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Η αποτίμηση της απώλειας μέσα στο χρόνο
Αυτή η χρονιά αποδείχθηκε ότι ήτανε μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε τη γνωριμία με τις θεωρίες του Weiss. Το 1973
διατύπωσε τη θεωρία της «σχετικής απομόνωσης». Ποιο συγκεκριμένα περιέγραψε μια θεωρία απώλειας και ανάκτησης η οποία
εστιάζει στους υποκείμενους σχεσιακούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς που αφορούν στη διαδικασία προσαρμογής. Σύμφωνα
με τον Weiss αισθήματα μοναξιάς προκαλούνται από έλλειμα ενός ή και πλέον σχεσιακών μηχανισμών όπως η πρόσδεση, η
κοινωνική ενσωμάτωση και η επαναβεβαίωση της αξίας. Διαφοροποιεί δύο τύπους μοναξιάς, η πρώτη προκύπτει από κοινωνική
απομόνωση και είναι αποτέλεσμα ελλείμματος κοινωνικής ενσωμάτωσης, ενώ η δεύτερη, αυτή της συναισθηματικής μοναξιάς,
όπου προκύπτει σαν έλλειψη αξιόπιστης μορφής πρόσδεσης, όπως ένας σύντροφος. Αν και αρχικά η συγκεκριμένη θεωρία
εξελίχθηκε για να περιγράψει στενές σχέσεις ιδιαίτερα αυτές μεταξύ συζύγων φαίνεται να έχει εφαρμογή στην καθημερινή
κοινωνική ζωή, σε φιλίες, συνεργασίες και άλλα. Η απώλεια του ατόμου με το οποίο υπάρχει ισχυρός δεσμός πρόσδεσης οδηγεί
σε σύγχυση ταυτότητας (Weiss, 1973) ενώ η προσαρμογή στην απώλεια απαιτεί την συγκρότηση μιας καινούργιας εικόνας
εαυτού. Συνεχίζοντας επισημαίνει ότι η απώλεια μια μορφής πρόσδεσης μπορεί να υποκατασταθεί μόνο με μια άλλη στενή
σχέση εγγύτητας. Άλλου τύπου υποστηρικτικές φιλίες δεν μπορούν να αποζημιώσουν την απώλεια. Φαίνεται ότι κάθε απώλεια
είναι μοναδική και αυτός είναι ο λόγος που αυτός ο χρόνος στην Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. υπήρξε για εμάς εξαιρετικά απαιτητικός. Στις
13 Ιουλίου απεβίωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος, καθηγητής Philippe Mazet, ένας από τους σημαντικότερους κλινικούς, διεθνώς
επίτιμος καθηγητής Ιατρικής, παιδίατρος, παιδοψυχίατρος. Ανέπτυξε το δικό του θεωρητικό μοντέλο παρέμβασης σε βρέφη,
νήπια και εφήβους. Το έργο του αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο για τη σύγχρονη θεωρία και θεραπευτική πρακτική του κλάδου.
Ήταν μεγάλη τιμή για εμάς μία μεγάλη προσωπικότητα όπως ο Philippe Mazet να υπηρετήσει ως Επίτιμος Πρόεδρος όλα αυτά
τα χρόνια. ‘Ενας άλλος αγαπημένος συνάδελφος και Ιδρυτικό Μέλος της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. έφυγε από κοντά μας τον Οκτώβρη. Ο
κλινικός Γεώργιος Φρέρης υπήρξε παιδοψυχίατρος αφιερωμένος στην επιστήμη του και η δουλειά του θα παραμείνει συνώνυμη
με την αγάπη και τη φροντίδα προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
- Weiss R. S., 1973 Loneliness: The experience of emotional and social isolation
- MIT Press, Cambridge, MA.
- Weiss R. S., 1993. Loss and recovery. Stroebe M. S., Stroebe W., Hansson R. O., ed.
- Handbook of bereavement: Theory, research and intervention 271-284. Cambridge University Press, New York.
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Editorial
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The appraisal of loss within time
In commemoration of Pr Phillipe Mazet & Georges Freris
This year had been turned out to be a great opportunity to get aquentance with theories similar to those of Weiss. In 1973 proposed
the theory of relational loneliness. In specific he describes a theory of loss and recovery that focuses on the psychological and relational
mechanisms underlying the adjustment process. According to him, feelings of loneliness may result from a deficit in one or more
relational functions, such as attachment, social integration, and reassurance of worth. He makes the distinction of two types of
loneliness, one deriving from social isolation and is caused by a lack of social integration, while another of emotional isolation
where loneliness is caused by the absence of a reliable attachment figure, such as a partner. Although initially developed for intimate
relationships and spouses it seems as easily applicable to our social life, friendships, partnerships etc.
Loss of an attachment figure leads to identity impairment (Weiss 1973) while the adjustment to loss requires the development of a
new self-concept.
In addition, Weiss argued that the loss of an attachment figure can only be substituted by another close and intimate bond. Other
supportive friendships cannot compensate for the loss.
It seems that every loss is unique and this is the reason why this year for APPAC was exceptionally demanding.
In July 13 our Honorary President Pr. Phillipe Mazet passed away one of the foremost clinicians Emeritus Professor of medicine,
paediatrician child and adolescents psyciatrists. He develop his own theoretical models for intervntion to infants young children
adolescents. His work became a milestone for the contemporary theories and therapeutic practice in the field.
It was a great honour for us, that a great personality like Philipe Mazet served as Honorary President all these years.
An other beloved colleague and devoted clinician left us. George Freris was one of the founding members of APPAC. His work will
remain synonymus with love and care towards children and their families.
- Weiss R. S., 1973 Loneliness: The experience of emotional and social isolation
- MIT Press, Cambridge, MA.
- Weiss R. S., 1993. Loss and recovery. Stroebe M. S., Stroebe W., Hansson R. O., ed.
- Handbook of bereavement: Theory, research and intervention 271-284. Cambridge University Press, New York.
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Ιατρικά Ηθικά διλήμμματα: Η περίπτωση
του κυρίου Perry από μία ψυχιατρική οπτική
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο άρθρο αυτό, σχολιάζεται η περίπτωση του Mr. Perry έτσι όπως παρουσιάζεται από τον Tarris
Rosell, PhD, DMin.
Ο Mr Perry είναι ένας χρόνιος ασθενής με σοβαρά προβλήματα υγείας, 83 ετών , ο οποίος
ζει με την βοήθεια βηματοδότη και απινιδωτή. Συζεί με μια γυναίκα, έχει παιδιά και εγγόνια.
Κάποια στιγμή, κουρασμένος από την εξάρτηση του από το νοσοκομειακό περιβάλλον και τα
βοηθήματα που τον κρατούν στη ζωή (βηματοδότης, απινιδωτής), ζητά από τους θεράποντες
ιατρούς να του αφαιρέσουν τα βοηθήματα και να τελειώσει τη ζωή του γλυτώνοντας από το
¨μαρτύριο¨ της ιατρικής εξάρτησης και τεχνολογίας. Μετά από συμβούλιο των νοσοκομειακών
ιατρών δίδεται η έγκριση να αφαιρεθεί ο βηματοδότης και απινιδωτής σύμφωνα με τη Αρχή της
Αυτονομίας, και ο Mr. Perry πεθαίνει, παρουσία της συντρόφου του, του εγγονού του και του
γιου του. Ο συγγραφέας διατυπώνει την ευχή του να μην είχε πάρει τέτοια απόφαση ο ασθενής
ούτως ώστε να είχε την δυνατότητα να περάσει περισσότερο χρόνο με το παιδί και τον εγγόνο
του. Αναφέρονται ο σεβασμός στην Αρχή της Αυτονομίας, Ειλικρίνειας και Εμπιστευτικότητας,
Προστασίας της Ιδιωτικότητας, Κόστους - Οφέλους και το ρητορικό ερώτημα αν τέτοιες
περιπτώσεις αποτελούν, από πλευράς ιατρικής, την περίπτωση ενός ¨καλού θανάτου¨ ή
υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Στο άρθρο, δεν αναφέρεται από πλευράς ιατρών, η απόφαση για
Ψυχιατρική εκτίμηση του ασθενούς, στα πλαίσια Διασυνδετικής - Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής.
Η γνώμη μας είναι ότι σε περίπτωση που ο ασθενής δυνητικά έπασχε από Καταθλιπτικό
Σύνδρομο, τότε η επιθυμία του να πεθάνει θα αποτελούσε Σύμπτωμα και όχι Eλεύθερη
Aπόφαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα θα πρέπει να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, κατά
την γνώμη μας, ο ασθενής να τίθεται σε αντικαταθλιπτική αγωγή και μετά από ένα εύλογο
διάστημα τριών μηνών να ξαναρωτάται αν επιμένει στην απόφασή του. Πάντα πρέπει με την
βοήθεια όλων των ιατρικών ειδικοτήτων να δίδεται μια ευκαιρία στην ζωή.
SUMMARY
In this paper the Case of Mr Perry will be discussed as it is presented by Tarris
Rosell, PhD, Dmin, Rosemary Flanigan Chair at the Center for Practical Bioethics (1).
Important bioethical questions that arise from the case report, are discussed along
with the significance of Psychiatric evaluation in such cases, in order to exclude
depressive disorders.
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Introduction

Discussion

We will discuss the case of Mr. Perry as it is described by Tarris
Rosell, PhD, DMin, noting that Psychiatric evaluation should
always be proceeded before taking any other action when the
patient sees death as a solution.

A. The author discusses three of least “take-aways” from
pondering this situation.

Material and Method
The Case
“Mr. Perry (not his real name) was 83 years old and had several
medical problems. He had spent the past several months in and
out of hospitals and rehab. Prior to that, he lived independently
in a small Midwestern town. Widowed many years ago, he
subsequently enjoyed the company of a lovely lady friend who
lived down the street from the Perry home. He had five adult
children and numerous grandchildren.
Life should have been relatively good for this octogenarian. But
life was not good. Not anymore. “My body is all worn out. I’m
worn out. Don’t want to do this anymore, Doc. They say I can’t
go home and be safe. And I’m NOT going to a nursing home.
No way! Just stop that little gadget that shocks me and the
part that keeps my heart going. I want them stopped. Yes, the
pacemaker, too. A magnet will stop it, right? Just do it. Please.”
Mr. Perry had a cardiac resynchronization therapy defibrillator
(CRT-D) implanted a few years ago. It included an electrical
pacing component for heart rhythms, on which the patient was
100% dependent. The defibrillator had shocked him, more than
once, just before he came to the hospital E.R. with this request.
That was the last straw for Mr. Perry. No more shocks for him.
No nursing home or rehab or hospitalizations or medications.
And no more mechanical pacing either. “I’m tired of fighting.”
Deactivating an internal defibrillator is one thing. The patient’s
cardiologist didn’t need an ethics consultation for that decision.
“If he doesn’t want to be shocked again, that’s his decision. And
if it went off again after he’d requested it stopped, that could be
a kind of torture,” she reasoned. Deactivation happened quickly
after admission from the Emergency Department. A “Do Not
Attempt Resuscitation” order was placed in the chart.
But the pacemaker, also? He wanted it stopped. Ought we do so?
Would that be ethically respectful of this patient’s autonomy?
Or would it be physician-technician assisted suicide?
“If we stop the pacemaker, Mr. Perry, you will die within a few
minutes.”
“Yes, I know. I’m tired of fighting. Please.”
A hospital ethics consultation landed on the side of
permissibility and respect for a capacitated patient’s autonomy.
Subsequently, Mr. Perry had his wishes respected, and he died
peacefully surrounded by family and a family friend, who read
scripture and offered prayer. A priest chaplain had previously
given last rites. His lady friend sat by his side, held his hand,
stroked his arm and said, “We’ve had good years together, but
you’ve suffered enough. I’ll let you go.” Mr. Perry’s last words
were, “Thank you.”
6

i. “Is pacemaker deactivation an assisted suicide?”
The author says that “One survey of cardiologists indicated that
77.6% (n=787) had been involved in pacemaker deactivation.
Only 34.4% reported being comfortable doing so” (2).
Also, in a case review, mentioned in this article by two
bioethicists -physicians, debate the issue and one of them
claims that doing so, would be assisted suicide (3).
It seems that this case is too close to the grey line between
suicidality and permissible refusal of life-straining people.
We mostly agree with the author that “we do not all agree”.
In fact, my thesis is in accordance with those physicians who
disagree. Hippocrates in his Oath says: “ I will not give a lethal
drug to anyone if I am asked, nor will I advise such a plan”
(lethal drug, in our case, represents, according to my personal
opinion, a contemporary modern analogy, for the action of
stopping the pace maker) (4).
ii. “Is informed consent process both oral and written,
for cardiovascular electronic devices, ought to include
discussion of deactivation and end-of-live decisions?”
We agree with the authors that “This paucity of information
provided patients regarding deactivation ought to change” (5).
iii. “Did the patient choose rightly?”
Were patient’s values ordered rightly?
The author having in mind probably the principles of Benefit
and Harm - Maximizing Benefit and Minimizing Harm,
(Spending more time with his grandchildren. One of them was
in the room when Grandpa died) disagree with the patient’s
decision: “I would hope to value and choose differently”, if he
was in the same situation, notes the author.
we agree with the above statement.
B. Personal Supplementary Question
In our personal opinion another question comes to my mind.
Was the patient’s wish a true free- will personal decision, or
a symptom manifestation of a possible co-existing depressive
disorder?
In that case, a psychiatric evaluation should be administered
and if the patient was suffering from depression too, he should
be administered anti-depressive medication and have the
chance to find out by himself, in a period of two months under
anti-depressive medication, if he continues to insist on his
decision for the stopping of pacemaker.
Conclusion
The author protects patient’s personal data by using a false
name for the patient according to the principle of Privacy and
Confidentiality. The principle of Autonomy was also respected

Medical Ethical Dilemmas: The case of Mr Perry in a psychiatric perspective
by the Cardiologist, by deactivating the internal defibrillator.
Furthermore, the Hospital Ethics Consultation, landed of the
side of permissibility (of stopping the pacemaker also) and
respect for a capacitated patient’s Autonomy.
The significance of Psychiatric evaluation in such cases is very
important because if a chronic patient with cardiovascular
disease is found suffering from a depressive syndrome also, he
should be given a chance through anti-depressive medication.
Physicians have to be sure 100% that they are in accordance
with the principle of Persons Without the Capacity to Consent.
In this case a psychiatric condition, if it is present, eliminates
the patient’s true capacity to consent. That’s why psychiatric
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγκριση της αντλίας ινσουλίνης με
τα παραδοσιακά σχήματα ενέσεων
ινσουλίνης στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε παιδιά και εφήβους
με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1
Αναστασίου Ευθυμία,

Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περδικάρης Παντελεήμων,

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής - Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρέχει μια περίληψη των
υπαρχουσών δημοσιεύσεων σχετικά με τη σύγκριση της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης με τα παραδοσιακά
σχήματα ενέσεων ινσουλίνης στη σωστή και με λιγότερες επιπλοκές ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1
και κατά επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιατρικών ασθενών.
Υλικό και μέθοδος. Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της τελευταίας πενταετίας από το
2015 έως το 2020, με τη χρήση της βάσης δεδομένων PubMed. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν μελέτες που
αναφέρονταν στις καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης και στην αντλία έγχυσης ινσουλίνης.
Αποτελέσματα. Ανακτήθηκαν 1673 μελέτες και ύστερα από περαιτέρω εξέταση των τίτλων και των περιλήψεων
ανακτήθηκαν 22 μελέτες. Δεκατρείς μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια και εξετάστηκαν περαιτέρω.
Συμπεράσματα. Στις περισσότερες μελέτες υπερτερούσαν τα οφέλη της αντλίας ινσουλίνης σε σύγκριση με τις
καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης και τα άτομα που την χρησιμοποιούσαν ανέφεραν καλύτερη ποιότητα ζωής.
Λέξεις-κλειδιά: διαβήτης τύπου 1, παιδιά, ινσουλίνη, αντλία ινσουλίνης, ποιότητα ζωής

Comparison of health-related quality of life in
children and adolescents with Type 1 diabetes.
The use of insulin pump against the schemes of
multiple insulin injections. A review of the literature
ABSTRACT
Aim. The aim of this study was to provide a summary of the existing published knowledge
comparing the insulin pump with the traditional daily injections in the correct and with fewer
complications regulation of Type 1 Diabetes and consequently in improving the quality of life
of the pediatric patients.
Materials and methods. A review of the literature with a period of publication from 2015
to 2020 took place using PubMed database. Studies that referred to insulin pumps and daily
insulin injections were included in the review.
Results. 1673 studies were retrieved and after further examination of the titles and abstracts,
22 studies were retrieved. Thirteen studies fulfilled the eligibility criteria and were examined
further.
Conclusions. In most studies, the benefits of insulin pump use outweighed the daily insulin
injections, and those who used it reported a better quality of life.
Keywords: type 1 diabetes, children, adolescents, insulin, insulin pump, quality of life
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Σύγκριση της αντλίας ινσουλίνης με τα παραδοσιακά σχήματα ενέσεων ινσουλίνης
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης ορίζεται διεθνώς από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως: «μια μεταβολική διαταραχή
πολλαπλής αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια
υπεργλυκαιμία, λόγω διαταραχών του μεταβολισμού των
υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών και η οποία
είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας στην έκκριση ή τη δράση της
ινσουλίνης ή και των δύο». Διακρίνεται σε: i) νεανικό διαβήτη
(Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1), ii) διαβήτη των ενηλίκων
(Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2), iii) διαβήτη κύησης και iv)
άλλους τύπους σακχαρώδη διαβήτη (1,2).
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) είναι από τα πιο
κοινά χρόνια μεταβολικά νοσήματα στα παιδιά, επηρεάζοντας
τόσο εκείνα που νοσούν όσο και τις οικογένειές τους (3).
Είναι μια χρόνια αυτοάνοση νόσος στην οποία το ίδιο
το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή επιτίθεται στα
β-κύτταρα των νησιδίων του Langerhans του παγκρέατος,
με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή τους που
εκδηλώνεται αρχικά με ελάττωση και τελικά με εξάλειψη της
παραγωγής της ινσουλίνης (4). Το αποτέλεσμα της πλήρους
ή σχετικής ανεπάρκειας ινσουλίνης προκαλεί υπεργλυκαιμίααυξημένη γλυκόζη αίματος- η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές όπως τύφλωση,
νεφρική ανεπάρκεια, νευροπάθεια, ακρωτηριασμό άκρου,
στεφανιαία νόσο, περιφερική αγγειοπάθεια και ευπάθεια σε
λοιμώξεις (5).
Η νόσος σχετίζεται με την ανάγκη αυστηρού ελέγχου και την
τήρηση του σχεδίου φροντίδας, που εκφράζονται κυρίως ως
συχνές εξετάσεις του ποσού της γλυκόζης στο αίμα, χρήση
συγκεκριμένου διαιτολογίου, καθώς και θεραπείας. Η χρήση
μίας τέτοιας θεραπείας έχει τις δυνατότητες να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής και να μειώσει το βαρύ φορτίο της
ασθένειας (6). Η επίτευξη του θεραπευτικού στόχου, δηλαδή
του άριστου γλυκαιμικού ελέγχου, μπορεί να γίνει είτε με
τα σχήματα των πολλαπλών ενέσεων που περιλαμβάνουν
καθημερινή ενέσιμη χορήγηση ινσουλίνης μακράς δράσης
και ενέσεις ινσουλίνης ταχείας δράσης για την ενεργειακή
εκμετάλλευση της παρεχόμενης από τα γεύματα γλυκόζης
στο αίμα, είτε με συνεχή υποδόρια έγχυση ινσουλίνης κατά
την οποία η ινσουλίνη ταχείας δράσης χορηγείται συνεχώς σε
μικρές ποσότητες, με τη δυνατότητα τροποποίησης της δόσης
όταν απαιτείται, μέσω αντλίας ινσουλίνης. Και οι δυο τύποι
θεραπείας απαιτούν συχνή παρακολούθηση της γλυκόζης
του αίματος- τουλάχιστον τέσσερις φορές την ημέρα- όπως,
επίσης, της πρόσληψης υδατανθράκων, της άσκησης και
άλλων παραμέτρων που μπορεί να προκαλούν μεταβολή της
γλυκόζης στο αίμα, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για
την τροποποίηση της δοσολογίας ινσουλίνης (7). Μελέτες
έχουν δείξει ότι η σωστή χρήση της αντλίας ινσουλίνης είναι
πιο αποτελεσματική από τις πολλαπλές ημερήσιες ενέσεις στη
διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα χωρίς το άτομο
να εκτίθεται σε αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Επιπλέον
και σύμφωνα με τις αναφορές των ίδιων των ασθενών, η
χρήση αντλίας ινσουλίνης παρέχει καλύτερη ποιότητα ζωής σε
σύγκριση με αυτή που αναφέρουν τα άτομα που καθημερινά
κάνουν πολλαπλές ενέσεις ινσουλίνης (8).
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Ο ΣΔ1 είναι μια νόσος η οποία επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα
ζωής των ατόμων που νοσούν αλλά και των οικογενειών τους,
τη σχέση με τους συνομηλίκους τους, προκαλεί προβλήματα
στη σχολική επίδοση, βλάπτει την ποιότητα του ύπνου,
προκαλεί αλλαγές στη διάθεση και διαταράζει την καθημερινή
λειτουργία (9,10). Επιπλέον, αποτελεί σημαντική πηγή άγχους
για την οικογένεια και τους φροντιστές, επηρεάζοντας την
ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ευημερία των νέων και
των οικογενειών, οδηγώντας σε υποβέλτιστο έλεγχο της
γλυκόζης (11). Ο φόβος επεισοδίων υπογλυκαιμίας είναι το
σημαντικότερο εμπόδιο στην εντατικοποίηση της θεραπείας.
Η αντιμετώπισή του ΣΔ1 σε μικρά παιδιά, κάτω των 7 ετών,
δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις για τις οικογένειες και του
φροντιστές τους. Τα μικρά παιδιά μπορεί να έχουν ακανόνιστες
διατροφικές συνήθειες, καθώς και μεταβαλλόμενο επίπεδο
σωματικής δραστηριότητας από μέρα σε μέρα, καταστάσεις
που συμβάλλουν στην αύξηση του κίνδυνου εμφάνισης
επεισοδίων υπογλυκαιμίας. Σε αυτή τη νεαρή ηλικία
αρκετά παιδιά δεν έχουν την αναπτυξιακή ωριμότητα να
αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να μεταφέρουν στους
ενήλικες ή φροντιστές τα συμπτώματα υπογλυκαιμίας ή
υπεργλυκαιμίας. Για αυτό το λόγο τα μικρά παιδιά εξαρτώνται
από τους ενήλικες για να διαχειριστούν την ασθένεια μέχρι
να προσεγγίσουν το μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο για να
αναπτύξουν πιο ανεξάρτητες συμπεριφορές αυτοφροντίδας
(12). Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εφηβείας επέρχονται
αλλαγές σε πολλούς τομείς της προσωπικής και κοινωνικής
ταυτότητας αυξάνοντας τους κινδύνους ανάπτυξης δια
ταραχών της συμπεριφοράς. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να
επιδεινωθούν από την κακή διαχείριση και τις απαιτήσεις του
διαβήτη, όπως αναφέρεται από τα αρνητικά συναισθήματα των
εφήβων που προκύπτουν από τη διαβίωση με την ασθένεια
και το βάρος της αυτοδιαχείρισης του διαβήτη (13). Ωστόσο,
η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξαρτάται από την
εφαρμογή ενός σχεδίου φροντίδας με έμφαση στην εκπαίδευση
των ασθενών με διαβήτη και των οικογενειών τους (8).
Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η
σύγκριση της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης με τα παραδοσιακά
σχήματα ενέσεων ινσουλίνης, στη σωστή και με λιγότερες
επιπλοκές ρύθμιση του ΣΔ1 και κατά επέκταση στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των παιδιατρικών ασθενών.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογρα
φίας για τη σύγκριση της χρήσης αντλίας συνεχούς έγχυσης
ινσουλίνης με τα παραδοσιακά σχήματα ενέσεων ινσουλίνης,
σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιατρικών
ασθενών. Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: «Ποιο από
τα δυο θεραπευτικά σχήματα συμβάλλει στη σωστή και με
λιγότερες επιπλοκές ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου
1 και κατά επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών και των οικογενειών τους;».
Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με βιβλιογραφική αναζή
τηση άρθρων στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google
Scholar κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2019- Ιανουάριος
2020. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής:
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«type 1 diabetes» (διαβήτης τύπου 1), «children» (παιδιά),
«adolescents» (έφηβοι ), «insulin» (ινσουλίνη), «insulin pump»
(αντλία ινσουλίνης), «quality of life» (ποιότητα ζωής), και έγινε
η χρήση τους με πολλαπλούς συνδυασμούς.
Οι μελέτες επιλέχθηκαν με βάση μια λίστα κριτηρίων
καταλληλότητας, η οποία είχε καθοριστεί εκ των προτέρων,
ενώ ελέγχθηκαν ακόμη και οι βιβλιογραφικές παραπομπές
αυτών προκειμένου να βρεθούν
επιπλέον μελέτες οι
οποίες πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να
συμπεριληφθούν στην ανασκόπηση. Κριτήρια ένταξης των
άρθρων στην ανασκόπηση αποτελέσαν: 1) οι μελέτες να είναι
πρωτογενείς, όπως μελέτες κοόρτης, συγχρονικές μελέτες,
μελέτες ασθενών μαρτύρων, αλλά και ποιοτικές μελέτες, 2)
το χρονικό διάστημα δημοσίευσης της μελέτης μεταξύ 20152020, 3) η ηλικία των νεαρών ασθενών μεταξύ 3-18 ετών, 4)
οι έρευνες που έγιναν σε ανθρώπους, 5) η γλώσσα συγγραφής
του άρθρου (ελληνική ή/και αγγλική). Επιπλέον, η αξιολόγηση
της ποιότητας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έγινε με
τη μέθοδο/πρόταση «Prisma 2009», όπου αρχικά τα άρθρα
διαχωρίστηκαν με βάση το τίτλο, στη συνέχεια την περίληψη
και τέλος βάσει του περιεχομένου του άρθρου.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την ηλεκτρονική αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed
και με τη χρήση των λέξεων κλειδιών που αναφέρθηκαν πιο
πάνω και των κριτήριων ένταξης/αποκλεισμού ανακτήθηκαν
1673 μελέτες. Ο αριθμός των μελετών που επιλέχθηκαν
και συμπεριλήφθησαν στην κάθε φάση της ανασκόπησης
απεικονίζεται στον Πίνακα 1.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν
στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται στον Πίνακα
2. Οι δυο από αυτές τις μελέτες πραγματοποιήθηκαν στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εφτά έλαβαν χώρα στην
Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία,
Αυστρία και Ελλάδα), μία στη Λατινική Αμερική (Βραζιλία),
δύο στην Αυστραλία και μία στην Τουρκία. Στον Πίνακα 2
γίνεται μια περίληψη των κύριων ευρημάτων των μελετών που
επιλέχθηκαν για την συγκεκριμένη ανασκόπηση αναφορικά
με την αποτελεσματικότητα της χρήσης αντλίας ινσουλίνης ή
των παραδοσιακών σχημάτων ινσουλίνης και τη συμβολή τους
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων.

παραδοσιακών σχημάτων ινσουλίνης και τη συμβολή τους στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων.
Πίνακας 1. Διάγραμμα ροής

Πίνακας 1. Διάγραμμα ροής
Πιθανά

σχετιζόμενα

άρθρα

(n=1673)

Μελέτες που συμπεριλήφθησαν με
βάση τον τίτλο (n=77)

Μελέτες που συμπεριλήφθησαν με
βάση την περίληψη (n=22)

Μελέτες που συμπεριλήφθησαν με
βάση τον έλεγχο ολόκληρου του
κειμένου (n=13)
Τελικός αριθμός μελετών
για
(n=13)
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την

ανασκόπηση

Τυχαιοποιημένη
ελεγχόμενη δοκιμή

Συντονισμένη μελέτη
ελέγχου

Μελέτη
μαρτύρων

Blair et al. (2018,
Αγγλία και Ουαλία)

Herrero et al. (2017,
Ισπανία και Ηνωμένο
Βασίλειο)

CzenczekLewandowska, et al.
(2019, Πολωνία)

Ηλικία 2-18 ετών

Özlem Korkmaz et
al. (2018, Τουρκία)

Ιανουάριος 2004Δεκέμβριος 2011

Διαχρονική μελέτη

Ribeiro et al. (2016,
Βραζιλία)

Ηλικία 6-18 ετών

ασθενών

Βασικά
χαρακτηριστικά
μελέτης

Συγγραφείς

n=90

n=40

(215 παιδιά με
Διαβήτη τύπου 1
και 115 υγιή)

n=330

n=10 ενήλικες
n=10 έφηβοι
n=10 παιδιά

n=294

Πληθυσμός που
συμμετείχε

n=38
Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Αντλία έγχυσης
ινσουλίνης

n=52

6 μήνες με
καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

6 μήνες με αντλία
έγχυσης
ινσουλίνης

n=106 παιδιά με
αντλία έγχυσης
ινσουλίνης και
n=109 με
καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Αντλία
Ινσουλίνης

n=149
Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Αντλία έγχυσης
ινσουλίνης

n=144

Θεραπευτική
μέθοδος

CareLink® Pro Therapy
Management Software,
Minimed Medtronic;
Northridge, USA

ιστορικό ασθενών

Ιατρικό

Τριαξονικό
επιταχυνσιόμετρο
ActiGraph GT3X+

Imperial College Artificial
Pancreas (ICAP)

Health Utilities Index Mark
2 και Pediatric Quality of
Life Inventory

Εργαλεία Αξιολόγησης

Σύγκριση της θεραπείας με συνεχή
υποδόρια έγχυση ινσουλίνης (CSII)
με την πολλαπλή ημερήσια θεραπεία
ινσουλίνης (MDI) σχετικά με τον
μεταβολικό έλεγχο σε παιδιά και
εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 1.

Σύγκριση
πολλαπλών
δόσεων
ινσουλίνης και θεραπείας συνεχούς
έγχυσης ινσουλίνης ως θεραπεία για
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1.

Οι στόχοι της μελέτης ήταν η
εκτίμηση καθιστικών συμπερι-φορών
σε παιδιά και εφήβους με ΣΔ τύπου
1, σε σχέση με τη μέθοδο θεραπείας
με ινσουλίνη που χρησιμοποιήθηκε
και σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες.

Προτεινόμενη
συντονισμένη
στρατηγική επιτάχυνσης μείω-σης
της υπεργλυκαιμίας χωρίς αύξηση
της υπογλυκαιμίας, σε σύγκριση με
τη μη συντο-νισμένη.

Σύγκριση του γλυκαιμικού ελέγχου
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
αντλία ινσουλίνης και καθημερινών
ενέσεων ινσουλίνης για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της σχέσης
κόστους/αποτελε-σματικότητας της
θεραπείας και της ποιότητας ζωής
του ασθε-νούς

Σκοπός

Η μέση τιμή HbA1c ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους
χρήστες αντλίας ινσουλίνης (ένα χρόνο πριν: 7.3±1%, τον
πρώτο χρόνο: 7.0±0.7%, 5 χρόνια μετά: 7.8±1.3%)

Με τις πολλαπλές δόσεις ινσουλίνης το 14.2% είχε τιμή HbA1c
κάτω από 7.5% σε σύγκριση με το 35.71% που ήταν χρήστες
αντλίας ινσουλίνης. Επίσης, 15/40 ασθενείς είχαν σοβαρό
επεισόδιο υπογλυκαιμίας σε σύγκριση με εκείνους που
χρησιμοποιούσαν αντλία και ήταν 5/40.

Η ομάδα του διαβήτη χαρακτηρίστηκε από σημαντικά
υψηλότερη βαθμολογία «% σε καθιστικό χρόνο» (P=0.024)
και χαμηλότερο αποτέλεσμα «μέσων ημερήσιων διακοπών σε
καθιστικό χρόνο» (P=0.007). Δεν υπήρχαν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των παιδιών που χρησιμοποιούσαν αντλία
ινσουλίνης και στυλό ινσουλίνης στη βαθμολογία «% σε
καθιστική ώρα» (P=0.294) και «μέσες ημερήσιες διακοπές σε
καθιστική ώρα» (P=0.251).

Στα παιδιά ο χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης με τη χρήση
ινσουλίνης ήταν 0.94±0.78 ενώ ο υψηλός 7.98±1.43.

Στους έφηβους ο χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης με τη χρήση
ινσουλίνης ήταν 2.0±2.4 ενώ ο υψηλός 6.1±2.2.

Στους ενήλικες, ο χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης με τη χρήση
ινσουλίνης ήταν 1.6±0.7 ενώ ο υψηλός 2.9±1.0.

Στους 12 μήνες, οι συγκεντρώσεις HbA1c είχαν ως εξής: 60.9
mmol/mol για την αντλία ινσουλίνης και 58.5 mmol/mol για τις
καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Αναφορικά με τα επεισόδια
σοβαρής υπογλυκαιμίας ήταν χαμηλά. Υπήρξαν 14 σοβαρά
ανεπιθύμητα περιστατικά για την αντλία ινσουλίνης, ενώ 8
σοβαρά επεισόδια αναφέρθηκαν για τις καθημερινές ενέσεις
ινσουλίνης.

Αποτελέσματα

Σύγκριση της αντλίας ινσουλίνης με τα παραδοσιακά σχήματα ενέσεων ινσουλίνης
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Μελέτη κοόρτης

Μελέτη κοόρτης

Μελέτη κοόρτης

Karges et al. (2017,
Γερμανία και
Αυστρία)

Burckhardt et al.
(2018, Δυτική
Αυστραλία)

Danne et al. (2018,
Γερμανία και
Αυστρία)

n=87 γονείς
παιδιών με
διαβήτη

Ηλικία 5-18 ετών

n= 2529

n=1026

n=19628

n=29 γονείς υγιών
παιδιών

n=119 υγιή

n=87 παιδιά με
Διαβήτη τύπου 1

Ιούνιος 2017Σεπτέμβριος 2018

n=515

Konstantaki et al.
(2020, Ελλάδα)

2015-

Φεβρουάριος
Μάιος 2016

Commissariat et al.
(2017, Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής)

Αντλία ινσουλίνης
χωρίς καθετήρα
n=1869
Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

n=660

Αντλία ινσουλίνης
n=513
Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

n= 513

n=9814
καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Αντλία ινσουλίνης

n=9814

n=47
Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Αντλία έγχυσης
ινσουλίνης

n=40

Αντλία έγχυσης
ινσουλίνης

n=331

Δεν έχουν
χρησιμο-ποιήσει
ποτέ αντλία
έγχυσης
ινσουλίνης

n=184

Ιατρικό ιστορικό ασθενών

Η αξιολόγηση έγινε από
μια διεπιστημονική ομάδα.

Ιατρικό ιστορικό ασθενών

PedsQL 3.0 Type 1
Diabetes Module και
PedsQL 4.0 Pediatric
Quality of Life Inventory
(Varni et al, 2001, 2003)

Ιατρικό ιστορικό ασθενών

Η εκτίμηση του γλυκαιμικού ελέγχου
σε νέους με διαβήτη τύπου 1 (T1D)
που άλλαξαν από πολλαπλές
ημερήσιες ενέσεις (MDI) σε αντλία
ινσουλίνης
χωρίς
καθετήρα
(Omnipod
Insulin
Management
System,
Insulet
Corporation,
Billerica,
Massachusetts)
σε
σύγκριση με ασθενείς που συνέχισαν
τη θεραπεία με MDI σε 3ετή χρονική
περίοδο.

Η διερεύνηση των αποτελε-σμάτων
της θεραπείας με αντλία ινσουλίνης,
σε σύγκριση με τη θεραπεία με
ενέσεις, σε παιδιά με ΣΔ1 που
παρακολουθούσαν
υπηρεσία
διαβήτη στη Δυτική Αυστραλία.

Ο προσδιορισμός των ποσο-στών
σοβαρής
υπογλυκαιμίας
και
διαβητικής κετοξέωσης από τη
θεραπεία με αντλία ινσου-λίνης σε
σύγκριση με τη θερα-πεία με ενέσεις
ινσουλίνης σε παιδιά, εφήβους και
νεαρούς ενήλικες με διαβήτη τύπου
1.

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης
ήταν να αξιολογήσει την ποιότητα
ζωής και τους παράγοντες που
μπορεί να την επηρεάσουν σε παιδιά
με διαβήτη τύπου 1, σε σύγκριση με
τους συνομηλίκους τους χωρίς την
πάθηση.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να
εξετάσει τροποποιή-σιμους και μη
τροποποιήσιμους παράγοντες που
σχετίζονται με την έναρξη θεραπείας
με αντλία ινσουλίνης σε μικρά παιδιά

Οι νέοι που άλλαξαν τη θεραπεία από καθημερινές ενέσεις σε
αντλία ινσουλίνης χωρίς καθετήρα έδειξαν καλύτερο
γλυκαιμικό έλεγχο σε σύγκριση με τους ασθενείς που
συνέχισαν τη θεραπεία με καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Η
συνολική ημερήσια δόση ινσουλίνης ήταν χαμηλότερη
(P<0.001) στην ομάδα αντλίας ινσουλίνης χωρίς καθετήρα:
0.80±0.01, 0.81±0.01 και 0.85±0.01 U/kg, έναντι της ομάδας
με τις ενέσεις: 0.89±0.01, 0.94±0.01 και 0.97±0.01 U/kg, στα
1, 2 και 3 έτη, αντίστοιχα (P<0.001).

Η χρήση της αντλίας είχε σημαντικά χαμηλότερο μέσο όρο
HbA1c για τα πρώτα 6 χρόνια παρακολούθησης. Η διαφορά
στη HbA1c μεταξύ των ομάδων παρατηρήθηκε στους 6 μήνες
(3 mmol/mol [0.3%] και διατηρήθηκε με τη μεγαλύτερη
διαφορά HbA1c στα 6 χρόνια (4 mmol/mol [0.4%], P=0,04).
Πέρα από τα 6 χρόνια παρακολούθησης, η HbA1c δεν ήταν
σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα της αντλίας.

Η θεραπεία με αντλία, σε σύγκριση με τη θεραπεία με ενέσεις,
συσχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά σοβαρής
υπογλυκαιμίας (9.55 έναντι 13.97) και κετοξέωσης (3.64
έναντι 4.26), όπως και με χαμηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης
A1c (8.04% έναντι 8.22%).

Το 46.0% (40/87) των παιδιών με διαβήτη τύπου 1
χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης. Η μέση HbA1c ήταν
57.6±10.8 mmol / mol (7.42 ± 0.99%).

Οι χρήστες αντλίας ινσουλίνης ήταν πιο πιθανό να έχουν
χαμηλότερα επίπεδα HbA1C
(8.0% ± 0.9% έναντι
8.3% ± 1.1%, P< 0.001)

ΑΡΧΕΙΑ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
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Τυχαιοποιημένη
ελεγχόμενη μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Μελέτη κοόρτης

Mueller-Godeffroy et
al. (2020, Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής)

Perry et al. (2017,
Νέα Αγγλία/ΗΠΑ)

Schiel et al. (2016,
Γερμανία)

n=901

n= 107

n=211

n=707
Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Αντλία ινσουλίνης

n=194

Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Αντλία ινσουλίνης

Winkler-Index

Αντλία ινσουλίνης
n=105
Καθημερινές
ενέσεις
ινσουλίνης

Τυποποιημένο
ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο που
δημιουργήθηκε από τους
ίδιους τους ερευνητές

PIP για το γονικό στρες

Μονοδιάστατη κλίμακα 5
σημείων για τους κύριους
φροντιστές World Health
Organization-Five WellBeing Index (WHO-5).

Κλίμακα Likert για
ασθενείς 8 ετών και
μεγαλύτερους

Ερωτηματολόγια

n=106

Η χρήση της αντλίας ινσουλίνης από
παιδιά και εφήβους, η ποιότητα
ελέγχου του διαβήτη και οι οξείες
επιπλοκές στις διάφορες ηλικιακές
ομάδες σε σύγκριση με ασθενείς που
χρη-σιμοποιούσαν καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.

Η διερεύνηση των στάσεων και των
αντιλήψεων των νέων και των
εμπειριών σχετικά με τη διαχείριση
του διαβήτη, συγκρί-νοντας αυτούς
που χρησιμο-ποιούσαν και δεν
χρησιμο-ποιούσαν αντλία ινσουλίνης
και η εκτίμηση του ποσοστού που
ενδέχεται να υποστηρίζαν τη χρήση
αντλίας στην ενήλικο ζωή.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να
διερευνήσει τις επιπτώσεις της
αντλίας ινσουλίνης σε παιδιά και
εφήβους με ΣΔ τύπου 1 και στις
οικογένειές τους

Οι ασθενείς που χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης είχαν
περισσότερο χρονικό διάστημα διαβήτη σε σχέση με εκείνους
που χρησιμοποιούσαν ενέσεις καθημερινά. Επίσης, οι πρώτοι
χρησιμοποιούσαν πιο συχνά ανάλογα ινσουλίνης. Δεν
υπήρξαν
διαφορές
μεταξύ
των
ασθενών
που
χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης έναντι εκείνων με
καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.

Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις
απαντήσεις μεταξύ χρηστών και μη χρηστών της αντλίας.
Πάνω από το 40% δήλωσαν την πρόθεσή τους να
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή ως ενήλικες.

Οι ερωτηθέντες είχαν θετικές στάσεις και αντιλήψεις για την
αυτο-αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση του διαβήτη τους,
αλλά ανέφεραν ότι διαταράχθηκε η ζωή τους από τη νόσο και
ότι λόγω της διαχείρισης βίωσαν καταστάσεις που δεν ήταν τα
επιθυμητές.

Τα παιδιά ηλικίας 8 έως 11 ετών που χρησιμο-ποιούσαν
αντλία ινσουλίνης ανέφεραν βελτιωμένη ποιότητα ζωής σε
σύγκριση με εκείνα που χρησιμοποιούσαν καθημερινά
ενέσεις. [ P = 0,004]. Στην εφηβική ηλικιακή ομάδα, 12 έως 16
ετών, δεν υπήρχαν διαφορές. Οι φροντιστές των ατόμων που
χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης ανέφεραν σημαντική
μείωση του συνολικού βάρους του διαβήτη σε σχέση με την
ομάδα που χρησιμοποιούσε ενέσεις.

Σύγκριση της αντλίας ινσουλίνης με τα παραδοσιακά σχήματα ενέσεων ινσουλίνης
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Οι Blair et al. (2018) πραγματοποίησαν μία μελέτη σε 19 γονείς
με παιδιά ηλικίας <12 ετών που είχαν αλλάξει τη μέθοδο
διαχείρισης της νόσου από καθημερινές ενέσεις σε αντλία
ινσουλίνης και ανέφεραν τα οφέλη της θεραπείας από τη
χρήση της αντλίας ινσουλίνης. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς
ανέφεραν ότι δεν χρειαζόταν πλέον να χορηγούνται επώδυνες
ενέσεις, απαιτούνταν λιγότεροι διατροφικοί περιορισμοί, ενώ
διαπιστώθηκε βελτίωση στην ποιότητα της οικογενειακής
ζωής, εξαιτίας της επίτευξης σωστού γλυκαιμικού ελέγχου.
Όταν εξετάστηκαν οι αναφορές των ασθενών και των γονέων
μέσω συνέντευξης στο δείγμα 293 ασθενών ηλικίας 7 μηνών
έως 15 ετών, διαπιστώθηκε, επίσης, βελτιωμένος γλυκαιμικός
έλεγχος, αυξημένη ευελιξία στον τρόπο ζωής και έντονη
συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με αντλία έγχυσης ινσουλίνης. Σχετικά με την
ποιότητα ζωής, στην ίδια μελέτη, αναφέρθηκαν από τους
γονείς των παιδιών που χρησιμοποιούσαν αντλία έγχυσης
ινσουλίνης καλύτερη βαθμολογία ποιότητας ζωής από εκείνη
των παιδιών που έκαναν καθημερινά ενέσεις. Οι βαθμολογίες
των δύο ομάδων θεραπείας για την ποιότητα ζωής, ήταν 4.1
(95%CI: 0.6 έως 7.6, p=0.02) για τους γονείς και 3.1 (95%CI:
–0.6 έως 6.8, p=0.1) για τα παιδιά (14).
Επιπλέον, υπήρχαν μελέτες που ασχολήθηκαν με την
συμπεριφορά και τις ανησυχίες των ασθενών ανάλογα με
τον τύπο θεραπείας που χρησιμοποιούσαν. Οι CzenczekLewandowska, et al. (2019) πραγματοποίησαν μια μελέτη
που περιελάμβανε 330 παιδιά και εφήβους, ηλικίας 6-18 ετών
με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Τα άτομα που συμμετείχαν
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η πρώτη ομάδα αποτελούνταν
από 215 παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, ενώ η
δεύτερη από 115 υγιή παιδιά. Τα ποσοστά που αφορούσαν
τον χρόνο που αφιέρωναν στην καθιστική ζωή ήταν 73.34%
και 69.93%, αντίστοιχα. Έπειτα έγινε σύγκριση μεταξύ εκείνων
που χρησιμοποιούσαν πένα ινσουλίνης και εκείνων που
χρησιμοποιούσαν αντλία. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων στις κατηγορίες «μέση
διάρκεια διαλειμμάτων» (p=0.043) και «μέγιστη διάρκεια
διαλειμμάτων στην καθιστική ώρα» (p=0.022) (10).
Οι Commissariat et al. (2017) πραγματοποίησαν μία μελέτη
σε 551 παιδιά από τα οποία τα 184 δεν είχαν χρησιμοποιήσει
ποτέ αντλία ινσουλίνης, ενώ τα 331 χρησιμοποιούσαν. Κάποιοι
λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς δεν επιθυμούσαν τη χρήση
αντλίας ινσουλίνης ήταν: i) η σωματική δυσφορία του παιδιού,
ii) η παρεμβολή σε αθλήματα και δραστηριότητες, iii) η χρήση
βελόνης/καθετήρα και συσκευών έγχυσης, iv) οι δερματικές
αντιδράσεις στην περιοχή εισαγωγής της βελόνης/καθετήρα,
v) η ανησυχία και ταλαιπωρία των παιδιών εξαιτίας της
τοποθέτησης της συσκευής στο σώμα τους και vi) η περίπλοκη
χρήση της αντλίας (12).
Η μελέτη των Konstantaki et al. (2020) πραγματοποιήθηκε
σε 87 παιδιά με μέση ηλικία τα 12.17±3.89 έτη, από τα οποία
το 46.0% χρησιμοποιούσε αντλία έγχυσης ινσουλίνης. Τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν πως η μέση τιμή
HbA1C ήταν 57.6±10.8 mmol/mol (7.42±0.99%), η μέση
τιμή στη βαθμολογία της ποιότητας ζωής ήταν 81.87±9.51
σε παιδιά ηλικίας 5–12 ετών και 77.76±11.19 σε έφηβους
ηλικίας 13–18 ετών. Τα άτομα που χρησιμοποιούσαν αντλία
ινσουλίνης ανέφεραν καλύτερη ποιότητα ζωής συγκριτικά
με τους συνομηλίκους τους που χρησιμοποιούσαν ενέσεις
καθημερινά. Η βαθμολογία ποιότητας ζωής για την κατηγορία
14
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«εμπόδια θεραπείας» ήταν 83.28±13.97 για τους χρήστες
αντλίας ινσουλίνης έναντι 73.27±17.18 για τα άτομα σε
ινσουλινοθεραπεία με πολλαπλές ενέσεις (p=0.004), ενώ
η βαθμολογία της για την κατηγορία «τήρηση θεραπείας»
ήταν 90.45±11.65 έναντι 86.09±11.52 αντίστοιχα (p=0.035).
Επίσης, υπήρχε μια σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της
μεταβλητής «Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία» και
της ηλικίας, όπου οι νεότεροι ασθενείς ανέφεραν καλύτερη
ποιότητα ζωής από εκείνη των μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών.
Τέλος, αρνητικοί συσχετισμοί βρέθηκαν και μεταξύ της
βαθμολογίας της ποιότητας ζωής και του βάρους (p=0.013),
του ύψους (p=0.044) και του αριθμού ενέσεων ινσουλίνης ανά
ημέρα (p=0.02) (9).
Σε μια μελέτη η οποία ήταν πολυκεντρική και έλαβε χώρα
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Mueller‐Godeffroy
et al. (2020) είχαν ως στόχο να διερευνήσουν τις επιπτώσεις
της αντλίας ινσουλίνης σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 1 και στις οικογένειές τους.
Η ποιότητα ζωής και ο γλυκαιμικός έλεγχος των παιδιών
και εφήβων μετρήθηκε χρησιμοποιώντας την ειδική για τον
διαβήτη ενότητα για την ποιότητα ζωής του ερωτηματολογίου
KINDL-R. Οι τιμές της ποιότητας ζωής και του γλυκαιμικού
ελέγχου στις δυο ομάδες ήταν 96% στα παιδιά σχολικής ηλικίας
και 77% στους εφήβους. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν
211 ασθενείς από τους οποίους οι 106 χρησιμοποιούσαν αντλία
ινσουλίνης και οι 105 καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Τα παιδιά
σχολικής ηλικίας (8-11 ετών) που χρησιμοποιούσαν αντλία
ινσουλίνης ανέφεραν σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής σε
σύγκριση με εκείνα που χρησιμοποιούσαν καθημερινά ενέσεις
ινσουλίνης. Η ανάλυση του συνολικού δείγματος αποκάλυψε
καλύτερη ποιότητα ζωής και γλυκαιμικού ελέγχου υπέρ της
αντλίας ινσουλίνης. (MD 5.95 [1.19-10.71], p=0.016). Τέλος,
οι φροντιστές των παιδιών με αντλία ινσουλίνης ανέφεραν
μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την ομάδα καθημερινών
ενέσεων ινσουλίνης (15).
Στόχος της μελέτης των Schiel et al. (2016) ήταν η διερεύνηση
της ποιότητας ελέγχου του διαβήτη με τη χρήση της αντλίας
ινσουλίνης και οι οξείες επιπλοκές στις διάφορες ηλικιακές
ομάδες σε σύγκριση με ασθενείς που χρησιμοποιούσαν
κα
θημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Το δείγμα της μελέτης
αποτέλεσαν 901 ασθενείς, από τους οποίους 194 παιδιά και
έφηβοι χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης και 707 καθη
μερινές ενέσεις ινσουλίνης. Για τη συλλογή και αποθήκευση
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα υπολογιστή
DPV® (Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation, University
ofUlm, Γερμανία). Οι τιμές HbA1c (%) που εμφάνισαν οι
ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης
είχαν ως εξής: παιδιά προσχολικής ηλικίας (7.44±0.82), προέφηβοι (7.18±0.68), έφηβοι(7.93±0.99) και νέοι ενήλικες
(9.06±1.4). Αντίστοιχα, οι τιμές HbA1c (%) που εμφάνισαν οι
ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούσαν καθημερινά ενέσεις
είχαν ως εξής: παιδιά προσχολικής ηλικίας (7.45±1.2), προέφηβοι (7.34±0.98), έφηβοι (8.06±1.26) και νέοι ενήλικες
(8.45±1.54). Στα άτομα που χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης
οι πιο σημαντικοί παράγοντες που συσχετίστηκαν με την
HbA1c (R2=0.30) ήταν το βάρος σώματος (ß=0.36, p<0.01),
το μέσο εύρος διακύμανσης της γλυκόζης αίματος (ß=0.24,
p<0.01) και η διάρκεια του διαβήτη. Αντίστοιχα, στα άτομα
που χρησιμοποιούσαν καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης
υπήρξαν συσχετίσεις μεταξύ της HbA1c (R2=0.17) και της

Σύγκριση της αντλίας ινσουλίνης με τα παραδοσιακά σχήματα ενέσεων ινσουλίνης
ηλικίας των ασθενών (ß=0.19, p<0.01), του μέσου εύρους
διακυμάνσεων γλυκόζης στο αίμα (ß=0.18, p<0.01), του Δείκτη
Μάζας Σώματος (ß=0.13, p<0.01), του αριθμού επεισοδίων
υπογλυκαιμίας (ß=−0.10, p<0.01) και της διάρκειας του
διαβήτη (ß=0.12, p<0.01) (16).
Σκοπός της έρευνας των Karges et al. (2017) ήταν να προσδιορίσει
εάν τα ποσοστά σοβαρής υπογλυκαιμίας και διαβητικής
κετοξέωσης ήταν χαμηλότερα με τη θεραπεία με αντλία
ινσουλίνης σε σύγκριση με τη θεραπεία με ενέσεις ινσουλίνης
σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαβήτη τύπου 1. Το
δείγμα της μελέτης που χρησιμοποίησαν ήταν 19628 άτομα, εκ
των οποίων 9814 χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης και 9814
καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Σε σύγκριση με την ενέσιμη
θεραπεία, η θεραπεία με αντλία ινσουλίνης συσχετίστηκε με
σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επεισοδίων κετοξέωσης (4.66
έναντι 6.94 ανά 100 ασθενείς-έτη, διαφορά ανά 100 ασθενείςέτη: -2.29, 95%CI: −3,12 έως -1.46), IRR=0.67 (95%CI: 0.59 έως
0.76). Αναφορικά με την HbA1c βρέθηκε να είναι χαμηλότερη
με τη θεραπεία με αντλία σε σύγκριση με τη θεραπεία με ενέσεις
(8.04% έναντι 8.22%, διαφορά: −0.18, 95%CI: -022 έως -0.13]).
Σε ζευγάρια ηλικίας 1.5 έως 5 ετών, οι τιμές HbA1c ήταν
παρόμοιες σε θεραπεία με αντλία ή θεραπεία με ενέσεις, ενώ τα
επίπεδα HbA1c ήταν σημαντικά χαμηλότερα με τη θεραπεία με
αντλία σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες (p≤0.02). Ακόμη, τα
ποσοστά συμβάντων για σοβαρή υπογλυκαιμία ήταν σημαντικά
χαμηλότερα με τη θεραπεία με αντλία ινσουλίνης σε σύγκριση
με τις καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης (10.30 έναντι 15.53) (17).
Οι Danne et al. (2018) πραγματοποίησαν μια μελέτη
όπου σε ένα δείγμα 2529 ατόμων, από τους οποίους 660
χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης χωρίς καθετήρα και
1869 καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης, εξέτασαν την επίτευξη
γλυκαιμικού ελέγχου. Στα άτομα που χρησιμοποιούσαν αντλία
ινσουλίνης χωρίς καθετήρα παρατηρήθηκε μείωση στη HbA1c,
ενώ στα άτομα που χρησιμοποιούσαν καθημερινά ενέσεις
ινσουλίνης παρατηρήθηκε αύξηση, η διαφορά μεταξύ των
δυο ομάδων ήταν 0.3% (p<0.001). Επίσης, η δόση ινσουλίνης
παρατηρήθηκε πως ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα
με την αντλία ινσουλίνης (p<0.001) (18).
Σε άλλη μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1026
ατόμων στη Δυτική Αυστραλία από τους Burckhardt et al.
(2018) με σκοπό να διερευνήσει τα αποτελέσματα της θεραπείας
με αντλία ινσουλίνης, σε σύγκριση με τη θεραπεία με ενέσεις
σε παιδιά με ΣΔ τύπου 1. Η HbA1c ήταν σταθερά χαμηλότερη
στα άτομα με αντλία ινσουλίνης σε όλα τα χρονικά σημεία
εκτίμησης με διαφορά μέσης τιμής 4 mmol/mol (0.4%) κατά
την συνολική περίοδο χρήσης των θεραπευτικών σχημάτων.
Μετά από έξι μήνες, τα άτομα που χρησιμοποιούσαν αντλία
έδειξαν μια αρχική βελτίωση της HbA1c από 63 mmol/mol
(7.9%) σε 61 mmol/mol (7.7%), ενώ στην ομάδα με τις ενέσεις
αυξήθηκε από 62 mmol/mol (7.8%) σε 64 mmol/mol (8.0%).
Η διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν 3 mmol/mol (0.3%,
p<0.001) (19).
Οι Perry et al. (2017) δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο το
οποίο περιείχε την κλίμακα PDSM (Perceived Diabetes SelfManagement). Από τα 295 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν
τα 107 επιστράφηκαν μερικώς ή πλήρως συμπληρωμένα. Η
μέση ηλικία των ατόμων ήταν 15.1 χρόνια, το 39.3% (n=42)
χρησιμοποιούσε ως θεραπευτική μέθοδο αντλία ινσουλίνης,
ενώ 8 άτομα επιπλέον των 42 την είχαν χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν (n=50, 46.7%). Ελήφθησαν οι τιμές HbA1c από 65
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συμμετέχοντες, οι μέσες τιμές (SD, μέγιστη, ελάχιστη) ήταν
8.0% (1.6%, 5.2%, 12.9%). Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών που αναφέρθηκαν από
τους χρήστες αντλίας ινσουλίνης και τους μη χρήστες (n=28,
8.3±1.4% έναντι n=37, 7.8±1.7%, p=0,151). Αναφορικά με
την εμφάνιση κάποιου αρνητικού επεισοδίου, 11 από τους
92 που απάντησαν ανέφεραν την εμφάνιση ενός αρνητικού
επεισοδίου σχετιζόμενο με τον διαβήτη, 27 ανέφεραν εισαγωγή
στο νοσοκομείο και 33 ανέφεραν πως είχαν χρησιμοποιήσει
υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση διαβητικών
προβλημάτων. Δεν υπήρξε κάποια στατιστική διαφορά μεταξύ
των ατόμων που χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης και
εκείνων που δεν χρησιμοποιούσαν. Τέλος, μεγάλο ποσοστό
ερωτηθέντων που χρησιμοποιούσε αντλία ινσουλίνης
(31/42) απάντησε πως στην ενήλικη ζωή ήταν πρόθυμο
να χρησιμοποιήσει αντλία ινσουλίνης, ενώ 8 από τους 65
που δεν χρησιμοποιούσαν αντλία δήλωσε πρόθυμο να τη
χρησιμοποιήσει στο μέλλον (20).
Οι Özlem Korkmaz et al. (2018) πραγματοποίησαν μια μελέτη
σε 90 ασθενείς, όπου το 57% (n=52) χρησιμοποιούσαν αντλία
έγχυσης ινσουλίνης και το 43% (n=38) χρησιμοποιούσε
καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Παρατήρησαν πως τον
χρόνο πριν από την έναρξη της αντλίας ινσουλίνης η τιμή της
HbA1c ήταν 7.3±1.0% (56mmol /mol), ενώ μετά το τέλος του
πρώτου έτους με αντλία ινσουλίνης ήταν 7.0±0.7% (53 mmol/
mol) και στο τέλος των πέντε ετών η μέση τιμή ήταν 7.8±1.3%
(62 mmol/mol). Αντίστοιχα, στην ομάδα των ατόμων που
χρησιμοποιούσαν καθημερινά ενέσεις το πρώτο έτος και το
πέμπτο έτος ήταν 7.7±1.04% (61 mmol/mol) και 8.6±1.8% (70
mmol/mol) αντίστοιχα. Σχετικά με το Δείκτη Μάζας Σώματος,
στην ομάδα που χρησιμοποιούσε αντλία ινσουλίνης στην
έναρξη της θεραπείας ήταν 0.39±0.95 ΤΑ (τυπική απόκλιση)
και 0.39±0.85 ΤΑ στην ομάδα με τις καθημερινές ενέσεις
ινσουλίνης. Στο τέλος των πέντε ετών ήταν 0/49±1.01 ΤΑ
στην ομάδα με την αντλία και 0.34±0.87 ΤΑ στην ομάδα με
τις ενέσεις. Αν και οι τυπικές αποκλίσεις για το Δείκτη Μάζας
Σώματος στην ομάδα με την αντλία ινσουλίνης αυξήθηκε κατά
το πρώτο και δεύτερο έτος, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των ομάδων κατά την 5ετή παρακολούθηση
(21).
Τέλος, σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία σε
δείγμα 40 ασθενών, από τους Ribeiro et al. (2016), παρατηρήθηκε
πως κατά τη διάρκεια των καθημερινών ενέσεων ινσουλίνης
15 από τους 40 ασθενείς είχαν υπογλυκαιμικό επεισόδιο και
χρειάστηκαν βοήθεια από άλλο άτομο, ενώ κατά τη διάρκεια
της χρήσης αντλίας ινσουλίνης 5 από τους 40 ασθενείς είχαν
υπογλυκαιμικό επεισόδιο και χρειάστηκαν βοήθεια από άλλο
άτομο. Κατά τη χρήση καθημερινών ενέσεων το 14.2% είχε
τιμές HbA1c κάτω από 7.5% και κατά τη χρήση της αντλίας
ινσουλίνης το 35.71% είχε τιμές HbA1c κάτω από 7.5%
καταδεικνύοντας καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο με τη χρήση
της αντλίας ινσουλίνης. Το 66.6% (n=12) των ασθενών που
άλλαξαν σε αντλία έγχυσης ινσουλίνης εμφάνισε μειωμένα
επίπεδα HbA1c, ενώ τέσσερις ασθενείς (33.3%) έδειξαν
χαμηλότερα επίπεδα HbA1c κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης (22).
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο κύριος σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης
15
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ήταν η σύγκριση της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης με τα
παραδοσιακά σχήματα ενέσεων ινσουλίνης, στη σωστή και
με λιγότερες επιπλοκές ρύθμιση του ΣΔ1 και κατά επέκταση
στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των παιδιατρικών
ασθενών. Αναφορικά με τον τρόπο θεραπευτικής αγωγής,
ένα πλεονέκτημα της θεραπείας με αντλία ινσουλίνης, σε
σχέση με τις καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης, είναι η μείωση
των επεισοδίων σοβαρής υπογλυκαιμίας. Παρόλα αυτά σε
μια μελέτη 235 ασθενών, το 45% των συμμετεχόντων σε
διάστημα 12 μηνών είχε τουλάχιστον ένα αρνητικό επεισόδιο
σχετιζόμενο με την αντλία ινσουλίνης, το 8% χρειάστηκε
θεραπεία στο νοσοκομείο και το 25% απαίτησε αντικατάσταση
αντλίας ινσουλίνης. Σχετικά με τις αναφορές μεταξύ των
ασθενών και των γονιών υπήρξε ασυμφωνία, οι αναφορές των
γονιών έδειξαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε εκείνους με αντλία
ινσουλίνης σε σύγκριση με εκείνους που χρησιμοποιούσαν
καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Αντίθετα, οι αναφορές των
παιδιατρικών ασθενών δεν έδειξαν καμία διαφορά στην
ποιότητα ζωής (13).
Παρόλο που τα σημερινά παιδιά και έφηβοι έχουν πολύ
περισσότερες ευκαιρίες να διατηρήσουν τη δραστηριότητά
τους, τείνουν να προτιμούν τα χόμπι που δεν απαιτούν
σημαντική σωματική άσκηση και είναι λιγότερο διατεθειμένα
να ασκηθούν. Η τακτική άσκηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη
σωστή ρύθμιση του ΣΔ1, καθώς συμβάλλει στην καλή φυσική
κατάσταση, βελτιώνει την ευαισθησία των κυττάρων στην
ινσουλίνη, το μεταβολισμό των λιπιδίων και τον γλυκαιμικό
έλεγχο, καθώς επίσης μειώνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων
καρδιαγγειακών επιπλοκών. Η μελέτη των CzenczekLewandowska, et al. (2019) δεν έδειξε καμία σχέση μεταξύ της
μεθόδου θεραπείας με ινσουλίνη και καθιστικών συμπεριφορών
των παιδιατρικών ασθενών, τα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη
τύπου 1 βρέθηκε να περνούν σημαντικά περισσότερο χρόνο
σε καθιστικές δραστηριότητες, σε σύγκριση με τους υγιείς
συνομηλίκους τους (10).
Στη μελέτη τους οι Comeaux και Jaser (2010) παρατήρησαν
πως η χρήση αντλίας ινσουλίνης σε σύγκριση με τις καθημερινές
ενέσεις ινσουλίνης μπορούσε να βελτιώσει τον μεταβολικό
έλεγχο, αλλά και τα επεισόδια υπογλυκαιμίας. Κάποιες από τις
μελέτες που ανέλυσαν έδειξαν πως δεν υπήρχαν σημαντικές
διαφορές στην ποιότητα ζωής από τη χρήση αντλίας ινσου
λίνης συγκριτικά με τα παραδοσιακά θεραπευτικά σχήματα,
ενώ άλλες μελέτες έδειξαν πως η ποιότητα ζωής των εφήβων
που χρησιμοποιούσαν την αντλία ινσουλίνης βελτιωνόταν. Σε
κάποιες έρευνες, επίσης, παρατηρήθηκε πως ο τύπος ινσουλίνης
που χρησιμοποιούσαν ασθενείς που άλλαξαν το θεραπευτικό
σχήμα από καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης σε αντλία ινσου
λίνης επηρέαζε της ποιότητα ζωής που βελτιωνόταν με την
έναρξη της αντλίας ινσουλίνης. Επιπλέον, η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων επέλεξε να παραμείνει ή να αλλάξει
τη διαχείριση της νόσου χρησιμοποιώντας αντλία έγχυσης
ινσουλίνης, παρόλο που σε κάποιες μελέτες δεν παρατηρήθηκε
καμία διαφορά στην διαχείριση του μεταβολικού ελέγχου
(17). Τέλος, μια τυχαιοποιημένη δοκιμή σε ασθενείς με
διαβήτη τύπου 1 και νυκτερινή υπογλυκαιμία ανέφερε ότι η
χρήση αντλίας ινσουλίνης μείωσε τα επεισόδια νυκτερινής
υπογλυκαιμίας χωρίς αύξηση των τιμών της γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης (7).
Αναφορικά με την ποιότητα ζωής των παιδιών με Σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 1, μελέτες των Streisand & Monaghan (2014) σε
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παιδιά σχολικής ηλικίας έδειξαν μεικτά αποτελέσματα σχετικά
με το εάν οι νέοι με διαβήτη δείχνουν σημαντικό αυξημένο
άγχος και κατάθλιψη σε σύγκριση με υγιείς συνομήλικους. Η
μελέτη έδειξε πως οι γονείς ανέφεραν περισσότερες εκδηλώσεις
εσωστρέφειας, όπως συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους
και σωματικοποίησης, σε μικρά παιδιά ηλικίας 4-10 ετών.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε
δείγμα 325 παιδιών ηλικίας 2-18 ετών, έδειξε ότι ο αυξημένος
γονικός φόβος για υπογλυκαιμία συσχετίστηκε με χαμηλότερη
ποιότητα ζωής, διότι τα παιδιά εμφάνιζαν προβλήματα στη
συμπεριφορά τους. Τέλος, βρέθηκε πως οι μέθοδοι για τη
διαχείριση του διαβήτη, όπως οι αντλίες ινσουλίνης ή οι
συνεχείς ενέσεις ινσουλίνης, δεν επηρέαζαν την ποιότητα ζωής
αρνητικά, αλλά μπορούσαν ακόμη και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής στα μικρά παιδιά (12).
Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση
παρουσίασαν σημαντικά ευρήματα που κατά κύριο λόγο
τεκμηρίωσαν την προτίμηση της αντλίας συνεχούς έγχυσης
ινσουλίνης σε σύγκριση με τα σχήματα ενέσεων ινσουλίνης
καθημερινά από τους παιδιατρικούς ασθενείς και τους
φροντιστές τους για την καλύτερη ρύθμιση του ΣΔ1. Συγκε
κριμένα, στη μελέτη των Ribeiro et al. (2016) η τιμή της γλυκο
ζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) στο 35.71% των χρηστών
αντλίας ινσουλίνης ήταν κάτω από 7.5% σε σύγκριση με το
14.2% που χρησιμοποιούσαν καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.
Επίσης, στην ίδια μελέτη ένας παράγοντας που επηρέαζε
την ποιότητα ζωής των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
τύπου 1 ήταν τα επεισόδια υπογλυκαιμίας και βρέθηκε ότι
τα άτομα που χρησιμοποιούσαν την αντλία ινσουλίνης είχαν
λιγότερα επεισόδια υπογλυκαιμίας (22). Μία άλλη μελέτη,
η οποία πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο δείγμα ατόμων ήταν
των Karges et al. (2017) στην οποία βρέθηκε ότι η χρήση της
αντλίας ινσουίνης, σε σύγκριση με τις καθημερινές ενέσεις,
συσχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά σοβαρής
υπογλυκαιμίας (9.55 έναντι 13.97) και κετοξέωσης (3.64 έναντι
4.26), όπως και με χαμηλότερα επίπεδα HbA1c (8.04% έναντι
8.22%) (17).
Μελέτες που σύγκριναν τα επεισόδια υπογλυκαιμίας, αλλά
και κετοξέωσης, έδειξαν ότι τα παιδιά που ήταν χρήστες
αντλίας ινσουλίνης παρουσίαζαν λιγότερα επεισόδια
επιπλοκών και ανεπιθύμητων καταστάσεων σε σύγκριση με
τους συνομηλίκους τους που χρησιμοποιούσαν καθημερινές
ενέσεις ινσουλίνης. Επίσης, οι φροντιστές των ατόμων που
χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης ανέφεραν σημαντική
μείωση του συνολικού φορτίου του διαβήτη σε σχέση με την
ομάδα που χρησιμοποιούσε ενέσεις (15). Όλες οι μελέτες που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση
σύγκριναν τις τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c)
και σε όλες οι χρήστες αντλίας ινσουλίνης κατά το χρονικό
διάστημα που πραγματοποιήθηκε η μελέτη είχαν σημαντικά
χαμηλότερες τιμές.5 Επίσης, στη μελέτη που διεξήχθη
στη Γερμανία και Αυστρία από τους Danne et al. (2018)
παρατηρήθηκε πως οι νέοι που άλλαξαν τη θεραπεία από
καθημερινές ενέσεις σε αντλία ινσουλίνης χωρίς καθετήρα
παρουσίασαν καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο σε σύγκριση με
τους ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία με καθημερινές
ενέσεις ινσουλίνης (18).
Συνεπώς, τα αποτελέσματα των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν
στη συγκεκριμένη ανασκόπηση δείχνουν πως η αντλία έγχυσης
ινσουλίνης είναι καλύτερη στη ρύθμιση του διαβήτη γιατί

Σύγκριση της αντλίας ινσουλίνης με τα παραδοσιακά σχήματα ενέσεων ινσουλίνης
επιτυγχάνεται πιο εύκολα ο βέλτιστος γλυκαιμικός έλεγχος
και μειώνονται τα ανεπιθύμητα περιστατικά. Ο Σακχαρώδης
Διαβήτης τύπου 1 είναι μια ασθένεια η οποία επηρεάζει τη ζωή
των ασθενών αλλά και των φροντιστών τους, για αυτό το λόγο
και οι δυο πλευρές επιθυμούν μια θεραπευτική αγωγή η οποία
θα τους προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής. Η θεραπευτική
αγωγή που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής
παιδιατρικών ασθενών και γονέων/κηδεμόνων/φροντιστών
φάνηκε μέσα από αρκετές μελέτες πως είναι η αντλία συνεχούς
έγχυσης ινσουλίνης, γεγονός που τεκμηριώνεται επιπλέον
από τη μελέτη των Perry et al. (2017), όπου με τη χρήση
ενός ερωτηματολογίου τα παιδιά και έφηβοι απάντησαν
σε ερωτήσεις που αφορούσαν την διαχείριση αλλά και τις
εμπειρίες τους με το ΣΔ τύπου 1 και αρκετά από τα παιδιά
δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν
την αντλία ινσουλίνης και ως ενήλικες (20).
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ένας από τους περιορισμούς της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής
ανασκόπησης ήταν ότι η ηλεκτρονική αναζήτηση άρθρων
έγινε με τη χρήση μόνο δύο βάσεων δεδομένων, του PubMed
και της Google Scholar. Επίσης, η παρούσα ανασκόπηση
παρέχει ευρήματα μελετών δημοσιευμένων από το 2015 και
μετά, αποκλείοντας μελέτες δημοσιευμένες πριν από αυτό
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το χρονικό διάστημα, που μπορεί να περιέχουν σημαντικά
αποτελέσματα. Παράλληλα, οι μελέτες που συμπεριελήφθησαν
χαρακτηρίζονται από ετερογένεια ως προς το σχεδιασμός
τους, τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων και τον υπο
μελέτη πληθυσμό. Ένας άλλος περιορισμός της ανασκόπησης
αποτελεί η έλλειψη αξιολόγησης της ποιότητας των μελετών,
ενώ η αξιολόγηση τους ως προς τον τίτλο, την περίληψη κα το
πλήρες κείμενο έγινε από μόνο ένα άτομο.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στις ηλικιακές ομάδες από 6 έως 17 ετών η αντλία έγχυσης
ινσουλίνης παρέχει βολική και ευέλικτη παροχή ινσουλίνης για
τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου και κατά επέκταση την
καλύτερη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Ακόμη,
μεταξύ των νεαρών ασθενών με διαβήτη τύπου 1, η θεραπεία
με αντλία ινσουλίνης, σε σύγκριση με τη θεραπεία με ένεσεις
ινσουλίνης, συσχετίστηκε με χαμηλότερους κινδύνους σοβαρής
υπογλυκαιμίας και διαβητικής κετοξέωσης και με καλύτερο
γλυκαιμικό έλεγχο. Τέλος, η αντλία έγχυσης ινσουλίνης έχει
σημαντικά ψυχοκοινωνικά οφέλη, καθώς αυξάνει την ποιότητα
ζωής των παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και μειώνει
την επιβάρυνση των φροντιστών, που συνήθως είναι οι γονείς/
κηδεμόνες των παιδιών αυτών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων έχει εξελιχθεί σε αιχμηρό πρόβλημα για την Ευρώπη, ενώ η
Ελλάδα κινδυνεύει σχεδόν να εκλείψει λόγω του αρνητικού ισοζυγίου που εμφανίζει από το 2011,
παρόμοιο με εκείνο του 1946. Ο Δρ Χαντάκας, ιδρυτής του HOPEgenesis, αναλύει το πρόβλημα της
υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει άλλες χώρες της ΕΕ. Χώρες όπως
η Σουηδία, η Φινλανδία και η Γαλλία ανέπτυξαν σχέδια για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης,
αλλά όχι η Ελλάδα.
Επιπλέον, 400.000 νέοι σε αναπαραγωγική ηλικία εγκαταλείπουν τη χώρα, και εκτιμάται ότι το 2050
ο πληθυσμός θα μειωθεί από 10.451.862 σε 8.000.000. Οι αριθμοί μας δείχνουν ότι η μέση ηλικία
των γυναικών που τεκνοποιούν για πρώτη φορά αυξήθηκε από 28,8 το 2008 σε 30,3 το 2016, ενώ ο
ολικός δείκτης αναπαραγωγής κυμαινόταν από 1,31 το 2004, σε 1,5 το 2008 και μειώθηκε σε 1,35
το 2017 όταν το αναγκαίο όριο είναι 2,2 με 2,4 παιδιά ανά οικογένεια. Το οικογενειακό μοντέλο
αλλάζει συνεχώς και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω πολιτικές για την υποστήριξη
της μητρότητας και της τεκνοποίησης, ειδικά για τα νεαρά ζευγάρια. Η βελτίωση των εργασιακών
συνθηκών για τις μητέρες και η επέκταση των υπαρχόντων παιδικών σταθμών θα μπορούσε εν
μέρει να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος στη χώρα μας, το οποίο είναι πραγματικά
ανησυχητικό.
Λέξεις Κλειδιά: υπογεννητικότητα, γονιμότητα, ολικός δείκτης αναπαραγωγής

The low-birth rate
phenomenon in Greece
ABSTRACT
Low birth rate has turned to be a sharp problem for Europe, while Greece is almost facing extinction with
a negative birth rate from 2011 similar of that of 1946. Dr Handakas the founder of HOPEgenesis analyze
the low birth rate in Greece which was already an issue for other countries in EU. Countries like Sweden
Finland and France developed plans to face this challenge but not Greece. Moreover 400.000 young people
in reproductive age quite the country, and it is estimated that the population will decreased in 8.000.000
from 10,451,862 that it is now. Numbers show us that the mean age at child bearing has increased from
28.8 in 2008 to 30.3 in 2016, while the Total fertility rate fluctuates from 1.31 in 2004, to 1,5 in 2008, and
getting down to 1,35 in 2017 while 2,2 to 2,4 is considered as a necessary limit for a family. The family model
constantly changes hence we should develop further policies to support motherhood and childbearing,
especially for young couples. By improving working settings for mothers, and expand the existent day care
centers for children could partially contribute to problem of our country which is really alarming.
Key words: low birth rate, fertility, total fertility rate
4

Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υπογεννητικότητα και οι επιπτώσεις στο δημο
γραφικό,
είναι ένα οξύ πρόβλημα για την Ευρώπη με την Ελλάδα να
είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κράτος που κινδυνεύει να
εκλείψει, λόγω του αρνητικού ισοζυγίου γεννήσεων που
εμφανίζει από το 2011 και το οποίο έκτοτε παραμένει ως
τέτοιο. Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία φορά που είχε
καταγραφεί αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο στη χώρα πριν
το 2011, ήταν το 1946 (Hope Genesis, 2018). Σε δημοσίευμα
της ηλεκτρονικής εφημερίδας Huffpost με τίτλο ¨Πέντε
χρόνια προθεσμία για να αναστρέψουμε το δημογραφικό”
ο δρ. Στέφανος Χανδακάς, γυναικολόγος και ιδρυτής της
HOPEgenesis, α ναλύει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας
στην Ελλάδα (huffingtonpost.gr). Σύμφωνα με τα λεγόμενά
του, το ζήτημα της υπογεννητικότητας άρχισε να γίνεται
αντικείμενο αναλύσεων στη χώρα μας πριν από 30 χρόνια, την
ίδια περίοδο που είχε ήδη γίνει αισθητό και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πολλές χώρες όπως η Σουηδία η Φινλανδία και η
Γαλλία ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση, ανατρέποντας το
πρόβλημα δημιουργώντας τις απαραίτητες δομές για να το
υποστηρίξουν, όχι όμως και η Ελλάδα.
Το ήδη υπάρχον πρόβλημα έρχεται να εντείνει το γεγονός
ότι την ίδια δεκαετία έφυγαν από τη χώρα περίπου
400.000 νέοι Έλληνες αναπαραγωγικής ηλικίας 25-40 ετών
(huffingtonpost.gr).
Ο ίδιος σε δημοσίευμα του στο cnn greece με τίτλο
“Δημογραφικό: Η Ελλάδα θα έχει 8 εκατ. πληθυσμό το 2050
εάν συνεχιστεί η υπογεννητικότητα” αναφέρει πως σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών ο σημερινός
πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.451.862 άτομα. Η μέση ηλικία
των γυναικών που τεκνοποιούν για πρώτη φορά αυξήθηκε
σημαντικά από 28,8 ετών το 2008 σε 30,3 ετών το 2016. Επίσης
ο ολικός δείκτης αναπαραγωγής, δηλαδή ο αριθμός των
παιδιών που αποκτά κάθε γυναίκα, μεταβλήθηκε από 1,31 που
ήταν το 2004, σε 1,5 το 2008 και 2009, ενώ μειώθηκε ξανά σε
1,35 το 2017, όταν το αναγκαίο όριο είναι 2,2 με 2,4 παιδιά ανά
οικογένεια (cnn.gr).
Συνεχίζοντας στο δημοσίευμα της huffingtonspot.gr κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι έχουμε μια πενταετία
για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και μεταξύ άλλων
προτείνει την ίδρυση υπουργείου Οικογένειας όπως έκανε και
η Γαλλία από τη δεκαετία του ‘70. Τονίζει δε την ανάγκη να
αποκτήσει η χώρα δημογραφική πολιτική.
Επίσης υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι
χαμηλή στην υιοθέτηση υποστηρικτικών πολιτικών για τη
μητρότητα, την οικογένεια και τη γονιμότητα και τόνισε ότι
ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την υποστήριξη των νεαρών ζευγαριών σε
αναπαραγωγική ηλικία.
Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι το μοντέλο της οικογένειας
αλλάζει. Επίσης, οι δυσκολίες είναι πολλές και αποθαρρύνουν
τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδί. Στο κέντρο του προβλήματος
βρίσκεται η ελλιπής στήριξη της γυναίκας και της μητρότητας.
Ενώ σε πολλές χώρες εταιρείες με πάνω από 10-15 υπαλλήλους
είναι υποχρεωμένες να έχουν χώρο εντός του χώρου εργασίας
για τα παιδιά των εργαζομένων, στην Ελλάδα αυτό φαντάζει
ακόμα τουλάχιστον ουτοπικό.
Ένα άλλο θέμα είναι αυτό των βρεφονηπιακών σταθμών οι
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οποίοι πρέπει να ενισχυθούν. Χρειάζονται και κέντρα φύλαξης
παιδιών που βρίσκονται σε προσχολική ηλικία, αυτό που στην
Ευρωπαϊκή Ένωση λέγονται childminders.
Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει είναι η ελλιπής
ενημέρωση των Ελληνίδων σε ότι αφορά την γονιμότητα.
Από σχετική μελέτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί το
2020 προκύπτει πως οι Ελληνίδες αγνοούν τη δυσκολία που
έχει μια γυναίκα να τεκνοποιήσει σε ηλικίες άνω των 35 ετών,
θεωρώντας πως η πιθανότητα σύλληψης σε αυτή την ηλικία
είναι της τάξεως 80-90%, ενώ είναι μόλις 15%.
Στην ελλιπή πληροφόρηση των Ελληνίδων συγκαταλέγεται
και το ζήτημα των αμβλώσεων. Στη χώρα μας έχουμε πάνω
από 150.000 αμβλώσεις ετησίως, πάλι μερικώς λόγω έλλειψης
γνώσης. Φαίνεται λοιπόν ότι στην Ελλάδα η άμβλωση αποτελεί
τη βασική αντιμετώπιση μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης αντί
να είναι μια λύση ανάγκης.
Ένας άλλος πολύ αξιοσημείωτος παράγοντας έχει να κάνει
με την διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την ποιότητα των
υπηρεσιών υγείας.
Πράγματι, μελέτη του πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο
“Διερεύνηση των παραγόντων που δημιουργούν το πρόβλημα
της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα” (Κυριαζής και συν.
2019), έδειξε μια έντονη διαφοροποίηση της στάσης του
δείγματος ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Η
γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας μας και η ανισοκατανομή
μαιευτικών και γυναικολογικών κλινικών, δείχνουν να
επηρεάζουν αρνητικά τις γυναίκες που ζουν στις ακριτικές
και απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες επιφυλάσσονται να
κάνουν παιδιά για λόγους ιατρικής ανασφάλειας.
Η έρευνα αυτή εξέτασε τα στοιχεία που προέκυψαν από
δειγματοληπτική διαδικασία που είχε ως στόχο την διερεύνηση
των παραγόντων που επηρεάζουν την γονιμότητα του
πληθυσμού. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε την
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 σε δείγμα 121 ενήλικων
ατόμων από ακριτικές, νησιωτικές, ηπειρωτικές καθώς και
ημιαστικές περιοχές, προερχόμενα από το αρχείο της αστικής
μη κερδοσκοπικής οργάνωσης HOPEgenesis. Η ανάλυση των
δεδομένων έδειξε μεταξύ άλλων ότι ερωτώμενοι σε ποσοστό
89.7% θα προχωρούσαν άμεσα στην διαδικασία απόκτησης
τέκνου εφόσον τους προσφέρονταν τα έξοδα του τοκετού,
και σε ποσοστό 86.3% εφόσον τους προσφέρονταν η κάλυψη
του βρεφονηπιακού σταθμού. Άλλοι παράγοντες που έδειξαν
να επηρεάζουν την υπογεννητικότητα είναι η αργοπορημένη
ηλικία γάμου και απόκτησης πρώτου παιδιού, εξαιτίας του
υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου της κοινωνίας συγκριτικά
με το παρελθόν, ιδιαίτερα όσο αφορά τις γυναίκες, (Kohler et
al., 2002).
Διαφαίνεται ξεκάθαρα μια αναπροσαρμογή στις προτιμήσεις
των γυναικών. Ως αποτέλεσμα η επαγγελματική καριέρα και
ανέλιξη έχει αποκτήσει περισσότερη σημασία σε σύγκριση με
την δημιουργία μιας οικογένειας ιδίως για το γυναικείο φύλο.
Επιπρόσθετα, η δημιουργία οικογένειας σε μεγαλύτερη ηλικία
που συνδέεται με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές μπορεί
να οδηγήσει σε λιγότερα παιδιά. Ο Goldin (2006) αναφέρει σε
έρευνα του ότι η σύντομη απουσία από τον εργασιακό χώρο
για την άδεια γέννας, οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις στην
επαγγελματική καριέρα των γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι οι
γυναίκες αναγκάζονται είτε να αναβάλουν την τεκνοποίηση
για αργότερα εφόσον έχουν εδραιωθεί επαγγελματικά, είτε
να επιλέξουν μεταξύ της δημιουργίας οικογένειας και της
5
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επαγγελματικής τους καριέρας. Η σχέση ανταλλαγής μεταξύ
της καριέρας και της δημιουργίας οικογένειας λαμβάνεται
υπόψη, καθώς ο χρόνος στον οποίο μια γυναίκα έχει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει οικογένεια είναι περιορισμένος
και προϋποθέτει ότι ο κατάλληλος σύζυγος έχει βρεθεί.
Τέλος, έρευνα της hopegenesis με τίτλο “Η υπογεννητικότητα
στην Ελλάδα και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη”
(hopegenesis, 2018), αναφέρει πως βάσει των τελευταίων
μελετών της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, υπό αυτές τις συνθήκες,
ο πληθυσμός μας, σε ένα συντηρητικό σενάριο, το 2050, θα
είναι περίπου 8,2 εκατομμύρια. Εκτός από τον αριθμό του
γενικού πληθυσμού, διαχρονικά πολύ μεγάλη αξία έχει και η
μελέτη της ηλικιακής του σύστασης. Την περίοδο 1960-2015
το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού και των νέων της χώρας
μειώθηκε κατά 15% περίπου, ενώ ο πληθυσμός άνω των 65
ετών τετραπλασιάστηκε.
Η γήρανση του πληθυσμού έχει βαθιές επιπτώσεις στις
κοινωνίες, μεταξύ αυτών την επιβάρυνση του ασφαλιστικού
συστήματος και την κατάρρευση του συνταξιοδοτικού
συστήματος.
Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί για την επόμενη δεκαετία την

πιο μεγάλη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα
μας.
Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η οι
μειωμένες κρατικές δαπάνες λόγω της οικονομικής κρίσης,
το άνισα κατανεμημένο νοσοκομειακό και μαιευτικό δίκτυο
της χώρας, τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι περιορισμοί
που επιβάλλει το εργασιακό περιβάλλον στις γυναίκες που
θα επιθυμούσαν να τεκνοποιήσουν, το μεγάλο ποσοστό των
αμβλώσεων, η έλλειψη χρόνου, η αλλαγή του οικογενειακού
μοντέλου και η οικονομική μετανάστευση των νέων
παραγωγικής ηλικίας, συγκαταλέγονται μεταξύ των αιτιών
που συνέβαλαν τόσο στην αύξηση της υπογεννητικότητας όσο
και στην αντιστροφή του θετικού ισοζυγίου γεννήσεων και
θανάτων από το 1960 μέχρι το 2010.
Η παροχή γενναίων οικονομικών και φορολογικών κινήτρων σε
οικογένειες, η προσπάθεια επαναπατρισμού των νέων που ζουν
στο εξωτερικό καθώς και η υποστήριξη των απομακρυσμένων
περιοχών με καλύτερες ιατρικές δομές αλλά και η υιοθέτηση
υποστηρικτικών μέτρων για την μητρότητα και την οικογένεια
δείχνουν να είναι οι πλέον βοηθητικές λύσεις για το πρόβλημα
που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
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2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Για τις έρευνα διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε
ηλικιακές ομάδες (focus groups) 20-45 ετών σε άνδρες και
γυναίκες. Αρχικά οι συμμετέχοντας έδωσαν τα δημογραφικά
τους στοιχεία τα οποία παρατίθενται στον πίνακα 1
“Συμμετέχοντες” της μεθόδου.
Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν
να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως, γιατί οι
Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο όρο 1-2 παιδιά, για ποιούς
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ

λόγους πιστεύετε ότι οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να
αποκτήσουν παιδιά, πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν
οι συνομήλικοί σας και σε ποια ακριβώς ηλικία της ζωής τους,
γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να μην αποκτήσουν
παιδιά.
*Πρόσθετη ερώτηση: Εσείς σε αυτή την ηλικία κάνατε τα
παιδιά σας;
Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να βαθμολογήσουν κάποιες τοποθετήσεις

Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα
σε μια κλίμακα 1-10, όπου 1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10=
«το πιστεύω απόλυτα» και κατόπιν να κάνουν ένα σύντομο
σχόλιο για την απάντησή τους.
Τοποθετήσεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν από τους
συμμετέχοντες ήταν:
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για
τα σύγχρονα ζευγάρια
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την
ανθρώπινη ζωή
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για
μια γυναίκα
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας
εμποδίζεται από την απόκτηση παιδιών
- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία για
προσωπική ολοκλήρωση.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν αρχικά μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας ή τηλεφωνικά όπου και ενημερώθηκαν για
τη φύση και το σκοπό της έρευνας και τη διαδικασία της
συνέντευξης, καθώς και ερωτήθηκαν για το εάν επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε αυτή.
Με όσους εξ αυτών απάντησαν θετικά υπήρξε μία δεύτερη
τηλεφωνική αυτή τη φορά επικοινωνία όπου και ορίστηκε η
ακριβής ημέρα και ώρα διενέργειας της συνέντευξης. Όλες οι
συνεντεύξεις διενεργήθηκαν τηλεφωνικά στην καθορισμένη
από τους συμμετέχοντες ημέρα και ώρα.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Συνέντευξη Νο 1
Σημειώνω αρχικά ότι θα συζητήσω με μία γυναίκα.
- Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να τονίσω ότι η καταγραφή είναι
ανώνυμη και δεν θα αναφερθεί πουθενά το ονοματεπώνυμό
σας. Όποτε είστε έτοιμη μπορούμε να ξεκινήσουμε.
- Να ξεκινήσουμε
- Οπότε, είπαμε Γυναίκα, το έτος γέννησής σας;
- 1983
- Πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα και στις ερωτήσεις που
αφορούν την έρευνά μας... Για πείτε μου λοιπόν παρακαλώ,
όσο πιο ειλικρινά και ξεκάθαρα μπορείτε. Γιατί κατά τη γνώμη
σας οι Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο όρο 1-2 παιδιά;
	
- Περισσότερα από 2 είναι πολλά. Από κάθε άποψη, και κυρίως
διαχείρισης. Χρόνου, χρημάτων, διαπαιδαγώγησης. Προσωπικά
πιστεύω πως όταν κάνεις παιδιά καλό είναι να τα μεγαλώνεις
εσύ. Το σημερινό στυλάκι οικογένειας είναι κάνουμε παιδιά
που τα αφήνουμε σε παππούδες στη καλή περίπτωση ή
σταθμούς και νταντάδες, εφόσον έχουμε να πληρώνουμε, και
εμείς ζήτημα είναι αν τα βλέπουμε μια-δυο ώρες την ημέρα
συνήθως το βράδυ μετά τις υποχρεώσεις μας. Απλά εγώ δεν
συμφωνώ με αυτό, εάν κάνω παιδιά θα ήθελα να έχω χρόνο
για αυτά. Εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες διαβίωσης, πέραν
των οικονομικών, πχ ένας από τους δύο γονείς να εργάζεται
απαραίτητα λίγες ώρες, ίσως το πολύ μέχρι ένα τρίτο παιδί να
ήταν εφικτό και επιθυμητό.
- Κατανοητό. Και για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι
συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να αποκτήσουν παιδιά;
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	- Γιατί είναι πλέον σε κατάλληλη ηλικία. Στη περίπτωση που
δεν έχουν αποκτήσει ήδη παιδιά και εφόσον το επιθυμούν, και
έχουν τακτοποιήσει, όσο γίνεται στις μέρες μας να έχει αυτά
τα πράγματα κανείς τακτοποιημένα, τη δουλειά, το οικονομικό
κλπ, είναι ώρα να γίνει και αυτό (δλδ τα παιδιά).
- Μάλιστα. Και Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν να
κάνουν; Σε ποια ακριβώς ηλικία της ζωής τους;
	- Έως δύο παιδιά σε ηλικία οπωσδήποτε άνω των 30. 33-39
είναι ένα σύνηθες ηλικιακό φάσμα τεκνοποίησης.
- Πολύ ωραία, και γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να
μην αποκτήσουν παιδιά;
	
- Διότι εργάζονται πάρα πολλές ώρες ή έχουν πολλές
υποχρεώσεις, μένουν ελάχιστο χρόνο σπίτι, θα έκαναν παιδιά
που θα τα μεγάλωναν άλλοι, όπως ήδη είπα. Επίσης, ο θεσμός
της οικογένειας περνάει μεγάλη κρίση τα τελευταία χρόνια,
τα περισσότερα ζευγάρια πλέον παίρνουν διαζύγιο και όσα
δεν παίρνουν δεν είναι ως επί το πλείστων ευτυχισμένα,
μένουν μαζί είτε λόγω των παιδιών είτε για να μην είναι
μόνοι, είτε για άλλους κοινωνικούς λόγους. Τους οικονομικούς
λόγους και την εργασιακή ανασφάλεια δεν την αναφέρω
καν, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δεδομένοι λόγοι για να το
σκέφτεται σοβαρά κάποιος πριν κάνει παιδί. Εξίσου σημαντικό
όμως είναι ότι το ελληνικό κράτος είναι ανύπαρκτο στην
στήριξη των νέων γονέων και οικογενειών, οι άδειες μητρότητας
ή πατρότητας ακόμα και εάν υπάρχουν δεν πληρώνονται
καλά, πολλές γυναίκες φοβούνται μέχρι και ότι θα χάσουν τη
δουλειά τους ή εξαναγκάζονται να εργάζονται “μαύρα¨ ενώ
βρίσκονται σε υποτιθέμενη άδεια, μόλις τελειώσουν οι άδειες
δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους και άλλα πολλά.
-Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, θα ήθελα τώρα
να αλλάξουμε λίγο στιλ ερωτήσεων και να μου απαντήσετε
βαθμολογώντας μου από 1 έως 10 τις παρακάτω τοποθετήσεις
που θα σας πω. Και θα κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο για την
κάθε μία από αυτές. Με ποιο βαθμό λοιπόν, θα βαθμολογούσατε
τις παρακάτω τοποθετήσεις σε μια κλίμακα 1-10, όπου:
1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10= «το πιστεύω απόλυτα».
Σχολιάστε μου σύντομα την απάντησή σας.
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για
τα σύγχρονα ζευγάρια (2)
	- Θυσίες απαιτούνται σίγουρα, αλλά εφόσον είναι για τα
παιδιά σου σίγουρα δεν είναι δυσβάσταχτες
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για
την ανθρώπινη ζωή (8)
	- Για έναν ολοκληρωμένο πνευματικά άνθρωπο που έχει
επίγνωση του τί σημαίνει φέρνω στο κόσμο ένα παιδί, η αξία
είναι αναμφίβολα ανεκτίμητη
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για
μια γυναίκα (8)
	- Ισχύει για τη γυναίκα ό,τι ισχύει και για τους ανθρώπους για
τους οποίους με ρωτήσατε ήδη...
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας
εμποδίζεται από την απόκτηση παιδιών (6)
	- Σίγουρα οι ευθύνες και η κούραση αυξάνονται ενώ ο χρόνος
ήταν που ήταν ανύπαρκτος μειώνεται και άλλο, οπότε ναι
- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού (7)
	- Για τους ίδιους λόγους που δυσκολεύουν τα πράγματα και για
την προσωπική ανάπτυξη.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία για
προσωπική ολοκλήρωση (1)
	- Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που έχει παρερμηνευτεί κατά πολύ.
Ο άνθρωπος, οφείλει να είναι ολοκληρωμένος προσωπικά και
πνευματικά προτού φέρει ένα παιδί. Και το προτού το τονίζω.
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Δυστυχώς οι άνθρωποι κάνουν παιδιά για να μπαλώσουν
συνήθως δικές τους τρύπες, δικά τους προσωπικά κενά είτε
κενά στη σχέση τους, με πολύ κακές επιπτώσεις για τα παιδιά
τα ίδια. Αλλά αυτό είναι σημείο των καιρών μας, αντί να
φτιάξουμε τους εαυτούς μας ψάχνουμε για “μπαλώματα”,
να μου επιτραπεί η έκφραση. Δυστυχώς στην περίπτωση των
παιδιών τα μπαλώματα είναι έμψυχα. Τα παιδιά όμως δεν
πρέπει να γίνονται γιατί κάτι πρέπει να πάρεις, αλλά γιατί
κάτι έχεις να δώσεις.
- Με έχετε καλύψει πλήρως. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η
συνέντευξή μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ
εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε!
	- Να είστε καλά και καλή συνέχεια στην έρευνά σας, εύχομαι
να σας βοήθησα.
Παρατηρήσεις
Η συμμετέχουσα ήταν πολύ πρόθυμη και αρκετά επεξηγηματική
στις απαντήσεις της.
Χαρακτηριστική είναι η απάντησή της στην τοποθέτηση
του Β’ μέρους “Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος
σκοπός ζωής για μια γυναίκα” όπου έδειξε ότι η συγκεκριμένη
ερώτηση διαχωρίζει τη θέση της γυναίκας από αυτή του άντρα
όσον αφορά το θέμα της γονεϊκότητας και το ύφος της έδειξε
ξεκάθαρα πως η φράση “σκοπός ζωής” αφενός είναι σαν να λέμε
ότι μια γυναίκα άλλο σκοπό δεν έχει από το να κάνει παιδιά
ενώ για τον άντρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η ερώτηση ήταν
εμφανές ότι εκλήφθηκε έως μεροληπτική έως και ρατσιστική
απέναντι στο γυναικείο φύλο, κυρίως επειδή συγκρίθηκε και
με την ακριβώς προηγούμενη ερώτηση η οποία αναφερόταν σε
ανθρώπους και όχι σε γυναίκες ή άνδρες ειδικά.

Συνέντευξη Νο 2
Σημειώνω ότι θα συζητήσουμε με μία γυναίκα.
- Ποιό έτος γενηθήκατε;
- Το 1983
-Ωραία, θα ήθελα να σας τονίσω εδώ ότι το ονοματεπώνυμό
σας δεν θα αναφερθεί πουθενά και ότι η καταγραφή είναι
ανώνυμη.
- Σύμφωνοι
-Αφού είμαστε σύμφωνοι προχωράμε λοιπόν. Πείτε μου λοιπόν
παρακαλώ όσο πιο ειλικρινά και ξεκάθαρα μπορείτε, γιατί κατά
τη γνώμη σας οι Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο όρο 1-2
παιδιά;
	- Από τη μία είναι τα οικονομικά θέματα, από την άλλη είναι
και τα θέματα ελεύθερου χρόνου. Ο σύγχρονος Έλληνας δεν
έχει χρόνο για παιδιά
- Και για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι συνομήλικοί σας θα
επέλεγαν να αποκτήσουν παιδιά;
	
- Επειδή θέλουν παιδιά, βιολογικοί λόγοι και για άλλους
λόγους που δεν καταλαβαίνω.
- Αν κατάλαβα καλά, οι βιολογικοί λόγοι είναι αυτοί που
προεξάρχουν κατά τη γνώμη σας; (διευκρινιστική ερώτηση)
	- Κατά κύριο λόγω ναι, μαζί με τους κοινωνικούς, τύπου όλοι
περιμένουν από εσένα να κάνεις παιδιά και αν δεν κάνεις είσαι
ο “περίεργος” της κοινωνίας. Οι άνθρωποι κάνουν παιδιά
για αυτούς τους λόγους μην λαμβάνοντας υπόψιν το κατά
πόσον είναι έτοιμοι για να κάνουν παιδιά! Πράγμα που εγώ
προσωπικά βρίσκω πολύ κακό.
- Μάλιστα ήσαστε σαφέστατη. Και, στην περίπτωση που
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θα επιθυμούσαν παιδιά, Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα
επιθυμούσαν οι συνομήλικοί σας. Και σε ποια ακριβώς ηλικία
της ζωής τους;
	- 1 με 2 παιδιά σε ηλικία 30-35 χρονών
- Και Γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να μην αποκτήσουν
παιδιά κατά τη γνώμη σας;
	- Οικονομικά θέματα, ευθύνες, έλλειψη χρόνου. Το νόημα στη
ζωή μπορεί να βρεθεί με άλλους τρόπους. Ελευθερία κινήσεων
επίσης, μπορείς ας πούμε να πας ένα ταξίδι που με παιδιά δεν
θα το έκανες. Γενικά επιλέγουν άλλου είδους και τρόπο ζωής.
Πιο… αδέσμευτο να το πω.
- Πάρα πολύ καλά, να περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος
της συζήτησής μας, όπου θα ήθελα να μου βαθμολογήσετε
τις παρακάτω τοποθετήσεις σε μια κλίμακα 1-10, όπου:
1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10= «το πιστεύω απόλυτα». Και
να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για την κάθε απάντηση.
Πάμε να το κάνουμε;
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για
τα σύγχρονα ζευγάρια (10)
Πιστεύω ότι τα δεσμεύει και τα περιορίζει πολύ
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την
ανθρώπινη ζωή (5)
	- Μπορεί και να είναι μπορεί και όχι. Την σημασία στη ζωή του
ο κάθε άνθρωπος τη βρίσκει διαφορετικά
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για
μια γυναίκα (5)
	- Ισχύει το ίδιο με την προηγούμενη ερώτηση. Μπορεί η γυναίκα
να έχει τον οποιοδήποτε σκοπό πέρα από το να κάνει ένα παιδί
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας
εμποδίζεται από την απόκτηση παιδιών (5)
	
- Ως προσωπική ανάπτυξη εκλαμβάνω τις προσωπικές
διεργασίες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο το να εμποδιστούν,
ούτε όμως και να βοηθηθούν, όπως πολύ εσφαλμένα πιστεύεται.
- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού (5)
	- Νομίζω έχει να κάνει και με το πώς θα το διαχειριστεί ο κάθε
ένας και με το τί προτεραιότητες θα βάλει.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία για
προσωπική ολοκλήρωση. (1)
	- Αν η προσωπική σου ολοκλήρωση εξαρτάται από κάποιον
άλλο, είτε αυτό είναι παιδί είτε γονιός είτε σύντροφος είτε
άγγελος εξ ουρανού, κάτι δεν πάει καλά. Η προσωπική μας
ολοκλήρωση είναι πρωτίστως μέσα μας, βασικά αν δεν είναι
μέσα μας δεν είναι πουθενά, και κανένα παιδί δεν θα έρθει να
μας τη δώσει. Ίσα ίσα θα έρθει να το επιβαρύνουμε με τις δικές
μας ελλείψεις με τις οποίες θα το επιφορτίσουμε.
- Πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις, σας ευχαριστώ πολύ που
δεχθήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
	- Εύχομαι να σας κάλυψα! Καλή σας συνέχεια
Παρατηρήσεις
Η συνεντευξιαζόμενη αρχικά απαντούσε πιο συνοπτικά στις
ερωτήσεις οπότε χρειάστηκε να κάνω διευκρινιστική ερώτηση
για να αποσπάσω περισσότερα στοιχεία. Έπειτα άρχισε να
γίνεται πιο αναλυτική.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως, ακριβώς όπως και
η προηγούμενη συμμετέχουσα έδειξε να ενοχλείται από
την ερώτηση της Β’ ομάδας “ Η απόκτηση ενός παιδιού
είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για μια γυναίκα” και από τον
διαχωρισμό που γίνεται ανάμεσα στα δύο φύλα. Την σύγκρινε
επίσης δε, με την ακριβώς προηγούμενη ερώτηση.
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Συνέντευξη Νο 3
Ξεκινάμε τη συζήτησή μας με μία γυναίκα.
- Αρχικά να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να μιλήσουμε
και να διευκρινίσω ότι η συζήτησή μας είναι ανώνυμη και το
ονοματεπώνυμό σας δεν θα καταγραφεί πουθενά.
- Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα συμμετοχής. - Ξεκινάμε
λοιπόν. Πότε γεννηθήκατε ποιό έτος;
- Το 1996
- Μάλιστα. Ας περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις της μικρής μας
συνέντευξης
Απαντήστε μου παρακαλώ πολύ όσο πιο ειλικρινά και
ξεκάθαρα στις παρακάτω 4 ερωτήσεις
- Γιατί οι Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο όρο 1-2 παιδιά;
	
- Σημαντικός κατά τη γνώμη μου παράγοντας είναι η
οικονομική ευχέρεια ενός ζευγαριού, η οποία καθορίζει σε
σημαντικό βαθμό την απόκτηση παιδιών, αλλά και την
μετέπειτα ποιότητα ζωής μιας οικογένειας. Επομένως, εφόσον
ένα ζευγάρι δεν δύναται να στηρίξει οικονομικά τόσο τα
αρχικά έξοδα εγκυμοσύνης και γέννησης ενός παιδιού, όσο
και τα μετέπειτα έξοδα ανατροφής -σύμφωνα βέβαια και με
τα σχέδια που κάνει κανείς για την ανατροφή ενός παιδιούλογικά αποθαρρύνεται στο να επεκτείνει την οικογένεια με
περισσότερα του ενός ή δύο παιδιών.
- Απολύτως κατανοητό, πέραν όμως των οικονομικών λόγων
που όλοι λίγο πολύ τους αντιλαμβανόμαστε, υπάρχουν
πιστεύετε άλλοι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την απόφαση;
(διευκρινιστική ερώτηση)
	- Η υγεία στην σχέση ενός ζευγαριού επηρεάζει σημαντικά
την απόφαση δημιουργίας ή επέκτασης μιας οικογένειας.
Σε περίπτωση που το ζευγάρι προτίθεται να φέρει στον
κόσμο παιδιά, σίγουρα ρόλο παίζει το κατά πόσο νιώθουν
συναισθηματικά επαρκείς, ώστε να μεγαλώσουν την
οικογένεια με περισσότερα μέλη. Έπειτα η ανεπαρκής
δυνατότητα ενασχόλησης με την οικογένεια από άποψη
χρόνου και ψυχικών ή σωματικών δυνάμεων, εφόσον ο ένας
ή και οι γονείς ενασχολούνται με μια καριέρα, ενδεχομένως
λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην προοπτική να
φέρουν στον κόσμο περισσότερα του ενός παιδιά. Σημαντικό
επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι οι Έλληνες/-ίδες θεωρητικά
σταθεροποιούν την επαγγελματική τους ιδιότητα σε ηλικία
κατά προσέγγιση από τα 30 κι έπειτα επί το πλείστον,
επομένως χτίζουν το επάγγελμά τους ηλικιακά παράλληλα με
την περίοδο που ενδεχομένως θα αποφάσιζαν να σχηματίσουν
μια οικογένεια. Έτσι, αυτό που συχνά μπαίνει σε «δεύτερη
μοίρα» είναι η οικογένεια, με αποτέλεσμα τελικά να φέρουν
στον κόσμο 1 ή 2 παιδιά μέχρι την ηλικία των 40-42.
- Και για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι συνομήλικοί σας θα
επέλεγαν να αποκτήσουν παιδιά;
	- Η επιλογή απόκτησης παιδιών, δημιουργίας μιας οικογένειας
ουσιαστικά, κατ’ εμέ οφείλεται στην από κοινού επιθυμία
δημιουργίας και ανατροφής μιας ανθρώπινης ζωής, από δύο
ανθρώπους ως δεμένο σύνολο, οι οποίοι αισθάνονται ηλικιακά
ώριμοι και συναισθηματικά
και οικονομικά επαρκείς.
Επομένως θεωρώ ότι πρόκειται για μια συναισθηματική, αλλά
και συνάμα βιολογική –ενδεχομένως- ανάγκη δημιουργίας από
κοινού. Προσφέρει μια συναισθηματική ολοκλήρωση και έναν
νέο αυτοσκοπό, τόσο στον γονέα ατομικά (μητρική & πατρική
αφοσίωση), αλλά και στο ζευγάρι ως συλλογικό εγχείρημα.
- Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν οι συνομήλικοί
σας; Σε ποια ακριβώς ηλικία της ζωής τους;
	- Η πλειοψηφία των συνομηλίκων μου, δηλαδή οι σημερινοί
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εικοσιτετράχρονοι, θα επέλεγαν να φέρουν στον κόσμο 1 ή 2
παιδιά το πολύ, σε ηλικία περίπου άνω των 30 ετών. Μέχρι
τα 30, όπως προείπα, με τα τωρινά δεδομένα οι περισσότεροι
ακόμη καλά - καλά δεν έχουμε διαμορφώσει μια επαγγελματική
σταθερότητα, έτσι ώστε το επόμενο βήμα να είναι η οικογένεια.
Θεωρώ ότι σε μια σειρά προτεραιοτήτων στη ζωή, οι συνομήλικοί
μου θεωρούν ότι η οικογένεια αποτελεί ένα βήμα μετέπειτα
της εκάστοτε καριέρας. Σχετικά με τον αριθμό παιδιών,
καθορίζεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της
ηλικίας μου που είτε ήδη δουλεύουν, είτε αρχίζουν σιγά σιγά
να μπαίνουν στον εργασιακό χώρο στον οποίο για κάποια
χρόνια προσαρμόζονται, χρειάζεται κάποια χρόνια μέχρι να
αισθανθούν ώριμοι για ένα σημαντικό βήμα, την οικογένεια,
με ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι έχουν φυσικά και το ταίρι τους.
Εν τω μεταξύ, επειδή θεωρητικά θα συνεχίσουν να δουλεύουν
ανεξαρτήτως φύλου, ένας αριθμός παιδιών 1 ή 2, φαίνεται πιο
διαχειρίσιμος για δύο εργαζόμενους γονείς.
- Γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να μην αποκτήσουν
παιδιά, πέρα των οικονομικών λόγων που ήδη μου αναφέρατε;
(διευκρινιστική ερώτηση)
	- Ένας άνθρωπος που δεν έχει αποκτήσει το ταίρι που επιθυμεί
για να κάνει οικογένεια, θεωρητικά δεν θα κάνει οικογένεια με
κάποιον που δεν εμπνέεται και δεν εμπιστεύεται να μοιραστεί
κάτι τόσο σημαντικό. Ακόμη, ένας άνθρωπος που θέλει να
αφοσιωθεί στην ατομικότητά του, στην καριέρα του, ή και στα
δύο και δεν επιθυμεί να αφοσιωθεί σε ένα παιδί και να στρέψει
τη ζωή του γύρω από αυτό (με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον
κάθε άνθρωπο), λογικά δεν θα επιλέξει να αποκτήσει ένα
παιδί. Σε άλλους ανθρώπους η απόκτηση παιδιού προκύπτει
ως έντονη επιθυμία, ενώ σε άλλους η ατομικότητα φαντάζει
μια προτιμότερη εκδοχή της ζωής τους. Όλα αυτά βέβαια,
αφορούν την δική μου οπτική σχετικά με την δημιουργία
μιας οικογένειας και προκύπτουν ως επιλογή του καθενός για
διάφορους προσωπικούς λόγους, ανάλογα με τη φάση ζωής
που καλούνται να αποφασίσουν και ανάλογα με την ψυχική
τους κατάσταση.
- Ήσασταν σαφέστατη και κατατοπιστικότατη. Πάμε τώρα σε
ένα άλλο στιλ ερωτήσεων. Θα ήθελα να μου βαθμολογήσετε
τις παρακάτω τοποθετήσεις σε μια κλίμακα 1-10, όπου:
1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10= «το πιστεύω απόλυτα».
Σχολιάστε σύντομα την απάντησή σας.
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για
τα σύγχρονα ζευγάρια (4)
	- Αν το πάρουν απόφαση να κάνουν παιδί δεν θεωρώ ότι τις
βρίσκουν δυσβάσταχτες.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την
ανθρώπινη ζωή (8)
	- Κατά τη γνώμη μου το να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί έχει
ανεκτίμητη αξία, ναι.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για
μια γυναίκα (5)
	- Μια γυναίκα μπορεί να έχει κι άλλους σκοπούς στη ζωή της
πια, όπως ακριβώς και οι άντρες.
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας
εμποδίζεται από την απόκτηση παιδιών (4)
	- Θεωρώ ότι όλα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα εφόσον το
θες.
- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού (5)
Ισχύει το ίδιο, όλα μπορούν να γίνουν, εφόσον όμως υπάρχουν
και οι ευκαιρίες και οι προϋποθέσεις. Όμως στη χώρα μας αυτές
η μέριμνα για αυτές τις προϋποθέσεις είναι εξαιρετικά ελλιπής
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία για
προσωπική ολοκλήρωση (7)
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	- Νομίζω πως ένα παιδί όταν έρχεται μας κάνει να δούμε κάποια
πράγματα με “άλλα μάτια”. Μέσα σε αυτά και ο εαυτός μας.
- Πάρα πολύ ωραία, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της
όμορφης συζήτησής μας. Θ ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ
για την συμμετοχή σας και τον χρόνο που μου αφιερώσατε.
	- Τίποτα, εγώ ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην
εργασία σας.
Παρατηρήσεις
Η συμμετέχουσα ήταν πολύ πρόθυμη να απαντήσει και οι
απαντήσεις της ήταν αναλυτικές. Όλη η συνέντευξη έγινε σε
ευχάριστο κλίμα, και ενώ και αυτή η συμμετέχουσα έδειξε με
την απάντησή της ότι φαίνεται να γίνεται διάκριση μεταξύ
άνδρα και γυναίκας στην ερώτηση της Β’ ομάδας “Η απόκτηση
ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για μια γυναίκα”,
παρ’ όλα αυτά δεν έδειξε να ενοχλήθηκε και δεν την συνέκρινε
με την προηγούμενη ερώτηση όπως στις άλλες αντίστοιχες
περιπτώσεις.
Συνέντευξη Νο 4
Θα μιλήσουμε με μία γυναίκα.
- Πριν ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μας θα ήθελα να
αναφερθούμε στο ότι η καταγραφή είναι ανώνυμη και ότι
πουθενά δεν θα αναφερθεί ή καταγραφεί το ονοματεπώνυμό
σας, και να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε να μας μιλήσετε.
- Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην έρευνά σας
- Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιό έτος γεννηθήκατε; - Το 1992
- Πολύ ωραία, τώρα που ολοκληρώσαμε τα δημογραφικά
στοιχεία, πάμε να κάνουμε και τις ερωτήσεις που αφορούν στην
έρευνά μας. Πείτε μου παρακαλώ, όσο πιο ειλικρινά και ξεκάθαρα,
γιατί οι Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο όρο 1-2 παιδιά;
	
- Θεωρώ ότι σε αυτήν την απόφαση των Ελλήνων παίζει
σημαντικό ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον και οι παροτρύνσεις
από τον περίγυρο. Συνήθως θεωρείται ότι είναι καλύτερα για τα
παιδιά να έχουν ένα αδερφάκι και να μεγαλώνουν μαζί. Ο λόγος
που δεν κάνουν πάνω από δύο παιδιά είναι κατά τη γνώμη μου
κατά βάση οικονομικός. Η δημιουργία οικογένειας και πόσο
μάλλον η απόκτηση παιδιών προϋποθέτει έξοδα και πολλές
φορές αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας για τις
μικρότερες γενιές. Για αυτό το λόγο και επιλέγουν να κάνουν
μέχρι δύο παιδιά το πολύ, για να εκπληρώσουν και το χρέος τους
στην κοινωνία αλλά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις
όποιες υποχρεώσεις.
- Μάλιστα. Και για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι συνομήλικοί
σας θα επέλεγαν να αποκτήσουν παιδιά;
	- Οι περισσότεροι συνομήλικοι μου θεωρώ ότι θα έμπαιναν σε
αυτή τη διαδικασία, όχι επειδή θα έπρεπε να ακολουθήσουν
κάποια νόρμα που απορρέει από την ελληνική κοινωνία, αλλά
επειδή θα αποτελούσε βαθιά επιθυμία τους. Πλέον όσο περνούν
οι γενιές αποβάλλουν τέτοιες συμπεριφορές και πράττουν αυτό
που θεωρούν πραγματικά ωφέλιμο και ιδανικό για τον καθένα.
- Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν οι συνομήλικοί σας
και σε ποια ακριβώς ηλικία της ζωής τους;
	- Το πόσα παιδιά θα επέλεγε να κάνει κάποιος θεωρώ ότι είναι
λίγο σχετικό. Δεν μπορεί εύκολα να προσδιορίσει κανείς τον
αριθμό. Υπάρχουν πιθανότητες και συγκυρίες που ενδεχομένως
να αλλάξουν αυτές τις επιλογές, αυτές τις επιθυμίες. Ωστόσο,
στην πλειονότητα νομίζω θα ακολουθούσαν το μοτίβο 1-2
παιδιά από τα 30 και μετά.
- Και γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να μην αποκτήσουν
παιδιά;
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- Πρώτα και κύρια για οικονομικούς λόγους και λόγους
εργασίας. Και εννοώ την ύπαρξη ή μη εργασίας, του φόρτου
εργασίας, και το πόσο ασφαλής ή επισφαλής είναι μια θέση ή
συνθήκη εργασίας στις μέρες μας.
- Και πέρα από αυτούς τους λόγους, φαντάζεστε ότι υπάρχουν
και άλλοι λόγοι που δεν έχουν να κάνουν με την οικονομική
κατάσταση; (διευκρινιστική ερώτηση)
	- Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν τους εκφράζει η δημιουργία
οικογένειας και για αυτό το λόγο είναι κάτι που το αποκλείουν
από τη ζωή τους. Δεν είναι απαραίτητο, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι μεγάλωσαν σε κάποιο τραυματικό περιβάλλον, ότι δεν είχαν
καλές εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία και λοιπά, να κάνουν
όλοι οικογένεια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θεωρούν ότι θα
μπορούσαν να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη, που συνεπάγεται
το να φέρουν στον κόσμο, να μεγαλώσουν και να συμβάλλουν
στη διαμόρφωση ενός άλλου ανθρώπου. Άλλοι πάλι επιλέγουν
να έχουν στη ζωή τους, λιγότερες δεσμεύσεις από αυτές που
έχει ένα παιδί, επομένως δεν είναι εντελώς ευδιάκριτοι και
ξεκάθαροι οι λόγοι.
- Πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, πάμε να περάσουμε τώρα σε
ένα άλλο στιλ ερωτήσεων. Βαθμολογικού χαρακτήρα. Με ποιο
βαθμό θα βαθμολογούσατε τις παρακάτω τοποθετήσεις σε μια
κλίμακα 1-10, όπου: 1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10= «το
πιστεύω απόλυτα». Σχολιάστε σύντομα την απάντησή σας.
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για τα
σύγχρονα ζευγάρια (3)
	- Δεν τις θεωρώ δυσβάσταχτες.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την
ανθρώπινη ζωή (9)
	- Νομίζω της δίνει μια άλλη αξία.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για μια
γυναίκα (7)
	- Σίγουρα είναι, αλλά πια δεν είναι και ο μόνος, όπως ήταν
παλιότερα.
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας εμποδίζεται
από την απόκτηση παιδιών (3)
	- Νομίζω κανείς μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά
την απόκτηση παιδιού.
- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού (7)
	- Δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος και
ανάλογη νομοθεσία αν δεν εργάζεσαι στο δημόσιο είναι πολύ
δύσκολα τα πράγματα.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία για
προσωπική ολοκλήρωση (1)
	- Είναι σημαντικό, είναι ανεκτίμητο, αλλά δεν είναι ο μόνος
τρόπος για να ολοκληρωθεί κάποιος. Είναι σαν να λέμε ότι
όσοι δεν κάνουν παιδιά μένουν ανολοκλήρωτοι. Σε αυτή τη
περίπτωση ανολοκλήρωτο θα ήταν το μυαλό μας
- Αυτές ήταν οι ερωτήσεις της συνέντευξής μας, θα ήθελα να
σας ευχαριστήσω και πάλι για το χρόνο σας και τη καλή σας
διάθεση.
- Δεν κάνει τίποτα, καλή σας συνέχεια
Σχόλια
Ήταν μία συνέντευξη αρκετά εύκολη από άποψη ροής, οι
απαντήσεις ήταν σαφείς και κατατοπιστικές και δίνονταν
αβίαστα. Η μόνη διευκρινιστική ερώτηση που έγινε ήταν για να
δοθούν επιπλέον λόγοι γιατί κάποιος θα επέλεγε να μην κάνει
καθόλου παιδιά, πέραν των οικονομικών λόγων που ήταν η
αρχική απάντηση.
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Συνέντευξη Νο 5
Θα κάνουμε μία συζήτηση με μία γυναίκα.
-Σας ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε να μας μιλήσατε. Θα ήθελα
να σας ενημερώσω πως η καταγραφή μας είναι ανώνυμη και δεν
θα αναφερθεί πουθενά το ονοματεπώνυμό σας. Θέλετε να μου
πείτε αρχικά ποιό έτος γεννηθήκατε;
	- Το 1978
Πολύ καλά, τώρα θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το
θέμα της έρευνάς μας, και θα ήθελα να μου απαντήστε όσο πιο
ειλικρινά και ξεκάθαρα μπορείτε:
1. Γιατί οι Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο όρο 1-2 παιδιά;
	- Αποκτούν κατά Μ.Ο. 1-2 παιδιά, γιατί οι οικονομικές τους
δυνατότητες δεν τους επιτρέπουν να κάνουν μεγαλύτερες
οικογένειες.
2. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι συνομήλικοί σας θα
επέλεγαν να αποκτήσουν παιδιά;
	- Θέλω να πιστεύω, γιατί επιθυμούν πραγματικά να γίνουν
γονείς. Φοβάμαι όμως ότι στην πραγματικότητα το κάνουν
γιατί έτσι ικανοποιούν τον εγωισμό τους και ένα στερεότυπο
της κοινωνίας.
3. Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν οι συνομήλικοί
σας και σε ποια ακριβώς ηλικία της ζωής τους;
	- 2 παιδιά περίπου στα 30 με 35 έτη της ηλικίας τους.
- (πρόσθετη ερώτηση) Εσείς σε αυτή την ηλικία κάνατε τα
παιδιά σας;
	- Όχι, εγώ παντρεύτηκα στα 25 και 6 μήνες μετά ήμουν ήδη
έγκυος στο γιο μου και ένα χρόνο μετά έμεινα έγκυος και
στη κόρη μου. Δηλαδή έως τα 28 είχα και τα δύο παιδιά μου.
Και εγώ και ο σύζυγός τα θέλαμε κάνα δυο χρόνια αργότερα,
τυχαία ήρθαν και οι δύο εγκυμοσύνες. Ωστόσο εμείς είμαστε
οι εξαίρεση πια. Ελάχιστοι νέοι πια επιθυμούν παιδιά πριν τα
30, νομίζω πως ούτε καν το σκέφτονται. Εμείς θέλαμε πάντα
οικογένεια από νωρίς, με τον άντρα μου είμαστε μαζί από το
λύκειο. Αλλά αυτό στις μέρες μας σπανίζει.
4. Γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να μην αποκτήσουν
παιδιά;
	- Από φόβο και ανασφάλεια για το αν θα είναι σε θέση να τα
μεγαλώσουν σωστά. Επίσης, από το άγχος να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν.
- Πολύ ωραία, τώρα θα σας θέσω μερικές τοποθετήσεις και
θα ήθελα να τις βαθμολογήσετε από το 1 έως το 10, όπου:
1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10= «το πιστεύω απόλυτα».
Σχολιάστε σύντομα την απάντησή σας.
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για
τα σύγχρονα ζευγάρια (1)
	- Καμία θυσία δεν είναι δυσβάσταχτη για τα παιδιά σου.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την
ανθρώπινη ζωή (10)
	- Είναι το πολυτιμότερο πράγμα για αυτούς που έχουν κάνει
παιδιά.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για
μια γυναίκα (8)
	- Είναι ίσως ο σπουδαιότερος, αλλά όχι και ο μόνος.
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας
εμποδίζεται από την απόκτηση παιδιών (1)
	- Δεν θεωρώ το ότι τα παιδιά μας εμπόδισαν την προσωπική
μας ανάπτυξη και ας τα κάναμε για τα σημερινά δεδομένα
νέοι.
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- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού (5)
	- Εξαρτάται ίσως και από το επάγγελμα, για τους υπάλληλους
του δημοσίου όπως εγώ είναι σαφώς πολύ πιο εύκολα τα
πράγματα από κάθε άποψη.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία για
προσωπική ολοκλήρωση (8)
	- Σίγουρα ένα παιδί σε ολοκληρώνει αλλά ένα παιδί δεν φέρνει
και την ευτυχία από την άλλη. Θέλω να πω πως η ολοκλήρωση
είναι κάτι πέρα από την απόκτηση ενός παιδιού και καλό
θα είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι ψυχικά και
συναισθηματικά πριν πάρουμε μια τόσο σοβαρή απόφαση για
τη ζωή μας, και για τη ζωή κάποιου άλλου που πρόκειται να
έρθει και θα εξαρτάται πλήρως από εμάς για πολλά χρόνια της
ζωής του.
- Σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο όμορφη κουβέντα που
κάναμε.
Παρατηρήσεις
Η συνέντευξη έγινε σε πολύ καλό κλίμα και η συμμετέχουσα
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνα και για τον σκοπό
της εξαρχής. Δεδομένου ότι στις δημογραφικές ερωτήσεις
απάντησε πως έχει παιδιά, άδραξα της ευκαιρίας να την
ρωτήσω σε ποιά ηλικία τα απέκτησε γιατί το θεώρησα πολύ
σημαντικό ως πληροφορία για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Συνέντευξη Νο 6
Σημειώνω ότι θα συζητήσουμε με μία γυναίκα.
-Σας ευχαριστώ πολύ για την παραχώρηση της συνέντευξης.
Πριν ξεκινήσουμε ήθελα να σας διευκρινίσω πως η καταγραφή
είναι ανώνυμη. Γεννηθήκατε το;
	- 1992
Ωραία. Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής μας θα ήθελα να μου
απαντήσετε όσο πιο ειλικρινά και ξεκάθαρα τις παρακάτω 4
ερωτήσεις.
- Γιατί κατά τη γνώμη σας οι Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο
όρο 1-2 παιδιά;
	- Λόγω οικονομικών προβλημάτων και έλλειψης χρόνου στην
καθημερινότητα του ζευγαριού λόγω των εργασιακών τους
καθηκόντων.
- Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι συνομήλικοί σας θα
επέλεγαν να αποκτήσουν παιδιά;
	- Από την ανάγκη τους για διαιώνιση του είδους και από την
ανάγκη τους να μεταφέρουν την αγάπη τους και τη φροντίδα
τους.
-Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν οι συνομήλικοί
σας; Σε ποια ακριβώς ηλικία της ζωής τους;
	- Το πολύ 1 έως 2 παιδιά. Για τις γυναίκες η ηλικία που θα
επιθυμούσαν να κάνουν παιδί είναι γύρω στα
30 έτη
τους ενώ για τους άνδρες τα 35 έτη.
- Γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να μην αποκτήσουν
παιδιά, εκτός των οικονομικών λόγων πού ήδη μου αναφέρατε;
	- Δε βρίσκουν το σωστό για αυτούς ταίρι, λόγω καριέρας και
λόγο ανεπαρκούς στήριξης από το κράτος. Ή μάλλον λόγω
παντελούς έλλειψης στήριξης από το κράτος. Κάνεις παιδί
και τα πρώτα χρόνια δεν ξέρεις πού να το αφήσεις για να
πας στη δουλειά σου. Αν δεν εργάζεσαι στο δημόσιο τομέα
το θέμα με τις άδειες είναι εξωφρενικό, και υπάρχει πολύ
μεγάλη πιθανότητα οι δημόσιοι βρεφονηπιακοί σταθμοί να
11
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μην πάρουν το παιδί σου και ένας ιδιωτικός σταθμός ξεκινάει
από 400 ευρώ μίνιμουμ. Οπότε είναι σαν να δουλευόμαστε
όταν μιλάμε για παιδιά με τις υπάρχουσες συνθήκες, τα νέα
ζευγάρια δεν στηρίζονται καθόλου ώστε να ωθηθούν να το
πάρουν απόφαση για παιδί.
-Πολύ ωραία, μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με το δεύτερο
μέρος της συζήτησής μας, στο οποίο θα σας ζητήσω να
μου βαθμολογήσετε κάποιες τοποθετήσεις σε μια κλίμακα
1-10, όπου: 1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10= «το πιστεύω
απόλυτα». Και να μου σχολιάσετε σύντομα την απάντησή
σας.
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για
τα σύγχρονα ζευγάρια (8)
	- Για όλους τους λόγους που ανέφερα πριν.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για
την ανθρώπινη ζωή (7)
	- Ε, είναι στη φύση μας, οπότε μοιραία νομίζω είναι και
ανεκτίμητο. Είναι φυσική εξέλιξη.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για
μια γυναίκα (7)
	- Μου φαίνεται η ίδια ερώτηση με πριν, στο βαθμό που είναι
ανεκτίμητης αξίας θα είναι και σκοπός. Τη διάκριση μεταξύ
άνδρα και γυναίκας δε τη καταλαβαίνω, ως προς το σκοπό.
Προσωπικά η μόνη διαφορά που βρίσκω είναι ότι οι γυναίκες
θα επιθυμήσουν να τεκνοποιήσουν σε μικρότερη ηλικία από
έναν άντρα που μπορεί να φτάσει και 35 ή και 40 χρονών για
να το σκεφτεί. Αλλά δεν δέχομαι ότι για μια γυναίκα είναι
σκοπός ζωής ενώ για έναν άντρα όχι
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας
εμποδίζεται από την απόκτηση παιδιών (5)
	- Η προσωπική ανάπτυξη νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με τις
εξωτερικές δυσκολίες, είναι θέμα του καθενός.
- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού (8)
	- Εφόσον δεν υπάρχει στήριξη και βοήθεια, ναι.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία
για προσωπική ολοκλήρωση (7)
	- Είναι σε μεγάλο βαθμό ως φυσική εξέλιξη όπως είπαμε.
- Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο
που μου διαθέσατε.
Παρατηρήσεις
Αυτή η συνέντευξη ήταν κάπως πιο απρόσωπη και οι
απαντήσεις πιο σύντομες αλλά πλήρεις σε περιεχόμενο, πράγμα
φυσικό διότι δεν γνώριζα προσωπικά την συμμετέχουσα (φίλη
γνωστής που μου τη συνέστησε για την συνέντευξη). Και αυτή
η συμμετέχουσα θεώρησε πως η ερώτηση “ Η απόκτηση ενός
παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για μια γυναίκα” είναι
επανάληψη της προηγούμενης “ Η απόκτηση ενός παιδιού
είναι ανεκτίμητης σημασίας για την ανθρώπινη ζωή” με τη
μόνη διαφορά ότι ενώ η πρώτη αναφέρεται στον άνθρωπο
χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των φύλων η δεύτερη κάνει
σαφή διάκριση ως προς τις γυναίκες.

Συνέντευξη Νο 7
Θα συζητήσουμε με έναν άνδρα.
- Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αρχικά που δεχθήκατε να μου
μιλήσετε και να σας ξεκαθαρίσω ότι ό,τι πούμε θα καταγραφεί
ανώνυμα. Ποιό έτος γεννηθήκατε;
	- Το 1992
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-Τέλεια, πάμε τώρα στις ερωτήσεις της έρευνάς μας. Απαντήστε
μου παρακαλώ όσο πιο ειλικρινά και ξεκάθαρα τις παρακάτω
4 ερωτήσεις.
1. Γιατί οι Έλληνες/ίδες αποκτούν κατά μέσο όρο 1-2 παιδιά;
	- Για οικονομικούς λόγους πρώτο και κύριο. Από εκεί και πέρα
παίζουν πολλά ρόλο, όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η μεγάλη
ανεργία, οι εργασιακές συνθήκες που δεν σου επιτρέπουν να
έχεις χρόνο για να μεγαλώνεις παιδιά.. Αν δεν υπάρχει παππούς
και γιαγιά που να μπορούν να κρατήσουν παιδιά μοιάζει μη
εφικτό όλο αυτό.
2. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι συνομήλικοί σας θα
επέλεγαν να αποκτήσουν παιδιά;
	- Λόγω παράδοσης. Οι δικοί μας κάναν παιδιά, οι δικοί τους
είχαν κάνει παιδιά, και πάει λέγοντας.
3. Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν οι συνομήλικοί
σας και σε ποια ακριβώς ηλικία της ζωής τους;
	- Μετά τα 30 θα επιθυμούσαν οι περισσότεροι 2 παιδιά πιστεύω.
Αλλά είναι ζήτημα το αν θα κάνουν έστω και ένα.
4. Γιατί οι συνομήλικοί σας θα επέλεγαν να μην αποκτήσουν
παιδιά;
	- Γιατί δεν θα έχουν τί να τα ταΐσουν, πού να τα αφήσουν
και ποιόν να τα μεγαλώσει. Με τα ωράρια που έχουν τώρα οι
εργαζόμενοι για τις ελάχιστες απολαβές, ε μη περιμένουμε και
πολλά. Δεν έχεις και τη διάθεση μετά, όλο αυτό επιβαρύνει
πολύ το κόσμο ψυχολογικά θεωρώ. Μόνο εμείς, οι δημόσιοι
υπάλληλοι τουλάχιστον δεν έχουμε το θέμα των εξωφρενικών
ωραρίων και την ανασφάλεια του “αν μείνω έγκυος πάει η
δουλειά μου” ή “τί θα τα κάνω τα παιδιά”. Αναφέρομαι στις
γυναίκες φυσικά. Αλλά ξέρετε τί παρατηρώ στην αδερφή
μου, στις γνωστές τους συγγενείς κλπ. Βλέπω γυναίκες που
είναι έγκυες και περνάν ένα άγχος του πώς θα το ανακοινώσω
τώρα αυτό στη δουλειά, λες και πρέπει να πουν ότι έκλεψαν
ας πούμε, ή ότι έκαναν κάτι κακό. Επίσης, στη χώρα μας
δεν τηρείται σχεδόν τίποτα. Θεωρητικά υπάρχουν νόμοι
που προστατεύουν την έγκυο από απόλυση, άδεις κλπ. Στον
ιδιωτικό τομέα δυστυχώς δεν τηρούνται όλα αυτά, και άντε
βρες μετά το δίκιο σου. Και να σας πω και κάτι άλλο; Εμένα
τα μισά μου ξαδέρφια και άλλοι τόσοι φίλοι, έφυγαν για
σπουδές ή δουλειά στο εξωτερικό και δεν ξαναγύρισαν ποτέ.
Και γιατί να ξαναγυρίσουν με τις συνθήκες που επικρατούν
εδώ; Υπάρχει σπίτι που να μην έχει κάποιο από τα παιδιά του
έξω; Άρα, να το κάνεις το παιδί γιατί, για να το φάει η ξενιτιά;
Δεν είναι κρίμα και άδικο;. Η Ελλάδα δυστυχώς τρώει τα
παιδιά της, και άμα δεν δίνεις μην περιμένεις και να πάρεις.
Εγώ αυτό ξέρω.
- Πολύ ωραία, πάμε τώρα σε ένα άλλο στιλ ερωτήσεων.
Θα σας αναφέρω κάποιες τοποθετήσεις και θα ήθελα
να μου τις βαθμολογήσετε σε μια κλίμακα 1-10, όπου:
1= «δεν το πιστεύω καθόλου» -10= «το πιστεύω απόλυτα».
Σχολιάστε σύντομα την απάντησή σας.
- Η απόκτηση παιδιών απαιτεί δυσβάσταχτες θυσίες ζωής για
τα σύγχρονα ζευγάρια (8)
	- Επιβαρύνει τις ήδη δυσβάσταχτες για τους νέους συνθήκες.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την
ανθρώπινη ζωή (5)
	- Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ανεκτίμητο όσο το
προβάλουν μερικοί. ΟΚ, για κάποιους μπορεί να είναι, αλλά
κάποιοι δεν καίγονται ντε και καλά να κάνουν παιδί, δεν τους
αφορά.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για
μια γυναίκα (6)
	- Πιστεύω ότι μια γυναίκα μπορεί να το θέλει λίγο παραπάνω
από ότι ένας άνδρας κι αυτό λόγω φύσης.

Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα
- Η προσωπική ανάπτυξη κάθε σύγχρονου νέου/νέας
εμποδίζεται από την απόκτηση παιδιών (7)
	- Έχεις πολλές ευθύνες για να σου περισσεύει χρόνος και
κουράγια και για προσωπική ανάπτυξη.
- Η επαγγελματική εξέλιξη κάθε σύγχρονου νέου δυσκολεύει
πολύ μετά την απόκτηση ενός παιδιού (7)
	- Αυτό είναι που λένε ήτανε στραβό το κλίμα το έφαγε και ο
γάιδαρος.
- Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας ευκαιρία για
προσωπική ολοκλήρωση (1)
	- Αν δεν έχεις τί άλλο να κάνεις ίσως. Όντως υπάρχουν άνθρω
ποι που μπορούν να νιώσουν ολοκλήρωση μόνο μέσα από ένα
παιδί. Δεν είναι όμως όλοι έτσι.
- Πολύ ωραία, εδώ ολοκληρώνεται η ωραία μας συζήτηση, θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι.
Παρατηρήσεις
Ο συμμετέχον μου συστήθηκε από φίλη για τη συνέντευξη
και μου ήταν παντελώς άγνωστος. Παρ’ όλα αυτά ήταν
πολύ άμεσος στις απαντήσεις του και διαθέσιμος να
απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό που φάνηκε από τις
απαντήσεις και τον τόνο της φωνής του ήταν περισσότερο
μια αρνητική διάθεση απέναντι στην ολοκληρωτική απουσία
της κρατικής βοήθειας και στη μη κατά τη γνώμη του τήρηση
της νομοθεσίας σε στον ιδιωτικό τομέα σε ό,τι αφορά την
ασφάλεια, τις γονεϊκές άδειες κλπ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τους συμμετέχοντες 6 στους 7 ήταν γυναίκες ηλικίας
από 22 έως 42 ετών. Μόνο μία εξ αυτών έχει παιδιά η οποία
τα απέκτησε στην ηλικία των 26 ετών, διευκρινίζοντας ωστόσο
πως αναγνωρίζει ότι η ίδια είναι η εξαίρεση του κανόνα και
πως έκανε παιδιά πολύ νωρίς για τα σημερινά δεδομένα.
Εδώ θέλω να αναφερθώ και στο ότι αυτή ήταν και η μόνη
πρόσθετη ερώτηση που έκανα σε συμμετέχοντα, διότι δεν
ήταν αρχικά στις βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης. Θεωρώ
πως οι συμμετέχοντες που απαντούν πως έχουν παιδιά είναι
μείζονος σημασίας να ερωτώνται σε ποιά ηλικία τα απέκτησαν,
και πως αυτό το στοιχείο έχει να δώσει πολλά στα γενικότερα
συμπεράσματα της έρευνας. Μπορεί να συγκριθεί δε με το
γεγονός, πως όλοι οι συμμετέχοντες χωρίς καμία εξαίρεση,
απάντησαν πως οι συνομήλικοί τους θα έμπαιναν στην
διαδικασία να αποκτήσουν παιδιά μετά τα 30 έτη ηλικίας,
ακόμα και εκείνη που είχε κάνει παιδιά πριν από αυτή την
ηλικία.
Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι άτεκνοι, ανεξάρτητα
από την οικογενειακή τους κατάσταση, είτε βρίσκονται σε
σχέση, είτε σε συμβίωση, είτε είναι ελεύθεροι. Εδώ θα μπορούσε
να προστεθεί μία ερώτηση για τους μη έχοντες παιδιά, για το
εάν επιθυμούν να κάνουν και εάν ναι πόσα και σε ποια ηλικία.
Στους λόγους που αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες για το
γιατί οι συνομήλικοί τους θα επέλεγαν να μην κάνουν παιδιά,
παρατήρησα το εξής. Ανέφεραν κατά κανόνα τους ίδιους
περίπου λόγους που είχαν απαντήσει στην πρώτη ερώτηση, για
ποιο λόγο οι νέοι κάνουν 1 έως 2 παιδιά σήμερα. Συμπεραίνω
από αυτό πως οι λόγοι που ωθούν τους νέους να μην κάνουν
καθόλου παιδιά είναι κατά κύριο λόγο οι ίδιοι με αυτούς που
τους περιορίζουν στο να κάνουν μόνο ένα ή δύο παιδιά.
Αυτοί οι λόγοι έχουν να κάνουν:
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α) Με τις οικονομικές συνθήκες, που δεν αφορούν την έρευνά
μας αλλά ειπώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες ως ο κύριος
και πρωταρχικός λόγος.
β) Ο δεύτερος και ίσως σημαντικότερος παράγοντας που
αναφέρθηκε έχει να κάνει με τις εργασιακές συνθήκες στον
ιδιωτικό τομέα ειδικότερα. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
φαίνεται να εργάζονται σε παράλογα ωράρια που δεν τους
επιτρέπουν να έχουν χρόνο για τη δημιουργία οικογένειας,
χωρίς τις ανάλογες απολαβές που θα τους επέτρεπαν να
πληρώνουν σταθμούς και νταντάδες. Οι άδειες μητρότητας
είναι για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με
αυτές του δημοσίου και οι γυναίκες αισθάνονται εξαιρετικά
ανασφαλείς να ζητήσουν και τα πλέον δεδομένα και νόμιμα,
για να μην χάσουν τη δουλειά τους αργότερα ή για να μην
πέσουν σε δυσμενείς εργασιακές συνθήκες. Εξίσου ανασφαλές
φαίνεται να είναι το εργασιακό μέλλον και η εργασιακή
σταθερότητα ανεξαρτήτως φύλου. Αυτό συνεπάγεται και τον
τρίτο κατά σειρά παράγοντα που έδειξε να επηρεάζει πολύ
αρνητικά τα νέα ζευγάρια και είναι
γ) η έλλειψη χρόνου. Χαρακτηριστικές εκφράσεις είναι “κάνεις
παιδί για να το μεγαλώσει άλλος” και “δεν έχεις πού να το
αφήσεις και να πας στη δουλειά σου”.
δ) 5 εκ των συμμετεχόντων ανέφεραν την έλλειψη συμμετοχής
και βοήθειας από το κράτος. Το κράτος για τους συμμετέχοντες
φαίνεται ακραία απών. Καμία επαρκής κρατική στήριξη,
καμία μέριμνα, καμία ενθάρρυνση για τα νέα ζευγάρια στο
να δημιουργήσουν οικογένεια. Πολύ χαρακτηριστική και
ενδεικτική της απογοήτευσης που έχουν οι νέοι από το κράτος
ήταν η δήλωση “είναι σαν να δουλευόμαστε όταν μιλάμε για
παιδιά με τις υπάρχουσες συνθήκες”.
ε) Η καριέρα ως προτεραιότητα, δείχνει να συνεισφέρει στην
καθυστέρηση δημιουργίας οικογένειας, κυρίως από τη μεριά
των γυναικών. Οι γυναίκες δείχνουν να έχουν μια τάση να
θέτουν την απόκτηση και την ανατροφή απογόνων μετά την
επαγγελματική εδραίωση και αναγνώριση, όχι πια ως μέτρο
ασφάλειας, αλλά στόχου και σκοπού ζωής. Είναι επίσης
αξιοσημείωτο το γεγονός πως 4 από τις 6 συμμετέχουσες βρήκαν
τη τοποθέτηση του Β’ μέρους των ερωτήσεων “Η απόκτηση
ενός παιδιού είναι πολύτιμος σκοπός ζωής για μια γυναίκα”
έως και προσβλητική, γιατί θεώρησαν πως τις διακρίνει από
τους άνδρες οι οποίοι μπορεί και να έχουν άλλους σκοπούς
πολυτιμότερους από το να αποκτήσουν παιδί, ενώ εκείνες όχι.
Τους φάνηκε έντονα δε, ότι γινόταν διαχωρισμός ανάμεσα σε
αυτή την ερώτηση και τη προηγούμενή της “Η απόκτηση ενός
παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την ανθρώπινη ζωή”,
και στάθηκαν στο γεγονός πως η πρώτη ερώτηση αναφέρεται
σε ανθρώπους ενώ η δεύτερη κάνει σαφή διάκριση μεταξύ
άνδρα και γυναίκας.
στ) Ένας ακόμη λόγος που αναφέρθηκε αρκετά ήταν ότι κάποιοι
νέοι μπορεί πολύ απλά να μην επιθυμούν να κάνουν παιδιά και
ότι δεν το θεωρούν απαραίτητο. Ότι η πληρότητα στη ζωή δεν
συνάδει απαρέγκλιτα με την απόκτηση παιδιών και πως οι νέοι
πλέον έχουν αποβάλει αυτά τα κοινωνικά πρότυπα και μπορεί
να έχουν άλλους στόχους και σκοπούς στη ζωή. Το γεγονός
πως η στάση «η απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικής αξίας
ευκαιρία για προσωπική ολοκλήρωση» βαθμολογήθηκε από
4 στους 7 συμμετέχοντες μόνο με 1 βαθμό, που σημαίνει πως
διαφωνούν απόλυτα με αυτή τη στάση, δείχνει ξεκάθαρα
αυτή τη πεποίθηση των νέων σήμερα. Αναφέρθηκε επίσης το
γεγονός πως αρκετοί νέοι κάνουν παιδιά χωρίς να είναι έτοιμοι,
για να καλύψουν προσωπικές τους ανάγκες και ανασφάλειες,
γεγονός που επιβαρύνει ψυχολογικά τα παιδιά που γεννιούνται
για τέτοιους λόγους.
ζ) Τέλος αναφέρθηκαν η προτίμηση μη ανάληψης των ευθυνών
και δεσμεύσεων που συνεπάγεται η απόκτηση παιδιών και ο
περιορισμός της ελευθερίας των γονέων.
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Στους λόγους για να κάνει κάποιος παιδιά, αναφέρθηκαν οι
βιολογικοί λόγοι για διαιώνιση του είδους ως φυσική εξέλιξη,
κοινωνικοί λόγοι, αναφέρεται χαρακτηριστικά “έκαναν παιδιά
οι γονείς μας, έκαναν οι παππούδες μας, θα κάνουμε κι εμείς” και
“θα έχουν κάνει το χρέος τους στην κοινωνία” και εγωιστικοί
λόγοι, όπως εάν δεν κάνω παιδί θα είμαι ο-η παρείσακτος-η,
καθώς και λόγοι συναισθηματικής ολοκλήρωσης ή κάλυψης
συναισθηματικών αναγκών.
Τα ευρήματα της έρευνας από τις συνεντεύξεις συνάδουν
απόλυτα με τα ευρήματα από την ανάγνωση των άρθρων
και μελετών που παρουσιάστηκαν κατά την εισαγωγή.
Παρατηρείται έντονα μια αλλαγή των στάσεων των νέων
αρχικά, ως προς το πώς βλέπουν πια το θεσμό και τη
δημιουργία οικογένειας, ως προς τις προτεραιότητές τους και
τον τρόπο ζωής που επιθυμούν να έχουν γενικότερα. Όλοι οι
συμμετέχοντες φάνηκε να έχουν την πεποίθηση πως παιδί πριν
τα 30 δεν νοείται και πως η καριέρα και η απόκτηση άλλων
σκοπών ζωής είναι πολύ σημαντική. Επίσης διαφαίνεται πως
οι γυναίκες με αυτή τη θέση θεωρούν δεδομένο πως το να
τεκνοποιήσουν μετά τα 30 είναι όσο πιθανό είναι το να μείνουν
έγγειες σε νεότερη ηλικία, και εκεί αναφέρεται προφανώς το
σχόλιο του δρ. Χάνδακα για την άγνοια των γυναικών για
τις πιθανότητες σύλληψης και τεκνοποίησης σε μεγαλύτερες
ηλικίες (huffpost.gr).
Αυτή η αλλαγή των στάσεων των νέων απέναντι στο θέμα της
τεκνοποίησης και της δημιουργίας οικογένειας σκιαγραφείται
ξεκάθαρα από τις απαντήσεις του Α’ μέρους και τη βαθμολόγηση
των στάσεων του Β’ μέρους της συνέντευξης. Ακόμη και οι
συμμετέχοντες που έδωσαν υψηλή βαθμολογία στις στάσεις
«Η απόκτηση ενός παιδιού είναι ανεκτίμητης σημασίας για την
ανθρώπινη ζωή» και «Η απόκτηση ενός παιδιού είναι πολύτιμος
σκοπός ζωής για μια γυναίκα», διευκρίνισαν στα σχόλια τους
πως παρόλο που μπορεί να το θεωρούν σημαντικό ή πολύτιμο
σίγουρα δεν είναι το μόνο που μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή
ούτε να αποτελεί σκοπό. Η συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 7
θεωρεί πως η προσωπική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με άλλους
τρόπους και όχι με την απόκτηση παιδιών. Αντίθετα, οι στάσεις
που αναφέρονται στις δυσκολίες που επιφέρει η απόκτηση
ενός παιδιού βαθμολογήθηκαν αρκετά υψηλά.
Πέραν των οικονομικών δυσκολιών που πρέπει να αντιμετω
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πίσουν τα σύγχρονα ζευγάρια, οι εργασιακή ανασφάλεια και
η έλλειψη χρόνου λόγω υπερβολικών ωραρίων εργασίας είναι
ο νούμερο ένα λόγος που τα αποκαρδιώνει να προχωρήσουν
στη δημιουργία οικογένειας. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η
έντονη αποχή υποστήριξης από το κράτος για τους γονείς που
είτε χρειάζονται οικονομική ενίσχυση, είτε καλύτερες άδειες
μητρότητας αλλά και πατρότητας, είτε τη δημιουργία επιπλέον
δημόσιων σταθμών ώστε να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν
στους πολύ κοστοβόρους ιδιωτικούς λόγω έλλειψης δημοσίων.
Επίσης μια πιο ευνοϊκή εργασιακή νομοθεσία για τα θέματα της
γονεϊκότητας κρίνεται απαραίτητη. Οι νέοι φαίνονται πλήρως
απογοητευμένοι από το τρόπο που αντιμετωπίζει το κράτος τις
ανησυχίες και τα προβλήματά τους.
Αυτό που δεν αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις αλλά εντοπίζεται
πολύ έντονα στα δημοσιεύματα, είναι η υγειονομική πρόσβαση
στις μη αστικές περιοχές. Αυτό βέβαια ίσως οφείλεται στο
γεγονός πως το 100% των συμμετεχόντων γεννήθηκε, μεγά
λωσε και ζει στην Αθήνα ή σε άλλη μεγάλη πόλη (Πάτρα).
Τέλος, στα κείμενα που μελετήθηκαν σχολιάζεται και το
ζήτημα της μετανάστευσης των νέων παραγωγικής ηλικίας,
ζήτημα που τέθηκε και από τον έναν συμμετέχοντα.
Συνεπώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μπορώ να
συμπεράνω πως το ζήτημα της υπογεννητικότητας στη χώρα
μας είναι πρωτίστως και πάνω από όλα ένα κρατικό ζήτημα,
και πως, εάν το κράτος δεν υιοθετήσει ευνοϊκότερα μέτρα και
μια καλύτερη δημογραφική πολιτική, όπως άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, η στάση των νέων είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει με
ολέθρια για τη χώρα μας αποτελέσματα. Οι νέοι δείχνουν
πολύ αποθαρρυμένοι και απογοητευμένοι από το οικονομικό
και εργασιακό τους καθεστώς και μέλλον, και σε σύγκριση
με τους άλλους Ευρωπαίους συνομήλικούς τους νιώθουν
πολύ αδικημένοι. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη μια στροφή
στον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος από το κράτος σε
συνδυασμό με μια καλύτερη ενημέρωση των νέων για το τί
σημαίνει κάνω παιδί μετά τα 30 και κυρίως για το τί ισχύει από
ιατρικής άποψης και τί επιπτώσεις έχει αυτό στις γυναίκες που
το καθυστερούν τόσο, ώστε φτάνουν πια σε μια ηλικία που δεν
έχουν πια τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί όταν πια το
επιθυμούν ή καταφέρνουν να αποκτήσουν το πολύ μέχρι ένα.
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