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Βαζιλική Θεοδώροσ,
«Νοημαηοδοηήζεις ηης παιδικής ηλικίας

ζηο γύριζμα ηοσ

αιώνα : εθελονηικές ζσζζωμαηώζεις και επίβλεψη ηης σγείας ηων
παιδιών»
(θείκελν ππό δηακόξθσζε)
Η ηζηνξία ησλ θξνληίδσλ πγείαο κε απνδέθηε ην παηδί ηνπνζεηείηαη ζηε
δηαζηαύξσζε δύν επηζηεκνληθώλ παξαδόζεσλ κε πξόζθαηε αλάπηπμε: ηεο
θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
Ακθηζβεηώληαο ηε γξακκηθή εμέιημε ηεο ηαηξηθήο πξνόδνπ, ε θνηλσληθή ηζηνξία ηεο
ηαηξηθήο άλνημε γόληκα πεδία ζηε δηεξεύλεζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ
ζπκπιέθνληαη γύξσ από ηελ πγεία ησλ πιεζπζκώλ, ηελ ηζηνξηθνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο
ηεο αξξώζηηαο, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
νξγάλσζε ηεο δεκόζηαο πγείαο, θαζώο θαη ην πνιηηηζκηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν
λνεκαηνδνηήζεθαλ νη ηαηξηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο. Από ηελ άιιε κεξηά, ε
θνηλσληθή θαη ε πνιηηηζκηθή ηζηνξία έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ
κεηαβαιιόκελνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν
ηέκλεηαη ε ειηθία σο αλαιπηηθή θαηεγνξία κε εθείλεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ θύινπ. Από
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κηα ζεηξά κειεηώλ επηρεηξνύζε λα αλαδείμεη κε
πνηνπο ηξόπνπο ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ ελειίθσλ απέλαληη ζην ζώκα ηνπ παηδηνύ
ζπλδέεηαη κε επξύηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Κεληξηθή
ζεκαζία ζηηο κειέηεο απηέο παίδεη ε έλλνηα ηεο «ηαηξηθνπνίεζεο» ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ ζπληειέζηεθε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο
ζην δηάζηεκα 40 ρξόλσλ πεξίπνπ, από ην 1880 κέρξη ην 1920, όηαλ α) ν ξόινο ηνπ
θξάηνπο ζε ζέκαηα επίβιεςεο ηεο πγείαο θαη επηηήξεζεο ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο
εληζρύζεθε, β) ε ηαηξηθή δηείζδπζε ζε όιεο ηηο όςεηο ησλ θπζηθώλ θαη δηαλνεηηθώλ
ηαμηλνκήζεσλ, επηηεξήζεσλ, ηξόπσλ ζεξαπείαο θαη ζεζκνζέηεζεο ηεο πγείαο, θαη γ)
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ην παηδί σο ππνθείκελν, αληηθείκελν θαη πξόβιεκα επηλνήζεθε από ηνλ ηαηξηθό
ιόγν1.
Η εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζπκβαίλεη ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
θαηαγξάθνληαη αιιαγέο ζηελ αληίιεςε ηνπ ζώκαηνο σο νηθνλνκηθνύ κεγέζνπο ζην
πιαίζην

ηεο

παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο

.

Σπγρξόλσο

ε

παηδηθή

ειηθία

επαλαπξνζδηνξίδεηαη θάησ από ηελ επίδξαζε αιιαγώλ, όπσο ε ζεζκνζέηεζε ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ν πεξηνξηζκόο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ
νηθνγελεηαθνύ αηζζήκαηνο2. Σην πιαίζην απηό, ε αλάπηπμε ηεο παηδηαηξηθήο σο
δηαθξηηήο εηδηθόηεηαο θαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζηαηηζηηθήο ηεο παηδηθήο
ζλεζηκόηεηαο ήηαλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ κεηάβαζε ζηε λέν ξνκαληηθή
αληίιεςε γηα ην παηδί. Υπό ηελ επηξξνή ελόο ιόγνπ γηα ηελ εζληθή
απνηειεζκαηηθόηεηα, ην ζώκα ηνπ παηδηνύ γίλεηαη αληηιεπηό νινέλα θαη εληνλόηεξα
ζε κηα πξννπηηθή απόδνζεο ελόο βηνινγηθνύ θεθαιαίνπ ζην κέιινλ. Ο ηαηξηθόο
ιόγνο πνπ αλαπηύρζεθε ζηε βάζε κηαο ζεηηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο έδηλε έκθαζε ζηε
καζεκαηηθνπνίεζε ησλ ζσκαηηθώλ δεδνκέλσλ. Σπλέβαιε έηζη ζηελ θαιιηέξγεηα
επγνληζηηθώλ αλεζπρηώλ ζρεηηθά κε ηελ βηνινγηθή αμία ηεο λέαο γεληάο θαη ηε
δηακόξθσζε ζηεξενηύπσλ ζρεηηθά κε ηε θπζηνινγία ηνπ θύινπ. Η ρξήζε ησλ
αλαιπηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ Φνπθώ είλαη εκθαλήο ζηηο

πξνζπάζεηεο απηέο πνπ

αληηκεησπίδνπλ ηελ ηαηξηθνπνίεζε σο ζύλζεηε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη όρη κόλν
ηελ επέθηαζε θαη ηε βειηίσζε ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ηε δηάδνζε κηαο
ζσκαηηθήο θνπιηνύξαο, δηακνξθσκέλεο

θαη ειεγρόκελεο από έλα νινέλα

ηζρπξόηεξν ηαηξηθό ζώκα.
Με βάζε απηέο ηηο παξαδνρέο ε έξεπλά κνπ ζα επηρεηξήζεη λα δηεξεπλήζεη ην
ξόιν πνπ έπαημαλ εζεινληηθέο νξγαλώζεηο ζηε δεκηνπξγία ελόο πιαηζίνπ επίβιεςεο
ηεο πγείαο ηνπ παηδηνύ, ζηελ επηβνιή κηαο ζσκαηηθήο θνπιηνύξαο ηεο παηδηθήο
ειηθίαο θαη ζηε δηακόξθσζε κίαο ζεκαληηθήο παξακέηξνπ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο
έλλνηαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, απηήλ ηεο πγείαο. Παξάιιεια ζα επηρεηξήζεη λα
θαηαλνήζεη ην ξόιν ησλ εζεινληξηώλ ζηε δηάδνζε πνιηηηζκηθώλ πξαθηηθώλ πνπ ζα
δηεπθόιπλαλ ηελ απνδνρή ηνπ ηαηξηθνύ ιόγνπ ζηηο κεηέξεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ.
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Roger Cooter (επηκ.), In the Name of the Child. Health and Welfare 1880-1940, Λνλδίλν θαη Νέα
Υόξθε, Rutledge 1994, εηζαγσγή 2-18 .
2
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά έδεημε ζηε κειέηε ηεο ε θνηλσληνιόγνο Viviana Zelizer, Pricing the
Priceless Child: The Changing Social Value of Children, Princeton University Press, Πξίλζηνλ1985, ε
λνκνζεζία γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ
Ακεξηθή ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα ζπλέβαιαλ ζηε κεηαηξνπή ηνπ εξγαδόκελνπ παηδηνύ πνπ
ζπλεηζέθεξε ζηε θησρή νηθνγέλεηά ηνπ ζε καζεηή ρσξίο νηθνλνκηθή αμία.
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αζρνιεζώ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε κηαο ζπζζσκάησζεο
πνπ έγηλε πεξηζζόηεξν γλσζηή σο Παηξησηηθό Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη
Αληηιήςεσο3 γηα ηελ πεξίνδν 1914-1940.
Οη ζύιινγνη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πγηεηλήο
Τηο δύν πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα, δεκηνπξγνύληαη εζεινληηθέο
ζπζζσκαηώζεηο κε ζηόρν ηε δηαπαηδαγώγεζε ηνπ θνηλνύ ζηηο αξρέο ηεο πγηεηλήο θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ αζζελεηώλ, θπξίσο όζσλ ζεσξνύληαλ ππεύζπλεο γηα
πςειή ζλεζηκόηεηα, όπσο ε εινλνζία, ε θπκαηίσζε, ηα αθξνδίζηα. Οη ζύιινγνη
απηνύ ηνπ ηύπνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζπλήζσο γύξσ από κηα ηαηξηθή πξνζσπηθόηεηα∙
ζπρλά δηαιύνληαλ όηαλ απηή εμέιηπε.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεζμος καηά ηης

Φσμαηιώζεως, ν Σύλλογος Προς Περιζηολήν ηων Ελωδών Νόζων θαη ε Εηαιρεία
Υγιεινής, απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Με ηηο απόπεηξεο απηέο, ζηηο
νπνίεο απνηππσλόηαλ ε απμαλόκελε επηξξνή ηεο ηαηξηθήο ειίη ζην δεκόζην ρώξν,
εγθαηληάδεηαη κηα λέα θάζε ζηελ ηζηνξία ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ. Παξόιν πνπ
ε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο πξνεξρόηαλ από ηνπο γλσζηνύο θύθινπο ηεο αζηηθήο ηάμεο,
θπξίσο ηεο δηαζπνξάο, θαη ε νξγάλσζή ηνπο ζηεξηδόηαλ ζηε γπλαηθεία παξνπζία,
ζεκαληηθόο αξηζκόο ησλ κειώλ ησλ ζπιιόγσλ απηώλ ήηαλ γηαηξνί ελώ ζηα
δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνύιηα εθιέγνληαλ επίζεο γηαηξνί.
Σηνλ ίδην θύθιν ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ θαη άιιεο εζεινληηθέο
νξγαλώζεηο, ζπλήζσο γπλαηθώλ, πνπ ρσξίο λα έρνπλ έλα ηόζν ηζρπξό επαγγεικαηηθό
πξνθίι, είραλ ηελ ηάζε λα εληάζζνπλ ηηο θξνληίδεο πγείαο θαη πξόλνηαο γηα ηελ
παηδηθή ειηθία ζηνπο ζηόρνπο ηνπο. Ο Σύνδεζμος Ελληνίδων θαη ν Παηριωηικός
Σύνδεζμος ηων Ελληνίδων, γηα παξάδεηγκα, είραλ ζπζηήζεη, ηελ ίδηα πεξίνδν,
ηκήκαηα πγηεηλήο πνπ απεπζύλνληαλ ζηηο κεηέξεο θαη ηα παηδηά. Ο ηειεπηαίνο, πνπ
ηδξύζεθε ην 1914, ζπζπεηξώλνληαο έλα επξύ θάζκα επηζηεκόλσλ, δηαλννπκέλσλ θαη
επηρεηξεκαηηώλ γύξσ από ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα,

είρε ζπζηαζεί σο

ζύιινγνο

γπλαηθείαο θηιαλζξσπίαο γηα λα αμηνπνηήζεη ηελ θνηλσληθή εκπεηξία πνπ είραλ
απνθηήζεη νη Διιελίδεο ζηε δηάξθεηα ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ, είηε σο εζειόληξηεο
λνζνθόκεο είηε ζην πιαίζην θηιαλζξσπηθώλ δξάζεσλ. Σηνλ απόερν ησλ πνιέκσλ, ε
θηιαλζξσπηθή βνήζεηα ηνπ Παηξησηηθνύ Σπλδέζκνπ ησλ Διιελίδσλ ζηξεθόηαλ ζηηο
3

Η νλνκαζία αλαθέξεηαη ζε κία πεξίνδν ηεο δξάζεο ηνπ ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη εδώ. Ο
Σύιινγνο, ν νπνίνο αξρηθά νλνκαδόηαλ Παηξησηηθή Έλσζηο Διιελίδσλ (1914-1917) άιιαμε αξθεηέο
θνξέο όλνκα, θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο θαη ζθνπνύο.
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νηθνγέλεηεο ησλ επηζηξάησλ, πνπ έραηξαλ κηαο κνξθήο πξνζηαζίαο από ην παιάηη ηελ
πεξίνδν απηή. Σε θαηξό εηξήλεο, νη εζειόληξηεο ηνπ ζπιιόγνπ αζρνινύληαλ, κεηαμύ
άιισλ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξέπεκπαλ ζηελ πγηεηλή, όπσο ήηαλ ε δηάδνζε
πγηεηληζηηθώλ αξρώλ ζηηο κεηέξεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, ε νξγάλσζε ζπζζηηίσλ
θαη ε παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε παηδηά απόξσλ νηθνγελεηώλ. Δπεξεαζκέλνο από
γεξκαληθά πξόηππα, ν Σύλδεζκνο ηόληδε ηνλ πξνιεπηηθό θαη δηνξζσηηθό ραξαθηήξα
ηεο

εζεινληηθήο

παξέκβαζεο

αζθώληαο

θξηηηθή

ζε

παιαηόηεξεο

κνξθέο

θηιαλζξσπίαο. Δπηρεηξνύζε έηζη λα εηζαγάγεη λέεο έλλνηεο, όπσο απηή ηεο θνηλσληθήο
εξγαζίαο θαη λεσηεξηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία αγαζνεξγία θαη ηελ
πγηεηλή. Η επηζεώξεζε ησλ ζπηηηώλ ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ από ηηο εζειόληξηεο ηνπ
ζπλδέζκνπ απνζθνπνύζε ηόζν ζηε δηάδνζε ησλ αξρώλ πγηεηλήο όζν θαη ζηελ
ελεκέξσζε ησλ αξρώλ γηα ηηο εζηίεο κόιπλζεο. Οη εζειόληξηεο θπξίεο ιεηηνπξγνύζαλ
έηζη σο βνεζνί ησλ γηαηξώλ ζηνλ αγώλα γηα ην μεξίδσκα ησλ πξνιήςεσλ αιιά θαη
ηνλ έιεγρν εμάπισζεο κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ, κε ζηόρν ηε

δηακόξθσζε

πγηεηληζηηθώλ αληηιήςεσλ ζην εζσηεξηθό ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο.
Σηε δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνύ από ηηο δπλάκεηο ηεο Αληάλη θαη ηνπ Α΄
παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ εληαηηθνπνίεζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο
ηδξύνληαο δηάθνξα ηκήκαηα θνηλσληθήο βνήζεηαο. Μαο ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ε
δξάζε ηνπ ηκήκαηνο πγηεηλήο απηή ηελ πεξίνδν. Οη εθιατθεπκέλεο δηαιέμεηο γηα ην
θνηλό, ε έθδνζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ κε ζπκβνπιέο πγηεηλήο, ε δηελέξγεηα
εκβνιηαζκώλ, ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ππαηζξίνπ ζρνιείνπ ζηελ Αζήλα, γηα
θαρεθηηθά παηδηά πνπ ζεσξνύληαλ ύπνπηα γηα θπκαηίσζε θαζώο θαη ε ίδξπζε
καζεηηθήο πνιπθιηληθήο, πνπ ζα παξείρε ηαηξηθέο

ζπκβνπιέο,

θάξκαθα, είδε

αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ηξόθηκα ζε άπνξα παηδηά, απνηεινύζαλ ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο
ηνπ ηκήκαηνο πγηεηλήο πνπ ιεηηνπξγνύζε ππό ηελ θαζνδήγεζε γηαηξώλ. Τν 1917,
κεηά ηελ πνιηηηθή αιιαγή, ε θπζηνγλσκία ηνπ ζπιιόγνπ άιιαμε. Μεηνλνκάζηεθε ζε
Παηξησηηθό Ίδξπκα Πεξηζάιςεσο θαη από θηιαλζξσπηθό ζσκαηείν ππό ηελ επνπηεία
ηεο βαζίιηζζαο, κεηαηξάπεθε ζε έλαλ ηδηόηππν νξγαληζκό, ζηνλ νπνίν ζα
ζπλδπαδόηαλ ε θξαηηθή κέξηκλα κε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Σηε θάζε απηή
ζηειερώζεθε από πξόζσπα πξνζθείκελα ζηε βεληδειηθή παξάηαμε. Οη απνδέθηεο ηεο
βνήζεηαο αλαδεηήζεθαλ ζηνπο πξόζθπγεο. Τν 1920 επαλήιζε ζην πξνεγνύκελν
θαζεζηώο θαη όλνκα, ελώ ην 1922 κεηνλνκάζηεθε θαη πάιη ζε Παηξησηηθό Ίδξπκα
Πεξηζάιςεσο θαη ην 1929 ζε Παηξησηηθό Ίδξπκα Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνύ (ΠΙΠΠ).
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Η αιιαγή θαζεζηώηνο ζήκαηλε θαη δηαθνξεηηθό ηξόπν ζπλεξγαζίαο κε ην
θξάηνο θαη ηξόπν νξηζκνύ ηνπ ΓΣ. Σηαδηαθά, ζηε δεθαεηία ηνπ 1920,ην Παηξησηηθό
Ίδξπκα Πεξηζάιςεσο, αλέιαβε πξσηνβνπιίεο όρη κόλν γηα ηελ θάιπςε ησλ
επεηγνπζώλ αλαγθώλ ησλ πξνζθύγσλ αιιά θαη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ζύγρξνλεο
πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ, ηδηαίηεξα ηνπ βξέθνπο.
Γεκηνπξγήζεθαλ ηκήκαηα πξνζηαζίαο επηηόθσλ,

ηκήκαηα πξνζηαζίαο βξεθώλ,

ηκήκαηα αζζελώλ βξεθώλ θαη λεπίσλ, ηκήκαηα πξνζηαζίαο εμσγάκσλ θαη
εγθαηαιεηπόκελσλ βξεθώλ θαη παίδσλ, ηκήκαηα παηδηθώλ εμνρώλ, ζπζζηηίσλ ,
ηκαηηνζήθεο θαζνδεγήζεσο θαη παξαθνινπζήζεσο, θαη

ηκήκαηα πηνζεζίαο.

Καζηεξώζεθαλ βξαβεία γηα ηα πγηή βξέθε επηδηώθνληαο έηζη λα αληακείςνπλ ηηο
κεηέξεο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο. Σηηο ινγνδνζίεο ηνπ
Σπλδέζκνπ γίλεηαη ζαθέο όηη βνήζεηα απαηηεί σο όξν ηελ απνδνρή ηεο ηαηξηθήο
επίβιεςεο θαη ηε ζπκκόξθσζε ζηηο επηηαγέο ηεο. Η ζπλεξγαζία ηνπ ηδξύκαηνο κε
θξαηηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη δηαλννύκελνπο ηνπ θηιειεύζεξνπ ρώξνπ, νη νπνίνη είραλ
παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ίδξπζε ηεο Γεληθήο Δηαηξείαο πξνο Πξνζηαζίαλ ηεο
Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Ηιηθίαο (1924), πξνζέδσζαλ κία δηεζλή δηάζηαζε ζην έξγν
ηνπ θαζώο ζπλέβαιαλ ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθώλ πνπ είραλ παγησζεί ζην πιαίζην
δηεζλώλ εζεινληηθώλ νξγαληζκώλ πγείαο θαη πεξίζαιςεο. Από ηε δνκή απηή πξνήιζε
ην1936 ην Παηξησηηθό Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αληηιήςεσο, ην ΠΙΚΠΑ,
ην νπνίν, παξά ηηο πνιηηηθέο θαη πνιηηεηαθέο αιιαγέο πνπ επεξέαζαλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ, αλαδείρζεθε ζε θύξην θνξέα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία ηνπ
παηδηνύ ζην Μεζνπόιεκν. Παξά ηνλ απμαλόκελε δηείζδπζε ηνπ θξάηνπο θαη ηε
ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπ ζε θξαηηθή ππεξεζία, ην ΠΙΚΠΑ δηαηήξεζε ηνλ εζεινληηθό
ηνπ ραξαθηήξα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1940. Φξεζηκνπνηώληαο έλα δίθηπν
εζεινληξηώλ επηρείξεζε λα ζπκβάιεη όρη κόλν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο
ζλεζηκόηεηαο αιιά θαη ζηελ πγηεηληζηηθή δηαθώηηζε ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ θαη ηε
δηακόξθσζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηξόηεηαο θαη ηεο θαλνληθόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ παηδηθνύ ζώκαηνο.
Σηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί απηόο ν ηδηαίηεξνο ζεζκόο πνπ
ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηηο θηιαλζξσπηθέο, εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ην θξάηνο θαη
δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο ηεο παηδηθήο
ειηθίαο σο πεδίνπ θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη θνηλσληθνύ ειέγρνπ ησλ ζπκπεξηθνξώλ
ησλ ρακειόηεξσλ ζηξσκάησλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη :
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α) ηνλ ηξόπν ζπγθξόηεζεο θαη κεηακόξθσζεο ηνπ ζπιιόγνπ, ηηο ηδηαίηεξεο
κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ αλαπηύζζνληαη, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ
δηακνξθώλνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπιιόγνπ κεηαμύ κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ πνπ
αλαιακβάλνπλ εζεινληηθό έξγν θαη ησλ γηαηξώλ.
β) ηνπο ζηόρνπο θαη ην λόεκα πνπ δίλνπλ ηα κέιε ζε απηνύο ζηηο δηάθνξεο
θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σε πνηεο παξαδόζεηο ζηεξίδεηαη; Πώο κε ηε δξάζε ηνπο
επηρεηξνύλ λα πξνζδώζνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν ζηελ έλλνηα ηεο πγείαο, λα
θαηαζθεπάζνπλ εξγαιεία γηα ηε κέηξεζή ηεο.
γ) ην θνηλσληθό πξνθίι, ηελ επαγγεικαηηθή ζύλζεζε θαη ην θύιν ησλ κειώλ
ηνπ θαζώο θαη ηα δίθηπα θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ ζρέζεσλ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ν
ζύιινγνο.
δ) ην πώο ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ
κε ηα ππνθείκελα ζηα νπνία απεπζύλεηαη ε δξάζε ηνπο
ε) ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε από ηε θηιαλζξσπία ζηελ θξαηηθή αλάιεςε ησλ
θξνληίδσλ πγείαο θαη πξόλνηαο γηα ην παηδί θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε θξαηηθή
δηείζδπζή επεξεάδεη ηε κνξθή ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο
ζη) ην ξόιν ηεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο ζηελ αιιαγή ζηόρσλ θαη απνδεθηώλ.
δ) ην πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν πνπ δίλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πγείαο θαη ηεο
νκνξθηάο από ηα ππνθείκελα κέζα από ηνπο ιόγνπο θαη ηε δξάζε ηνπο
ε) ηε ζπκβνιή ηνπ ηαηξηθνύ ιόγνπ ζηελ θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο ηεο
παηδηθήο ειηθίαο.
Θ) ηε ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ ηα κέιε ηνπ κε κέιε άιισλ ζπζζσκαηώζεσλ
θαη εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ, όπσο ν Ακεξηθαληθόο Δξπζξόο Σηαπξόο θαη νη
θεκηληζηηθέο νξγαλώζεηο ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
Αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα επηρεηξεζεί λα ζπλδπαζηεί είλαη ην
θύιν, ην ζώκα, ε παηδηθή ειηθία, ελώ ηα δηάθνξα πεδία αθνξνύλ ηελ πξνπαγάλδα,
ηελ πνιηηηθή, ηνλ επγνληζκό, ηελ εζληθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ηε κεηξόηεηα
Οη πεγέο από ηηο νπνίεο ζα αληιεζνύλ ζηνηρεία αθνξνύλ ηόζν αξρεία
ππεξεζηώλ, ζπιιόγσλ θαη πξνζώπσλ πνπ έπαημαλ ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΙΚΠΑ
(θπξίσο γηαηξώλ) θαη θπξηώλ ηνπ ΓΣ , όζν θαη ινγνδνζίεο, θαηαζηαηηθά θαη
λνκνζεηηθά θείκελα. Αθόκε, ελεκεξσηηθό πιηθό, πξνπαγαλδηζηηθά έληππα, αθίζεο,
ζηαηηζηηθέο θαη δειηία θαηαγξαθήο ησλ παηδηώλ.
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Η παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν – ΔΚΤ) θαη
από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ
Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) – Δξεπλεηηθό Φξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: ΘΑΛΗΣ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία
ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Τακείνπ.
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