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1. Δηζαγσγή 

ην θείκελν απηό παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πξσηνγελνύο έξεπλαο ε νπνία 

πινπνηήζεθε γηα ην πξόγξακκα  „Όπσο όινη‟, ζηα πιαίζηα ηνπο Δπξσπατθνύ Έηνπο 

Φηώρηαο θαη Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ (2010). Σν πξόγξακκα πινπνηήζεθε από ηελ 

Δζηία, Κέληξν Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Αηόκσλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη  ην 

Δξγαζηήξη Δηδηθήο  Αγσγήο «Μαξγαξίηα».  

 

Ζ παξνύζα έξεπλα δηεξεπλά ηηο αλάγθεο απηνλόκεζεο αηόκσλ κε δηαγλσζκέλε 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη απεπζύλζεθε ζε άηνκα ειηθίαο 17 έσο 48 εηώλ πνπ θνηηνύλ 

ζηα δύν θέληξα πνπ πξναλαθέξνληαη.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ, πνπ πινπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 

2010 θαη απεπζύλζεθε ζε άηνκα κε ειαθξά ή κέζε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ θαηνηθνύλ 

ζηελ Αηηηθή, έγηλε πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αλαγθώλ 

απηνλόκεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ θξίλνληαη από πνιινύο 

κειεηεηέο αιιά θαη από εκπεηξία ησλ δύν θνξέσλ, σο νη πιένλ ζεκαληηθνί γηα ηε δσή 

όισλ ησλ ελειίθσλ αλζξώπσλ. Έηζη πξνζεγγίζηεθαλ νη ηνκείο ηεο εξγαζίαο, ηεο 

απηνλνκίαο, ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ. 

 

ε δηεζλέο επίπεδν είλαη ζπλεζέζηεξν νη έξεπλεο πνπ αθνξνύλ άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε λα βαζίδνληαη ζε ζπλεληεύμεηο γνλέσλ, κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ θξνληίδαο 

ή άιισλ επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο. Έλαο όκσο από ηνπο πξσηαξρηθόο ζηόρνπο 
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ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ίδησλ 

ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, δειαδή ε θαηλνηνκία ηεο γεληθά θαη γηα ηελ 

Διιάδα εηδηθόηεξα έγθεηηαη ζην όηη δίλεη ¨βήκα¨ ζην ίδην ην άηνκν λνεηηθή πζηέξεζε 

λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο – αλάγθεο ηνπ.  Σν ζρέδηό καο ινηπόλ, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πξσηνγελήο έξεπλα (Φαξξνύ, 2001), αθνύ αληιεί ηα ζηνηρεία από 

ηα ίδηα ηα ππνθείκελα. Αλαγλσξίδνληαο ινηπόλ ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ ίδησλ ζε 

ζέκαηα παξνρήο θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ πνπ ηνπο αθνξνύλ, ηδηαηηέξσο όζνλ αλαθνξά 

ηηο αλάγθεο απηνλνκίαο ηνπο, ε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ επειέγε  ήηαλ νη 

εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε ππνθείκελα ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

ελώ είρε πξνβιεθζεί θαη παξνπζία ππνζηεξηθηή γηα όζα άηνκα είραλ πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο.  

 

Ζ έξεπλά καο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί επίζεο επεμεγεκαηηθή όπσο ηελ 

νξίδνπλ θάπνηνη κειεηεηέο (Παπάλεο & Ρόληνο, 2007),  θαζώο βαζίδεηαη ζε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε, ζρεηηθνύο πξόζθαηνπο λόκνπο (πρ ν λόκνο γηα ηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε, 2008), ζε θνηλσληθέο αιιαγέο (πρ ε πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δ.Δ. γηα ηε 

θνηλσληθή έληαμε ησλ ΑκεΑ), αιιά θαη ζε πξνζσπηθέο καο εκπεηξίεο, ζέζεηο θαη 

ζπλνκηιίεο  κε εηδηθνύο. 

 

 

2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο απηνλόκεζεο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δελ 

έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε άηνκα κε αλαπεξία 

εζηηάδνπλ θπξίσο ζε θπζηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 
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δίλνπλ είλαη απνζπαζκαηηθά. Όζνλ αθνξά ηώξα ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη έξεπλεο 

εζηηάδνπλ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην ζθνπό εθπόλεζήο ηνπο, ηε θνπιηνύξα ηνπ 

εξεπλεηή, ηηο ζπλζήθεο θαη ην ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο. Ζ δηεξεύλεζε όκσο ησλ 

αλαγθώλ γηα απηνλόκεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Με βάζε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο 

νη εηδηθνί θαινύληαη, λα εθπνλήζνπλ ηα εμαηνκηθεπκέλα πιάλα εθπαίδεπζεο ηνπ 

αηόκνπ. Έηζη ινηπόλ ε έξεπλά καο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ηόζν γηα ηα άηνκα όζν 

θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Ο όξνο „αλάγθεο απηνλόκεζεο‟ εκπεξηθιείεη ζηε πεξίπησζε ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε έλα  επξύ πεδίν αλαγθώλ πέξα από ηηο θιαζηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ζίγνπξα ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιν βαζκό ππνθεηκεληθόηεηαο σο πξνο ην ηη ζα 

έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηή ηελ έξεπλα.  θνπόο ηεο έξεπλάο καο  ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ, ε πξνεηνηκαζία θάπνηνλ εμ‟ απηώλ γηα ηε 

κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή θαη θάπνησλ άιισλ γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζε 

πεξηζζόηεξν απηόλνκνπο (ελήιηθνπο) ξόινπο.  

 

Σν 2001 ε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε εθπόλεζε ηε Λεπθή Βίβιν “Valuing People” 

(Department of health, 2001) κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη 

ηζνηηκία ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (ΑΜΝΤ). ηε Βίβιν, όπνπ ζηόρνο ηεο 

ήηαλ ε ζηήξημε ησλ ΑΜΝΤ λα δήζνπλ αλεμάξηεηα σο ηζόηηκα κέιε ηεο ηνπηθήο ηνπο 

θνηλόηεηαο, εμαγγειιόηαλ ε δηελέξγεηα επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηε δσή ησλ 

ΑΜΝΤ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 θαη ην 2004 ζε όιε ηε Βξεηαλία (Emerson 

θ.ά., 2005).  
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Ζ έξεπλα, δηεμήρζε κε πξνζσπηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο από ηνλ Ηνύιην ηνπ 

2003 έσο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004 θαη ζπκκεηείραλ 2898 άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 

ειηθίαο 16 έσο 91 εηώλ θαη πεξηείρε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Απεπζύλζεθε ζε άηνκα πνπ δνύζαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, ζε νηθνηξνθεία, κόλα ηνπο, 

ζε κνλάδεο ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο θιπ.  ην 24% ησλ πεξηπηώζεσλ νη 

εξεπλεηέο κίιεζαλ κόλν κε ηα ΑΜΝΤ. ηηο ππόινηπεο έλα πξόζσπν (γνλέαο, εηδηθόο, 

επαγγεικαηίαο) ππνζηήξηδε ην άηνκν. 

 

Ζ έξεπλα είρε σο ζηόρν ηε θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (ΑΜΝΤ). Μέζα από θνηλσληνινγηθή – 

αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ζηεξίρηεθε ζηηο ηάζεηο θαη ηηο επηηαγέο ηεο επνρήο 

καο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη έδσζε πξνηεξαηόηεηα 

ζηελ αηνκηθή έθθξαζε ησλ αηόκσλ θαη όρη ησλ νηθνγελεηώλ, επαγγεικαηηώλ θιπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Emmerson έδεημαλ όηη ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 

είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλα. Πνιιά από ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ε 

¨απόζηαζε¨ πνπ ηνπο ρσξίδεη από ηνλ γεληθό πιεζπζκό ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη.  

 

Μειεηώληαο δηεμνδηθά ηελ έξεπλα, βιέπνπκε όηη ζε κεγάιν βαζκό ηα ΑΜΝΤ είλαη 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλα, έλα κεγάιν πνζνζηό έρεη πέζεη ζύκα bulling (43%), ην 

62% είλαη άλεξγνη, ην 92% είλαη ρσξίο ζύληξνθν, ην 52% απηώλ πνπ είλαη ζε ειηθία 

εθπαίδεπζεο δε παξαθνινπζεί θάπνην πξόγξακκα. 
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εκαληηθά επίζεο είλαη ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο σο πξνο ¨ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ αηόκνπ¨. Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ν Emmerson δηαπηζηώλεη όηη: 

 ην 75% ησλ αηόκσλ θάησ ησλ 25 εηώλ πνπ ξσηήζεθαλ, δήισζε πσο δε 

ηνπ αξέζεη (ή άξεζε) ην ζρνιείν, 

 ην 52% δελ παξαθνινπζεί θάπνην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αλ θαη είλαη ζε 

ζρεηηθή ειηθία,  

 δελ ππάξρεη ζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εξγαζία, 

 ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί bulling ζην ζρνιείν είλαη 

ππεξβνιηθά κεγάινο, 

 ππάξρεη ζπζρεηηζκόο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ ηνπ αηόκνπ θαη 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Όζν θησρόηεξε είλαη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ αηόκνπ ηόζν ιηγόηεξεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο έρεη. Δπίζεο ππάξρεη 

ζρέζε θαη κε ηελ εζληθή θαηαγσγή ηνπ αηόκνπ, άηνκα από εζληθέο κεηνλόηεηεο 

ζπκκεηέρνπλ ιηγόηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 ππάξρεη ζρέζε βαζκνύ εθπαίδεπζεο ηνπ αηόκνπ κε ηελ πηζαλόηεηα 

εξγαζηαθήο ηνπ απνθαηάζηαζεο. Απηό πνπ δηαπηζηώλεηαη, ζπλδπαδόκελν θαη κε ηελ 

έξεπλα ησλ  Stephens θ.ά (2005) ζηελ Oklahoma  θαη ζρεηηθή ηεο Δζληθήο 

πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε αλαπεξία ζηελ Διιάδα (2005), πνπ παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ, είλαη όηη γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ ΑκεΑ είλαη 

απαξαίηεηε ε ελδπλάκσζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 



8 
 

ηελ έξεπλα ηνπ Emerson ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξνη άλδξεο, γεγνλόο αλακελόκελν 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ζηα ΑΜΝΤ ε αλαινγία θύινπ είλαη πεξίπνπ 60% άλδξεο, 

40% γπλαίθεο (Emerson, 2001). Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη: 

 νη άλδξεο κε λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ κηθξόηεξν βαζκό απηνηέιεηαο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο, πέθηνπλ ζπρλόηεξα ζύκαηα εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ, βιέπνπλ 

ζπαληόηεξα θίινπο θαη είλαη θαπληζηέο ζε βαζκό κεγαιύηεξν από ηηο γπλαίθεο. 

 νη γπλαίθεο, αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξε αλεξγία, είλαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

ζύκαηα bulling, ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, έρνπλ 

«θησρόηεξν» ειεύζεξν ρξόλν θαη ζε γεληθέο γξακκέο ε δηάζεζή ηνπο είλαη ρεηξόηεξε 

από εθείλε ησλ αλδξώλ.  

 

Σόζν ε παξαπάλσ έξεπλα, όζν θαη ζρεηηθέο ησλ Bart θ.ά. (2001) θαη ηνπ Stephens 

(2005) δείρλνπλ λα ζπκθσλνύλ κε ην Rogers θαη ησλ άιισλ ζεσξεηηθώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην όηη νη πην ζεκαληηθνί ηνκείο – ξόινη ηεο ελήιηθεο 

ηδηόηεηαο είλαη, ε εξγαζία, ν ειεύζεξνο ρξόλνο, ε απηνλνκία θαη νη δηαπξνζσπηθέο  - 

δηαθπιηθέο ζρέζεηο.  Ζ πεξηγξαθή απηώλ ησλ ηνκέσλ πνπ δηαθνξνπνηνύληαη κεξηθώο 

αλάινγα ηελ επνρή θαη ηε θνηλσλία επηηξέπεη ηε θαιύηεξε πξνζέγγηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαζώο δίλεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ην άηνκν επηηξέπνληαο όκσο ηελ εκβάζπλζε ζε 

απνθαζηζηηθά ζεκεία όπσο γηα παξάδεηγκα ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Έηζη, απηή ε 

ηαμηλόκεζε αθνινπζήζεθε γηα ην παξόλ εξεπλεηηθό ζρέδην θαη παξαθάησ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία γηα θάζε έλα από ηνπο ηνκείο. Ζ ίδηα 

ηαμηλόκεζε έγηλε θαη ζην ηειηθό εξεπλεηηθό εξγαιείν. 
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2.1 Η επγαζία 

Ζ Marina Moneith (1999), δηελήξγεζε κηα δηεηή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ησλ 

λέσλ κε αλαπεξία ζηελ ελειηθηόηεηα θαη εμεξεύλεζε επίζεο ην ηνκέα ηεο εξγαζίαο. 

Μέζσ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ ζε 76 εξσηνύκελνπο, 16-21 εηώλ ζηε Βόξεηα 

Ηξιαλδία, δηαπίζησζε όηη κόλν 2 από απηνύο είραλ κηα ακεηβόκελε εξγαζία. 

Δπηρεηξεκαηνινγώληαο γηα ηε ζεκαζία ηεο θάζεο κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε ησλ 

ΑκεΑ γηα  ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, εζηίαζε εθηόο ησλ άιισλ ζηελ παξνρή «ίζσλ 

επθαηξηώλ γηα όινπο», επηβεβαηώλνληαο ηελ αξρηθή ηεο ππόζεζε όηη απηέο νη 

επθαηξίεο δε πξέπεη λα ζεσξνύληαη σο δεδνκέλεο γηα όινπο. εκαληηθό ζεκείν ηεο 

έξεπλαο ηεο είλαη θαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο, ζην νπνίν ζπκπεξηέιαβε θαη ΑκεΑ.  

 

Έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ εξγαζηαθή απαζρόιεζε ησλ ΑΜΝΤ δηεμήγαγαλ θαη νη 

Stephens θ.ά (2005) ζηελ Oklahoma US. Αθνύ εξεύλεζαλ κε ζπλέληεπμε 5520 

άηνκα ειηθίαο 16-65 εηώλ πνπ ήηαλ εξγαδόκελνη, άλεξγνη ή ζε θάζε αλεύξεζεο 

εξγαζίαο, δηαπίζησζαλ όηη ε κεηάβαζε ζηελ εξγαζία ζπλεπαγόηαλ γηα ηα άηνκα 

ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπο, ησλ γεληθόηεξσλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο. πλεπάγεηαη ινηπόλ πσο ε εξγαζηαθή ηνπο 

απαζρόιεζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Αληίζεηα ε 

απώιεηα εξγαζίαο από ηα άηνκα είρε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ παξαπάλσ. Σέινο 

όηαλ ηα άηνκα δηαηεξνύζαλ ηελ εξγαζία ηνπο επί καθξό ρξνληθό δηάζηεκα νη 

ηθαλόηεηεο ηνπο παξέκελαλ ζηαζεξέο. 
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ηελ Διιάδα δπζηπρώο δελ ππάξρνπλ πξόζθαηεο έξεπλεο γηα ηελ εξγαζία θαη ηα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. Μπνξνύκε όκσο λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο από δπν 

ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ πινπνίεζε ε Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία 

(ΔΑκεΑ) ην 2002 θαη ην 2005. Οη δύν έξεπλεο πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EQUAL), θαη ζηόρνο ηνπο ήηαλ ε 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ησλ ΑκεΑ, θαζώο θαη 

ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Σα επξήκαηα  ζπκθσλνύλ κε εθείλα ησλ εξεπλεηώλ 

από ην εμσηεξηθό. Τπάξρεη ζαθήο επηζπκία ησλ ΑκεΑ γηα εξγαζία (90%), ππάξρεη 

ζρέζε ζην επίπεδν ζπνπδώλ θαη ηελ εξγαζία (θπξίσο ζηηο γπλαίθεο), ην πνζνζηό 

αλέξγσλ γπλαηθώλ είλαη κεγαιύηεξν θαη ζηηο δύν έξεπλεο, ην πνζνζηό ησλ αλδξώλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε είλαη κεγαιύηεξν από εθείλν ησλ γπλαηθώλ, ε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθώλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κεγαιύηεξε θαη ππάξρεη ζπζρεηηζκόο κεηαμύ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ νηθνγέλεηαο θαη επηινγήο επαγγέικαηνο. 

 

εκαληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ην 68% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 62% ησλ αλδξώλ 

πηζηεύνπλ όηη ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο έρεη ζρέζε κε ην θύιν. Δπηβεβαηώλνληαη 

δειαδή θαη ζηα ΑκεΑ νη έξεπλεο γεληθνύ πιεζπζκνύ ζηελ Διιάδα σο πξνο ηνλ 

ηξόπν επηινγήο επαγγέικαηνο (Εηώγνπ – Καξαζηεξγίνπ, 2001). 

 

2.2 Οπγάνωζη ελεςθέπος σπόνος 

Ζ ζεκαζία νξγάλσζεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ γηα ηα ΑΜΝΤ έρεη δηαηππσζεί θαη‟ 

επαλάιεςε από εηδηθνύο ηνπ ρώξνπ (Βαζηιείνπ, 1998). Ο Emmerson θαη νη 
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ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ έξεπλα ηνπο θαηαιήγνπλ όηη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεπζέξνπ 

ρξόλνπ ηα ΑΜΝΤ παξακέλνπλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλα θαη κε θησρή ζπκκεηνρή. 

 

ε πηινηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ην 2002 ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ, ¨Νένη 

κε Ννεηηθή Υζηέξεζε & Διεύζεξνο Φξόλνο¨ (Καζηκάηεο, 2002), εξσηήζεθαλ 70 λένη 

θαη λέεο γηα ην πώο αμηνπνηνύλ ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, ηη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ, ηη 

επηζπκνύλ λα θάλνπλ θιπ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ζε έλα κεγάιν πνζνζηό, νη 

λένη ΑΜΝΤ πεξλνύλ ην πεξηζζόηεξν ρξόλν ηνπο ζην ζπίηη παξαθνινπζώληαο 

ηειεόξαζε, ζπάληα βιέπνπλ θάπνην θίιν ηνπο, έλα κηθξό πνζνζηό έρεη θάπνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ζπηηηνύ. Όια ζρεδόλ ηα άηνκα ζα επηζπκνύζαλ πεξηζζόηεξεο 

δξαζηεξηόηεηεο, ελώ σο θπξηόηεξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζπκκεηνρήο 

ηνπο είλαη ε έιιεηςε απηνλνκίαο ζηε κεηαθίλεζε θαη ε κε πιεξνθόξεζε γηα ηηο 

δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηόηεηεο. Σέινο, σο πξνο ην θύιν δηαθαίλεηαη 

πσο νη άλδξεο ζπκκεηέρνληεο πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

εθδξνκέο, εμόδνπο κε θίινπο, ελώ νη γπλαίθεο πξνηηκνύλ δξαζηεξηόηεηεο όπσο 

θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν, βξαδηλέο εμόδνπο, ςώληα.  ε γεληθέο γξακκέο, ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηνπ Emmerson (2005), ηεο Suzie 

Beart θ.ά. (2001) αιιά θαη ησλ Eivind Asrum Skille θαη Ivan Waddington (2002) ζηε 

Ννξβεγία.  

 

Παξαπιήζηα είλαη θαη ηα επξήκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε (γηα ην γεληθό πιεζπζκό),  

ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ην 2005, ζηελ νπνία ξσηήζεθαλ 1600 λένη ειηθίαο 

15-29 εηώλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δσή ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Σα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηά είλαη ν θόβνο ησλ λέσλ γηα ηελ 
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αλεξγία, ε απνγνήηεπζε από ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη γεληθόηεξα από ηνπο 

ζεζκνύο θαζώο θαη ε ειιηπήο πιεξνθόξεζε.  Από ηελ  έξεπλα ηεο ΓΓΝΓ, πξνθύπηεη 

όηη νη πξνζδνθίεο θαη ν ηξόπνο αλάισζεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ ησλ λέσλ γεληθνύ 

πιεζπζκνύ είλαη παξόκνηνο κε απηόλ ησλ ΑΜΝΤ. Πεξηζζόηεξν από ην 75% ησλ 

λέσλ παξαθνινπζεί ηειεόξαζε πεξηζζόηεξεο από 2 ώξεο εκεξεζίσο. Οη άλδξεο πνπ 

ζπκκεηείραλ είραλ πεξηζζόηεξεο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη γπλαίθεο θαιύηεξν 

εθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη κεγαιύηεξν βαζκό απνγνήηεπζεο από ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα, ηνπο ζεζκνύο, ην θξάηνο.  

 

2.3 Διαπποζωπικέρ – διαθςλικέρ ζσέζειρ 

ηελ έξεπλα ηνπ Emerson γηα ην UK Department of Health (2005), ην 7% ησλ 

ζπκκεηερόλησλ είρε παηδηά θαη ην 52% απηώλ ηα αλέηξεθε κε βνήζεηα – ππνζηήξημε 

ελόο ζπληξόθνπ, γνλέα, εηδηθνύ θιπ. Σν 70% απηώλ ησλ γνλέσλ ήηαλ ραξνύκελν πνπ 

είρε ηελ αλαηξνθή ελόο παηδηνύ θαη ην 21% δήισζε πσο ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα ηελ 

αλαηξνθή. Ζ Suzanne McDermott θ.ά. (1999) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ Αγγιία. Δζηίαζαλ ζηνπο ηνκείο ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο, ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο  θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εκπεηξίαο. 

 

ηόρνο ηνπο ήηαλ λα δηαπηζηώζνπλ αλ έλα εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζα είρε ζεηηθό απνηέιεζκα ζηε γλώζε θαη ηε θαηνπηλή ζρέζε  

γλώζεο – ζπκπεξηθνξάο  λέσλ γπλαηθώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Γηαπίζησζαλ όηη 

ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζηε απόθηεζε ζεμνπαιηθώλ, θνηλσληθώλ, αγσγήο 
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πγείαο γλώζεσλ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ. ηελ έξεπλα ηεο ΔΑκεΑ (2005) 

δηαπηζηώλνπκε όηη ην 70% ησλ ΑκεΑ δελ είλαη παληξεκέλν. Δπίζεο όπσο  δείρλεη ε 

έξεπλα ηνπ Emmerson ην 92% ησλ ΑΜΝΤ δελ έρεη εξσηηθό ζύληξνθν. Σα πνζνζηά 

είλαη πνιύ κεγάια θαη καο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα άηνκα απηά 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηηο δηαθπιηθέο ηνπο ζρέζεηο.  

 

ηελ έξεπλα ηεο ΔΑκεΑ (2005) ππάξρνπλ επίζεο ελδηαθέξνπζεο δηαπηζηώζεηο όζνλ 

αλαθνξά ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θίισλ θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπ αηόκνπ κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία ληώζνπλ πεξηζζόηεξε κνλαμηά, ζέινπλ 

πεξηζζόηεξνπο θίινπο, έρνπλ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη 

δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην αληίζεην θύιν. 

 

Ζ Γήκνπ (2007), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζηελ Διιάδα, βαζηδόκελε θαη ζε 

πξνεγνύκελε έξεπλα ηεο Μαθξίδνπ (2006), δηαπηζηώλεη όηη έλα κεγάιν πνζνζηό 

(80%) ΑΜΝΤ ειηθίαο 12-35 εηώλ, έρεη ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία. Σα ζύκαηα είλαη 

θπξίσο γπλαίθεο ιόγσ κεγαιύηεξεο επαισηόηεηαο. Πξνηείλεη παξεκβάζεηο πξόιεςεο 

κέζα από εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ αηνκηθή ελίζρπζε ηνπ 

ζύκαηνο, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΑΜΝΤ ζε ζεμνπαιηθά ζέκαηα, ηε βειηίσζε ηεο 

γλώζεο ησλ ΑΜΝΤ ζηνπο δηαθπιηθνύο θνηλσληθνύο ξόινπο. 

 

2.4 Αςηονομία 

Ζ έξεπλα ηνπ Emerson θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2005) έδεημε όηη ηα ΑΜΝΤ δελ 

είραλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο (απηνλνκία). Οη κηζνί από ηνπο ελήιηθνπο πνπ 
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ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαηνηθνύζαλ αθόκε κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη κόλν ην 7% 

δνύζε κόλν ηνπ ή κε θάπνην ζύληξνθν.  Σν 64% απηώλ πνπ δνύζαλ ζε κνλάδεο 

ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο δελ είραλ απνθαζίζεη γηα απηή ηε κεηάβαζε, γηα ην πνπ,  

ην πόηε, κε πνηνλ θιπ. Δπίζεο ην 54% ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ απνθάζηδε γηα ην πώο, 

πνπ θαη πόζα από ηα ρξήκαηα ηνπ ζα δηαζέζεη είηε γηαηί αδπλαηνύζε λα ηα 

δηαρεηξηζηεί είηε γηαηί δελ ηνπ είρε δνζεί ε δπλαηόηεηα.    

 

 

3. Μεζνδνινγία 

 

3.1 Δείγμα 

Γηα ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο έξεπλαο καο , απεπζπλζήθακε  80 άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, εθ ησλ νπνίσλ νη 42 παξαθνινπζνύλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δζηίαο θαη νη 38 

ηνπ Μαξγαξίηα. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ηαθηηθνύ βήκαηνο κέζα 

από ηνπο θαηαιόγνπο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ ησλ δύν θνξέσλ.  

 

Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη 29.6, ε κηθξόηεξε είλαη 17 θαη ε 

κεγαιύηεξε 48. Οη ζπλεληεύμεηο έγηλαλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2010 έσο 

Γεθέκβξηνο 2010. Καηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα νη 67 από ηνπο εξσηεζέληεο 

δνύζαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, νη 2 κε θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, 2 δηέκελαλ 

κόλνη ηνπο θαη 9 άηνκα ζε κνλάδα ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ ειαθξά σο κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ ζπκκεηνρή αηόκσλ κε 

βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε απνθιείζηεθε ζε απηή ηελ έξεπλα θαζώο ν ζηόρνο ηεο δηθήο 
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ηνπο κεηάβαζεο ζηελ ελειηθηόηεηα, δηαθέξεη πνιύ από όηη ζηηο πξνεγνύκελεο 

θαηεγνξίεο θαη απαηηεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε (Βαζηιείνπ, 1998). 

  

Σν δείγκα πξνέθπςε από ηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό ησλ λέσλ πνπ θνηηνύλ ζηνπο δύν  

ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:  

  

1. Λεηηνπξγηθό θξηηήξην βαζκνύ λνεηηθήο ζηέξεζεο.  Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ή ζπλνκηιία γηα 

έλα δηάζηεκα 15 ιεπηώλ ηνπιάρηζηνλ.  

2. Δκπεηξίεο δηαβίσζεο. Σν δείγκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη λένπο πνπ λα δηακέλνπλ 

ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα: κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, κε άιια ζπγγεληθά πξόζσπα, 

ζε πιαίζηα ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο, θ.α. 

  

3.2 ςνενηεςκηέρ 

Οη ζπλεληεύμεηο έγηλαλ από κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ 

ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ, νη νπνίνη παξαθνινύζεζαλ ζρεηηθό ζεκηλάξην 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο θαη 

θαηαξηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο. Οη ζπλεληεπθηέο ππνζηεξίρηεθαλ ζην έξγν ηνπο από έλαλ ππεύζπλν 

έξεπλαο αλά θνξέα θαη από ηνπο ζπγγξαθείο ηεο παξνύζαο κειέηεο.  

 

3.3 Διαδικαζία  

Σα άηνκα πνπ θνηηνύζαλ ζηα δύν θέληξα, «Δζηία» Κέληξν Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 

Αηόκσλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη «Μαξγαξίηα» Δξγαζηήξη Δπαγγεικαηηθήο 

Αγσγήο θαη πιεξνύζαλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, νη νηθνγέλεηεο ηνπο ή νη εθπαηδεπηέο  
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ηνπο ελεκεξώζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο επηδηώμεηο ηεο έξεπλαο. Δθόζνλ 

ππήξμε αξρηθό ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε ε 

γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ θεδεκόλσλ ηνπ, 

αλαιόγσο κε ην θαζεζηώο θεδεκνλίαο ή δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο ηνπ λένπ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη θύιαμε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ζε ζπκθσλία κε 

ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο Διιάδνο, ν νπνίνο είλαη ν αξκόδηνο 

θνξέαο γηα ζέκαηα εζηθήο δενληνινγίαο ζηελ έξεπλα.  

 

3.4 Επεςνηηικό επγαλείο 

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε επειέγε σο ηύπνο γηαηί  δηεπθνιύλεη ηε θαηαλόεζε ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην ΑΜΝΤ (θαζηζηώληαο πρ ηελ έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιόγηα αδόθηκε) θαη  γηαηί ζπληειεί ζηελ άληιεζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ  

ζε θαζνξηζκέλν πιαίζην, πεξηνξηζκέλν ρξόλν θιπ. 

 

Ζ έξεπλά καο εζηηάδεη ζε πνζνηηθά (θπξίσο) θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  Σα 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ξόιν λα θαηαγξάςνπλ θάπνηεο ηάζεηο, ελώ ηα 

πνηνηηθά ζηα νπνία ζα δώζνπκε πεξηζζόηεξε ζεκαζία   ζα καο θαηαδείμνπλ πσο ηα 

ίδηα ηα ππνθείκελα έξεπλαο βηώλνπλ θαη λνεκαηνδνηνύλ ηηο θαηαζηάζεηο, 

επηηξέπνληαο ηε ιεπηνκεξεηαθή θαη ζε βάζνο πεξηγξαθή ησλ  πεξηπηώζεσλ. 

 

Πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα εξσηεκαηνιόγην αλνηθηώλ θαη θιεηζηώλ 

εξσηήζεσλ, κέζσ εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνθξίζεθε ν ηξόπνο απηόο γηαηί εμαζθαιίδεη ην θαζνξηζκέλν πιαίζην θαη 
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ρξόλν δηεμαγσγήο αιιά δίλεη ηελ επθαηξία ηόζν ζην δηελεξγνύληα ηε ζπλέληεπμε λα 

επαλέξρεηαη ζε  δεύηεξε θάζε αλαιύνληαο βαζύηεξα, δηεπθξηλίδνληαο θάπνηα ζεκεία  

θαη ζηνλ εξσηώκελν λα έρεη ηελ επθαηξία λα εθθξαζηεί θαη λα θαηαλνήζεη ηα 

αληηθείκελα ηεο εξώηεζεο.   

 

Ζ έξεπλα καο ζέινληαο λα δηαπηζηώζεη ηηο αλάγθεο απηνλόκεζεο ησλ ΑΜΝΤ, 

ζθνπεύεη λα πξνζεγγίζεη 4 βαζηθνύο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο πνπ από ηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε επηβεβαηώζεθε ε ζεκαζία ηνπο. Οη ηνκείο απηνί είλαη: 

 ν ηνκέαο ηεο εξγαζίαο,  

 ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ, 

  ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη  

 ηεο απηνλνκίαο. 

 

Σν εξεπλεηηθό καο εξγαιείν βαζίδεηαη θαηά πνιύ ζε εθείλν ηνπ Emmerson (2005) 

θαη ζην πξώην κέξνο πεξηιακβάλεη έλα εηζαγσγηθό κέξνο κε πξνζσπηθά ζηνηρεία, 

εθπαηδεπηηθό επίπεδν, ειηθία, θύιν θιπ. ηε ζπλέρεηα πξνζεγγίδνληαη νη ηνκείο 

εζηηάδνληαο ζηα παξαθάησ: 

 ην ηνκέα ηεο εξγαζίαο, αλαδεηνύληαη νη επηζπκίεο, νη ηάζεηο,  ε επηξξνή ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο, ε εκπεηξία,  ε πξαγκαηηθή αλάγθε.  

 ην ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ειεπζέξνπ ρξόλνπ, γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ 

πξνηηκήζεσλ, ησλ ρόκπη, ηνπ ηξόπνπ θάιπςεο, ηεο ππνζηήξημεο από ηελ νηθνγέλεηα,  

ηνπ βαζκνύ απηνδηαρείξηζεο, ηε ζπρλόηεηα, ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 ην ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, πξνζεγγίδνπκε ηνκείο, όπσο θηιία, 

νηθνγέλεηα, ζεμνπαιηθόηεηα θαη ζρέζεηο, επηζπκηώλ, εκπεηξίαο θιπ. Δίλαη ζεκαληηθό 
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λα ηνληζηεί όηη ν ηνκέαο απηόο δελ απνζθνπεί κόλν ζηελ δηεξεύλεζε ησλ 

ζεμνπαιηθώλ – εξσηηθώλ ζρέζεσλ ησλ αηόκσλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε ηνκείο 

θαζεκεξηλήο δσήο (ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα, θίινη, θιπ). 

 Σέινο ζην ηνκέα ηεο απηνλνκίαο επηθεληξσλόκαζηε ζε ηνκείο όπσο ε 

πξνζσπηθή δσή, ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ, ε απηνλνκία ζηε κεηαθίλεζε, ε 

επηζπκία γηα ππνζηεξηδόκελε δηαβίσζε. 

 

3.5 Αξιοπιζηία και εγκςπόηηηα ηος ζσεδίος 

Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξόηεηα ελόο εξεπλεηηθνύ ζρεδίνπ είλαη δύν δεηήκαηα θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηζηεκνληθόηεηά ηνπ θαη ηε θαηνπηλή ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Σν κηθξό δείγκα  ζην νπνίν ζα απεπζπλζνύκε δπζηπρώο δελ καο επηηξέπεη ηε 

γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, αιιά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπκε 

ζπκπεξηιάβεη ζα καο επηηξέςνπλ ζε έλα βαζκό λα εξκελεύζνπκε ηε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα όπσο απηή βηώλεηαη από ηα ππνθείκελα. 

 

Δπίζεο παξόιν πνπ ην δείγκα ζα είλαη ζρεηηθά κηθξό γηα γελίθεπζε, ππάξρνπλ κηα 

ζεηξά νκνηόηεηεο ζηα ππνθείκελα πνπ ζε έλα βαζκό εμαζθαιίδνπλ κηα εγθπξόηεηα. 

 

πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα λένπο πνπ όινη ηνπο είλαη ΑΜΝΤ, ζηελ ίδηα ειηθηαθή 

θάζε, δνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Αζελώλ, παξαθνινπζνύλ ή παξαθνινύζεζαλ 

παξόκνην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.  Οπόηε ππάξρεη κηα  νκνηνκνξθία ζηελ νπνία 

κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε. Ζ εγθπξόηεηα κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί θαη από ην γεγνλόο 

ηνπ όηη ην εξσηεκαηνιόγηό καο βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό ζε εθείλν ηνπ Emmerson 

(2005), ην νπνίν ήηαλ ειεγκέλν γηα ηελ εγθπξόηεηά ηνπ.  
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ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπληειεί θαη ε πξνζέγγηζε ελόο 

κεγάινπ κέξνπο ηεο δσήο ησλ αηόκσλ (4 ηνκείο)  θαη ε ζεσξία πνπ αλέθπςε από ηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε. 

 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ ζρεδίνπ καο βαζηδόκελε ζηε ζρεηηθή νκνηνκνξθία πνπ αλαθέξνπκε 

παξαπάλσ, ζα κπνξνύζε λα εληζρπζεί από ην δηακνηξαζκό ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

δηάθνξνπο θνξείο (ώζηε λα ππάξρεη δηαζπνξά γεσγξαθηθή, θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θιπ), από ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ θπξίσο από έλα ζπληεπμηαζηή.  

 

Δπίζεο ε αμηνπηζηία δηαζθαιίδεηαη,  από ηελ one to one ζπλέληεπμε, ηελ επηινγή ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη από ηε παξνπζία ζηε ζπλέληεπμε πξνζώπνπ νηθείνπ 

κε ην ππνθείκελν, ώζηε λα επηηεπρζεί θαιύηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία 

εξσηνύκελνπ θαη εξσηώληα. 

 

4. Απνηειέζκαηα 

4.1 Πποζωπικά ζηοισεία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απηή ήηαλ ζην ζύλνιό ηνπο 80, εθ ησλ νπνίσλ νη 42 

παξαθνινπζνύλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΔΠΑ θαη νη 38 ηνπ Μαξγαξίηα. Ο κέζνο 

όξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη 29,6 έηε, ε κηθξόηεξε είλαη 17 θαη ε 

κεγαιύηεξε 48. Από ην Γηάγξακκα 1 κπνξνύκε λα δνύκε πσο ηα πεξηζζόηεξα άηνκα 

είλαη ειηθίαο 20, 24, 30 θαη 43. Αλαθνξηθά κε ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ ην 67,5% 

είλαη γπλαίθεο θαη ην 32,5% άληξεο. 
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Γηάγξακκα 1. Ζ ειηθηαθή δηαζπνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ επίζεο γηα ην κε πνηνλ ζπγθαηνηθνύζαλ. Όπσο 

κπνξνύκε λα δνύκε θαη ζην Γηάγξακκα 2, νη 67 από ηνπο εξσηεζέληεο δνπλ κε ηνπο 

γνλείο ηνπο, νη 2 κε θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, επίζεο 2 κέλνπλ κόλνη ηνπο 

θαη 9 άηνκα δνπλ ζε κνλάδα ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο. 

 

Γηάγξακκα 2. Καηαλνκή αηόκωλ κε βάζε ην ηωξηλό πιαίζην δηαβίωζεο (%) ζύκθωλα 

ηα ζηνηρεία πνπ είραλ δηαζέζηκα νη ζπλεληεπθηέο. (Ν = 80)  
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4.2 Επγαζία 

Ο δεύηεξνο ηνκέαο ηεο δσήο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δηεξεπλά ην 

εξσηεκαηνιόγην είλαη ε εξγαζία ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ηνπο απάληεζε πσο δελ 

εξγάδεηαη (82.5%) θαη κόιηο ην 17.5% απάληεζε ζηελ εξώηεζε ζεηηθά. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο θάπνηνη από ηνπο εξσηεζέληεο απαληνύζαλ πσο εξγάδνληαη αιιά ζε 

επόκελε εξώηεζε απαληνύζαλ πσο δελ πιεξώλνληαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο. ε απηέο 

ηηο πεξηπηώζεηο ηα άηνκα θαηαρσξήζεθαλ σο κε-εξγαδόκελνη.  

 

Σν 71.3% όζνλ δελ εξγάδνληαη, δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ λα εξγαζηνύλ, ελώ ην 11.3% 

δελ ζα ήζειε. Όζνη ζπκκεηέρνληεο απαληνύζαλ ζεηηθά σο πξνο ην αλ εξγάδνληαη, 

εξσηνύληαλ επίζεο αλ „Δίλαη απηέο νη ώξεο πνπ ζα ήζειεο λα δνπιεύεηο 
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εβδνκαδηαία?‟. Σν 14% απάληεζε ζεηηθά θαη ην 4% αξλεηηθά. ηε ζπλέρεηα 

εξσηνύληαλ αλ ζα ήζειαλ λα δνπιεύνπλ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν. Σα απνηειέζκαηα 

ηνπ ζπζρεηηζκνύ ησλ δύν ηειεπηαίσλ εξσηήζεσλ κπνξνύκε λα δνύκε ζηνλ Πίλαθα 1.  

Πίλαθαο 1. Ζ ζπζρέηηζε ησλ εξσηήζεσλ „Δίλαη απηέο νη ώξεο πνπ ζα ήζειεο λα 

δνπιεύεηο εβδνκαδηαία;‟ θαη „Θα ήζειεο λα δνπιεύεηο πεξηζζόηεξν/ιηγόηεξν;‟ 

(p<0.001) 

  Δπηζπκία ιηγόηεξσλ ή 

πεξηζζόηεξσλ σξώλ 

Total   Πεξηζζόηεξν Γελ αθνξά 

Δπηζπκία σξώλ 

εξγαζίαο 

Ναη 6 5 11 

Ορη 3 0 3 

Γελ αθνξά 0 66 66 

Total 9 71 80 

 

 

Όζνλ αλαθνξά ην πνηνο επέιεμε ηελ εξγαζία πνπ έθαλαλ ην 14% ησλ ζπκκεηερόλησλ 

απάληεζαλ πσο νη ίδηνη ηελ είραλ επηιέμεη, ελώ γηα ην 4% ηελ επέιεμε θάπνηνο άιινο. 

 

Δπίζεο ην 57% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο έρνπλ εθπαηδεπηεί λα θάλνπλ 

θάπνηα εξγαζία, ελώ ην 43% όρη. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην όηη ε ζρέζε κεηαμύ εξγαζίαο θη 

εθπαίδεπζεο είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p=0.072 (ρ²=3.241, df=1). Όπσο 

κπνξνύκε λα δνύκε θαη ζηνλ Πίλαθα 2, πνπ πξνέθπςε από ηελ ζπζρέηηζε ησλ δύν 

κεηαβιεηώλ, ε πιεηνςεθία ησλ άηνκσλ πνπ εξγάδνληαλ (79%) έρεη εθπαηδεπηεί λα 

θάλεη θάπνηα εξγαζία. 
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Πίλαθαο 2. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ Δξγαζία θη Δθπαίδεπζε.  

Δξγαζία * Δθπαίδεπζε γηα εξγαζία Crosstabulation 

Count 

  Δθπαίδεπζε γηα εξγαζία 

Total   Ναη Ορη 

Δξγαζία Ναη 11 3 14 

Ορη 34 31 65 

Total 45 34 79 

 

 

 

Σέινο ην 56% δήισζαλ πσο γλσξίδνπλ θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ 

αλεύξεζε εξγαζίαο, ελώ ην 42% όρη. 

 

 

4.3 Διασείπιζη ελεςθέπος σπόνος 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 81% απνθαζίδνπλ κόλνη ηνπο γηα ην πώο ζα 

δηαζέζνπλ ηνλ απνγεπκαηηλό ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, ελώ ην 19% όρη. Αληηζηνίρσο, ην 

85% απνθαζίδνπλ κόλνη ηνπο γηα ην πώο ζα δηαζέζνπλ ην βξαδηλό ειεύζεξν ρξόλν 

ηνπο, ελώ ην 15% όρη. 

 

Όζνλ αλαθνξά ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, ην 54% δήισζε πσο πεγαίλεη 

ζε θάπνηα Λέζρε Διεπζέξνπ Υξόλνπ θαη ην 47% όρη. ηνλ Πίλαθα 2 κπνξνύκε λα 
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δνύκε ηε ζπζρέηηζε ηεο παξαθνινύζεζεο θάπνηαο Λέζρεο κε ηελ απόιαπζε απηήο 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο από κέξνπο ηνπ αηόκνπ.  

 

 

Πίλαθαο 2. Ζ ζπζρέηηζε ησλ εξσηήζεσλ „Πεγαίλεηο ζε θάπνηα Λέζρε, θάπνηα 

δξαζηεξηόηεηα;‟ θαη „νπ αξέζεη λα πεγαίλεηο ζε απηή ηε Λέζρε / δξαζηεξηόηεηα;‟ 

(p<0.001). 

 

  Απόιαπζε δξαζηεξηόηεηαο 

Total   Ναη Ορη Γελ αθνξά 

Γξαζηεξηόηεηα / 

Λέζρε 

Ναη 41 1 0 42 

Ορη 2 0 36 38 

Total 43 1 36 80 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 3 βιέπνπκε ηη είδνπο δξαζηεξηόηεηεο έθαλαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα.  

 

 

Πίλαθαο 3. Πίλαθαο ζπρλόηεηαο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηεο από ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο ειεπζέξνπ ρξόλνπ έθαλεο ηνλ ηειεπηαίν κήλα;» (Ν = 80 

άηνκα). 
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 Όρη Ναη  

Φώληα 37% 62% 

Μπαξ 86% 14% 

Φαγεηό / θαθέ 36% 64% 

Βηβιηνζήθε 95% 5% 

πνξ 52% 47% 

Δπίζθεςε ζε ζπίηη θίινπ 51% 49% 

Κνκκσηήξην 55% 45% 

Γήπεδν 89% 11% 

ηλεκά / ζέαηξν 61% 39% 

Άιιν 90% 10% 

 

Αληίζηνηρα, ζηνλ Πίλαθα 4 κπνξνύκε λα δνύκε ηη δξαζηεξηόηεηεο ζα επηζπκνύζε ην 

άηνκν λα είρε θάλεη. 

 

Πίλαθα 4. Πίλαθαο ζπρλόηεηαο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «νπ αξέζεη λα πεγαίλεηο 

/ θάλεηο…;» (Ν = 80 άηνκα). 

 

 Όρη Ναη  

Φώληα 71% 29% 

Μπαξ 45% 55% 

Φαγεηό / θαθέ 69% 30% 

Βηβιηνζήθε 46% 54% 

πνξ 66% 34% 
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Δπίζθεςε ζε ζπίηη θίινπ 60% 39% 

Κνκκσηήξην 62% 37% 

Γήπεδν 60% 40% 

ηλεκά / ζέαηξν 52% 47% 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνπέο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ εξσηήζεθαλ, ην 

91% έρεη πάεη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, από απηνύο ην 29% έρεη πάεη ζην νηθνγελεηαθό 

εμνρηθό ζπίηη, ην 36% ζε θάπνην μελνδνρείν θαη ην 32% ζε ζπγγελείο. Ζ επόκελε 

εξώηεζε αλαδεηεί ην κε πνηόλ ζα ήζειαλ νη ζπκκεηάζρνληεο λα πάλε δηαθνπέο. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 3. 

 

Γηάγξακκα 3. Δπηινγέο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην κε πνηόλ ζα ήζειαλ λα πάλε 

δηαθνπέο θέηνο.  
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ην Γηάγξακκα 4 θαίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ όζσλ αλαθνξά ην 

πξόζσπν ζην νπνίν ζα απεπζύλνληαλ αλ ήζειαλ λα κάζνπλ γηα πηζαλέο 

δξαζηεξηόηεηεο ειεπζέξνπ ρξόλνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (46%) ζα ξσηνύζε ην 

γνλέα ηνπ, ην 25% θάπνηνλ εθπαηδεπηή θαη θάπνηνη (8%) ζα απεπζύλνληαλ ζην Γήκν 

ηνπο. Ίδην πνζνζηό αηόκσλ ζα ξσηνύζαλ θάπνην θίιν ή ζην ζρνιείν ηνπο (6%), 

θάπνηνλ άιιν ζπγγελή θαη ηέινο νη ιηγόηεξνη ζα ξσηνύζαλ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία 

ηνπ δήκνπ ή ην ζύληξνθό ηνπο (1%). 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε γηα ην πξόζσπν ζην νπνίν 

νη εξσηεζέληεο ζα απεπζύλνληαλ αλ ήζειαλ λα κάζνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο 

ειεπζέξνπ ρξόλνπ (Ν=80) 
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Αμηνζεκείσην ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο εξώηεζεο απηνύ ηνπ θιάδνπ πνπ 

δηεξεπλνύζε ην θαηά πόζν ηα άηνκα ζα ήζειαλ λα απνθαζίδνπλ πεξηζζόηεξν ηα ίδηα 

γηα ην ηη ζα θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Σν 80% δήισζε πσο ζα επηζπκνύζε 

λα απνθαζίδεη ν ίδηνο/ε ίδηα πεξηζζόηεξν γηα ην ηη ζα θάλεη.  

 

 

 

 

4.4 Αςηονομία 

Όζνλ αλαθνξά ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε κνλάδεο ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο, κόλν ην 

έλα δήισζε πσο έξρνληαη αθάιεζηνη επηζθέπηεο ζην ζπίηη ηνπ θαη ην απνηέιεζκα 

απηό είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p<0.001). Αληηζέησο, από ηα άηνκα πνπ δνπλ κε 

ηνπο γνλείο ηνπο, ην 42% απάληεζε πσο θάπνηνη κπαίλνπλ ζην δσκάηηό ηνπο 

αθάιεζηνη, ελώ από ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε κνλάδεο ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο κόλν 

ην 11% απάληεζε ζεηηθά ζε απηή ηελ εξώηεζε (p=0.98).  

 

Σν 42% ησλ ζπκκεηερόλησλ δήισζε πσο επηιέγεη ν ίδηνο / ε ίδηα πόζα ρξήκαηα 

κπνξεί λα μνδέςεη θάζε εβδνκάδα, ελώ ην 58% απάληεζε πσο ηελ επηινγή απηή θάλεη 

θάπνηνο άιινο.  

 

4.5 Πποζβαζιμόηηηα και θέμαηα αςηόνομηρ μεηακίνηζηρ 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο απηνλνκίαο ελόο αλζξώπνπ είλαη ε δπλαηόηεηα ηνπ 

λα κεηαθηλείηαη κόλνο ηνπ. Απηή ηνπ ε δπλαηόηεηα έγθεηηαη ηόζν ζην λα κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηήζεη ηα ΜΜΜ όζν θαη ζην λα είλαη πξνζβάζηκν ην κέξνο πνπ ζέιεη λα 

επηζθεθηεί. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην 59% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ πσο ρξεηάδνληαη θάπνηνλ λα ηνπο ζπλνδέςεη όηαλ ζέινπλ λα πάλε θάπνπ, 

ην 41% απάληεζε πσο δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνλ. Δπίζεο, από εθείλνπο πνπ δήισζαλ 

αλάγθε γηα ζπλνδεία, ην 60% είπε πσο πάληα ππάξρεη θάπνηνο λα ηνλ βνεζήζεη ζηε 

κεηαθίλεζή ηνπ, ελώ ην 42% πξέπεη λα πεξηκέλεη (p<0.001).  

 

Όζνλ αλαθνξά ηνπο ηξόπνπο κεηαθίλεζεο πνπ επηιέγνπλ (ή ππνρξενύληαη) λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα, δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5. Οη ηξόπνη κεηαθίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

θαη ε ζπρλόηεηά ρξήζεο ηνπο.  

 

Σξόπνο κεηαθίλεζεο Ναη (%) Όρη (%) 

Πεξπαηώληαο / ηξνρήιαην ακαμίδην 56 44 

Απηνθίλεην νηθνγέλεηαο, θίινπ 47 52 

Δηδηθό ιεσθνξείν 11 87 

Σαμί 26 74 

Λεσθνξείν, ηξάκ 59 41 

Σξέλν 27 72 

Μεηξό 50 50 

Πνδήιαην 16 84 
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Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλα ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ην 

26% ηε βξίζθεη πνιύ εύθνιε, ην 70% ζρεηηθά εύθνιε  θαη γηα ην 14% ησλ 

ζπκκεηαζρόλησλ ε ρξήζε ησλ ΜΜΜ δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε. Παξάιιεια, ην 57% 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο αηζζάλεηαη αζθάιεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηα ΜΜΜ,  ζε 

αληίζεζε κε ην 26%. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθό λα εμεηαζηνύλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην γεγνλόο πσο κόλν ην 60% ησλ αηόκσλ δήισζε πσο έρεη εθπαηδεπηεί 

ζηε ρξήζε ησλ ΜΜΔ θαη από όζνπο δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί κόλν ην 17% δήισζε πσο 

ζα ήζειε. 

 

4.6 εξοςαλική αγωγή 

Ζ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. Σν 52% εθ απηώλ δήισζε πσο έρεη ελεκεξσζεί γηα ην ζεμ, ελώ ην 

47% όρη. Παξάιιεια ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ ζα ήζειαλ λα μέξνπλ πεξηζζόηεξα 

γηα ην ζεμ, ελώ ην 40% ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο γλώζεηο πνπ είραλ. 

 

ην Γηάγξακκα 3 θαίλνληαη ηα άηνκα πνπ ελεκέξσζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην 

ζεμ. Ζ απάληεζε „Γελ αθνξά‟, ηζρύεη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ 

ελεκεξσζεί γηα ην ζεμ από θαλέλα.  

 

Γηάγξακκα 3. Πίλαθαο ζπρλόηεηαο απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε „Αλ ζνπ έρεη κηιήζεη 

θάπνηνο γηα ην ζεμ, πνηνο είλαη απηόο‟.   
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5. ύλνςε απνηειεζκάησλ 

 

 θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ελόο κεγάινπ αξηζκνύ λέσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, θάλνληαο ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

πιεζπζκνύ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 80, εθ ησλ νπνίσλ νη 42 παξαθνινπζνύζαλ 

ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΔΠΑ θαη νη 38 ηνπ Μαξγαξίηα. 

 Όζνλ αλαθνξά ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ, δηαπηζηώζεθε πσο ν 

κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπο ήηαλ ηα 29,6 έηε˙ ην 67,5% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 32,5% 

άληξεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ δνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη κόλν 

ην 11% δηακέλνπλ ζε κνλάδεο ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο. 
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 ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ην 82% ησλ εξσηεζέλησλ δελ εξγαδόηαλ ηελ πεξίνδν 

ηεο έξεπλαο, ελώ ην 71% εμ‟ απηώλ ζα ήζειαλ λα εξγαζηνύλ. Έλα ζεκαληηθό 

επίζεο εύξεκα ήηαλ ην όηη ην 57% απάληεζαλ πσο είραλ εθπαηδεπηεί λα θάλνπλ 

θάπνηα εξγαζία, ελώ νη ππόινηπνη δελ είραλ ιάβεη θακία εθπαίδεπζε.  

 Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, απνθαζίδνπλ σο 

επί ην πιείζηνλ κόλνη ηνπο γηα ην πώο ζα δηαζέζνπλ ηνλ απνγεπκαηηλό ηνπο ρξόλν 

θαη πεξίπνπ νη κηζνί πεγαίλνπλ ζε θάπνηα ιέζρε ειεπζέξνπ ρξόλνπ. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο έθαλαλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα νη πεξηζζόηεξνη 

ζπκκεηάζρνληεο ήηαλ ηα ςώληα, ε έμνδνο γηα θαγεηό ή θαθέ θαη ε επίζθεςε ζε 

ζπίηη θίινπ ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη όκσο θαη ην γεγνλόο πσο ην 80% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζα επηζπκνύζε λα απνθαζίδεη ν ίδηνο/ε ίδηα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζα έθαλε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ.  

 ην ζεκαληηθό ηνκέα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο απηόλνκεο κεηαθίλεζεο, ην 

59% ησλ αηόκσλ απάληεζε πσο ρξεηάδεηαη θάπνηνλ λα ηνλ/ηελ ζπλνδέςεη γηα λα 

πάεη εθεί πνπ ζέιεη. Οη ηξόπνη κεηαθίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν 

είλαη ην ιεσθνξείν θαη ην κεηξό, αιιά πνιιέο θνξέο πεγαίλνπλ ζηνλ πξννξηζκό 

ηνπο θαη πεξπαηώληαο. Γπζηπρώο όκσο κόλν ην 57% ησλ ζπκκεηερόλησλ 

δήισζαλ πσο αηζζάλνληαη αζθάιεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηα ΜΜΜ.  

 ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ γηα 

ζέκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο. Δίλαη κάιινλ απνγνεηεπηηθό ην όηη ην 47% 

απάληεζε πσο δελ έρεη ιάβεη θακία ελεκέξσζε γηα ην ζεμ, ελώ παξάιιεια ην 

60% ζα ήζειε λα μέξεη πεξηζζόηεξα γηα ην ζέκα. Σα πεξηζζόηεξα άηνκα είραλ 

ελεκεξσζεί από ηνπο γνλείο ηνπο. 
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6. πκπεξάζκαηα 

Ζ Moneith  (1999) δηεξεπλώληαο ηελ ¨κεηάβαζε¨ ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

από ηελ αλήιηθε ζηελ ελήιηθε δσή δηαηππώλεη κηα ζεηξά ξόισλ ηνπο νπνίνπο 

θαιείηαη ην άηνκν λα αλαιάβεη γηα λα πεξάζεη ζηελ ελειηθηόηεηα. Παξόιν πνπ όπσο 

αλαθέξεη δε πξόθεηηαη γηα ζηάζηκεο θαηαζηάζεηο,  αιιά πάληνηε γηα δπλακηθνύο 

ξόινπο πνπ δηακνξθώλνληαη κε ην ρξόλν, θαηαιήγεη ζε κηα ζεηξά 5 ελήιηθσλ ξόισλ 

πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ην άηνκν, νη ξόινη απηνί είλαη: 

 Ζ εξγαζία 

 Ζ απηόλνκε δηαβίσζε 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ 

 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (θηιίεο, επηθνηλσλία θιπ) 

 Οη δηαθπιηθέο ζρέζεηο (νηθνγέλεηα θιπ) 

 

Σν εξεπλεηηθό καο ζρέδην ζε γεληθέο γξακκέο πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη όινπο 

απηνύο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη θξίλεηαη όηη 

άιινηε ζε κεγάιν βαζκό θαη άιινηε ζε κηθξόηεξν ηα θαηάθεξε πξνζεγγίδνληαο θαη 

δηαηππώλνληαο αλάγθεο απηνλόκεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ. 

 

Πέξα από ηα παξαπάλσ, έλα θπξίαξρν ζεκείν όπσο ζε θάζε έξεπλα είλαη ην πνηνο 

είλαη ν ¨εληέισλ¨ηελ έξεπλα δειαδή πνηνο ηε ¨παξαγγέιλεη¨ θαη γηα πνηνπο ιόγνπο. 

ηε πεξίπησζή καο πξόθεηηαη γηα δύν θνξείο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε πξνζέγγηζε ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

πεξηζζόηεξν θνηλσληνινγηθή από όηη άιισλ νκνεηδώλ ηεο Αηηηθήο ή θαη ηεο Διιάδαο 

γεληθόηεξα. Δπίζεο δε πξέπεη λα μερλάκε ηα πιαίζηα ζηα νπνία δηεμήρζε ην 

εξεπλεηηθό κα ζρέδην. Πξόθεηηαη γηα ην Δπξσπατθό Έηνο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
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θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. πλππνινγίδνληαο ινηπόλ ηα παξαπάλσ 

πηζηεύνπκε όηη ην ζρέδηό καο έρεη κηα πεξηζζόηεξν εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληνινγηθή 

πξνζέγγηζε θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηά ην πιείζηνλ ηνπο δηαηππώλνπλ 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη εληζρύνπλ δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ. 

 

Ρίρλνληαο κηα πξνζεθηηθή καηηά ζηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνύζακε λα θαηαιήμνπκε 

ζε δύν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 Καηαξράο ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ εθπαηδεύνληαη – 

εμππεξεηνύληαη από ηνπο δύν θνξείο είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλα. Αλ 

ζεσξήζνπκε σο θνηλσληθό απνθιεηζκό απηό πνπ αλαθέξεηαη από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε σο απόθιηζε από ην ¨θνηλό γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο..¨ 

(Ληζζαβόλα 2000), ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλάο καο ππνιείπνληαη θαηά πνιύ από ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό. Αλ θαη 

πξόθεηηαη γηα ελήιηθεο θαηά βάζε (κέζνο όξνο ειηθίαο 29 έηε), ειάρηζηνη 

εξγάδνληαη, έλαο κηθξόο αξηζκόο θαηνηθεί κόλνο ηνπ ή ζε κνλάδα 

ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο, νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη θηιίεο 

βαζίδνληαη από ηε δπλαηόηεηά ηνπο κεηαθίλεζεο, ν ειεύζεξόο ηνπο ρξόλνο 

είλαη δηακνξθσκέλνο αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή ζύλζεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε από άιινπο. 

 Έλα δεύηεξν θύξην ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνβάιιεη από ηελ έξεπλά καο είλαη 

ε αλάγθε δηα βίνπ ζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ. Οη πεξηζζόηεξεο 

επηζπκίεο πνπ εθθξάζηεθαλ αιιά θαη νη πεξηζζόηεξεο αλάγθεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ δύλαηαη κέζα από δηαδηθαζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

ππνζηήξημεο λα πξνζεγγηζηνύλ θαη αληηκεησπηζηνύλ. Γηα λα γίλεη όκσο απηό 
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ρξεηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πέξα από ηε θιαζηθή 

εθπαίδεπζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή πνπ πξέπεη λα μεθηλά από ηε πξώηε ζρνιηθή 

ειηθία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο (πρ δηαρείξηζε ρξεκάησλ, απηόλνκε κεηαθίλεζε θιπ) θαη ζε 

εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα αθνύ όπσο δείρλνπλ ηα επξήκαηά καο ππάξρεη 

κεγάιε δηαθνξά από άηνκν ζε άηνκν. 

 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο ζπλεγνξνύλ επίζεο θαη ζε δύν αθόκε ζεκεία πνπ 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία:  

 Πξώηα ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο ηεο παξόληνο ζρεδίνπ, θαζώο ε 

αλππαξμία παξνκνίσλ εξεπλώλ ηε θαζηζηά πνιύηηκε ηόζν ζηα ρέξηα 

κειεηεηώλ θαη δηακνξθσηώλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη 

γεληθόηεξα γηα αλζξώπνπο πνπ αλήθνπλ ζην ρώξν ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία (γνλεηθέο νξγαλώζεηο, εηδηθνύο επαγγεικαηίεο θιπ). 

 Καηόπη, ε αλίρλεπζε ησλ αλαγθώλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο – 

εμππεξεηνύκελνπο ζηνπο δύν θνξείο (ΔΣΗΑ, ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ) παξόιν πνπ 

εμαζθαιίδεη ζε έλα βαζκό θάπνηα εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία 

(αλαιπηηθόηεξα αλαθέξνληαη θάπνηα ζηνηρεία ζην ζρεηηθό θεθάιαην) δε 

παύεη λα γελλά θάπνηα άιια εξσηεκαηηθά πέξα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ. Θα 

ήηαλ δειαδή σθέιηκν λα δνύκε αλ ηα επξήκαηα  καο ζα ήηαλ παξόκνηα αλ 

είρακε απεπζπλζεί ζε άιινπο θνξείο  πέξα από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αιιά 

θαη ζε θνξείο από άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο (πέξαλ ηεο Αηηηθήο). Ζ 

πξνζσπηθή καο εκπεηξία καο δείρλεη όηη ηόζν ε πξνζέγγηζε αλά θνξέα 

δηαθέξεη (αλάινγα θαη κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν ησλ 

νηθνγελεηώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ) θαη επίζεο ε πξαγκαηηθόηεηα ζε 
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θάπνηεο από ηηο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο δείρλεη όηη ηα άηνκα 

εθεί έρνπλ ιηγόηεξεο επθαηξίεο θαη πεξηζζόηεξεο αλάγθεο. Δίλαη ινηπόλ 

αλάγθε γηα κηα γεληθεπκέλε έξεπλα πνπ ζα βαζηζηεί ζηα δηθά καο 

επξήκαηα θαη ζα απεπζπλζεί ζε κεγαιύηεξν δείγκα από όιε ηελ Διιάδα. 
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Παράρτημα 1 

 

Έρευνα για τισ ανάγκεσ αυτονόμηςησ / υποςτήριξησ ατόμων με νοητική υςτέρηςη. 

ερωτηματολόγιο 

 

Αριθμόσ ςυνζντευξησ  

Όνομα ςχολείου, φορζα 

κατάρτιςησ, οργάνωςησ 

ελ. χρόνου κλπ 

 

Όνομα ςυντευξιαςτή   

Ημερομηνία  

Παρουςία υποςτηρικτή Ναι Όχι 

 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

“Πριν ξεκινήςουμε,  θα ήταν χρήςιμο να γνωριςτοφμε και να ξέρω λίγα πράγματα για ςένα. 

Λοιπόν,  πρώτα……….”   

 

(Σε περίπτωςη που το πρόςωπο υποςτήριξησ απαντά ςτην ερώτηςη, υπογραμμίςτε εφόςον 

υπάρχει  ςχετικό κουτί. Αν δεν υπάρχει ανάλογο κουτί , προχωρήςτε ςτην επόμενη 

ερώτηςη).  

 

Δ1.  Πόζσλ ρξνλώλ είζαη;  ______  

Απάντηςη από τον υποςτηρικτή Ναι 

 

Δ2.  Δίζαη άλδξαο ή γπλαίθα; (Α ή Γ)  ______   
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Απάντηςη από τον υποςτηρικτή Ναι 

 

 

Δ4.  Με πνηνλ ζπγθαηνηθείο;   

1. Γνλείο  

2. ύληξνθν / ζρέζε 

3. άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

4. θίιν / θάπνηνλ άιιν (πρ ζε κνλάδα ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο)  

5. κε ακεηβόκελν γηα απηή ηελ εξγαζία πξόζσπν 

6. κόλνο 

Απάντηςη από τον υποςτηρικτή ναι 

 

Δ5. ε πνηα πεξηνρή ηεο Αζήλαο δεηο;______________________________________ 

Απάντηςη από τον υποςτηρικτή Ναι 

 

Δ6.  Ση είλαη ην ζπίηη ζνπ;    

1. Μνλνθαηνηθία 

2. Γηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία 

3. Γηπινθαηνηθία, νηθνγελεηαθή θαηνηθία 

4. άιιν  (παξαθαιώ, πεξηέγξαςε) 

______________________________________________ 

Απάντηςη από τον υποςτηρικτή ναι 

 

Δ7.  Πόζα ρξόληα δεηο εθεί ;  

1. όιε ζνπ ηε δσή 

2. πεξηζζόηεξν από 10 ρξόληα 

3. πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα 

4. ιηγόηεξν από 5 ρξόληα 

Απάντηςη από τον υποςτηρικτή ναι 

 

Δ8.  Γελλήζεθεο ζηελ Διιάδα ;   
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1. λαη 

2. όρη 

Απάντηςη από τον υποςτηρικτή ναι 

 

 

Αλ ζηε ζπλέληεπμε παξίζηαην ππνζηεξηθηήο ηνπ αηόκνπ ξσηείζηε θαη ην 

Δ10.  Πνηα είλαη ε ζρέζε κε ηνλ/ηελ …… (όλνκα).  Δίζαη……  

1. γνλέαο 

2. ζύληξνθνο 

3. άιιν ζπγγεληθό πξόζσπν 

4. θίινο  

5. εθπαηδεπηήο  

6. ππνζηεξηθηήο 

7. άιιν (παξαθαιώ, πεξηέγξαςε) 

______________________________________________ 

 

 

ΑΝ ΠΑΡΔΤΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ – Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ  

Δ11.  Πνηνο απήληεζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ απηνύ ηνπ κέξνπο ; 

1. ν εξσηνύκελνο κόλνο ηνπ 

2. ν ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ 

3. εξσηνύκελνο θαη ππνζηεξηθηήο από θνηλνύ 
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1.  ΔΡΓΑΗΑ 

A)   “Πξόθεηηαη ηώξα λα ζε ζνπ θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηα 

επαγγέικαηα”.  

Δ12.  Δξγάδεζαη θάπνπ απηή ηε ζηηγκή ;   

1. λαη 

2. όρη  

 

Αλ όρη εξγαζία πξνρώξεζε ζηηο εξσηήζεηο  Δ13 θαη Δ14 

Αλ λαη εξγαζία πξνρώξεζε ζηελ εξώηεζε Δ15  

 

Δ13.  Γηαηί δελ εξγάδεζαη;   

_____________________________________________________________________
___ 
 

Δ14.  Θα ήζειεο λα εξγαζηείο;  

1. λαη  

2. όρη 

 

Δ15.  Ση δνπιεηά θάλεηο; 

_______________________________________________________ 

 

Δ16.  Πόζεο ώξεο ηελ εβδνκάδα εξγάδεζαη; 

______________________________________ 

 

Δ17.  Δίλαη απηέο νη ώξεο πνπ ζα ήζειεο λα δνπιεύεηο εβδνκαδηαία;  

1. λαη 
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2. όρη 

 

Δ18.   Θα ήζειεο λα δνπιεύεηο πεξηζζόηεξν / ιηγόηεξν; 

1. Πεξηζζόηεξν 

2. Ληγόηεξν 
 

Δ19.  νπ αξέζεη ε δνπιεηά ζνπ; 

1. λαη 

2. όρη 

 

Δ20.   νπ θέξζεθε πνηέ θαλείο άζρεκα ζηε δνπιεηά ζνπ; 

1. λαη  

2. όρη 

 

Δ21.  Γηάιεμεο εζύ ηη δνπιεηά ζα θάλεηο;  

1. λαη 

2. όρη 

 

ΑΝ ΟΥΗ,  

Δ22.  Πνηνο απνθάζηζε ηη δνπιεηά ζα θάλεηο; 

______________________________________ 

 

Δ23.  Πιεξώλεζαη γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεηο; 

1. λαη 

2. όρη  

 

Δ26.  Σα ρξήκαηα από ηελ εξγαζία ζνπ ηα παίξλεηο εζύ ή θάπνηνο άιινο πνπ ζε 

θξνληίδεη;  (αλ πιεξώλεζαη κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό ζνπ, ζεκαίλεη όηη πιεξώλεζαη εζύ)  

1. εγώ 

2. θάπνηνο άιινο 

 

Δ27.  Πνηνο απνθαζίδεη ηη ζα θάλεηο ηα ρξήκαηα από ηελ εξγαζία ζνπ ;   

1. εγώ 

2. θάπνηνο άιινο 



45 
 

3. εγώ ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ άιιν 

Δ33. ε βνήζεζε θάπνηνο λα βξεηο απηή ηε δνπιεηά;  

1. λαη 

2. όρη  

Δ35.  Αλ ΝΑΗ πνηνο; 

1. γνλέαο 

2. ζύληξνθνο 

3. ζπγγελήο 

4. θίινο 

5. εθπαηδεπηήο θιπ 

6. θάπνηα Κνηλσληθή Τπεξεζία 

7. ΟΑΔΓ ή άιιν θέληξν επξέζεσο εξγαζίαο 

8. άιιν (πεξηγξάςηε)………………………….. 

 

Δ28.  Δξγάδνληαη (εξγάδνληαλ) νη γνλείο ζνπ;  

1. λαη 

2. όρη  

 

 

 

ΑΝ ΠΑΡΔΤΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ – Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ  

Δ30.  Πνηνο απήληεζε ηε πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ απηνύ ηνπ κέξνπο ; 

1. ν εξσηνύκελνο κόλνο ηνπ 

2. ν ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ 

3. εξσηνύκελνο θαη ππνζηεξηθηήο από θνηλνύ 

 

B) Αλαδεηώληαο κηα δνπιεηά  

“Πξόθεηηαη ηώξα λα ζνπ θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εύξεζε κηαο δνπιεηάο”  

Δ31.  Δθπαηδεύηεθεο πνηέ γηα λα θάλεηο κηα δνπιεηά; 

1. λαη 

2. όρη  
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Δ32.   Ξέξεηο  θάπνηνλ πνπ ζα κπνξνύζε λα ζε βνεζήζεη λα βξεηο δνπιεηά;  

1. λαη 

2. όρη 

3. δε ρξεηάδνκαη βνήζεηα 

 

Δ34.  ε βνεζά θάπνηνο ζηελ εύξεζε εξγαζίαο; 

1. λαη 

2. όρη  

 

Δ35.  Αλ ΝΑΗ πνηνο; 

9. γνλέαο 

10. ζύληξνθνο 

11. ζπγγελήο 

12. θίινο 

13. εθπαηδεπηήο θιπ 

14. θάπνηα Κνηλσληθή Τπεξεζία 

15. ΟΑΔΓ ή άιιν θέληξν επξέζεσο εξγαζίαο 

16. άιιν (πεξηγξάςηε)………………………….. 

 

ΑΝ ΠΑΡΔΤΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ – Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ 

Δ36.  Πνηνο απήληεζε ηε πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ απηνύ ηνπ κέξνπο ; 

4. ν εξσηνύκελνο κόλνο ηνπ 

5. ν ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ 

6. εξσηνύκελνο θαη ππνζηεξηθηήο από θνηλνύ 

 

 

2.  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

“Σώξα ζα θνπβεληηάζνπκε ζρεηηθά κε ηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν” 

Δ37.   Απνθαζίδεηο εζύ ην ηη ζα θάλεηο ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν ηα απνγεύκαηα; 

1. λαη    

2. όρη 

 

Δ38.   Απνθαζίδεηο εζύ ην ηη ζα θάλεηο ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν ηα βξάδηα; 



47 
 

1. λαη 

2. όρη 

 

Δ39.  Πεγαίλεηο ζε θάπνηα Λέζρε, θάπνηα δξαζηεξηόηεηα; 

1. λαη 

2. όρη 

 

(εκείσζε: λα βξείηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην όλνκα ηεο Λέζρεο- δξαζηεξηόηεηαο (Υ) 

γηα ηε ζπλέρεηα) 

 

Δ41.  νπ αξέζεη λα πεγαίλεηο ζην X;  

1. λαη 

2. όρη  

 

Δ42.  Θέισ λα ζθεθηείο θαη λα κνπ πεηο πνηεο από ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο 

ειεπζέξνπ ρξόλνπ έθαλεο ην ηειεπηαίν κήλα. 

1. Πήγεο γηα ςώληα  

2. Πήγεο ζε έλα κπαξ ή έλα θιακπ  

3. Γηα θαγεηό ζε έλα καγαδί ή γηα θαθέ 

4. ε κηα βηβιηνζήθε 

5. Γηα έλα ζπνξ, θνιύκπη θιπ 

6. Δπηζθέθζεθεο ην ζπίηη ελόο θίινπ 

7. Πήγεο θνκκσηήξην  

8. Πήγεο ζην γήπεδν λα δεηο έλα ζπνξ (όρη ζηε  TV)  

9. Πήγεο  ζηλεκά ή  ζέαηξν 

10. Κάηη άιιν:…………… 

 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΜΖΝΑ, ΡΧΣΖΔ… 

Δ43.  νπ αξέζεη λα πεγαίλεηο / θάλεηο…. ; 

1. ςώληα  

2. κπαξ ή θιακπ  

3. γηα θαγεηό ή θαθέ έμσ  

4. ζηε βηβιηνζήθε 

5. γηα ζπνξ θιπ 

6. λα επηζθέπηεζαη ζπίηηα θίισλ  

7. θνκκσηήξην  
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8. λα παξαθνινπζείο ζπνξ (όρη ζηε  TV) 

9. ζην ζηλεκά ή ζην ζέαηξν  

 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΜΖΝΑ , ΡΧΣΖΔ 

Δ44.  Θα ζνπ άξεζε λα πεγαίλεηο / θάλεηο πην ζπρλά 

1. ςώληα  

2. κπαξ ή θιακπ  

3. γηα θαγεηό ή θαθέ έμσ  

4. ζηε βηβιηνζήθε 

5. γηα ζπνξ θιπ 

6. λα επηζθέπηεζαη ζπίηηα θίισλ  

7. θνκκσηήξην  

8. λα παξαθνινπζείο ζπνξ (όρη ζηε  TV) 

9. ζην ζηλεκά ή ζην ζέαηξν  

 

Δ45.  Πήγεο δηαθνπέο ην ηειεπηαίν ρξόλν; 

1. λαη  

2. όρη 

 

ΑΝ ΝΑΗ 

Δ48.  Πνπ πήγεο δηαθνπέο;  

1. ζην νηθνγελεηαθό εμνρηθό  

2. ζε μελνδνρείν / ελνηθηαδόκελν δσκάηην 

3. ζην ηόπν θαηαγσγήο / ζε ζπγγελείο 

4. άιιν: ….. …….. …………. ………….. 

 

Δ49.  Με πνηνλ ζέιεηο λα παο δηαθνπέο θέηνο ;  

1. κε ηνπο γνλείο  

2. κε θίινπο 

3. κε ζπγγελείο 

4. κε έλα ζύληξνθν 

5. κε ην ζρνιείν, θέληξν, νκάδα θιπ 

6. κόλνο 
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Δ50.  Πεγαίλεηο κηθξέο εθδξνκέο δηήκεξεο – ηξηήκεξεο;  

1. λαη  

2. όρη 

 

Δ51.  Ση ζνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν λα θάλεηο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζνπ; 

_____________________________________________________________________
___ 
 

Δ52.  Κάλεηο αξθεηά ……………………………… (απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

Δ51). Θα ήζειεο λα ην θάλεηο παξαπάλσ;  

1. λαη, ην θάλσ αξθεηά 

2. όρη, ζα ήζεια παξαπάλσ 

 

 

Δ55.  Θα ήζειεο λα απνθαζίδεηο πεξηζζόηεξν εζύ γηα ην ηη ζα θάλεηο ζηε 

θαζεκεξηλή δσή ζνπ;  

1. λαη 

2. όρη 

 

Δ56.  Όηαλ ζέιεηο (ή αλ ήζειεο) λα κάζεηο γηα πηζαλέο δξαζηεξηόηεηεο ειεπζέξνπ 

ρξόλνπ, πνηνλ ζα ξσηνύζεο ; 

1. ηνπο γνλείο ζνπ 

2. έλα ζύληξνθν 

3. έλα ζπγγελή 

4. έλα θίιν 

5. έλαλ εθπαηδεπηή, ππνζηεξηθηή θιπ 

6. ζα ξσηνύζεο ζην Γήκν – γεηηνληά ζνπ 

7. ην ζρνιείν / Λέζρε / θιπ 

8. ηε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ  / ρνιείνπ θιπ 

9. άιιν 

 

ΑΝ ΠΑΡΔΤΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ – Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ 

Δ57. Πνηνο απήληεζε ηε πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ απηνύ ηνπ κέξνπο ; 

1   ν εξσηνύκελνο κόλνο ηνπ 
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2 ν ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ 

3 εξσηνύκελνο θαη ππνζηεξηθηήο από θνηλνύ 

 

 

 

3.  ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 

A) ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΕΩΖ 

ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ Δ ΠΗΣΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ 

Δ58.  Έξρεηαη θαλείο ζην ζπίηη ζνπ ρσξίο λα ζε ξσηήζεη ή όηαλ δελ ην ζέιεηο? 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ59.  Μπαίλεη θαλείο ζην δσκάηην ζνπ ρσξίο λα ζε ξσηήζεη ή όηαλ δελ ηνλ ζέιεηο?    

3. Ναη 

4. Ορη 

 

ΑΝ ΝΑΗ 

Δ60.  Πνηόο ην θάλεη απηό?  

1. Δξγαδόκελνο ηνπ ζπηηηνύ ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο   

2. Κάπνηνο ζπγθάηνηθνο 

3. Οηθνγέλεηα ή θίινο πνπ ΓΔΝ ζπγθαηνηθεί καδί ζνπ 

4. Άιινο (δηεπθξίληζε). …………………………………………………….. 

 

Δ61.  Όηαλ θάπνηνο έξρεηαη λα ζε επηζθεθηεί, κπνξείηε λα κείλεηε κόλνη ; 

1. Ναη 

2. Όρη 

 

Δ62.   Αλνίγεη πνηέ θάπνηνο άιινο ηελ αιιεινγξαθία ζνπ ρσξίο λα ζε ξσηήζεη?  

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ63.   Μπνξείο λα είζαη κόλνο ζνπ γηα όζν ρξόλν ζέιεηο?   
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1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ64.  Πνηόο απήληεζε ηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο  απηνύ ηνπ κέξνπο; 

1. Σν άηνκν κόλν ηνπ 

2. Ο ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ  

3. Σν άηνκν θαη ν ππνζηεξηθηήο καδί  

 

B) ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

Δ65.  Δζύ επηιέγεηο πόζα ρξήκαηα κπνξείο λα μνδέςεηο θάζε εβδνκάδα; (ή θάπνηνο 

άιινο απνθαζίδεη πόζα ρξήκαηα κπνξείο λα έρεηο;) 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ66.  Δζύ επηιέγεηο ηα πξάγκαηα πνπ ζα αγνξάζεηο κε ηα ρξήκαηά ζνπ;  

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ67.  Δρεηο αξθεηά ρξήκαηα γηα λα θάλεηο ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεηο; 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ68.  ε βνεζάεη θάπνηνο γηα λα πξνζέρεηο ηα ρξήκαηα ζνπ;   

1. Ναη 

2. Ορη 

 

 ΑΝ ΝΑΗ 

Δ69.   Πνηόο ζε βνεζάεη; 

1. Γνλέαο 

2. ύληξνθνο 

3. Άιινο ζπγγελήο 

4. Φίινο 

5. Δξγαδόκελνο ηνπ ζπηηηνύ ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο / επί πιεξσκή ππνζηεξηθηήο   
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6. Κνηλσληθέο ππεξεζίεο 

7. Αιινο (δηεπθξίληζε) ………………………………………….. 

 

Δ70.  Θα ήζειεο πεξηζζόηεξε βνήζεηα γηα λα πξνζέρεηο ηα ρξήκαηα ζνπ;  

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ71.  Από πνηόλ;  

1. Γνλέαο 

2. ύληξνθνο 

3. Αιινο ζπγγελήο 

4. Φίινο 

5. Δξγαδόκελνο ηνπ ζπηηηνύ ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο / επί πιεξσκή ππνζηεξηθηήο   

6. Κνηλσληθέο ππεξεζίεο 

7. Αιινο 

 

ΑΝ ΠΑΡΔΤΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ – Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ  

Δ72.  Πνηόο απάληεζε ηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο  απηνύ ηνπ κέξνπο; 

1. Σν άηνκν κόλν ηνπ 

2. Ο ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ  

3. Σν άηνκν θαη ν ππνζηεξηθηήο καδί  

 

Γ) ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ  

“Θέισ ηώξα λα ζθεθηείο γηα ην ηη θάλεηο όηαλ ζέιεηο λα παο θάπνπ” 

Δ73.  Όηαλ ζέιεηο λα παο θάπνπ, ρξεηάδεζαη ζπλήζσο θάπνηνλ λα πάεη καδί ζνπ; 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

ΑΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΒΟΖΘΔΗΑ  

Δ74.   Τπάξρεη ζπλήζσο θάπνηνο πνπ ζε βνεζά όηαλ ζέιεηο λα παο θάπνπ ή ζπλήζσο 

πξέπεη λα πεξηκέλεηο κηα άιιε θνξά;   

1. Τπάξρεη θάπνηνο 

2. Πξέπεη λα πεξηκέλσ 
 

ΑΝ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΒΟΖΘΔΗΑ  
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Δ75.  Όηαλ ζέιεηο λα παο θάπνπ, ζπλήζσο κπνξείο λα θηάζεηο εθεί;  

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ76. Πσο πεγαίλεηο ζπλήζσο εθεί πνπ ζέιεηο;   

1. Πεξπαηώληαο  / (ζε αλαπεξηθή θαξέθια)  

2. ε πεγαίλεη ε νηθνγέλεηα / θίινο κε απηνθίλεην  

3. ε πεγαίλεη εηδηθό ιεσθνξείν /απηνθίλεην κε άιια άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε  

4. Σαμί 

5. Λεσθνξείν / ηξακ (κέζα καδηθήο κεηαθνξάο)  

6. Σξέλν   

7. Μεηξό   

8. Πνδήιαην 

 

Δ77.  Έρεηο  πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο;   

1. Ναη 

2. Ορη 

3. Γελ ηα ρξεζηκνπνηώ πνηέ 

 

Δ78. Αηζζάλεζαη αζθαιήο όηαλ ρξεζηκνπνηείο ηα 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο; 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

Δ79.   Πόζν εύθνιν είλαη γηα ζέλα λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο; 

1. Πνιύ εύθνιν  

2. ρεηηθά εύθνιν   

3. Καζόινπ εύθνιν  

 

Δ80.  Πόζν εμππεξεηηθό βξίζθεηο ζπλήζσο ην πξνζσπηθό ησλ κέζσλ καδηθή 

κεηαθνξάο;  
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1. Πνιύ εμππεξεηηθό  

2. ρεηηθά εμππεξεηηθό  

3. Καζόινπ εμππεξεηηθό  

4. Πάληα ζπλνδεύεηαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην πξνζσπηθό  

 

Δ81.  Έρεηο εθπαηδεπηεί λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο; 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

 

ΑΝ ΟΥΗ 

Δ82.  Θα ήζειεο λα κάζεηο λα ηα ρξεζηκνπνηείο κόλνο ζνπ;  

1. Ναη 

2. Ορη 

 

ΑΝ ΠΑΡΔΤΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ – Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ  

Δ83.  Πνηόο απάληεζε ηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο  απηνύ ηνπ κέξνπο; 

1. Σν άηνκν κόλν ηνπ 

2. Ο ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ  

3. Σν άηνκν θαη ν ππνζηεξηθηήο καδί  

 

 

4.  ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 

“Σέινο, ζα ήζεια λα ζνπ θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη πην 

πξνζσπηθέο θαη λα αθνξνύλ ην ζεμ” 

Δ84.  νπ έρεη κηιήζεη θαλείο γηα ην ζεμ; 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

ΑΝ ΝΑΗ 
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Δ85.  Πνηόο;  

1. Γνλέαο 

2. ύληξνθνο 

3. Αιινο ζπγγελήο 

4. Φίινο 

5. Τπνζηεξηθηήο / πξνζσπηθό ΤΓ  

6. „Άιινο (δηεπθξίληζε).  

 

Δ86.  Θα ήζειεο λα μέξεηο πεξηζζόηεξα γηα ην ζεμ? 

1. Ναη 

2. Ορη 

 

ΑΝ ΠΑΡΔΤΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ – Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ  

Δ87.  Πνηόο απήληεζε ηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο  απηνύ ηνπ κέξνπο;   

1. Σν άηνκν κόλν ηνπ 

2. Ο ππνζηεξηθηήο κόλνο ηνπ  

3. Σν άηνκν θαη ν ππνζηεξηθηήο καδί  

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο 
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