε και τους λέμε. Εγώ είχα ζητήσει αγγλικά και χορό. Ο χορός έγινε για ένα 
διάστημα. Τα αγγλικά θα τα πλήρωνε ο μπαμπάς μου. Όμως δεν έγινε ποτέ».  

 

 «Ήμουν σε σύλλογο ποδοσφαίρου αλλά σταμάτησα γιατί δεν έχω κάνει το 
εμβόλιο. Δεν δέχεται η μητέρα μου να το κάνω. Και δεν μπορώ να πηγαίνω πια 
στο ποδόσφαιρο».  

 

 «Το φαγητό είναι απαίσιο. Μια φορά τον μήνα κάνουν κάτι καλό. Μερικές φορές 
έρχονται εθελοντές και μαγειρεύουν και τότε το φαγητό είναι καλύτερο».  

 

 «Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο κτίριο. Έχουν ανακαινίσει ένα κομμάτι. Στο 
άλλο κομμάτι υπάρχουν προβλήματα με τα φώτα και τις τουαλέτες. Επίσης 
υπάρχουν προβλήματα καθαριότητας».  

 

 «Μας δίνουν 20 ευρώ την εβδομάδα για χαρτζιλίκι. Όταν είσαι κάτω από 15 
ετών σου δίνουν 10. Με αυτά συνήθως παραγγέλνουμε φαγητό. Δεν φτάνουν 
να αγοράσουμε ρούχα».  

 

 «Δεν θέλω να υπάρχουν ιδρύματα αλλά διαμερίσματα με κάποιον άνθρωπο εκεί, 
κάτι σαν κατασκήνωση». 

 

 «Οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι εργαζόμενοι αλλάζουν κάθε 8 μήνες. Τους 
εμπιστεύεσαι και μετά φύγουν».  
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Χαμηλό εισόδημα (η οικογένεια λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) 

Η ομάδα παιδιών που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα περιλαμβάνει παιδιά 

των οποίων η οικογένεια λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το οποίο 

λαμβάνουν άτομα και οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση με τα παιδιά αυτά, δεν προέρχονται από 

οικογένειες που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια. Στην περίπτωση των παιδιών με 

τα οποία μιλήσαμε, οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν μεν οικονομικές δυσκολίες 

αλλά όχι ακραίας μορφής.12 Ακόμα και αν δεν αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια, 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας που έχει αντίκτυπο σε θέματα 

στέγασης,13 στο άγχος για τις οικονομικές υποχρεώσεις και γενικά στην αμφιβολία 

για το μέλλον.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Υπήρχαν παιδιά που δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση 
γιατί δεν είχαν υπολογιστή ή κινητό. Κάποιοι χρησιμοποιούσαν το κινητό των 
γονιών. Άλλοι δεν είχαν internet στο σπίτι.» 

 

 «Κάποιοι γονείς δεν δουλεύουν. Το Ελάχιστο Εισόδημα Αλληλεγγύης βοηθάει».  

 

 «Η μαμά μου σπούδασε νοσηλεύτρια αλλά τώρα καθαρίζει σπίτια. Θέλω να 
σπουδάσω κι εγώ νοσηλεύτρια. Αλλά δεν θέλω να μείνω εδώ. Θέλω να πάω στην 
Αμερική που οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και υπάρχουν δουλειές».  

 

 «Είναι δύσκολα στην Ελλάδα. Δεν έχει μέλλον εδώ. Θέλουμε να πάμε στην 
Αγγλία, ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα γιατί θα είναι καλύτερα εκεί».  

                                                           
12 Οι γονείς των παιδιών δεν απασχολούνται πλήρως στην παρούσα περίοδο, απασχολούνται όμως 
σε επαγγέλματα στα οποία είναι συχνή η μαύρη εργασία (οικιακές εργασίες και οικοδομή). Τα 
παιδιά έκαναν αναφορές σε επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία και ιδιαίτερα εξωσχολικά μαθήματα, 
ενδείξεις ότι οι οικογένειες δεν αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια.  
13 Κανένα από τα παιδιά που συμμετείχαν δεν έμεναν σε ιδιόκτητο σπίτι. Ένα από τα παιδιά 
φιλοξενείται με την οικογένειά της στο σπίτι του θείου της.  
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ΛΟΑΤΚΙ 

Η συγκεκριμένη ομάδα είχε προετοιμαστεί με προσυνάντηση με ορισμένους από 

τους γονείς των παιδιών ώστε να δοθεί η συγκατάθεσή τους για την 

πραγματοποίησή της. Όπως μας ενημέρωσαν οι γονείς, τα παιδιά που συμμετείχαν 

στην συγκεκριμένη ομάδα εστίασης ζουν σε οικογένειες που τα υποστηρίζουν 

συναισθηματικά και οικονομικά. Τα παιδιά έχουν εκτός από τη συναισθηματική 

στήριξη των γονιών τους, τη στήριξη επαγγελματιών για θέματα σωματικής και 

ψυχικής υγείας. Αντιθέτως, πολλά από τα άλλα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα 

ΛΟΑΤΚΙ δεν έχουν τέτοια υποστηρικτικά δίκτυα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες δεν 

αποτελούν ένα τυχαίο δείγμα της συγκεκριμένης ομάδας, μας έδωσαν όμως 

πληροφορίες τόσο για τα δικά τους βιώματα όσο και για τα βιώματα άλλων παιδιών 

που δεν έχουν αντίστοιχα υποστηρικτικά δίκτυα. Στην ομάδα συμμετείχαν δύο 

intersex παιδιά, ένα παιδί trans, μια κοπέλα λεσβία και ένα παιδί με ΛΟΑΤΚΙ γονείς. 

Το ένα παιδί είχε έρθει στην Αθήνα για την ομάδα εστίασης μαζί με την μητέρα του 

από την επαρχία.  

 Σύμφωνα με τα λεγόμενα των παιδιών, τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και βίας. Τα προβλήματα κοινωνικού 

αποκλεισμού οδηγούν συχνά και σε προβλήματα φτώχειας. Η διαφορετικότητα των 

παιδιών αυτών συχνά τα οδηγεί στο κοινωνικό περιθώριο και σε φαινόμενα 

εκφοβισμού στο σχολείο, στις παρέες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην αγορά 

εργασίας, στην κοινωνία γενικά.  

Τα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε μια κοινωνία που δεν δέχεται 

εύκολα τη διαφορετικότητα. Η ανθεκτικότητα των παιδιών αυτών αυξάνει 

σημαντικά όταν έχουν την αγάπη και την αποδοχή καταρχάς των οικογενειών τους. 

Όταν αυτό συμβαίνει, τότε έχουν έναν ισχυρό σύμμαχο στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν.  

Το σχολείο αποτελεί ένα άλλο σημαντικό χώρο στον οποίο τα παιδιά μπορούν 

να βιώσουν εκφοβισμό ή να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό περιβάλλον του. Τα 



27 
 

παιδιά με τα οποία μιλήσαμε ανέφεραν πολλά προβλήματα στον χώρο αυτό που 

συνδέονται με την πλημμελή ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την έλλειψη 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Σε πολλές περιπτώσεις νοιώθουν «αόρατα» γιατί 

οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν αναγνωρίζουν ή αμφισβητούν την ταυτότητά τους, 

επιτρέπουν τις επιθέσεις εναντίον τους και δεν παρεμβαίνουν σε όσους προβαίνουν 

σε επιθετικές ενέργειες εναντίον τους. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις οι δάσκαλοι ή 

οι καθηγητές είναι ενημερωμένοι ή κατόπιν της ενημέρωσης που λαμβάνουν 

λειτουργούν προστατευτικά προς τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και τα βοηθούν να 

κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.  

Τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά επισημαίνουν πόσο τα στερεότυπα ενισχύουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό τους. Απόψεις για κοριτσίστικα και αγορίστικα παιχνίδια, 

ρούχα και συμπεριφορές, τα εμποδίζουν να ζήσουν, να εκπαιδευτούν, να εργαστούν, 

να κάνουν σχέσεις και γενικά να ζήσουν. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στον 

τομέα της υγείας, ειδικά για τα intersex και trans άτομα. Τα παιδιά επισημαίνουν ότι 

οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται με κατάλληλη ενημέρωση και με τη διάχυση 

εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού υλικού στο οποίο εμφανίζονται και ΛΟΑΤΚΙ άτομα.  

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λεγόμενα των παιδιών: 

 «Εννοείται ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός όταν είσαι διαφορετικός. Οι 
μεγάλοι δεν βρίσκουν δουλειά, εμείς έχουμε προβλήματα με τα παιδιά και τους 
καθηγητές. Όταν μιλήσεις ανοιχτά δέχεσαι επιθέσεις, κυρίως από αγόρια. 
Υπάρχει πολύ bullying και φτώχεια κυρίως γιατί οι μεγάλοι δεν βρίσκουν 
δουλειά». 
 

 «Οι trans δεν έχουν άλλη επιλογή δουλειάς εκτός από την πορνεία».  

 

 «Στο νηπιαγωγείο αν ένα αγόρι δεν παίζει με αγορίστικα παιχνίδια 
κατακρίνεται. Μπαίνει στο περιθώριο».  

 

 «Είμαστε αόρατοι. Δεν υπάρχουμε πουθενά στο εκπαιδευτικό υλικό. Σε 
κάποιες μεταγλωττισμένες σειρές εμφανίζονται τώρα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ. 
Παλαιότερα όταν εγώ ήμουν μικρότερη δεν υπήρχαν ούτε αυτά».  
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 «Θα πρέπει να υπάρχουν εικόνες και αναφορές σε παιδιά intersex και trans 
στα βιβλία, στις εκπομπές, στα μαθήματα. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, 
ακόμα και οι βιολόγοι δεν είναι ενημερωμένοι».  

 

 «Είναι σαν να καταγόμαστε από την ήλιο (με ειρωνεία)».  

 

 «Ένας γονέας δεν άφηνε την κόρη του να παίζει με lego. Σε κάποια νήπια λένε 
ότι οι τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε».  

 

 «Στην 3η γυμνασίου μια καθηγήτρια θρησκευτικών αποκάλεσε έναν 
ομοφυλόφιλο ελάττωμα της φύσης. Εντάξει, τι περιμένεις από μια 
θρησκευτικό; Όμως η τωρινή θρησκευτικός είναι διαφορετική. Ρωτάει τις 
απόψεις των παιδιών. Δεν είναι δικαιολογία το επάγγελμα. Όλοι πρέπει να 
είναι πιο ανοιχτοί».  

 

 «Ήθελα να πάω στην πρώτη δημοτικού με φούστα. Η διευθύντρια μού το 
απαγόρευσε. Η μαμά μου έφερε στο σχολείο τον Συνήγορο του Παιδιού που 
μίλησε με τα παιδιά και τους δασκάλους. Η διευθύντρια έφυγε από το σχολείο. 
Έγιναν πολλές συζητήσεις με τα παιδιά, τους δασκάλους, τους γονείς. 
Εξηγήθηκαν όλα από τους δασκάλους. Παλαιότερα με κορόιδευαν και για το 
μπαλέτο που έκανα. Μετά από αυτό είναι καλά τα πράγματα. Τα προβλήματα 
ελαχιστοποιήθηκαν. Τα παιδιά κατάλαβαν».  

 

 «Μια καθηγήτρια αρνείται να χρησιμοποιήσει το όνομά μου και επιμένει να 
χρησιμοποιεί το νεκρό όνομα.14 Δεν σηκώνω το χέρι στην τάξη γιατί θα με 
φωνάξει με τη λάθος αντωνυμία. Οι συμμαθητές μου με φωνάζουν με το 
σωστό όνομα, όχι όμως η συγκεκριμένη. Ξέρω ότι ο βαθμός μου θα επηρεαστεί 
από τα προφορικά αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς».  

 

 «Υπάρχουν πολλά προβλήματα με την υγεία. Έχω ζήσει πολλές άσχημες 
εμπειρίες με γιατρούς. Σε ένα νοσοκομείο είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί και με 
εξέταζαν και με κοιτούσαν περίεργα. Οι γιατροί ερχόντουσαν συνέχεια στο 
δωμάτιό μου. Η μαμά μου τους έδιωξε».  

 

                                                           
14 Το απόσπασμα προέρχεται από trans αγόρι.  
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 «Παλαιότερα οι γιατροί είχαν περιέργεια από διαστροφή, τώρα το κάνουν για 
τη γνώση. Θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα».  

 

 «Πολλά από τα χρήματα που δίνουμε για φάρμακα και γιατρούς άλλες 
οικογένειες που είναι πιο φτωχές δεν έχουν να τα δώσουν και τα ταμεία δεν τα 
καλύπτουν».15  

 

 «Υπάρχουν on-line γραμμές βοήθειας και ψυχολόγοι, οι οποίοι μας 
αποδέχονται γιατί γνωρίζουν. Όμως λίγοι ζητούν βοήθεια. Όταν είσαι σε 
σκοτεινό μέρος δεν ζητάς βοήθεια».  

 

 «Θέλω να σπουδάσω κοινωνική εργασία. Θέλω να απορρίψω όλες τις τοξικές 
σκέψεις και όλους τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου».  

 

 «Θέλω να γίνω μουσικός. Θέλω και περισσότερο δημοκρατικά σχολεία στα 
οποία θα υπάρχουν καλοί δάσκαλοι».  

 

 «Θέλω να πάω στο εξωτερικό, κάπου που θα νοιώθω πιο άνετα, που θα είναι 
πιο ανοιχτοί οι άνθρωποι και δεν θα με αποφεύγουν». 

 

 «Θέλω να σπουδάσω σε σχολή Καλών Τεχνών και να φύγω από την Ελλάδα, τη 
σιχαίνομαι. Σκέφτομαι την Αγγλία ή τη Σκανδιναβία».  

 

 «Πολλά παιδιά κάνουν χρήση ουσιών, μαριχουάνα, έκσταση και άλλα. Αυτό 
συμβαίνει όταν σε απογοητεύει η πραγματικότητα όταν κάποιος δεν παίρνει 
στοργή από εκεί που πρέπει. Και κάποια παιδιά ξεφεύγουν στα 14-18, 
διακινούν κάνναβη και κοκαΐνη για να ξεφύγουν. Όμως στο χέρι μας είναι να 
βελτιωθούν τα πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αξία, όλοι είναι ίσοι. 
Χρειάζεται παιδεία για να υπάρχει σεβασμός των άλλων. Τότε θα έρθει η 
αλλαγή».  

 

                                                           
15 Απόσπασμα από intersex κορίτσι που χρειάζεται να λαμβάνει αρκετά φάρμακα.  
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων για τα 

παιδιά στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν έξι 

ομάδες εστίασης με παιδιά που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην Ελλάδα 

και συγκεκριμένα παιδιά με σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα υγείας, 

πρόσφυγες, Ρομά, παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, παιδιά από οικογένειες με χαμηλό 

εισόδημα και παιδιά ΛΟΑΤΚΙ.  

Με τις ομάδες εστίασης στάθηκε δυνατό να συλλεχθούν σημαντικές 

πληροφορίες για τον βαθμό κοινωνικού αποκλεισμού των συγκεκριμένων ομάδων 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, 

την εκπαίδευση, την υγεία, την κατάλληλη στέγαση, την ικανοποιητική διατροφή και 

των κοινωνικές υπηρεσίες. Με τις ομάδες εστίασης συλλέχθηκε σημαντικό υλικό 

τόσο από τα λεγόμενα των παιδιών όσο και από την αλληλεπίδραση αυτών κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης (Kidd & Parshall, 2000). Συνεπώς, ένα πρώτο συμπέρασμα 

αφορά την μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας έρευνας και τη χρησιμότητά της 

για την τεκμηρίωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί.  

 Μια άλλη σημαντική παράμετρος που συνδέεται με την τεκμηρίωση του 

Εθνικού Σχεδίου είναι η σημασία να ακουστεί και να αξιοποιηθεί η φωνή των παιδιών 

για θέματα που τα αφορά άμεσα. Συνήθως βασιζόμαστε κυρίως στις γνώσεις των 

ειδικών και παραμελούμε τις απόψεις των ίδιων των παιδιών, ακόμα και για θέματα 

που τα αφορούν άμεσα. Όμως στην παρούσα περίπτωση κρίθηκε σημαντικό να 

τεκμηριωθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και με τις απόψεις των ίδιων των παιδιών. Η 

σημασία της τεκμηρίωσης βάση των απόψεων των παιδιών υπογραμμίζεται και στα 

σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εγγύηση για το Παιδί (European 

Commission, 2020). Αυτό εξηγήθηκε και στα ίδια τα παιδιά που συμμετείχαν στις 

ομάδες εστίασης και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η συμμετοχή τους 

στην έρευνα αποτέλεσε, κατά την εκτίμησή μας, μια θετική εμπειρία για τα ίδια. Η 

θετική εμπειρία των συμμετεχόντων στις ομάδες εστίασης αποτελεί έναν από τους 
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στόχους της μεθοδολογικής αυτής προσέγγισης εκτός από το ζητούμενο της 

συλλογής ποιοτικών – σε βάθος πληροφοριών (Gibson, 2007).  

Οι ομάδες εστίασης που πραγματοποιήθηκαν παρέχουν τη δυνατότητα 

συλλογής ποιοτικών πληροφοριών για το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού των 

ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν βέβαια να 

γενικευτούν γιατί δεν παρέχονται από ένα τυχαίο δείγμα ευάλωτων παιδιών. Σε 

ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από παιδιά που δεν 

αποτελούν απαραίτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα των επιμέρους ομάδων που 

διεξάχθηκαν.  Για παράδειγμα, τα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ με τα οποία μιλήσαμε είναι ίσως 

από τα πιο ευνοημένα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά στην ελληνική κοινωνία, λόγω της σθεναρής 

συμπαράστασης και αποδοχής από τις οικογένειές τους. Επίσης, τα παιδιά από 

οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης δεν 

προέρχονται από οικογένειες σε ακραία φτώχεια. Ακόμα, τα παιδιά με προβλήματα 

υγείας με τα οποία μιλήσαμε φοιτούν σε ένα πολύ καλό δημόσιο ειδικό σχολείο, στο 

οποίο λαμβάνουν την φροντίδα ενημερωμένων εκπαιδευτικών και άλλων 

επαγγελματιών με υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες 

που μας έδωσαν είναι εξαιρετικά χρήσιμες για το θέμα της έρευνας. Όταν μάλιστα τα 

δεδομένα αυτά συνδυαστούν με τα ποσοτικά δεδομένα μια πανελλαδικής έρευνας με 

τυχαίο δείγμα για το ίδιο θέμα, προκύπτει ένας συνδυασμός ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων που αυξάνει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων (Becker, 

2017).16  

Όσον αφορά τα πορίσματα της έρευνας, γίνεται φανερό ότι τα παιδιά στην 

Ελλάδα αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ορισμένες από τις πλέον ευάλωτες ομάδες παιδιών που εξετάστηκαν με την παρούσα 

έρευνα αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα. Οι ομάδες που εξετάστηκαν 

ανέδειξαν τα προβλήματα των συγκεκριμένων ομάδων. Ασφαλώς υπάρχουν και 

άλλες ομάδες παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα. Η 

                                                           
16 Για την τεκμηρίωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί βρίσκεται σε 
εξέλιξη πανελλαδική έρευνα με τυχαίο δείγμα μαθητών 12-17 ετών από το σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας.  
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παρούσα έρευνα δεν καλύπτει με πληρότητα το θέμα αυτό και απαιτείται περαιτέρω 

διερεύνηση των λοιπών ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα στέγασης, τα παιδιά που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές 

από αστικά κέντρα και ενδεχομένως άλλες περιπτώσεις.   

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι υφίσταται συστημικό πρόβλημα 

ευαλωτότητας των παιδιών στην Ελλάδα για ζητήματα φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε θέματα εκπαίδευσης, υγείας, 

κοινωνικών υπηρεσιών, στέγασης και διατροφής. Υπογραμμίζονται σοβαρά 

προβλήματα ελλείψεων σε διάφορους τομείς και συμπεριφορές κοινωνικής 

απομόνωσης, εκφοβισμού και άλλων μορφών βίας για διάφορες ομάδες.  

Εκτός του συστημικού προβλήματος, φαίνεται ότι τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι διάφορες ομάδες σε κάποιες περιπτώσεις είναι διαφορετικά και 

χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Πέραν δηλαδή της συστημικής 

αντιμετώπισης του προβλήματος για την δωρεάν και αποτελεσματική πρόσβαση 

των παιδιών σε σημαντικούς πόρους και υπηρεσίες, διαπιστώνεται η ανάγκη 

εξατομικευμένης ανάλυσης και επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

διαφορετικές ομάδες.  

 Παρά τις διαπιστώσεις των προβλημάτων, αναδεικνύονται και θετικές 

πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορούν να άρουν την ευαλωτότητα των παιδιών και 

να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους. Η σημασία και ο ρόλος της εκπαίδευσης 

αναδεικνύονται συστηματικά από την παρούσα έρευνα. Το εκπαιδευτικό υλικό, η 

επάρκεια των εκπαιδευτικών, ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου και ο θεσμός της 

εκπαίδευσης ως μέσου κοινωνικοποίησης υπογραμμίζονται από τα λεγόμενα των 

παιδιών. Παράλληλα όμως το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει και ως θεσμός 

αναπαραγωγής στερεοτύπων και βίας. Συνεπώς, φαίνεται ο σημαντικός ρόλος της 

εκπαίδευσης ως θεσμού συνολικά στην αποτελεσματική κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων τους και στην καταπολέμηση των όποιων 

βαρών ή δυσκολιών τα χαρακτηρίζει.  
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Από την έρευνα αναδεικνύεται επίσης η σημασία της οικογένειας στην 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων παιδιών και στην μείωση της όποιας 

ευαλωτότητας αυτών. Η οικογένεια για να επιτελέσει τον σημαντικό ρόλο της 

χρειάζεται τη βοήθεια της πολιτείας και τη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς 

θεσμούς ώστε να βοηθηθεί στο έργο της.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί το σημαντικό έργο των κοινωνικών υπηρεσιών και 

των λειτουργών αυτών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά που 

χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα. Βέβαια θα πρέπει να επισημανθούν και ότι οι 

υπηρεσίες αυτές δεν φτάνουν σε όλους και ίσως στους πιο ευάλωτους και όταν 

φτάνουν σε αυτούς, η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται από την έλλειψη 

σταθερότητας των υπηρεσιών και των προσώπων που τις παρέχουν.  

Γενικά διαπιστώνονται πολλοί τομείς στους οποίους μπορεί να επικεντρώσει 

το κράτος τις προσπάθειές του ώστε να μειώσει τον κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού. Τα παιδιά παρέχουν χρήσιμες συμβουλές και ιδέες για την 

αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων που σε συνδυασμό με τις απόψεις των ειδικών 

μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμες προτάσεις που θα πρέπει να μετατραπούν σε 

αποτελεσματικές πολιτικές για τη βελτίωση της κατάστασης. Αν θεωρήσουμε ότι το 

επίπεδο του πολιτισμού μας κρίνεται από τις συνθήκες διαβίωσης και τις εμπειρίες 

των παιδιών, ίσως δοθεί με κάθε τρόπο προτεραιότητα στη μείωση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών και στη συνεχή προσπάθεια για την 

βελτίωση της ευημερίας τους, ενός σημαντικού δείκτη για την αξιολόγηση της 

συνολικής ευημερίας της κοινωνίας.  
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