
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η μεταφορά των γνώσεων για το εγκεφαλικό επεισόδιο από παιδιά νηπιακής 

ηλικίας στους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους μέσω του 

προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης «ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ» 

 

Άννα Μελά 

Α.Μ. LLS18010 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2021



 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η μεταφορά των γνώσεων για το εγκεφαλικό επεισόδιο από παιδιά νηπιακής ηλικίας 

στους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους μέσω του προγράμματος εκπαιδευτικής 

παρέμβασης «ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ» 

From grandchildren to grandparents: transferring stroke knowledge through the 

educational intervention program «FAST 112 HEROES» 

Άννα Μελά 

 

Εξεταστική επιτροπή 

Πρώιου Χαρίκλεια, Επόπτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αγαλιώτης Ιωάννης, Καθηγητής 

Παπακωνσταντίνου Δόξα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Θεσσαλονίκη, 2021 

 

Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας 

και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα 

με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

Ά   ν   ν   α          Μ   ε   λ   ά 



 

«...Μαζί μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο.  

Ένας Υπερήρωας, μία Υπερηρωίδα τη φορά.» 

 

ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ 

 

 

«Το προλαμβάνειν κρείττον του θεραπεύειν.» 

 

Ιπποκράτης 

 

 

“May delay but Time will not.” 

 

Benjamin Franklin (1706-1790) 

 

 

“Time is brain.” 

= 

«Ο χρόνος είναι εγκέφαλος.» 

 

Το σύνθημα 

για άμεση και επείγουσα αντιμετώπιση 

της έκτακτης περίπτωσης  

εγκεφαλικού επεισοδίου 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 Για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, θα ήθελα να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου αρχικά, για την πρόταση του θέματος, στην καθηγήτριά μου στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και επόπτριά μου, κυρία Χαρίκλεια Πρώιου. Όχι 

μόνο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε δεχόμενη να αναλάβει την επίβλεψη της 

εργασίας μου, όχι μόνο για τη βοήθεια, την καθοδήγηση, την υποστήριξη καθ’ όλη τη 

διάρκεια αλλά και για την τιμή και την ευκαιρία να αποτελέσω και εγώ, μεταξύ άλλων, 

μέλος του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, για το οποίο η ίδια είναι επιστημονικά και 

ακαδημαϊκά υπεύθυνη και στο οποίο βασίστηκε η παρούσα εργασία. 

 Συνεχίζοντας, να ευχαριστήσω τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της εργασίας 

και συγκεκριμένα τον καθηγητή κύριο Ιωάννη Αγαλιώτη και την καθηγήτρια κυρία Δόξα 

Παπακωνσταντίνου, καθώς με τις διορθώσεις τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

εργασίας. 

 Εν συνεχεία, να ευχαριστήσω τη διδάκτορα κυρία Μαρία Μπασκίνη, και 

συγκεκριμένα, για τη δημιουργία της ενημερωτικής επιστολής προς τους γονείς/κηδεμόνες 

των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ καθώς και για το 

τελικό ερωτηματολόγιο της έρευνας στην παρούσα εργασία. 

 Επιπλέον, να ευχαριστήσω την κυρία Καλλιόπη Τσακπουνίδου -συντονίστρια του 

προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ και υποψήφια διδάκτωρ- για το συντονισμό του 

προγράμματος, για τη συμμετοχή της στην εφαρμογή του στο σχολείο των παιδιών, για 

την αποστολή των φακέλων με το υλικό του προγράμματος στους υπερήρωες και τις 

υπερηρωίδες των παιδιών και για τη συλλογή των επιστρεφόμενων ενημερωτικών 

επιστολών για την έρευνα της παρούσας εργασίας. 



 Επίσης, να ευχαριστήσω τη συμφοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών και μέλος του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ κυρία Έρρικα Τσελεκίδου, 

συγκεκριμένα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, καθώς και για τη συλλογή των 

επιστρεφόμενων ενημερωτικών επιστολών για την έρευνα της παρούσας εργασίας. 

 Δε θα μπορούσα να παραλείψω τις ευχαριστίες μου προς το σχολείο καθώς και 

προς τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος και 

μετά: τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, 

τις δασκάλες των τμημάτων που βοήθησαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος στο σχολείο, τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που επέστρεψαν τις 

ενημερωτικές επιστολές με τα στοιχεία επικοινωνίας των υπερηρώων/υπερηρωίδων και 

τέλος, τους υπερήρωες και τις υπερηρωίδες των παιδιών που δέχτηκαν να πάρουν μέρος 

στις συνεντεύξεις και να απαντήσουν στις σχετικές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων της 

έρευνας. 

 Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη-εθελοντές του 

προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ για την εφαρμογή του στο σχολείο των παιδιών που 

συμμετείχαν:  ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, σε όλες και όλους! 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Περίληψη...............................................................................................................................9 

Abstract................................................................................................................................10 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................................................................11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ...............................................................................................................14 

2.1.  Το εγκεφαλικό επεισόδιο.............................................................................................14 

2.2.  Εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά προγράμματα για το εγκεφαλικό επεισόδιο....................31 

2.3.  Το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ.............................................................................35 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ................42 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ..........................................................45 

4.1.  Ερευνητικός σχεδιασμός..............................................................................................45 

4.2.  Συμμετέχοντες..............................................................................................................45 

4.3.  Ερευνητικά εργαλεία....................................................................................................46 

4.4.  Διαδικασία....................................................................................................................47 

4.5.  Ανάλυση δεδομένων....................................................................................................47 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.......................................................49 

5.1.  Δημογραφικά στοιχεία.................................................................................................49 

5.2.  Στάδια...........................................................................................................................51 

5.2.1.  Πρώτο στάδιο............................................................................................................51 

5.2.2.  Δεύτερο στάδιο.........................................................................................................52 

5.2.3.  Τρίτο στάδιο..............................................................................................................53 

5.2.4.  Παραλαβή φακέλου με το υλικό του προγράμματος................................................55 



5.3.  Ανάλυση αποτελεσμάτων............................................................................................59 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...............................63 

6.1.  Συζήτηση......................................................................................................................63 

6.2.  Συμπεράσματα.............................................................................................................65 

6.3.  Περιορισμοί..................................................................................................................68 

6.4.  Εκπαιδευτικές επιπτώσεις/εφαρμογές..........................................................................69 

6.5.  Προτάσεις.....................................................................................................................70 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ..........................................................................................................................72 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.................................................................................................................73 

Ελληνόγλωσση.....................................................................................................................73 

Ξενόγλωσση.........................................................................................................................74 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....................................................................................................................82 

Επιστολή προς γονείς/κηδεμόνες.........................................................................................83 

Ερωτηματολόγια..................................................................................................................85 

Α. Αρχικές ερωτήσεις (γνώσεις πριν)..................................................................................85 

Β. Ενδιάμεσες ερωτήσεις (γνώσεις αμέσως μετά)...............................................................85 

Γ. Τελικές ερωτήσεις (γνώσεις πιο μετά - παραλαβή του φακέλου με το υλικό του 

προγράμματος).....................................................................................................................86 

Δ. Ερωτήσεις για το υλικό του φακέλου……………………..............………………........86 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

Γράφημα 1: Φύλο συμμετεχόντων..……………………………………………….……....49 

Γράφημα 2: Εκπαίδευση συμμετεχόντων..………………………………………….…….50 

Γράφημα 3: Ηλικία συμμετεχόντων.………………………………………………….......50 



Γράφημα 4: Γνώσεις συμμετεχόντων στο πρώτο στάδιο..…..……………………….…...51 

Γράφημα 5: Ενημέρωση συμμετεχόντων στο δεύτερο στάδιο..……………………..…....52 

Γράφημα 6: Ενημέρωση συμμετεχόντων στο τρίτο στάδιο από το υλικό του 

φακέλου…............................................................................................................................54 

 



9 
 

Περίληψη 

 

Σκοπός είναι να εξεταστεί η μεταφορά των γνώσεων για το εγκεφαλικό επεισόδιο από 

παιδιά νηπιακής ηλικίας σε άτομα του ευρύτερου οικογενειακού και συγγενικού 

περιβάλλοντός τους, μέσω του προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης ΧΟΠΑ 112 

ΗΡΩΕΣ, που εφαρμόστηκε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο αστικής περιοχής της Αττικής. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν α) την ενημέρωση/πληροφόρηση των 

συμμετεχόντων για το πρόγραμμα από τα νήπια, τους γονείς/κηδεμόνες, το σχετικό 

ενημερωτικό υλικό, β) την ενημέρωση/πληροφόρηση των συμμετεχόντων και τη γνώση 

για την ύπαρξη και το είδος του προγράμματος πριν και μετά την εφαρμογή του, γ) την 

ενημέρωση/πληροφόρηση των συμμετεχόντων και τις γνώσεις για τα συμπτώματα του 

εγκεφαλικού επεισοδίου, τον τρόπο αντίδρασης και τον τηλεφωνικό αριθμό για κλήση 

έκτακτης ανάγκης πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, δ) τις γνώσεις των 

συμμετεχόντων που έλαβαν ή ήρθαν σε επαφή με το τελικό υλικό του προγράμματος. 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτηματολόγια με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις τα οποία χορηγήθηκαν σε τρία (3) 

στάδια και διενεργήθηκαν σε τρεις (3) χρονικές περιόδους: το πρώτο ή αρχικό στάδιο και 

λεγόμενη γραμμή βάσης είναι η περίοδος πριν το πρόγραμμα, το δεύτερο ή 

μεσαίο/ενδιάμεσο στάδιο είναι η περίοδος μετά την εφαρμογή του και το τρίτο ή τελικό 

στάδιο είναι η περίοδος της επαφής των συμμετεχόντων με το τελικό υλικό του φακέλου 

τον οποίο έλαβαν με το πέρας του προγράμματος. 

 

Λέξεις κλειδιά:  εγκεφαλικό επεισόδιο, γνώσεις, πρόγραμμα, εκπαίδευση, παρέμβαση 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to examine the transfer of knowledge about stroke from 

children to people in their extended family and relatives, through the FAST 112 HEROES 

program, which was implemented in a private kindergarten in an urban area of Attica. 

Specifically, through the research questions set, the sub-objectives are as follows: a) to 

check the information of the participants for the program from the children, from the 

parents/guardians, from the informative material, b) to compare the knowledge of the 

participants about the existence and type of the program before and after its 

implementation in the kindergarten, c) to compare the knowledge of the participants about 

the symptoms of stroke, the way of reaction and the emergency call number before and 

after the implementation of the program, d) to check the knowledge of the participants who 

received or came in contact with the final material. In order to answer the research 

questions, open-ended and closed-ended questionnaires were used which were given in 

three (3) stages and conducted in three (3) time periods: the first or initial stage and the so-

called baseline is the period before the implementation of the program, the second or 

middle stage is the period after its implementation and the third or final stage is the period 

of the participants' contact with the final material. 

 

Keywords:  stroke, knowledge, program, education, intervention 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα αποτελεί διπλωματική-πτυχιακή εργασία στα πλαίσια του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»)», με κατεύθυνση 

¨Ειδική Αγωγή¨, του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με 

έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Τα κίνητρα για την επιλογή του θέματος της εργασίας ήταν αφενός η πρόταση εκ 

μέρους της επόπτριας καθηγήτριας και αφετέρου το ίδιο το θέμα. Είναι ένα θέμα που 

συνδυάζει τον τομέα της υγείας με το θεσμό της εκπαίδευσης, εμπλέκοντας τα παιδιά και 

τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου το θέμα χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητα, καινοτομία 

και πρωτοτυπία. Πέρα από τη σημασία και τη σοβαρότητα που έχει η εκπαίδευση σε ένα 

ζήτημα υγείας, περνάει το μήνυμα από τα παιδιά στις οικογένειές τους και κατ’ επέκταση 

στην κοινωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας σχετίζεται με τη μεταφορά των γνώσεων 

για το εγκεφαλικό επεισόδιο από παιδιά νηπιακής ηλικίας στους παππούδες τους και τις 

γιαγιάδες τους. 

Έπειτα από μελέτη που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως οι έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί για την εκπαίδευση ατόμων από το ευρύτερο περιβάλλον των 

παιδιών για το εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα από δράσεις προγραμμάτων είναι λιγοστές ενώ 

περισσότερες είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε γονείς ή κηδεμόνες των 

παιδιών. 

Επίσης, διαπιστώθηκε πως τα αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό έχουν ως 

στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων ηλικίας 6-15. Ενώ λιγοστές 

είναι οι έρευνες για προγράμματα, όπως το ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, που να απευθύνονται σε 

μικρότερα παιδιά κάτω των 6 και να εκπαιδεύουν συγχρόνως και την οικογένειά τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίθηκε σημαντικό να διεξαχθεί η παρούσα 

έρευνα η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για άλλους ερευνητές παρόμοιου θέματος 

όσο και για τους αναγνώστες που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σχετικό θέμα. 

Άρα το βασικό ερώτημα που θα επιδιώξει να απαντήσει η εργασία είναι αν 

πραγματοποιείται η μεταφορά των γνώσεων για το εγκεφαλικό επεισόδιο από παιδιά 

νηπιακής ηλικίας σε άτομα του ευρύτερου οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντός 

τους, μέσω του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ. 

Στο κεφάλαιο θεωρητική θεμελίωση της εργασίας γίνεται ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα που η εργασία πραγματεύεται. Συγκεκριμένα 

αναλύονται όροι όπως οι τύποι του εγκεφαλικού επεισοδίου, αναφέρονται οι λόγοι 

πρόκλησής του, οι παράγοντες κινδύνου, εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά προγράμματα 
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παρέμβασης που υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα περιγράφεται το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 

ΗΡΩΕΣ. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιλαμβάνονται η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, οι συμμετέχοντες και τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων. Τα κεφάλαια 

των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων ακολουθούν, όπου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 

και έπειτα παρατίθενται τα συμπεράσματα μέσα από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων. 

Τέλος, η εργασία καταλήγει με τους περιορισμούς που η έρευνα αντιμετώπισε, με 

προτάσεις για επέκτασή της και με εκπαιδευτικές επιπτώσεις και εφαρμογές που ενδέχεται 

να έχει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1.  Το εγκεφαλικό επεισόδιο 

Έννοιες, ορισμοί, όροι 

Ένα από τα θέματα/ζητήματα υγείας που πλήττει και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα, είναι αυτό του εγκεφαλικού επεισοδίου. Έχει 

εξελιχθεί σε μείζονα παράγοντα απειλής της ανθρώπινης ζωής και υγείας για όλες τις 

ηλικίες. Μάλιστα αποτελεί αιτία επίκτητης αναπηρίας και θανάτου διεθνώς (Gurol & Kim, 

2018, όπως αναφέρεται στο Proios, Tsakpounidou, Baskini, Van der Merwe, & Uys, 

2019). 

Παράγοντα αποφασιστικής σημασίας στην εξέλιξη του εγκεφαλικού αποτελεί ο 

χρόνος, τόσο στο ισχαιμικό όσο και στο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όσο πιο 

άμεσα και γρήγορα αναζητηθεί και παρασχεθεί βοήθεια στον ασθενή, τόσο περισσότερες 

πιθανότητες υπάρχουν για θετική έκβαση. Με σωστή αντιμετώπιση και θεραπεία άμεσα 

και γρήγορα, μειώνεται όχι μόνο ο κίνδυνος για θάνατο αλλά και για αναπηρίες που το 

εγκεφαλικό μπορεί να επιφέρει. (Proios et al., 2019) 

Ωστόσο, δεν αρκεί η σωστή αντιμετώπιση και θεραπεία άμεσα και γρήγορα. 

Χρειάζεται σχετική ενημέρωση και επίγνωση των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού 

προκειμένου το εγκεφαλικό να αναγνωριστεί και ο ασθενής να διακομιστεί άμεσα στο 

νοσοκομείο και να λάβει την κατάλληλη φροντίδα (Proios et al., 2019). Δυστυχώς οι 

έρευνες δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων να μην μπορούν να αναγνωρίσουν ή να 

υποτιμούν τα συμπτώματα του εγκεφαλικού (Caminiti et al., 2017 ∙ Nicol & Thrift, 2005, 

όπως αναφέρεται στο Proios et al., 2019). 
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Για το λόγο αυτό παγκοσμίως σε διάφορες χώρες υπάρχουν προγράμματα 

πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το εγκεφαλικό επεισόδιο, που 

διενεργούνται με εκστρατείες σε επίπεδο κοινότητας αλλά και εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά 

προγράμματα που διεξάγονται με δράσεις σε σχολεία. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, ακαδημαϊκά 

συντονισμένο από το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενημερώσει, εξοικειώσει και εκπαιδεύσει το 

παιδί και την οικογένειά του για το εγκεφαλικό επεισόδιο, με κατανοητό τρόπο για το 

παιδί και αναπτυξιακά κατάλληλο για την ηλικία του. 

Ο όρος εγκεφαλικό επεισόδιο χρησιμοποιείται για να περιγράψει το γεγονός της 

αιφνίδιας και δραµατικής ανάπτυξης ενός νευρολογικού ελλείμματος, ως αποτέλεσµα 

παθολογικής προσβολής (απόφραξης ή αιμορραγίας) ενός ή περισσοτέρων αιµοφόρων 

αγγείων του εγκεφάλου µε συνέπεια τη νέκρωση των εγκεφαλικών περιοχών που 

αιµατώνονται από τα συγκεκριμένα αγγεία (∆ιονυσιώτης, 2006, όπως αναφέρεται στο 

Μαλαμάτου, 2010). Όπως αναφέρεται στους Μπαϊρακτάρη και Καρτσακλή (2003), άλλος 

ένας ορισμός που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) είναι η ταχέως 

εξελισσόμενη εστιακή (ορισμένες φορές γενικευμένη) διαταραχή της εγκεφαλικής 

λειτουργίας, μόνον αγγειακής αιτιολογίας, που διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες ή οδηγεί 

στο θάνατο. 

Το ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται ως οξύ 

πολυπαραγοντικό σύνδρομο, από τους Μπαϊρακτάρη και Καρτσακλή (2003). Δεν αποτελεί 

ειδική πάθηση αλλά συνδυασμό κλινικών εκδηλώσεων, όπου “νοσούν” τα εγκεφαλικά 

αγγεία και χαρακτηρίζεται από παροδική διακοπή της εγκεφαλικής αιματικής ροής 

(Δοκουτσίδου & Αντωνίου, 2009). Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κινητικές 
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(λειτουργικές), αισθητηριακές, συναισθηματικές και γνωσιακές διαταραχές, ο βαθμός των 

οποίων εξαρτάται από την έκταση και τη θέση της πληγείσας περιοχής του εγκεφάλου 

καθώς και από την ύπαρξη ή την απουσία παράπλευρης αιματικής κυκλοφορίας στην 

περιοχή της βλάβης (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας [ΚΕ.Σ.Υ.], χ.χ.). 

Το εγκεφαλικό επεισόδιο (cerebrovascular accident ή attack) ή εγκεφαλική 

αποπληξία είναι κοινώς και ευρέως γνωστό και ως απλά εγκεφαλικό (stroke). Πρόκειται 

για βλάβη του εγκεφάλου λόγω διακοπής στην παροχή αίματος σε κάποιο τμήμα του. Το 

αίμα μεταφέρει οξυγόνο και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στον εγκέφαλο (Grotta et al., 

2016 ∙ Lo, Mendelow, Sacco, & Wong, 2016). Επειδή ο εγκέφαλος δεν αποθηκεύει αυτές 

τις ουσίες και η πιο μικρή διακοπή στην παροχή τους, προκαλεί δυσλειτουργία 

(Μπαϊρακτάρης & Καρτσακλής, 2003). Χωρίς την παροχή αίματος, τα κύτταρα του 

εγκεφάλου μπορεί να καταστραφούν. Τα αποτελέσματα της βλάβης πιθανόν να διαφέρουν 

από άτομο σε άτομο, ανάλογα σε ποια περιοχή του εγκεφάλου έχει συμβεί (Grotta et al., 

2016 ∙ Lo et al., 2016). 

Από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας, το εγκεφαλικό είχε αναγνωριστεί ως 

νοσολογική οντότητα. Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη ο οποίος 

χρησιμοποίησε τον όρο «αποπληξία» για να περιγράψει την αιφνίδια απώλεια των 

αισθήσεων και την παράλυση (Διονυσιώτης, 2006, όπως αναφέρεται στο Μαλαμάτου, 

2010). Αν και ο Ιπποκράτης εξέφρασε τις απόψεις του για την πρόγνωση και το 

αποτέλεσμα της ασθένειας, η βαθύτερη κατανόηση και αναγνώριση του είδους και του 

μεγέθους της βλάβης συντελέστηκε μόλις στα μέσα του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου 

αιώνα, όταν άρχισε να πραγματοποιείται συστηματικότερη μελέτη των αγγείων του 

εγκεφάλου μέσω της αξονικής και της μαγνητικής απεικόνισης (Δοκουτσίδου & 

Αντωνίου, 2009). 
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Σήµερα γνωρίζουμε ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι µία σοβαρή πάθηση που 

συχνά οδηγεί στο θάνατο ή σε µόνιµη αναπηρία προκαλώντας λειτουργικά και 

νευρολογικά ελλείµµατα (Μαλαμάτου, 2010). Για την ακρίβεια αποτελεί την τρίτη αιτία 

θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες και την πρώτη αιτία αναπηρίας (∆ιονυσιώτης, 2006, 

όπως αναφέρεται στο Μαλαμάτου, 2010). Συγκεκριμένα το 2002 τα Αγγειακά Εγκεφαλικά 

Επεισόδια (A.E.E.) ήταν η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως [10% µετά τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα (13%) και τον καρκίνο (12%)] (∆οκουτσίδου & Αντωνίου, 2009 ∙ Μαλαμάτου, 

2010) και η δεύτερη στις ηλικίες άνω των 65 (Μαλαμάτου, 2010). 

Παρότι το εγκεφαλικό µπορεί να εµφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, οι 

μεγαλύτεροι έχουν περισσότερες πιθανότητες. Τα δύο τρίτα των περιστατικών 

αριθμούνται σε ανθρώπους άνω των 65 ετών, ενώ ο κίνδυνος διπλασιάζεται κάθε δεκαετία 

µετά τα 55 έτη. Οι άντρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα εγκεφαλικών επεισοδίων 

από ό,τι οι γυναίκες (Μαλαμάτου, 2010). 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσμιο Οργανισµό Υγείας, στη χώρα µας αριθμούνται 25.000 

περιστατικά ετησίως (∆ιονυσιώτης, 2006, όπως αναφέρεται στο Μαλαμάτου, 2010). Η 

θνητότητα εµφάνισε αύξηση κατά τα έτη 1985-1989, σε σύγκριση µε τα έτη 1960-1964 

(Βασιλόπουλος, Καλφάκης, & Πάνας, 1996). Για τα έτη 1990-1992, η θνητότητα είναι 

σαφώς μεγαλύτερη από το µέσο όρο χωρών του δυτικού κόσµου (Πάνας, Καλφάκης, & 

Βασιλόπουλος, 1999). Το 2015, καταγράφηκαν 69,028 επιζήσαντες εγκεφαλικού 

επεισοδίου, 16,095 νέα εγκεφαλικά επεισόδια, και 19,350 θάνατοι από εγκεφαλικό 

επεισόδιο (Stevens, Emmett, Wang, McKevitt, & Wolfe, 2017). Ερχόμενοι στο σήμερα 

και στις συνθήκες που επικρατούν εν μέσω της πανδημίας CoVid-19, ο Ελληνικός 

Οργανισμός Εγκεφαλικών (2020) προειδοποιεί τους ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί 

εγκεφαλικό, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους και τους φροντιστές των ασθενών να 
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ακολουθήσουν κάποιες απαιτούμενες συστάσεις για την πρόληψη και αποφυγή του 

επεισοδίου. Συγκεκριμένα τούς τονίζει πως οι ασθενείς θα πρέπει να μείνουν σπίτι, να 

ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, να αναβάλουν όλα τα 

προγραμματισμένα ραντεβού για εξετάσεις και τις συνεδρίες με φυσικοθεραπευτές, να μην 

έρχονται σε επαφή με φίλους και άλλους συγγενείς που δε μένουν στο ίδιο σπίτι με 

εκείνους και να συνεχίσουν κανονικά την φαρμακευτική τους αγωγή.  Έρευνες δείχνουν 

πως όταν η CoVid-19 και τα εγκεφαλικά σχετίζονται, τα ισχαιμικά εγκεφαλικά είναι 

βαρύτερα και εμφανίζουν υψηλότερη θνησιμότητα (Ntaios, Michel, Georgiopoulos, & 

Guo, 2020). Οι γιατροί και οι υπάλληλοι της δημόσιας υγείας δεν πρέπει να αγνοούν τον 

αντίκτυπο των πανδημικών ασθενειών ακόμη και σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν πιο 

ήπια συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου. Γι’ αυτό οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν 

τους κινδύνους που κρύβει η αποφυγή της ιατρικής θεραπείας κατά τη διάρκεια πανδημίας 

βοηθώντας έτσι στη μείωση εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου (Velasco et al., 2020). 

Το Α.Ε.Ε. έχει κοινωνικό, οικογενειακό και οικονομικό αντίκτυπο, λόγω της 

χρόνιας ανικανότητας που προκαλεί, η οποία επιδρά αρνητικά όχι μόνο στον ίδιο τον 

ασθενή αλλά και στο περιβάλλον του. Ο ασθενής μετά την έξοδο από το νοσοκομείο είναι 

εξαρτημένος σε μικρό ή μεγάλο βαθμό συνήθως από το οικογενειακό του περιβάλλον, το 

οποίο επιβαρύνεται τη φροντίδα του. Ο βαθμός ανικανότητας του ασθενή ποικίλει 

ανάλογα με το είδος του εγκεφαλικού επεισοδίου και τη δυνατότητα αποκατάστασης. 

Πολλές φορές η πλήρης θεραπεία του Α.Ε.Ε. καθίσταται σχεδόν αδύνατη και ο 

ασθενής αναγκάζεται να απέχει από την εργασία του, γεγονός που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία (∆οκουτσίδου & Αντωνίου, 2009). Το 70% των 

ασθενών που θα υποστούν Α.Ε.Ε. και θα επιζήσουν, δε θα μπορέσουν να επιστρέψουν 

στην προηγούμενη εργασία τους (Μπαϊρακτάρης & Καρτσακλής, 2003). Σύμφωνα με τη 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.120.031208
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βιβλιογραφία, οι ασθενείς μετά από ένα Α.Ε.Ε. παρουσιάζουν κυρίως κατάθλιψη, σε 

ποσοστό 20-63%. Οι συχνές επανεισαγωγές των ασθενών με Α.Ε.Ε. στο νοσοκομείο όπως 

και η νοσηλεία τους για μακρύ χρονικό διάστημα συνεπάγονται οικονομικό βάρος για τα 

περισσότερα κράτη (∆οκουτσίδου & Αντωνίου, 2009). 

Τα στοιχεία καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση, για 

αντιμετώπιση και για πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (Βασιλόπουλος 

κ.ά., 1996). Παρότι η ανάπτυξη και η πρόοδος της τεχνολογίας έχει συντελέσει στην 

καλύτερη μελέτη και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών με Α.Ε.Ε., 

εντούτοις η χρόνια ανικανότητα που επιφέρει ένα Α.Ε.Ε. εντείνει την ανάγκη για διεθνείς 

προσπάθειες πρόληψης η οποία επιτυγχάνεται κυρίως με τη βαθύτερη κατανόηση και 

τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου. Η αγωγή υγείας είναι απαραίτητη, ειδικά σε 

ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, με υπέρταση και με 

παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος. Ο περιορισμός ή και η διακοπή των συνηθειών 

του σημερινού τρόπου ζωής (όπως είναι το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, η λήψη 

αντισυλληπτικών, η κακή διατροφή), που αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για την 

εμφάνιση Α.Ε.Ε., κρίνεται απαραίτητο. (∆οκουτσίδου & Αντωνίου, 2009) 

 

Τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου 

Υπάρχουν δύο τύποι αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων: το ισχαιμικό και το 

αιμορραγικό. Ανάλογα με την αιτιολογία, αν πρόκειται για ισχαιμία (λόγω θρόμβωσης ή 

εμβολής) ή αιμορραγία. Το συχνότερο (80%) είναι το ισχαιμικό και έπεται το αιμορραγικό 

(20%) (Δοκουτσίδου & Αντωνίου, 2009 ∙ Μπαϊρακτάρης & Καρτσακλής, 2003). Περίπου 

10% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων συμβαίνουν σε νέους ασθενείς, ηλικίας 
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μικρότερης από 45. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν πρόκληση όσον αφορά τη διάγνωση, 

διερεύνηση και αντιμετώπιση. 

 

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο 

 Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙΕΕ) ή ischemic stroke ονομάζεται και απλά 

εγκεφαλικό επεισόδιο και προκαλείται από θρόμβο (Stroke Association, 2018), όπου η 

αιματική ροή σε μια περιοχή του εγκεφάλου παρεμποδίζεται. Τότε η λειτουργία του 

εγκεφάλου εκπίπτει γρήγορα και αυτή η επιδεινούμενη κατάσταση καταλήγει σε νέκρωση 

νευρικών κυττάρων (ΚΕ.Σ.Υ., χ.χ.). Συγκεκριμένα προκαλείται από απόφραξη αρτηρίας 

που οδηγεί σε διακοπή παροχής αίματος προς τον εγκέφαλο (Grotta et al., 2016 ∙ Lo et al., 

2016). 

 

Παροδικό - Προειδοποιητικό ή μίνι ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο 

Το παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (Π.Ι.Ε.Ε.) (T.I.A. - Transient 

Ischemic Attack) αναφέρεται και ως μίνι-εγκεφαλικό. Μερικοί το θεωρούν σαν κάτι μικρό 

και δε δίνουν σημασία (Stroke Association, 2018). Έχει παρόμοια συμπτωματολογία με το 

ισχαιμικό επεισόδιο με τη διαφορά ότι τα συμπτώματα υποχωρούν πλήρως, συνήθως μέσα 

στην επόμενη ώρα και γενικά σε λιγότερο από 24 ώρες. Τα περισσότερα επεισόδια 

διαρκούν 5-10 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση η απόφραξη του εγκεφαλικού αγγείου είναι 

παροδική και λύνεται αυτόματα στη συνέχεια. Δεν προκαλείται νέκρωση ή μόνιμη βλάβη 

εγκεφαλικού ιστού. Αποτελούν προειδοποίηση και μπορεί να προηγηθούν κάποιου 

ισχαιμικού επεισοδίου. Ασθενείς με παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια πρέπει να 

υπόκεινται σε διερεύνηση και να ξεκινούν θεραπεία για την πρόληψη ισχαιμικού 

εγκεφαλικού επεισοδίου (Μπαϊρακτάρης & Καρτσακλής, 2003). 
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Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο 

Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) ή hemorrhagic stroke συχνά 

ονομάζεται και εγκεφαλική αιμορραγία και οφείλεται στη ρήξη ενός αγγείου του 

εγκεφάλου. Το αίμα προκαλεί συνεχή πίεση και καταστροφή της εγκεφαλικής ουσίας. Το 

αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ανάλογα με τον τύπο ονομάζεται ενδοεγκεφαλική 

αιμορραγία ή υπαραχνοειδής αιμορραγία. (Stroke Association, 2018) 

 

Αιτιολογία 

Η διερεύνηση της αιτιολογίας των Α.Ε.Ε., όπως και ο καθορισμός του τύπου, είναι 

απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία και πρόληψη υποτροπών 

(Δοκουτσίδου & Αντωνίου, 2009). 

Οι συχνότερες αιτίες είναι η αρτηριακή υπέρταση, τα ανευρύσματα και οι 

αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες του εγκεφάλου. Καταστάσεις οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο σε νεαρούς ασθενείς είναι: αρτηριακός διαχωρισμός, 

αγγειίτιδες, θρόμβωση φλοιώδους φλέβας. Στα παιδιά οι συχνότερες αιτίες είναι η 

συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η εγκεφαλική αρτηριοπάθεια και οι συγγενείς και 

επίκτητες θρομβοφιλίες. 

 

Παράγοντες κινδύνου ή επιβαρυντικοί ή προδιαθεσικοί 

Οι παράγοντες ταξινομούνται σε τροποποιήσιμους και μη-τροποποιήσιμους, 

ανάλογα με τη δυνατότητα τροποποίησής τους. Οι μεν τροποποιήσιμοι επιδέχονται 

παρέμβαση ενώ οι δε ορίζονται ως εκείνοι που η δράση τους δεν είναι δυνατόν να 

μεταβληθεί μέσω οποιασδήποτε παρέμβασης. 
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Οι τροποποιήσιμοι περιλαμβάνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση (αρτηριακή 

υπέρταση), το (σακχαρώδη) διαβήτη, την υψηλή χοληστερόλη (υπερχοληστερολαιμία-

υπερλιπιδαιμία), τη στένωση καρωτίδων, τις καρδιακές παθήσεις (όπως η κολπική 

μαρμαρυγή), την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, την παχυσαρκία, το κάπνισμα 

(ενεργητικό και παθητικό), την έλλειψη σωματικής άσκησης, τη χρήση ναρκωτικών 

ουσιών, την κακή διατροφή ενώ στους μη-τροποποιήσιμους ανήκουν η εθνικότητα, η 

κληρονομικότητα, το φύλο και η ηλικία ( Δοκουτσίδου & Αντωνίου, 2009 ∙ Μαλαμάτου, 

2010 ∙ Πάνας, κ.ά., 1999). 

 

Διάγνωση και διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση 

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια επείγουσα κατάσταση που χρήζει άμεσης 

διάγνωσης. Για τη διάγνωση απαιτούνται κλινική και νευρολογική εξέταση, πλήρης 

αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, αξονική και μαγνητική τομογραφία, ψηφιακή 

αγγειογραφία εγκεφάλου, καρδιολογικός έλεγχος. Στη διαφορική διάγνωση ή 

διαφοροδιάγνωση χρειάζεται προσοχή στα stroke mimics, δηλαδή στις προειδοποιήσεις 

που θυμίζουν εγκεφαλικό επεισόδιο αλλά δεν είναι. 

Παρά την τεχνολογική και διαγνωστική πρόοδο, το ιστορικό και η νευρολογική 

εξέταση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για να γίνει μια ακριβής διάγνωση. Όλες οι 

διαγνωστικές δοκιμασίες έχουν ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και τα 

αποτελέσματα αυτά πρέπει να κρίνονται με βάση κλινικά ευρήματα (Μπαϊρακτάρης & 

Καρτσακλής, 2003). 
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Χαρακτηριστικά – στην έναρξη 

Τα λεγόμενα σημεία ή σημάδια ή συμπτώματα του αγγειακού εγκεφαλικού 

επεισοδίου (ισχαιμικό ή αιμορραγικό) εμφανίζονται αιφνίδια/ξαφνικά και μπορεί να είναι 

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

 αδυναμία ή/και αιμωδία στη μια πλευρά του σώματος, συμπεριλαμβανομένου και 

του ημίσεως του προσώπου 

 σύγχυση και διαταραχή στην ομιλία ή/και την κατανόηση 

 μείωση του επιπέδου της συνειδήσεως 

 διαταραχές ή απώλεια της οράσεως 

 ζάλη και διαταραχή στην ισορροπία 

 κεφαλαλγία 

 εμετοί 

 

Χαρακτηριστικά  – στην πορεία 

 αλλαγές σε οσμή και γεύση 

 δυσκολίες στην επικοινωνία 

 συναισθηματικές δυσκολίες 

 αλλαγές στη συμπεριφορά 

 γνωστικές δυσκολίες 

 προβλήματα ακράτειας 

 δυσκολίες στην κατάποση 

 κινητικές δυσκολίες ή/και αναπηρία 

 κόπωση 

(Cyprus Stroke Association, χ.χ.)(https://stroke.org.cy) 

https://stroke.org.cy/


24 
 

 

Τα ακρωνύμια ή αρκτικόλεξα 

Τα ακρωνύμια ή αρκτικόλεξα ¨Χ.Ο.Π.Α.¨ και ¨F.A.S.T.¨ αποτελούν μνημονική 

τεχνική και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ανάκλησης των τριών (3) κοινών και κύριων 

συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου. Δίνεται βαρύτητα στα συγκεκριμένα 

συμπτώματα ως συμβατά με παροδικό ΑΕΕ και ενδεχομένως προάγγελοι οξέος 

εγκεφαλικού επεισοδίου (Καπαρός, 2007, όπως αναφέρεται στο Μαλαμάτου, 2010). Τα 

γράμματα αποτελούν τα αρχικά των λέξεων όπως αποτυπώνονται παρακάτω. Οι λέξεις 

αφορούν τα τρία (3) πιθανά σημεία εντοπισμού του εγκεφαλικού επεισοδίου στο 

ανθρώπινο σώμα. Παρατηρείται η λέξη-κλειδί που συναντάται κοινά και στις δύο (2) 

περιπτώσεις να είναι το επίρρημα ¨αιφνίδια¨ που δηλώνει την απότομη έναρξη των 

συμπτωμάτων. 

 

Χ.Ο.Π.Α. 

Χ = Χέρι 

Ο = Ομιλία 

Π = Πρόσωπο 

Α = Άμεσα/Αμέσως – κλήση στο 112 για Ασθενοφόρο 

(https://www.strokesupport.gr/el) 

 

F.A.S.T. 

F = Face 

A = Arm 

S = Speech 

https://www.strokesupport.gr/el/
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T = Time 

(Stroke Association, 2018) 

 

Η αλυσίδα των 6 «Α» 

Όσο πιο σύντομα διαγνωσθεί ένα ΑΕΕ και αρχίσει η αντιμετώπισή του, τόσο 

περισσότερος εγκεφαλικός ιστός θα διασωθεί. Έτσι τα τελευταία χρόνια άρχισε να δίδεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην προνοσοκομειακή φροντίδα. Η ιδανική αντιμετώπιση ξεκινά από 

τους οικείους οι οποίοι θα αναγνωρίσουν έγκαιρα τη συμπτωματολογία της 

δυσλειτουργίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) και θα ειδοποιήσουν. 

Ακολουθούν το πλήρωμα του ασθενοφόρου που πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση 

και το προσωπικό των επειγόντων περιστατικών. Τέλος η ειδική μονάδα αντιμετώπισης 

που θα αναλάβει και σε συνεργασία με την ειδική ομάδα αποκατάστασης θα 

αντιμετωπίσουν ως τελικοί αποδέκτες. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τη σωστή 

λειτουργία της αλυσίδας που αναφέρθηκε (Μπαϊρακτάρης & Καρτσακλής, 2003). Η 

αλυσίδα αποτυπώνεται στα εξής έξι (6) διαδοχικά βήματα: 

1. αναγνώριση: άμεση αναγνώριση των προειδοποιητικών συμπτωμάτων 

2. αντίδραση: άμεση κλήση ιατρικής βοήθειας 

3. αντίδραση: σωστή ιεράρχηση θεραπευτικών προτεραιοτήτων και μεταφορά στο 

κατάλληλο κέντρο θεραπείας με εξειδικευμένες δυνατότητες 

4. αποκάλυψη: γρήγορη και έγκυρη διάγνωση με τη βοήθεια προηγμένων 

απεικονιστικών τεχνικών 

5. αντιμετώπιση στο νοσοκομείο 

6. αποθεραπεία και αποκατάσταση 
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Θεραπευτικές επιλογές και αποφάσεις 

Παρόλο που δεν υπάρχει θεραπεία για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ωστόσο 

οι χειρουργικές μέθοδοι και η τεχνολογία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θνητότητα 

και τη νευρολογική βλάβη μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο. Οι θεραπευτικές αποφάσεις 

στην περίπτωση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου καθορίζονται από τους ακόλουθους 

παράγοντες: 

 ιατρικό ιστορικό, ηλικία και γενική κατάσταση της υγείας 

 σοβαρότητα του επεισοδίου και νευρολογική κατάσταση του ασθενούς 

 εντοπισμός και ανατομία του εμφράκτου ή του αιματώματος 

 είδος και αιτία του επεισοδίου 

 επιθυμίες του ασθενούς ή/και της οικογένειάς του 

Σε περίπτωση αιμορραγικού επεισοδίου οι θεραπευτικές επιλογές μπορεί να είναι, 

ανάλογα με το περιστατικό, από απλή νευρολογική παρακολούθηση και συντηρητική 

θεραπεία, μέχρι χειρουργική επέμβαση για παροχέτευση του αιματώματος με ή χωρίς 

ταυτόχρονη αντιμετώπιση της αιτίας (κλίπινγκ ανευρύσματος ή αφαίρεση μιας 

αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας). 

Οι θεραπευτικές επιλογές στην περίπτωση του ισχαιμικού επεισοδίου, εφόσον αυτό 

διαγνωσθεί έγκαιρα, είναι: 

 θρομβόλυση φαρμακευτική, αντιθρομβωτική αγωγή 

 θρομβόλυση μηχανική με καθετήρα ο οποίος προωθείται από τη βουβωνική 

περιοχή στο σημείο του αγγείου που έχει αποφραχθεί. 

 

 

 



27 
 

Φροντίδα και τρόποι αποκατάστασης 

Λόγω της σοβαρότητας και της πολυπλοκότητας των προβλημάτων μετά από ένα 

εγκεφαλικό επεισόδιο για να μπορέσει ο ασθενής να αποκτήσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο 

ανάρρωσης και λειτουργικής αποκατάστασης, χρειάζεται απαραιτήτως θεραπευτική 

αντιμετώπιση από διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης. Αυτή καθοδηγείται και 

συντονίζεται από τον φυσίατρο και αποτελείται από διάφορες ειδικότητες. 

Το πρόγραμμα αποκατάστασης (ενεργητικό ή παθητικό) πρέπει να υφίσταται όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα και συντομότερα, ενώ σε χρόνια βάση να διατηρείται όπου 

κρίνεται αναγκαίο. Η αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία, 

λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, γνωστική και 

επαγγελματική αποκατάσταση (Antonakoudis, Dragomanovits, & Antonakoudis, 2004). 

Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος αποκατάστασης, όταν αυτό 

πραγματοποιείται από την εξειδικευμένη ομάδα στο κέντρο αποκατάστασης σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλη αποσπασματική και μονομερή θεραπευτική παρέμβαση, είναι ότι ο 

ασθενής λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία για καθένα από τα προβλήματά του την 

κατάλληλη χρονική στιγμή από εξειδικευμένους θεραπευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε 

διαρκή επικοινωνία μεταξύ τους κάτω από το συντονισμό και την καθοδήγηση του 

φυσιάτρου. 

 

Ειδικότητες 

Οι νευρολόγοι είναι οι γιατροί οι οποίοι εξειδικεύονται στη διάγνωση των 

εγκεφαλικών και στην ορθότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν αυτά 

(Antonakoudis et al., 2004 ∙ Καπαρός, 2007, όπως αναφέρεται στο Μαλαμάτου, 2010). 

Εντούτοις η διεπιστημονική ομάδα που αναλαμβάνει έναν ασθενή και ασχολείται τόσο με 
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τη διάγνωση όσο με τη θεραπεία αποτελείται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως 

φυσίατρο, νευρολόγο, νευροχειρουργό, νευροακτινολόγο, νευροαναισθησιολόγο, 

εντατικολόγο ενώ πλαισιώνονται μερικές φορές από παθολόγο και καρδιολόγο. Επίσης και 

από άλλες ειδικότητες όπως νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές, γυμναστές, ψυχολόγους (Antonakoudis et al., 2004). 

 

Μονάδες εγκεφαλικών 

Το εγκεφαλικό επεισόδιο πρέπει να αντιμετωπίζεται σε ειδικές μονάδες 

εγκεφαλικών ή τουλάχιστον σε τμήματα νοσοκομείων που μπορεί να παρέχουν 

ικανοποιητική συνολική αντιμετώπιση. 

Υπάρχουν τριών (3) ειδών μονάδες: μονάδες αντιμετώπισης αποκλειστικά μόνο της 

οξείας φάσης, μονάδες μικτές για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης αλλά και 

αποκατάστασης και τέλος οι μονάδες χρόνιας αποκατάστασης - κινητοποίησης. 

(Antonakoudis et al., 2004). 

 

Πρόληψη – Πρόγνωση 

Η βασικότερη αρχή για την πρόληψη ισχαιµικών Αγγειακών Εγκεφαλικών 

Επεισοδίων είναι η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου αυτών (∆οκουτσίδου & 

Αντωνίου, 2009). Η αποτελεσματικότερη πρόληψη, είτε πρωτογενής είτε δευτερογενής, 

οδηγεί σε καλύτερη πρόγνωση. Οι προσπάθειες για πρόληψη θα πρέπει να είναι 

μακροπρόθεσμες. Για ορισμένους από τους παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η 

πρόληψη θα πρέπει να αρχίζει από την παιδική ηλικία ενώ για άλλους, όπως η αρτηριακή 

υπέρταση, θα πρέπει να διαρκεί εφ’ όρου ζωής (Μαλαμάτου, 2010). 
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Το ΑΕΕ μπορεί να αναστραφεί και χρειάζεται όλοι οι εμπλεκόμενοι, από το κοινό 

ως τις ειδικές μονάδες ΑΕΕ, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στην 

τεχνολογία έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες ταχείας διάγνωσης απεικονιστικά αλλά και σε 

μοριακό επίπεδο οι γνώσεις αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν 

σε καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας που με τη σειρά της έδωσε καινούργιους 

θεραπευτικούς στόχους (Μπαϊρακτάρης & Καρτσακλής, 2003). 

 

Φορείς 

Διάφοροι φορείς όπως ενώσεις, ινστιτούτα, συμβούλια, σωματεία και 

οργανισμοί/οργανώσεις δραστηριοποιούνται σχετικά με το εγκεφαλικό επεισόδιο και 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

Αρχικά, ως θέμα/ζήτημα υγείας διεθνώς, το εγκεφαλικό επεισόδιο αφορά τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ή World Health Organization (W.H.O.). 

Αντίστοιχα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας ή 

National Institute of Health (N.I.H.) και για την Ελλάδα το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

(ΚΕ.Σ.Υ.) το οποίο έχει συντάξει τα πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης στο εγκεφαλικό 

επεισόδιο. 

Επίσης, σχετίζονται με το εγκεφαλικό επεισόδιο για την Ελλάδα το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ή Hellenic 

Society of Cardiology, η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, η 

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Ε.ΝΕ.Ε.) και για τις Η.Π.Α. η Αμερικανική 

Καρδιολογική Εταιρεία ή American Heart Association (A.H.A.). 

Mε το εγκεφαλικό επεισόδιο συνδέεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εγκεφαλικού ή 

World Stroke Organization (W.S.O.), ο οποίος διεξάγει την παγκόσμια εκστρατεία για το 
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εγκεφαλικό επεισόδιο ή World Stroke Campaign. Το Συμβούλιο Εγκεφαλικού ή Stroke 

Council, στο Ηνωμένο Βασίλειο η Ένωση Εγκεφαλικού ή Stroke Association και η 

Οργάνωση Υποστήριξης Εγκεφαλικού ή Stroke Support Organization (S.S.O.). Στις ΗΠΑ 

η Εθνική Ένωση Εγκεφαλικού ή National Stroke Association (N.S.A.), η Αμερικανική 

Ένωση Εγκεφαλικού ή American Stroke Association (A.S.A.). και το Εθνικό Ινστιτούτο 

Νευρολογικών Διαταραχών και Εγκεφαλικού ή National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke (N.I.N.D.S.). Στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση Εγκεφαλικού ή 

European Stroke Association (E.S.O.), η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Εγκεφαλικού ή 

European Stroke Initiative (EU.S.I.) και η Ευρωπαϊκή Δράση Εγκεφαλικού ή Stroke 

Alliance for Europe (S.A.F.E.). Στην Ελλάδα η Ελληνική Δράση Εγκεφαλικού ή Hellenic 

Alliance/Action for Stroke (H.A.S.), η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών 

Επεισοδίων (Ε.Ε.Α.Ε.Ε.) και η Ελληνική Οργάνωση Εγκεφαλικού ή Hellenic Stroke 

Organization (H.S.O.). Στην Κύπρο η Κυπριακή Ένωση για το εγκεφαλικό ή Cyprus 

Stroke Association. 

Η Boehringer Ingelheim (https://www.boehringer-ingelheim.com) υπήρξε 

πρωτοπόρος στη φροντίδα του εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς ανέπτυξε τη μόνη 

εγκεκριμένη θεραπεία που διαλύει τους θρόμβους (θρομβολυτική θεραπεία) για το οξύ 

ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η θεραπεία χρησιμοποιείται σε κέντρα αντιμετώπισης 

εγκεφαλικών επεισοδίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Boehringer Ingelheim είναι χορηγός 

του προγράμματος Angels initiative (https://www.angels-initiative.com), το οποίο βοηθά 

τους ιατρούς στην ίδρυση και βελτιστοποίηση δικτύων για ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό 

επεισόδιο, με την υποστήριξη εθνικών και διεθνών εταιρειών εγκεφαλικών επεισοδίων. 

 

 

https://www.boehringer-ingelheim.com/
https://www.angels-initiative.com/


31 
 

2.2.  Εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά προγράμματα για το εγκεφαλικό επεισόδιο 

Πολλές εκστρατείες έχουν πραγματοποιηθεί για την ενημέρωση του κοινού για τα 

συμπτώματα του εγκεφαλικού και την αναγκαιότητα άμεσης διακομιδής των ασθενών, 

όπως η καμπάνια ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ στην Ελλάδα. Πολλά επίσης είναι και τα 

εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά προγράμματα που στοχεύουν στην ενημέρωση και εκπαίδευση 

για το εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και στην αναγνώριση και αναφορά από πλευράς του 

μαθητικού πληθυσμού της συμπτωματολογίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου με σκοπό την 

αντιμετώπισή του άμεσα και γρήγορα καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης 

ανάγκης 112 και άλλους όπως 166, 911. Τέτοια εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά προγράμματα 

είναι το Brain Child Project (Davis, 2008), το K.I.D.S., το Hip-Hop Stroke (H.H.S.), το 

FAST 112 HEROES και, στην Ελλάδα, το ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ. Το K.I.D.S., το F.A.S.T. 

και το Χ.Ο.Π.Α. είναι ακρωνύμια/αρκτικόλεξα και προκύπτουν αντίστοιχα από τις λέξεις 

«Kids Identifying and Defeating Stroke», «Face, Arm, Speech, Time» και «Χέρι, Ομιλία, 

Πρόσωπο, Άμεσα». 

Τα αναφερόμενα προγράμματα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα μιας και η 

εκπαίδευση των παιδιών μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση και της οικογένειας τους 

για το εγκεφαλικό επεισόδιο (Tsakpounidou, Loutrari, Tselekidou, Baskini, & Proios, 

2020). 

Η εφαρμογή των προγραμμάτων πραγματοποιείται από ομάδες εκπαιδευτικών, 

επαγγελματιών υγείας και εθελοντών, και με χρήση εκπαιδευτικού υλικού όπως βιβλία 

κινουμένων σχεδίων (κόμικς/καρτούνς) (Kato et al., 2017) ή μαριονέτες (Sharkey, Denke, 

& Herbert, 2016). Στην Ιαπωνία χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα μάνγκα (manga) 

(Matsuzono et al., 2015). Η διάρκεια εφαρμογής τους είναι είτε βραχείας έκτασης, όπως 

ωριαίες συνεδρίες μαθημάτων, όπως το πρόγραμμα FAST 112 HEROES στην Ελλάδα που 
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βασίστηκε σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση πέντε εβδομάδων, είτε μακράς έκτασης, που 

διαρκούν περισσότερο και εκπαιδεύουν τα παιδιά για μεγαλύτερο διάστημα. 

Προγράμματα με διάρκεια εφαρμογής βραχείας έκτασης εντοπίζονται σε έρευνες των 

Morgenstern et al. (2007), Proios et al. (2019), Simmons, Noble, Leighton-Herrmann, 

Hecht, & Williams (2017), Wormack et al. (2019)  ενώ μακράς έκτασης σε έρευνες των 

Conley et al. (2010), Tomari et al. (2017), Williams and Noble (2008). 

Αυτό που χαρακτηρίζει τα εν λόγω προγράμματα είναι ο πολιτισμικός τους 

χαρακτήρας καθώς είναι προσαρμοσμένα στη γλώσσα του κοινού στο οποίο απευθύνονται 

και μπορεί να περιλαμβάνουν οικεία ονόματα και μουσικά στοιχεία (τραγούδι με στίχους 

σε ομοιοκαταληξία και μουσική επένδυση με συνοδεία μουσικού οργάνου) ώστε να 

γίνονται αντιληπτά και αφομοιώσιμα. Παραδείγματα αποτελούν προγράμματα όπως το 

ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ (Proios et al., 2019) και το Hip-Hop Stroke (Williams & Noble, 

2008). 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε σχολεία διαφόρων βαθμίδων και σε χώρες ανά τον 

κόσμο, μελετούν και συγκρίνουν σχετικά με τη γνώση για το εγκεφαλικό μαθητικούς 

πληθυσμούς μειονοτήτων (Duraski, 2007 ∙ Conley et al.,  2010), περιοχών με υψηλό ρίσκο 

για εγκεφαλικό (Kato et al., 2017 ∙ Williams, DeSorbo, Noble, Shaffer, & Gerin, 2012b ∙ 

Williams & Noble, 2008), με χαμηλό εισόδημα (Williams et al., 2015), με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο (Farooq, Bhatt, Safdar, Kassab, & Majid, 2012) και καταδεικνύουν τη 

χρησιμότητα εκπαίδευσης των παιδιών στην αναγνώριση του εγκεφαλικού και στην 

αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. 

Επίσης σε έρευνες εξετάζεται και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το εγκεφαλικό (Morgenstern et al., 2007 ∙ Proios et al., 
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2019), καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού (Sharkey et al., 2016), ή συγκρίνονται 

αποτελέσματα μαθητών με κριτήριο την ηλικιακή ομάδα. 

Ο μαθητικός πληθυσμός που συνιστά το δείγμα στις έρευνες αποτελείται από 

παιδιά και εφήβους που φοιτούν στη βαθμίδα του Δημοτικού και στις βαθμίδες 

δευτεροβάθμιας/μέσης εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο), με εύρος ηλικιών 6-15. 

Μαθητές στη βαθμίδα του Δημοτικού εντοπίζονται σε έρευνες άρθρων των Kato et al. 

(2017), Simmons et al. (2017), Sharkey et al. (2016), Tomari et al. (2017), Williams end 

Noble (2008), Williams, DeSorbo, Noble, & Gerin (2012a), Williams et al. (2015),  ενώ 

έφηβοι μαθητές στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας/μέσης εκπαίδευσης συναντώνται σε 

άρθρα και έρευνες των Amano et al. (2014), Conley et al. (2010), Farooq, Bhatt, Safdar, 

Kassab, & Majid (2012), Marto, Borbinha, Filipe, Calado, & Viana-Baptista (2016), 

Matsuzono et al. (2015), Morgenstern et al. (2007), Umar et al. (2019), Williams et al. 

(2018), Wormack et al. (2019). Τόσο στην περίπτωση της εκπαίδευσης μικρότερων όσο 

και μεγαλύτερων παιδιών τα αποτελέσματα είναι θετικά και το δείγμα εκπαιδεύεται 

επαρκώς στο να αναγνωρίζει τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και να καλεί 

την άμεση δράση. 

Τα προγράμματα απευθύνονται είτε μόνο στους μαθητές (Farooq et al., 2012 ∙ 

Sharkey et al., 2016 ∙ Simmons et al., 2017 ∙ Umar et al., 2019 ∙ Williams et al., 2008, 

2012b ∙ Wormack et al., 2019) είτε τόσο στους μαθητές όσο στους γονείς τους ή/και 

κηδεμόνες που έχουν την επιμέλειά τους. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου τα προγράμματα 

στοχεύουν στην εκπαίδευση όλης της οικογένειας, ερευνάται και η μεταφορά των 

γνώσεων από τους μαθητές στους ενήλικες. Όπως σε έρευνες στα άρθρα των Amano et al. 

(2014), Conley et al. (2010), Kato et al. (2017), Marto et al. (2016), Matsuzono et al. 
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(2015), Morgenstern et al. (2007), Proios et al. (2019), Tomari et al. (2017), Williams et al. 

(2012a, 2015, 2018). 

Σε κάποιες έρευνες τα προγράμματα εφαρμόζονται μέσω παρουσίασης κάποιας 

ομάδας επαγγελματιών (υγείας, εκπαιδευτικών, εθελοντών). Παραδείγματα εφαρμογής 

από ομάδες επαγγελματιών αποτελεί έρευνα σε άρθρο των Tomari et al. (2017) και 

παράδειγμα χωρίς τη συμμετοχή εκπαιδευτικών αποτελεί έρευνα σε άρθρο των Ohyama et 

al. (2015). 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στις έρευνες προκειμένου να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος ήταν αξιολόγηση της κατανόησης και της 

συγκράτησης της γνώσης με συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια που δόθηκαν πριν και μετά 

την παρέμβαση σε μαθητές και γονείς. Επιπλέον, οι μαθητές αξιολογήθηκαν και με 

παιχνίδι ρόλων. 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε την πρώτη φορά στην αρχική αξιολόγηση, η 

λεγόμενη γραμμή βάσης, και τη δεύτερη φορά στην τελική αξιολόγηση, έπειτα από ένα 

διάστημα που πέρασε. Σε κάποιες έρευνες μεσολάβησε και η ενδιάμεση αξιολόγηση, 

αμέσως μετά την παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την αρχική, την πρώιμη και 

την όψιμη αξιολόγηση. Γενικά η αρχική αξιολόγηση μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη 

εικόνα του πόσο επηρέασε το δείγμα μας η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε 

πριν χορηγήσουμε την τελική αξιολόγηση, ενώ η ενδιάμεση αξιολόγηση σε περίπτωση 

που πραγματοποιείται μας επιτρέπει να ελέγξουμε την πορεία της έρευνάς μας τη 

δεδομένη στιγμή και να έχουμε καλύτερη ανατροφοδότηση για την πρόοδο του δείγματος.  

Ως αποτέλεσμα εφαρμογής των προγραμμάτων βρέθηκε πως η εκπαίδευση για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο μέσω των προγραμμάτων ήταν αποτελεσματική καθώς αυξήθηκε η 
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ευαισθητοποίηση για τα εγκεφαλικά επεισόδια τόσο από τα παιδιά δημοτικού, όσο και από 

τους γονείς τους. 

 

2.3.  Το πρόγραμμα ΧΟΠΑ112 ΗΡΩΕΣ 

Το γεγονός ότι τα παιδιά, ειδικά μικρής ηλικίας (όπως τα νήπια), περνούν αρκετό 

χρόνο μόνα με ηλικιωμένους ανθρώπους (για παράδειγμα παππούδες και γιαγιάδες) που τα 

προσέχουν τα κάνει ιδανικά στο να αναγνωρίζουν τα σχετικά χαρακτηριστικά του 

εγκεφαλικού επεισοδίου και να καλέσουν τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, από 

όπου θα ζητήσουν βοήθεια (Proios et al., 2019). 

Το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ είναι ένα ενημερωτικό και διαδραστικό μέσο 

για την προετοιμασία παιδιών ηλικίας 4-12 ώστε να αντιμετωπίζουν κατάλληλα την 

έκτακτη περίσταση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, κάνοντας τη διαδικασία ιδιαίτερα 

ευχάριστη για τα παιδιά αφού χρησιμοποιεί τους υπερήρωες στην εκμάθηση των 

συμπτωμάτων ενός εγκεφαλικού και στην αντιμετώπιση του (Proios et al., 2019). 

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος εκστρατείας για το εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι 

δημιουργία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει υλοποιηθεί με την υποστήριξη της 

πρωτοβουλίας Angels. 

Η πρωτοβουλία Angels είναι μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim και 

υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εγκεφαλικού (WSO), τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Εγκεφαλικού (ESO) και έχει ως υποστηρικτικούς εταίρους τη Stroke Alliance 

For Europe (SAFE) και τη Medtronic. Η πρωτοβουλία Angels είναι ένα πρόγραμμα για τη 

βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και στοχεύει στην καλύτερη αντιμετώπιση των 

εγκεφαλικών επεισοδίων σε όλο τον κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βοήθειας που 
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προσφέρει στη δημιουργία νοσοκομείων κατάλληλων για τα εγκεφαλικά επεισόδια και 

προωθώντας τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης στα υπάρχοντα νοσοκομεία για 

τα εγκεφαλικά. Στόχος είναι όλοι οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο να έχουν πρόσβαση 

στο ίδιο επίπεδο φροντίδας ανεξάρτητα από το που βρίσκονται στον κόσμο. 

Το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ σχεδιάστηκε με σκοπό να εστιάζει 

παιδοκεντρικά στην εκπαίδευση για το εγκεφαλικό και τις προσπάθειες αποτροπής του. 

Εναποθέτει στα παιδιά με φιλικό τρόπο προς αυτά ένα μέρος ευθύνης που τους αναλογεί 

στο να κατανοούν, αναγνωρίζουν και εντοπίζουν τα συμπτώματα εγκεφαλικού. Ώστε να 

είναι ικανά να καλέσουν βοήθεια και να περιγράψουν τα συμπτώματα, σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης (Proios et al., 2019). 

Οι στόχοι του προγράμματος για τα παιδιά απαριθμούνται ως εξής: 

 Να μάθουν και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ¨ΧΟΠΑ 112¨ του 

εγκεφαλικού επεισοδίου. 

 Να μάθουν και να μπορούν να καλούν τον τηλεφωνικό αριθμό 112 σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

 Να μεταφέρουν το μήνυμα ¨ΧΟΠΑ 112¨ στην οικογένειά τους και ευρύτερα 

(Proios et al., 2019). 

Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο σχολείο, κατά την παρουσίαση του 

προγράμματος από την ομάδα του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, ενώ παράλληλα 

καλούνται να μεταφέρουν τις γνώσεις που λαμβάνουν και στην ευρύτερη οικογένειά τους 

μέσω της συμμετοχής τους στον ιστότοπο του προγράμματος.(https://gr-el.fastheroes.com) 

Για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος, οι δασκάλες των παιδιών 

συνεισφέρουν μέσα στην τάξη με τη βοήθειά τους αφού αποτελούν το σημείο αναφοράς 

https://gr-el.fastheroes.com/
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των παιδιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια των παρουσιάσεων, φροντίζουν τα παιδιά να 

παραμένουν ήρεμα. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε (5) εβδομάδες, από μία (1) ωριαία 

παρουσίαση ανά εβδομάδα, όπου ένας διαφορετικός υπερήρωας παρουσιάζεται. Για κάθε 

ένα από τα τρία (3) συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου που παρουσιάζει το πρόγραμμα 

αντιστοιχεί ένας υπερήρωας, ο οποίος πλήττεται σε διαφορετικό σημείο του σώματός του, 

και επιπλέον ένας μικρός υπερήρωας που καλείται να σώσει αυτούς τους υπερήρωες-

συγγενείς του αναλαμβάνοντας δράση και καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό (112) 

έκτακτης ανάγκης. Η παρουσίαση των υπερηρώων γίνεται μέσα από βίντεος, αφήγηση 

ιστοριών, κιναισθητικές δραστηριότητες. Όλα αυτά κάνουν την όλη μαθησιακή εμπειρία 

συναρπαστική και αξιομνημόνευτη (Proios et al., 2019). 

Κάθε εβδομάδα το πρώτο μέρος των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσα στην 

τάξη. Έπειτα για να ολοκληρώσουν τα παιδιά την αποστολή τους ως ΧΟΠΑ ήρωες 

καλούνται να εκτελέσουν μια δραστηριότητα στο σπίτι με τη βοήθεια των γονέων ή 

κηδεμόνων τους. Έτσι, το κάθε σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου που συζητήθηκε μέσα 

στην τάξη μεταφέρεται στην οικογένεια μέσα από μία διασκεδαστική δραστηριότητα 

(Proios et al., 2019). Η ομάδα του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ ετοιμάζει το υλικό 

που τα παιδιά θα πάρουν στο σπίτι και οι δασκάλες βεβαιώνονται ότι μπαίνει στις τσάντες 

τους. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ξεχωριστά το περιεχόμενο της κάθε εβδομάδας, 

σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ που απευθύνεται στους 

δασκάλους των σχολείων όπου το πρόγραμμα εφαρμόζεται. (Οδηγός Δασκάλων, 

πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ). 

(Οδηγός Δασκάλων:  σ. 1-2) 
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Η πρώτη (1η) εβδομάδα είναι ενημερωτική και εισαγωγική, κατά την οποία γίνεται 

μέσω προβολής βίντεο μια πρώτη γνωριμία με όλους τους ήρωες. Επίσης παρουσιάζεται ο 

κακός Θρόμβος και τα παιδιά δέχονται την πρόκληση να γίνουν και αυτά 

Υπερήρωες/Υπερηρωίδες για να σώσουν τους δικούς τους αγαπημένους Ήρωες/Ηρωίδες. 

Η πρώτη (1η) δραστηριότητα έχει να κάνει με την κάρτα που έχει τίτλο «Ποιός 

είναι ο ήρωάς σου και γιατί; Ζωγράφισε τον εαυτό σου με τον ήρωά σου». Κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασης συμπληρώνονται δύο (2) κάρτες για κάθε παιδί. Στην κάθε 

κάρτα σημειώνεται α) το όνομα του παιδιού και β) «Ο παππούς μου/η γιαγιά μου γιατί…». 

Μετά τη λέξη ¨γιατί¨ προστίθενται όσα πει το παιδί. Στις επόμενες σχολικές εβδομάδες, τα 

παιδιά ζωγραφίζουν με τις δασκάλες τους τις κάρτες με τον Ήρωα/Ηρωίδα που επέλεξαν, 

έτσι ώστε στο τέλος του προγράμματος να ταχυδρομηθούν οι κάρτες στα επιλεγμένα τους 

άτομα. Επιπλέον, αφού τελειώσει η παρουσίαση της πρώτης εβδομάδας, οι δασκάλες 

βεβαιώνονται ότι κάθε παιδί έχει βάλει στην τσάντα το πακέτο που η ομάδα ΧΟΠΑ έχει 

ετοιμάσει (α. ενημερωτική επιστολή γονέων, β. τρίπτυχο φυλλάδιο, γ. δύο (2) μπλε 

φακέλους ταχυδρόμησης τους οποίους επιστρέφουν στο σχολείο. Οι γονείς ενημερώνονται 

μέσω των επιστολών για το ότι πρέπει να επιστρέψουν τους φακέλους που παίρνουν στο 

σπίτι). Ακολουθεί η δεύτερη (2η) δραστηριότητα με το κόψιμο μιας μάσκας και η 

παρουσίαση κλείνει με επανάληψη των όσων προηγήθηκαν. 

(Οδηγός Δασκάλων:  σ. 2) 

Η δεύτερη (2η) εβδομάδα αφιερώνεται στον υπερήρωα Πέτρο ή Πρόσωπο. Ο 

παππούς Πέτρος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γκριμάτσα τού ζητηθεί γι’ αυτό η 

υπερδύναμή του ως υπερήρωας εστιάζεται στο πρόσωπό του. Μετά την ¨επίθεση¨ από τον 

κακό Θρόμβο ο παππούς Πέτρος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χάσει 

τη δύναμή του και το πρόσωπό του να στραβώσει από τη μία πλευρά. 
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Στην αρχή της δεύτερης (2ης) παρουσίασης επαναλαμβάνεται η πρώτη (1η) 

εβδομάδα και προβάλλεται το βίντεο για τον Πέτρο. Έπεται η πρώτη (1η) δραστηριότητα 

με τίτλο «Αστείες γκριμάτσες και μάσκα του Πέτρου» και προβάλλεται το βίντεο για το 

αντίστοιχο σύμπτωμα. Στη δεύτερη (2η) δραστηριότητα με τίτλο «Αναγνώρισε το 

πρόσωπο που έχει πάθει εγκεφαλικό», τα παιδιά πρέπει να διακρίνουν οπτικά με τη 

βοήθεια του εισηγητή ποια γκριμάτσα είναι σημάδι εγκεφαλικού και ποια δεν είναι. Η 

τρίτη (3η) δραστηριότητα έχει να κάνει με την κάρτα που έχει τίτλο «Κύκλωσε τη σωστή 

απάντηση». Τα παιδιά σημειώνουν σε δύο (2) τέτοιες κάρτες το όνομά τους και 

κυκλώνουν τη σωστή εικόνα του ήρωα που μοιάζει να παθαίνει εγκεφαλικό. Έπειτα τα 

παιδιά καθοδηγούνται και εκπαιδεύονται να συνδέουν το σύμπτωμα με τον αριθμό που θα 

πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση εγκεφαλικού. Παρομοίως με την προηγούμενη, η 

παρουσίαση ολοκληρώνεται με επανάληψη. 

(Οδηγός Δασκάλων:  σ. 2-3) 

Η τρίτη (3η) εβδομάδα αφιερώνεται στον υπερήρωα Χάρη ή Χέρι. Ο παππούς 

Χάρης έχει πάρα πολύ δυνατά χέρια γι’ αυτό η υπερδύναμή του ως υπερήρωας εστιάζεται 

σε αυτά. Μετά την ¨επίθεση¨ από τον κακό Θρόμβο ο παππούς Χάρης υπέστη εγκεφαλικό 

επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη δύναμη του και δεν μπορεί να κουνήσει το ένα του 

χέρι. 

Στην αρχή της τρίτης (3ης) παρουσίασης επαναλαμβάνεται η δεύτερη (2η) 

εβδομάδα με φυλλάδιο. Μοιράζονται επαναληπτικά για τον υπερήρωα Πέτρο, όπου τα 

παιδιά κυκλώνουν τη σωστή εικόνα του ήρωα που μοιάζει να παθαίνει εγκεφαλικό. Έπειτα 

προβάλλεται το βίντεο για τον υπερήρωα Χάρη και ακολουθεί δραστηριότητα 

χειροτεχνίας με μινιατούρα του. Στη συνέχεια, προβάλλεται βίντεο με το αντίστοιχο 

σύμπτωμα. Στην πρώτη (1η) δραστηριότητα με τίτλο «Λάστιχο» συμπληρώνονται δύο (2) 
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κάρτες για κάθε παιδί. Στις κάρτες σημειώνεται α) το όνομα των παιδιών και β) Δ για δεξί 

ή Α για αριστερό χέρι που ¨έπεσε¨ στη δραστηριότητα με τα λάστιχα. Στη δεύτερη (2η) 

δραστηριότητα τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων που διαδραματίζεται μεταξύ 

του κακού Θρόμβου και του Υπερήρωα (Χάρης). Κατόπιν τα παιδιά συνδέουν το 

σύμπτωμα με τον αριθμό που θα πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση εγκεφαλικού. Η 

παρουσίαση καταλήγει και πάλι σε επανάληψη. 

(Οδηγός Δασκάλων:  σ. 3-4) 

Η τέταρτη (4η) εβδομάδα αφιερώνεται στην Υπερήρωα Όλγα ή Ομιλία. Η γιαγιά 

Όλγα λέει τις καλύτερες ιστορίες στον εγγονό της, Αλέξη γι’ αυτό η υπερδύναμή της ως 

υπερήρωας εστιάζεται στην ομιλία της. Μετά την ¨επίθεση¨ από τον κακό Θρόμβο η 

γιαγιά Όλγα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να έχει δυσκολίες με την 

ομιλία της. Τα παιδιά, μέσω των δραστηριοτήτων που ακολουθούν, μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τις αλλαγές στην ομιλία ενός ανθρώπου που παθαίνει εγκεφαλικό 

επεισόδιο. 

Στην αρχή της τέταρτης (4ης) παρουσίασης επαναλαμβάνεται η τρίτη (3η) 

εβδομάδα με φυλλάδιο. Μοιράζονται επαναληπτικά με τον υπερήρωα Χάρη όπου τα 

παιδιά κυκλώνουν τη σωστή εικόνα του ήρωα που μοιάζει να παθαίνει εγκεφαλικό. Έπειτα 

προβάλλεται το βίντεο με την υπερήρωα Όλγα. Σειρά έχουν η πρώτη (1η) δραστηριότητα 

με τίτλο «Σουπερμάρκετ και μπερδεμένη ομιλία» και η δεύτερη (2η) δραστηριότητα με 

τίτλο «Αθόρυβη ομιλία». Μετά προβάλλεται το βίντεο με το αντίστοιχο σύμπτωμα και 

κατόπιν τα παιδιά παρακολουθούν κουκλοθέατρο. Έπεται η κάρτα με το ποίημα και τις 

μαριονέτες και τα παιδιά κρατούν τις μινιατούρες της Όλγας και του Αλέξη. Στο τέλος τα 

παιδιά συνδέουν το σύμπτωμα με τον αριθμό που θα πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση 

εγκεφαλικού. Ομοίως με την προηγούμενη, η παρουσίαση τελειώνει με επανάληψη. 
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(Οδηγός Δασκάλων:  σ. 4) 

Η πέμπτη (5η) εβδομάδα αφιερώνεται στο μικρό ήρωα Αλέξη, ο οποίος καλεί 

«Αμέσως» τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ώστε να έρθει 

βοήθεια/ασθενοφόρο. 

Στην αρχή της πέμπτης (5ης) παρουσίασης επαναλαμβάνεται η τέταρτη (4η) 

εβδομάδα με μια δραστηριότητα. Μοιράζονται επαναληπτικά για την υπερήρωα Όλγα και 

τον κακό Θρόμβο. Τα παιδιά κυκλώνουν τη σωστή εικόνα των ηρώων που μοιάζουν να 

παθαίνουν εγκεφαλικό καθώς και τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Έπειτα προβάλλεται το 

βίντεο με τον Αλέξη και ακολουθεί το τραγούδι του με μπέρτες και συνοδεία κιθάρας. Η 

πρώτη (1η) δραστηριότητα έχει να κάνει με την κάρτα ανακεφαλαίωσης. Συμπληρώνονται 

δύο (2) τέτοιες κάρτες για κάθε παιδί. Στις κάρτες τα παιδιά, ως επαναληπτική 

δραστηριότητα, κυκλώνουν όλα όσα έμαθαν τις προηγούμενες τέσσερις (4) εβδομάδες. 

Έπονται η δεύτερη (2η) δραστηριότητα που είναι χειροτεχνία με κόψιμο τηλεφώνου, η 

τρίτη (3η) δραστηριότητα με τίτλο «Ακούμπησε το αγαλματάκι» και η τέταρτη (4η) 

δραστηριότητα με τίτλο «Μάντεψε τι δεν μπορούν να κάνουν οι ήρωες». Στο τέλος 

επαναλαμβάνεται το τραγούδι με μπέρτες και μάσκα και συνοδεία κιθάρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική αναζήτηση, έχουν γίνει έρευνες σε 

πληθυσμό γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών που εκπαιδεύτηκαν για το εγκεφαλικό 

επεισόδιο μέσα από δράσεις εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών προγραμμάτων που 

εφαρμόστηκαν στα σχολεία τους και φαίνεται πως οι γονείς αποκτούν περισσότερες 

γνώσεις για τα εγκεφαλικά επεισόδια μέσα από αυτά. Ωστόσο, δε βρέθηκαν έρευνες που 

να έγιναν σε πληθυσμό ατόμων από το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών. 

Όπως είδαμε, ένας από τους παράγοντες κινδύνου για πρόκληση εγκεφαλικού 

επεισοδίου, και μάλιστα μη τροποποιήσιμος, είναι η ηλικία όπου ο κίνδυνος διπλασιάζεται 

σε κάθε διαδοχική δεκαετία ζωής μετά τα 55 και οφείλεται κυρίως στη γήρανση του 

καρδιαγγειακού συστήματος (Δοκουτσίδου & Αντωνίου, 2009). Επομένως προκύπτει η 

ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό σχετικά με το αν και κατά πόσο άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας από το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών, όπως είναι για παράδειγμα οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται από τα ίδια τα παιδιά για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα από το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ. 

Επίσης, τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά προγράμματα στο εξωτερικό 

αποσκοπούν στην ενημέρωση και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων ηλικίας 6-15. Δεν 

εντοπίστηκαν έρευνες για προγράμματα, όπως το ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, που να 

απευθύνονται σε μικρότερα παιδιά κάτω των 6, και που συγχρόνως να εκπαιδεύουν όλη 

την οικογένεια. 

Ο σκοπός της έρευνας, που θα παρουσιαστεί σε αυτή την εργασία, είναι να 

εξεταστεί η μεταφορά των γνώσεων για το εγκεφαλικό επεισόδιο από παιδιά νηπιακής 

ηλικίας σε άτομα του ευρύτερου οικογενειακού και συγγενικού τους περιβάλλοντος, μέσω 

του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, το οποίο εφαρμόστηκε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο 
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αστικής περιοχής της Αττικής κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο (2020) και για 

χρονικό διάστημα πέντε (5) εβδομάδων. 

Συγκεκριμένα, οι γνώσεις για το εγκεφαλικό επεισόδιο -σύμφωνα με το πρόγραμμα 

ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ- αφορούν τα εξής τρία (3) σημεία: 

1. γνώση των τριών (3) κύριων συμπτωμάτων 

2. γνώση του τρόπου αντίδρασης 

3. γνώση του τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης. 

Με βάση τα προαναφερθέντα σημεία, οι επιμέρους στόχοι θα είναι να ελεγχθούν η 

ενημέρωση/πληροφόρηση των συμμετεχόντων και οι γνώσεις τους που προέκυψαν από 

την ενημέρωση/πληροφόρηση. Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για το πρόγραμμα μετά την εφαρμογή του στο 

σχολείο και μετά την παραλαβή του φακέλου με το σχετικό υλικό; Γνωρίζουν οι 

συμμετέχοντες το πρόγραμμα μετά την εφαρμογή του στο σχολείο και μετά την 

παραλαβή του φακέλου με το σχετικό υλικό; 

2. Ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο και μετά την παραλαβή του φακέλου με 

το σχετικό υλικό; Γνωρίζουν τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ μετά την εφαρμογή 

του προγράμματος στο σχολείο και μετά την παραλαβή του φακέλου με το σχετικό 

υλικό; 

3. Ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο και μετά την παραλαβή του 

φακέλου με το σχετικό υλικό; Γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τα συμπτώματα του 

εγκεφαλικού επεισοδίου -σύμφωνα με το πρόγραμμα- μετά την εφαρμογή του στο 

σχολείο και μετά την παραλαβή του φακέλου με το σχετικό υλικό; 
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4. Ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για τον τρόπο αντίδρασης στο εγκεφαλικό 

επεισόδιο μετά την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο και μετά την 

παραλαβή του φακέλου με το σχετικό υλικό; Γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τον 

τρόπο αντίδρασης στο εγκεφαλικό επεισόδιο -σύμφωνα με το πρόγραμμα- μετά 

την εφαρμογή του στο σχολείο και μετά την παραλαβή του φακέλου με το σχετικό 

υλικό; 

5. Ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο και μετά την παραλαβή του 

φακέλου με το σχετικό υλικό; Γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τον τηλεφωνικό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης -σύμφωνα με το πρόγραμμα- μετά την εφαρμογή του στο 

σχολείο και μετά την παραλαβή του φακέλου με το σχετικό υλικό; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1.  Ερευνητικός σχεδιασμός 

Ο σχεδιασμός της έρευνας για τον έλεγχο των παραπάνω περιλαμβάνει τρία (3) 

στάδια που διενεργούνται σε τρεις (3) χρονικές περιόδους: το πρώτο ή αρχικό στάδιο και 

λεγόμενη γραμμή βάσης είναι η περίοδος πριν την εφαρμογή του προγράμματος, το 

δεύτερο ή μεσαίο/ενδιάμεσο στάδιο είναι η περίοδος αμέσως μετά την εφαρμογή αυτού 

και το τρίτο ή τελικό στάδιο είναι η περίοδος λίγο πιο μετά το πρόγραμμα και 

συγκεκριμένα μετά την παραλαβή του φακέλου με το υλικό του προγράμματος ή της 

επαφής των συμμετεχόντων με αυτό. 

 

4.2.  Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι άτομα του οικογενειακού και συγγενικού 

περιβάλλοντος των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Εκπαιδεύτηκαν μέσω του 

προγράμματος περίπου 140 νήπια, από 7 τμήματα νηπίων. Από αυτά τα 140 παιδιά, 60 

οικογένειες επέστρεψαν τις ενημερωτικές επιστολές με τα στοιχεία επικοινωνίας των 

δηλωμένων υπερηρώων των παιδιών. Την πρώτη (1η) ημέρα εφαρμογής του 

προγράμματος στο σχολείο είχε ζητηθεί από τα παιδιά να δηλώσουν τους υπερήρωές τους 

και συγκεκριμένα δύο (2) στον αριθμό. Έτσι συνολικά δηλώθηκαν 120 υπερήρωες, αλλά 

απέμειναν 70, καθώς 50 αφαιρέθηκαν. Από αυτούς οι 20 για λόγους όπως αδυναμία 

επικοινωνίας ή λάθος τηλεφωνικός αριθμός και άλλοι 30 ως γονείς ή/και αδέρφια. Αυτό 

συνέβη επειδή υπήρξαν παιδιά, που αν και τούς είχε ζητηθεί να δηλώσουν ως υπερήρωές 

τους άτομα εκτός από την άμεση οικογένειά τους (γονείς, αδέρφια), ή αν θέλουν να 

αλλάξουν τις αρχικές επιλογές τους, εκείνα παρέμειναν σε αυτές. Επίσης, αφαιρέθηκαν 7 
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υπερήρωες που δε δήλωσαν τα δημογραφικά στοιχεία τους ή τα δήλωσαν ελλιπώς καθώς 

δε θα μπορούσαν να συγκριθούν με τους λοιπούς που τα δήλωσαν. Ο τελικός αριθμός 

συμμετεχόντων που προέκυψε ήταν 63 στα στάδια πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο) ενώ στο 

τρίτο (3ο) στάδιο 35 ήταν οι συμμετέχοντες που έλαβαν φάκελο με το υλικό του 

προγράμματος ή μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με αυτό μέσω της οικογένειας ή των 

συγγενών. 

 

4.3.  Ερευνητικά εργαλεία 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα δημιουργήθηκαν τρία (3) 

ερωτηματολόγια, ένα (1) για το κάθε στάδιο της έρευνας, και ένα τέταρτο (4ο) που αφορά 

το φάκελο με το υλικό του προγράμματος. Τα ερωτηματολόγια δεν είναι σταθμισμένα 

καθώς η έρευνα είναι πιλοτική. Για τη δημιουργία και επιλογή των ερωτήσεων του 

πρώτου (1ου), του δεύτερου (2ου) και του τρίτου (3ου) ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη 

ως οδηγός τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν σε γονείς πριν και μετά την παρέμβαση 

του προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ και χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνα των 

Tsakpounidou et al. (2019, 2020). Το πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) 

ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει σύγκριση πριν, αμέσως μετά και λίγο 

πιο μετά. Αποτελούνται από ερωτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ. 

Το τέταρτο (4ο) ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις για το υλικό του φακέλου που 

έλαβαν οι συμμετέχοντες με το πέρας του προγράμματος ή ήρθαν σε επαφή με αυτό. Οι 

ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου με δύο (2) επιλογές απάντησης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) ή περισσότερες επιλογές. 
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4.4.  Διαδικασία 

Για τη συλλογή των απαντήσεων στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε 

τα ερωτηματολόγια να χορηγηθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με ένας-προς-έναν 

συνομιλία μεταξύ συμμετεχόντων και ερευνήτριας. Για την επικοινωνία με τους 

συμμετέχοντες, υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν (από τις επιστρεφόμενες ενημερωτικές επιστολές) 

τα αναγραφόμενα τηλέφωνα επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων, από τους οποίους 

ζητήθηκε να δώσουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας κατά προτίμηση των γονέων τους, δηλαδή 

των παππούδων και γιαγιάδων των παιδιών, αφού οι τελευταίοι ρωτήθηκαν αν επιθυμούν 

και αφού ελήφθη θετική απάντηση. Επιπλέον, προτού γίνουν οι συνεντεύξεις και μετά από 

προφορική ενημέρωση για το σκοπό της κλήσης και την προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για ερευνητικό 

σκοπό. Επίσης, έλαβαν και ενημερωτική επιστολή μαζί με το τελικό υλικό, με το πέρας 

του προγράμματος. 

 

4.5.  Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων θα είναι μεικτή και εξαρτάται από τον τύπο των 

ερωτήσεων: οι κλειστού τύπου θα αναλυθούν ποσοτικά και οι ανοιχτού τύπου ποιοτικά. 

Σύμφωνα με την τεχνική της ομαδοποίησης (Olsen, 2019 ∙ Tuffrey-Wijne, Bernal, 

Butler, Hollins, & Curfs, 2007), για τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου θα γίνει 

κατηγοριοποίηση με βάση τη θεματική περιοχή και ταξινόμηση των απαντήσεων στις 

κατηγορίες: σωστές εντός προγράμματος, σωστές εκτός προγράμματος και λάθος. Σωστές 

εκτός προγράμματος θα ληφθούν οι απαντήσεις που μπορούν να θεωρηθούν σωστές 

γενικά, σωστές εντός προγράμματος θα θεωρηθούν οι απαντήσεις βάσει του 
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προγράμματος και λάθος εκείνες που δεν είναι σωστές (ούτε σωστές εκτός προγράμματος 

ούτε σωστές εντός προγράμματος). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Οι συμμετέχοντες, στην πλειοψηφία τους, είναι γυναίκες και καταλαμβάνουν το 

76% (οι 48) του δείγματος ενώ οι άνδρες είναι μόλις το 24% (οι 15) του συνόλου των 

συμμετεχόντων (βλέπε Γράφημα 1). Το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων είναι 

κυρίως η τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταλαμβάνοντας ένα ποσοστό 63% (οι 40). Ένα 

ποσοστό 30% (οι 19) ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μόλις το 5% (οι 3) και 

2%  (ο 1) των συμμετεχόντων ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είναι κάτοχος 

διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα (βλέπε Γράφημα 2). Η ηλικία των συμμετεχόντων 

ποικίλει. Συγκεκριμένα το 30% (οι 19 από τους 63) έχει ηλικία 66 μέχρι 70 ετών, το 27% 

(οι 17 από τους 63) είναι στην ηλικία από 60 μέχρι 65 ετών, το 27% (οι 17 από τους 63) 

είναι από 71 μέχρι 75 ετών και το 16% (οι 10 από τους 63)  των συμμετεχόντων ανήκει 

στην ηλικία των 76 ετών και άνω (βλέπε Γράφημα 3). 

 

 

Γράφημα 1:  Φύλο συμμετεχόντων 
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Γράφημα 2:  Εκπαίδευση συμμετεχόντων 

 

 

Γράφημα 3:  Ηλικία συμμετεχόντων 

 



51 
 

5.2.  Στάδια 

5.2.1.  Πρώτο στάδιο 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν τα αποτελέσματα στο πρώτο στάδιο. Κανένας από 

τους 63 συμμετέχοντες δε γνώριζε από πριν το πρόγραμμα και τι σημαίνουν τα 4 

γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ. Συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου δήλωσαν πως 

γνωρίζουν 50 συμμετέχοντες (79%). Οι 30 από τους 63 συμμετέχοντες (48%) δήλωσαν 

πως γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου και 52 

συμμετέχοντες (83%) δήλωσαν πως δε γνωρίζουν τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης 

ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο. 

 

Γράφημα 4:  Γνώσεις συμμετεχόντων στο πρώτο στάδιο 

 

Αναλυτικά, βρέθηκε πως στο πρώτο στάδιο οι 30 από τους 63 συμμετέχοντες 

(48%) απάντησαν σωστά σχετικά με το ποια είναι συμπτώματα του εγκεφαλικού 

επεισοδίου. Για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού 

επεισοδίου, οι 34 συμμετέχοντες (54%) απάντησαν λάθος, αναφέροντας πως θα καλούσαν 

κάποιον συγγενή τους. Οι 15 συμμετέχοντες (24%) απάντησαν σωστά αναφέροντας το 
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ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ ή το 166. Όσον αφορά τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 

για το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι 31 συμμετέχοντες (49%) απάντησαν πως δε γνωρίζουν 

κάποιον αριθμό ενώ 17 συμμετέχοντες (27%) απάντησαν σωστά, αναφέροντας οι 11 εξ 

αυτών (17%)  το 166 και οι 6 εξ αυτών  (10%) το 112. 

 

5.2.2.  Δεύτερο στάδιο 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν τα αποτελέσματα στο δεύτερο στάδιο. Από τους 

63 οι 54 συμμετέχοντες (86%) ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα, οι 10 συμμετέχοντες 

(16%) για το τι σημαίνουν τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ, οι 53 συμμετέχοντες (84%) 

για τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου με βάση το πρόγραμμα, οι 30 

συμμετέχοντες (48%) για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού 

επεισοδίου και οι 17 συμμετέχοντες (27%) για τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 

για το εγκεφαλικό επεισόδιο (βλέπε Γράφημα 5). 

 

 

Γράφημα 5:  Ενημέρωση συμμετεχόντων στο δεύτερο στάδιο 

 

Αναλυτικά, βρέθηκε πως στο δεύτερο στάδιο το 73% (οι 43 από τους 63 

συμμετέχοντες) των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα από 
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το παιδί, τους γονείς, το έντυπο υλικό. Το 92% (οι 58 από τους 63 συμμετέχοντες) δεν 

τεκμηρίωσαν τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ. Το 71% (οι 45 από τους 63 συμμετέχοντες) 

ανέφεραν σωστά τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου. Η αντίδραση του 46% (οι 

29 από τους 63 συμμετέχοντες) των συμμετεχόντων στο τι θα έκαναν σε περίπτωση 

εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν σωστή καθώς ανέφεραν πως θα καλέσουν το ΕΚΑΒ, ή τον 

αριθμό 112 ή 166. Η αντίδραση του 46% (οι 29 από τους 63 συμμετέχοντες) των 

συμμετεχόντων στο τι θα έκαναν σε περίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν λάθος 

καθώς ανέφεραν πως θα καλέσουν το γιατρό ή τους συγγενείς τους. Ως τηλεφωνικό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο, το 46% (οι 29 από τους 63) των 

συμμετεχόντων ανέφεραν σωστά τους αριθμούς 112 ή 166. 

 

5.2.3.  Τρίτο στάδιο 

 Στο τρίτο στάδιο, από τους 63 οι 35 συμμετέχοντες (56%) παρέλαβαν οι ίδιοι ή 

μέσω της οικογένειας των παιδιών ήρθαν σε επαφή με το φάκελο που είχε το υλικό του 

προγράμματος. Μετά την παράδοση του φακέλου, και οι 35 συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τους ίδιους, για το πρόγραμμα από το υλικό του φακέλου. 

Από τους 35 συμμετέχοντες οι 30 (86%) δήλωσαν πως ενημερώθηκαν τι σημαίνουν τα 4 

γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ. Το 77% (οι 23 από τους 30) των συμμετεχόντων που 

απάντησε πως ενημερώθηκε ανέφερε πως δε θυμάται τι σημαίνουν τα 4 γράμματα στη 

λέξη ΧΟΠΑ. Για τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, ενημερώθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες. Από αυτούς, το 11% (οι 4 από τους 

35) των συμμετεχόντων ανέφεραν πως δε θυμούνται αν ενημερώθηκαν για τα 3 

συμπτώματα. Όλοι δήλωσαν πως ενημερώθηκαν για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση 
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υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου και για τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο (βλέπε Γράφημα 6). 

 

 

Γράφημα 6:  Ενημέρωση συμμετεχόντων στο τρίτο στάδιο από το υλικό του φακέλου 

 

Αναλυτικά, βρέθηκε πως, μετά την παράδοση του φακέλου, το 3% (ο 1 από τους 

35 συμμετέχοντες) ανέφερε πως δε θυμάται λεπτομέρειες ενώ δήλωσε πως είχε 

ενημερωθεί για το πρόγραμμα. Το 69% των συμμετεχόντων (οι 24 από τους 35 

συμμετέχοντες) ανέφεραν πως δε θυμούνται τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ. Το 17% (οι 

6 από τους 35) απάντησαν σωστά αναφέροντας 2 τουλάχιστον (χέρι, ομιλία, αμέσως) 

λέξεις. Το 86% (οι 30 από τους 35) των συμμετεχόντων απάντησαν σωστά στην ερώτηση 

για το ποια είναι τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. Σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου, το 60% (οι 21 από τους 35) 

των συμμετεχόντων ανέφεραν πως θα καλούσαν το 112 ή το 166, το ΕΚΑΒ ή το 

ασθενοφόρο. Τέλος, το 57% (οι 20 από τους 35) των συμμετεχόντων ανέφεραν τα 112 και 

166 ως τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο. 
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5.2.4.  Παραλαβή φακέλου με το υλικό του προγράμματος 

Σχετικά με τις ερωτήσεις για το υλικό του φακέλου, στο σημείο αυτό να αναφερθεί 

πως από τους 35 συμμετέχοντες που έλαβαν τον φάκελο το 94% αυτών (οι 33 από τους 35 

συμμετέχοντες) ανέφεραν πως έλαβαν τις κάρτες από το πρόγραμμα. Το 6% (2 από τους 

35) των συμμετεχόντων ανέφεραν πως δε θυμούνται. Οι περισσότεροι, το 54% (οι  19 από 

τους 35) ανέφεραν πως έλαβαν από 1 έως 5 κάρτες, το  31% (οι 11 από τους 35) ανέφεραν 

πως δε θυμούνται πόσες κάρτες έλαβαν, το  9% (οι 3 από τους 35) ανέφεραν λάθος τον 

αριθμό καρτών που έλαβαν, και το 6% (οι 2 από τους 35) των συμμετεχόντων δεν είπε 

πόσες κάρτες έλαβε. Οι υπόλοιπες οκτώ (8) ερωτήσεις σχετίζονται με τα συναισθήματα, 

τις σκέψεις και το τι έκαναν οι συμμετέχοντες με τις κάρτες που έλαβαν. 

Αναφορικά με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των 35 συμμετεχόντων όταν 

έλαβαν τις κάρτες, το 94% (οι 33 από τους 35) των συμμετεχόντων ανέφεραν θετικά 

σχόλια και το 6% (οι 2 από τους 35) ανέφερε ουδέτερα σχόλια. Χαρακτηριστικά κάποια 

από τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων είναι τα ακόλουθα: 

«μεγαλώνουμε, καλό είναι που τα ξέρουμε, αχρείαστα να είναι, ενημερωνόμαστε, 

συγκινητικό μέσω του εγγονού μου που έχω ενημέρωση και θετικό που υπάρχει 

ενδιαφέρον» 

«συγκινητικό, ευχάριστο, συγκινήθηκα, ήταν κάτι από τον εγγονό μου, τον μεγάλωσα, 

όλες οι κάρτες γράφουν το 112» 

«απεριόριστα καλά συναισθήματα, δάκρυσα για το πουλάκι μου, η καρδιά μου γέμισε 

χαρά-ευτυχία-αγαλλίαση, ευχαριστήθηκα που είπε ο εγγονός μου είμαι καλή 

μαγείρισσα, μου έκανε εντύπωση» 

«τις διάβασα, ρωτήσαμε το μικρό τι θα κάνει σε μια περίπτωση που συμβεί κάτι, 

καλά, ευνοϊκά, σωστά, νιώσαμε και μια ασφάλεια» 
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«πρώτα τρυφερότητα, ανησυχία παράλληλα για το τι θα συμβεί στους άλλους αλλά 

και σε εμένα, όχι μόνο στους άλλους» 

«ωραίο αυτό που κάνετε, το παιδί ήρθε και μας έλεγε ξέρω τι θα κάνω, μας άρεσε, 

μας έκανε εντύπωση» 

Οι υπόλοιποι δύο συμμετέχοντες απλά ανέφεραν πως δεν έμαθαν κάτι άλλο. 

Σχετικά με το τι έκαναν οι συμμετέχοντες με τις κάρτες αφού τις έλαβαν, το 91% 

(οι 32 από τους 35) των συμμετεχόντων απάντησαν με θετικά σχόλια και το 9% (οι 3 από 

τους 35) των συμμετεχόντων ανέφεραν πως δεν ασχολήθηκαν περαιτέρω. Κάποια από τα 

θετικά σχόλια των συμμετεχόντων είναι τα ακόλουθα: 

«τις έχω φυλαγμένες ως ενθύμιο, τις κοίταξα» 

«τις διάβασα και τις έδειξα στο σύζυγο και στην κόρη, τις κράτησα για ενθύμιο» 

«τις κοίταξα προσεκτικά, πήγα στο σπίτι του εγγονού, τις έδειξα σε όλους, όλοι 

χάρηκαν, δεν το περάσαμε έτσι απλά» 

«τις διάβασα, τις έδειξα στον εγγονό μου, τις μάζεψα με όλες τις σημειώσεις μου και 

τα βιβλία μου» 

Συνεχίζοντας, σχετικά με το αν τοποθέτησαν οι συμμετέχοντες τις κάρτες σε 

κάποιο χώρο του σπιτιού τους, το 83% των συμμετεχόντων (οι 29 από τους 35) απάντησαν 

θετικά αναφέροντας πως τις τοποθέτησαν σε εμφανές σημείο. Και το 17% (οι υπόλοιποι 6 

συμμετέχοντες) ανέφεραν πως δεν τις τοποθέτησαν ή δε θυμούνται που. 

Σχετικά με το αν τοποθέτησαν και τις 5 κάρτες ή μόνο κάποια/κάποιες από αυτές, 

αν τοποθέτησαν μόνο κάποια/κάποιες στο χώρο τους και για ποιο λόγο διάλεξαν τη/τις 

συγκεκριμένη/ες, το 86% (οι 30 από τους 35) των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά στην 

ερώτηση αναφέροντας πως τις έχουν όλες μαζί και πως όλες είναι χρήσιμες. Το 14% (οι 

υπόλοιποι 5) ανέφερε πως τις κράτησαν και πως δε διάλεξαν συγκεκριμένα. 
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Αναφορικά με το ποια κάρτα ήταν η αγαπημένη τους και γιατί, το 54% (οι 19 από 

τους 35) απάντησαν πως δεν έχουν μόνο μία αγαπημένη ή δε θυμούνται, και κάποιες 

απαντήσεις από το 46% (οι υπόλοιποι 16) των συμμετεχόντων είναι οι εξής: 

«αυτή που είχε γράψει το παιδί επάνω, γιατί έγραφε το παιδί» 

«αυτή που λέει ¨σε αγαπάω περισσότερο από τα παραμύθια μου¨, είμαι άνθρωπος 

συναισθηματικός και αγαπάω, μου αρέσουν αυτά, έλεγα στα εγγόνια μου παραμύθια» 

«αυτή που έχει ζωγραφίσει εμένα, είμαι εγώ» 

«αυτή που γράφει το όνομά μου και λέει για τον παππού, με συγκίνησε ιδιαίτερα» 

«αγαπημένη αυτή με τη γιαγιά με τα γυαλιά, λόγω συνειρμού-ταύτισης» 

«εμένα μου άρεσε αυτή που είχε ζωγραφίσει, αιτιολογούσε γιατί είμαι η ήρωας και 

ήταν η πιο συναισθηματική κάρτα» 

Σχετικά με το ποια πλευρά της κάρτας βλέπει προς τον τοίχο ή το ψυγείο και ποια 

πλευρά είναι ορατή, το 86% (οι 30 από τους 35 συμμετέχοντες) δεν τεκμηρίωσαν αυτήν 

την απάντηση, απλά ανέφεραν αν έβαλαν ή δεν έβαλαν στον τοίχο ή το ψυγείο, και το 

14% (οι υπόλοιποι 5) των συμμετεχόντων απάντησαν: 

«αυτή που βλέπω το νούμερο» 

«φαίνεται το όνομα του παππού μπροστά, από πίσω οι άλλες κάρτες» 

«η γιαγιά Όλγα είναι ορατή» 

«η πλευρά με το ποίημα-στιχάκι» 

«από την πλευρά της ζωγραφιάς» 

Σχετικά με το αν οι συμμετέχοντες ζήτησαν από το παιδί περισσότερες 

πληροφορίες για το πρόγραμμα ή για τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου, το 

29% (οι 10 από τους 35) των συμμετεχόντων απάντησαν αρνητικά. Και οι υπόλοιποι, το 
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71% (οι 25 από τους 35) απάντησαν θετικά, από αυτούς το 14% (οι 5 από τους 25) δεν 

τεκμηρίωσαν και το 57% (οι 20 από τους 25) τεκμηρίωσαν απαντώντας: 

«για τα συμπτώματα» 

« τον ευχαρίστησα, τον ρώτησα αν θυμόταν τι να κάνει και τα θυμόταν» 

«μου τα είπε το παιδί με λεπτομέρειες από το σχολείο και την ομάδα σας, το χάρηκα 

πιο πολύ για το παιδί παρά για μένα» 

Σχετικά με το αν πιστεύουν πως οι πληροφορίες που έλαβαν από το γράμμα και 

από τις κάρτες ήταν αρκετές/επαρκείς για να κατανοήσουν το μήνυμα για το εγκεφαλικό 

επεισόδιο, το 89% των συμμετεχόντων (οι 31 από τους 35) απάντησαν θετικά, και το 11% 

(οι 4 από τους 35) απάντησαν ουδέτερα. Αυτοί που απάντησαν θετικά ανέφεραν:  

«ικανοποιητικό» 

«ασφαλώς κατατοπιστικά» 

«αρκετά, ήταν πρωτόγνωρο, δεν έχω ακούσει από άλλους ή από συναδέλφους για 

τέτοια προγράμματα» 

«με βοήθησε, με ενημέρωσε περισσότερο» 

«νομίζω, είναι σαφές, (παν)εύκολο, με 1 ματιά» 

«νομίζω η προσπάθειά σας είναι αξιέπαινη, ιδίως γιατί αποβλέπει και στην 

ενημέρωση των παιδιών, ώστε να γίνουν αρωγοί όταν χρειασθεί» 

Ενώ 3 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ήδη γνώστες και ένας απάντησε μέτρια. 

Τέλος, κάποια άλλα θετικά σχόλια και των 63 συμμετεχόντων της έρευνας είναι τα 

εξής: 

«ο εγγονός  είναι ευχαριστημένος, λέει τον αριθμό» 

«η εγγονή μου έχει πει με έμφαση ότι συμμετέχει σε πρόγραμμα, μου έχει δείξει» 
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«ο εγγονός λέει το τραγούδι για το 112, όπως στο σχολείο, το κάνει παιχνίδι να 

υποδύεται τους ήρωες» 

«έμαθα για τον αριθμό τηλεφώνου, είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκλειστικά 

για το εγκεφαλικό, ο εγγονός αν πάθω εγκεφαλικό θα με βοηθήσει είπε συγκεκριμένα 

πράγματα τι θα κάνει, ήξερε» 

«όχι κίνηση από μόνη μου μήπως δεν είναι σωστή, ο εγγονός είπε όταν σε δω να 

αλλάζεις θα πάρω τηλέφωνο το ΧΟΠΑ και θα σε προστατέψω, ενημερωμένο το 

παιδί, πριν είχα αδιαφορία, μου έκανε διαφορά, ακούγοντας από το παιδί μού το 

πέρασε να είμαι ενημερωμένη και σε εγρήγορση» 

«η εγγονή μου είπε να προσέχω» 

«εγγονή:  (από 1η μέρα) αν πάθουν κάτι (γιαγιά & παππούς) να καλέσω 112, είχα 

πέσει μόνη με το παιδί στο σπίτι» 

«ενθουσιασμένα τα εγγόνια, λέγανε για το εγκεφαλικό τι να κάνουν» 

«εγγόνια: προσοχή αν πάθουμε εγκεφαλικό,  έμαθα το 112 και τα συμπτώματα» 

Αξίζει να αναφερθεί πως στην έρευνα υπήρχαν και ουδέτερα σχόλια τα οποία 

σχετίζονται με το γεγονός ότι κάποιοι συμμετέχοντες δήλωναν ήδη ενημερωμένοι από 

οικείους σχετικά με το εγκεφαλικό επεισόδιο. 

 

5.3.  Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

που ενημερώθηκαν και αν αυτό ήταν σημαντικός παράγοντας για πιθανώς περισσότερες 

γνώσεις σε σχέση με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που δεν ενημερώθηκαν βρέθηκαν 

τα εξής: καθώς το p value είναι μεγαλύτερο (p=0,78) από το 0,05 σημαίνει πως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη συζήτηση με τους γονείς ή τα 
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παιδιά για περισσότερες γνώσεις για το πρόγραμμα από τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

που δε συζήτησαν με τα παιδιά ή τους γονείς. Σχετικά με τη συζήτηση των παππούδων και 

γιαγιάδων με τα παιδιά ή τους γονείς για τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ (p=0,32), τα 3 

συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου (p=0,32), για τον τρόπο αντίδρασης σε 

περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου, (p=0,39), και για τον τηλεφωνικό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο (p=0,44), βρέθηκε πως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση που οδηγεί σε περισσότερες γνώσεις από τους 

παππούδες και γιαγιάδες που δεν ενημερώθηκαν. 

Όσον αφορά το αν η παραλαβή του φακέλου ήταν σημαντικός παράγοντας για 

πιθανώς περισσότερες γνώσεις σε σχέση με τους παππούδες και γιαγιάδες που δεν έλαβαν 

φάκελο βρέθηκαν τα εξής: καθώς το p value είναι μεγαλύτερο (p=0,35 και p=0,97 

αντίστοιχα) από το 0,05 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

παραλαβή του φακέλου και στις περισσότερες γνώσεις για το πρόγραμμα και για τα 4 

γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ από τους παππούδες και τις γιαγιάδες που δεν έλαβαν φάκελο. 

Επίσης, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην παραλαβή του 

φακέλου και στις περισσότερες γνώσεις για τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου 

(p=0,36), για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου 

(p=0,56), και για τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο 

(p=0,78) από τους παππούδες και γιαγιάδες που δεν έλαβαν φάκελο. 

Όσον αφορά το αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση) 

έπαιξαν ρόλο στις γνώσεις των συμμετεχόντων στα δύο (2) στάδια (πριν και αμέσως μετά) 

βρέθηκαν τα εξής: αναφορικά με την ηλικία, στο πρώτο και δεύτερο στάδιο βρέθηκε πως 

δεν υπάρχει συσχέτιση καθώς το p>0,05 (οι γνώσεις για: το πρόγραμμα, τα 4 γράμματα 

στη λέξη ΧΟΠΑ, p=0,83 και p=0,83 αντίστοιχα, τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού 
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επεισοδίου p=0,50, τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου 

p=0,37, τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο p=0,54. 

Για την ενημέρωση για: το πρόγραμμα p=0,50, τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ p=0,80, τα 

3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου σύμφωνα με το πρόγραμμα p=0,51, τον τρόπο 

αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου p=0,46, τον τηλεφωνικό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο p=0,42). 

Αναφορικά με το φύλο, στο πρώτο στάδιο οι γνώσεις σχετικά με το πρόγραμμα και 

τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ, βρέθηκε πως έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

(p=0,02 & p=0,02) με το φύλο των συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι γνώσεις τους σχετικά με 

τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου (p=0,98), για τον τρόπο αντίδρασης σε 

περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου (p=0,92), και για τον τηλεφωνικό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο βρέθηκε να μη σχετίζονται στατιστικά με 

το φύλο (p=0,19) των συμμετεχόντων. Αναφορικά με το φύλο στο δεύτερο στάδιο, η 

ενημέρωση για το πρόγραμμα (p=0,98) βρέθηκε πως δεν έχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με το φύλο των συμμετεχόντων. Σχετικά όμως με την ενημέρωση για τα 4 

γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ (p=0,05) βρέθηκε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με το φύλο. Ωστόσο, για την ενημέρωση για τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού 

επεισοδίου σύμφωνα με το πρόγραμμα (p=1,00), για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση 

υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου (p=0,76), και για τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης 

ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο (p=0,38) βρέθηκε πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με το φύλο. 

Αναφορικά με την εκπαίδευση στο πρώτο και δεύτερο στάδιο βρέθηκε πως δεν 

υπάρχει συσχέτιση σε κανένα από τα δύο στάδια καθώς το p>0,05, (οι γνώσεις για: το 

πρόγραμμα p=0,47, τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ p=0,47, τα 3 συμπτώματα του 
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εγκεφαλικού επεισοδίου p=0,12, τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας 

εγκεφαλικού επεισοδίου p=0,28, τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο p=0,75. Για την ενημέρωση για: το πρόγραμμα p=0,12, για τα 4 

γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ p=0,47, τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου p=0,07, 

τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου p=0,20, τον 

τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό επεισόδιο p=0,12. 

 



63 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

6.1. Συζήτηση 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ώστε να καλύψουν τους επιμέρους 

στόχους και το σκοπό της έρευνας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, σχετίζονται με τις γνώσεις για το εγκεφαλικό επεισόδιο 

σε τρία (3) σημεία-άξονες, που είναι η γνώση των τριών (3) κύριων και άμεσα 

προειδοποιητικών συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου, η γνώση του τρόπου 

αντίδρασης και η γνώση του τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης. Με βάση τα 

ανωτέρω σημεία-άξονες θα συγκριθούν τα αποτελέσματα στα τρία (3) στάδια, ώστε έπειτα 

να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

1. Σχετικά με το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως ενημερώθηκαν για 

αυτό σε ποσοστό 86% (54/63) και 100% (35/35) στο δεύτερο και τρίτο στάδιο 

αντίστοιχα και στο πρώτο δεν ήταν ενήμεροι για αυτό. Οι συμμετέχοντες που 

γνώριζαν για το πρόγραμμα -αναφέροντας το είδος και τον τίτλο- ήταν σε ποσοστό 

73% (43/63) και 97% (34/35) στο δεύτερο και τρίτο στάδιο αντίστοιχα και στο 

πρώτο κανείς δε γνώριζε για αυτό. 

2. Αναφορικά με τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ, δήλωσε πως ενημερώθηκε το 16% 

(10/63) και το 86% (30/35) στο δεύτερο και τρίτο στάδιο αντίστοιχα και δεν ήταν 

ενήμεροι για τα γράμματα στο πρώτο. Οι συμμετέχοντες που γνώριζαν γράμματα 

ήταν το 8% (5/63) και το 17% (6/35) στο δεύτερο και τρίτο στάδιο αντίστοιχα και 

κανείς δε γνώριζε τα γράμματα στο πρώτο. 

3. Σε σχέση με τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως ανέφερε, 

ενημερώθηκε το 84% (53/63) και το 100% (35/35) στο δεύτερο και τρίτο στάδιο 

αντίστοιχα ενώ στο πρώτο είχε δηλώσει ενήμερο το 79% (50/63). Γνώστες των 
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συμπτωμάτων ήταν το 71% (45/63) και το 86% (30/35) στο δεύτερο και τρίτο 

στάδιο αντίστοιχα ενώ στο πρώτο το 48% (30/63). 

4. Όσον αφορά τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού 

επεισοδίου, όπως δήλωσαν, ενημερώθηκαν σε ποσοστό 48% (30/63) και 100% 

(35/35) στο δεύτερο και τρίτο στάδιο αντίστοιχα ενώ στο πρώτο είχε δηλώσει 

ενήμερο το 48% (30/63). Γνώστες του τρόπου αντίδρασης αποδείχτηκαν σε 

ποσοστό 46% (29/63) και 60% (21/35) στο δεύτερο και τρίτο στάδιο αντίστοιχα 

ενώ στο πρώτο το 24% (15/63). 

5. Για τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι 

συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σε ποσοστό 27% (17/63) και 100% (35/35) στο 

δεύτερο και τρίτο στάδιο αντίστοιχα ενώ στο πρώτο δήλωνε ενήμερο το 17% 

(11/63). Γνώστες του τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης ήταν οι 

συμμετέχοντες σε ποσοστό 46% (29/63) και 57% (20/35) σε δεύτερο και τρίτο 

στάδιο αντίστοιχα ενώ σε ποσοστό 27% (17/63) ήταν στο πρώτο στάδιο. 

Σύμφωνα με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που προηγήθηκε για το κάθε 

ερευνητικό ερώτημα και από στάδιο σε στάδιο, θα αναφερθούν οι εξής παρατηρήσεις. Στα 

ερευνητικά ερωτήματα για το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ και για τα αρχικά γράμματα 

στη λέξη ΧΟΠΑ, παρατηρούμε αύξηση της ενημέρωσης και της γνώσης από το δεύτερο 

στο τρίτο στάδιο και το ίδιο από το πρώτο στο δεύτερο, μάλιστα εκεί από το 0. Στο 

ερευνητικό ερώτημα για τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου, παρατηρείται 

αύξηση της ενημέρωσης και της γνώσης από το πρώτο στο δεύτερο και από το δεύτερο 

στο τρίτο. Στο ερευνητικό ερώτημα για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας 

εγκεφαλικού επεισοδίου, παρατηρήθηκε αύξηση της γνώσης από το πρώτο στο δεύτερο 

και από το δεύτερο στο τρίτο ενώ της ενημέρωσης μόνο από το δεύτερο στο τρίτο (από το 
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πρώτο στο δεύτερο παρέμεινε το ίδιο). Τέλος, στο ερευνητικό ερώτημα για τον 

τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, προκύπτει το ίδιο με το ερευνητικό ερώτημα για τα 

συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου. Επομένως σχεδόν σε όλα τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν, και σχεδόν σε όλα τα στάδια, προέκυψε -αν και μικρή- αύξηση 

τόσο στην ενημέρωση/πληροφόρηση των συμμετεχόντων όσο στις γνώσεις που 

αποκτήθηκαν. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως η ενημέρωση/πληροφόρηση και 

οι γνώσεις σχετίζονται. Δηλαδή όπως αυξήθηκε η μεν από στάδιο σε στάδιο, έτσι το ίδιο 

αυξήθηκαν και οι δε. Ωστόσο, παρατηρείται και το εξής παράδοξο που ενδεχομένως να 

εξηγείται από την ηλικία της συγκεκριμένης ομάδας συμμετεχόντων και τη μνημονική 

τους ικανότητα: έγινε αντιληπτό πως ενώ οι συμμετέχοντες στις εκάστοτε ερωτήσεις 

δήλωναν πως ενημερώθηκαν από τα παιδιά ή τους γονείς ή το σχετικό υλικό, η ζητούμενη 

ανάκληση των γνώσεων (που θεωρητικά προέκυψαν από την ενημέρωση/πληροφόρηση) 

φάνηκε να υπολείπεται συγκριτικά με την αίσθησή τους ότι ενημερώθηκαν. Αυτό είναι 

εμφανές σχεδόν σε όλα τα ερευνητικά ερωτήματα και σχεδόν σε όλα τα στάδια. Δηλαδή οι 

δηλώσεις των συμμετεχόντων για ενημέρωση/πληροφόρηση εμφανίζονται αυξημένες 

συγκριτικά με τις γνώσεις τους. Αυτό δε σημαίνει πως το πρόγραμμα δε μετέφερε και δεν 

προσέδωσε γνώσεις. Τουναντίον, θεωρήθηκε από τους συμμετέχοντες ένα σπουδαίο 

πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σύμφωνα με τα σχόλιά τους στο τελικό 

ερωτηματολόγιο. 

 

6.2. Συμπεράσματα 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας και έρευνας ήταν να εξεταστεί η μεταφορά των 

γνώσεων για το εγκεφαλικό επεισόδιο από παιδιά νηπιακής ηλικίας σε άτομα του 

ευρύτερου οικογενειακού και συγγενικού τους περιβάλλοντος, μέσω του προγράμματος 
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ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, το οποίο εφαρμόστηκε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο αστικής περιοχής της 

Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς κρίθηκε το ιδανικότερο 

για παιδιά νηπιακής ηλικίας, ενημερώνοντας και προετοιμάζοντάς τα με διασκεδαστικό 

τρόπο, χρησιμοποιώντας υπερήρωες, για την εκμάθηση των συμπτωμάτων του 

εγκεφαλικού επεισοδίου, τον τρόπο αντιμετώπισης - την έγκαιρη αντίδραση τη δεδομένη 

στιγμή καλώντας το σωστό τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (Proios et al., 2019). Η 

σημαντικότητα προσέγγισης του θέματος της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι έχουν 

γίνει λιγοστές έρευνες σε πληθυσμό ατόμων από το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών 

καθώς τα αντίστοιχα προγράμματα, στο εξωτερικό, δεν αποσκοπούν στην ενημέρωση και 

εκπαίδευση παιδιών κάτω των 6 ετών ούτε στην εκπαίδευση όλης της οικογένειας 

συγχρόνως. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέστη σαφές ότι οι γνώσεις για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο σύμφωνα με το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ σχετίζονται με τη 

γνώση των τριών (3) κύριων συμπτωμάτων, του τρόπου αντίδρασης και του τηλεφωνικού 

αριθμού έκτακτης ανάγκης. Καθώς τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου 

εμφανίζονται ξαφνικά η κατάσταση χρήζει άμεσης διάγνωσης. Τα ¨Χ.Ο.Π.Α.¨ και 

¨F.A.S.T.¨ καθίστανται σημαντικά εργαλεία ανάκλησης των τριών (3) κοινών και κύριων 

συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου (Καπαρός, 2007, όπως αναφέρεται στο 

Μαλαμάτου, 2010). Ωστόσο, στον τρόπο αντίδρασης ο χρόνος διαδραματίζει σπουδαίο 

ρόλο και όσο πιο σύντομα διαγνωσθεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και αρχίσει η 

αντιμετώπισή του τόσο περισσότερος εγκεφαλικός ιστός θα διασωθεί (Μπαϊρακτάρης & 

Καρτσακλής, 2003). Επομένως η αναγνώριση από τους οικείους και η ειδοποίηση – κλήση 

στον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι άμεση. Σημαντικά 

προγράμματα που βοηθούν στην ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο και τα συμπτώματά του καθώς και στην αναγνώριση αυτών και την 
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άμεση αντίδρασή τους καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και 

άλλους, όπως 166 ή 911, για άμεση διακομιδή των ασθενών, είναι η καμπάνια ΧΟΠΑ 112 

ΗΡΩΕΣ στην Ελλάδα, το Brain Child Project (Davis, 2008), το K.I.D.S., το Hip-Hop 

Stroke (H.H.S.) και το FAST 112 HEROES. Τα πλεονεκτήματα των ανωτέρω 

προγραμμάτων εκτιμώνται αφού η εκπαίδευση των παιδιών αποτελεί παράγοντα για 

ενημέρωση και της οικογένειάς τους για το εγκεφαλικό επεισόδιο (Tsakpounidou et al., 

2019, 2020). Για τα παιδιά, κατά συνέπεια και για τα άτομα του οικογενειακού και 

συγγενικού περιβάλλοντός τους, οι γνώσεις που αποκτώνται είναι σημαντικές και δίνουν 

ένα κίνητρο σε αυτά για επιπλέον διερεύνηση μεγαλώνοντας. 

Έτσι, όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, καθώς η άμεση απόκριση σε μια 

τέτοια περίπτωση είναι άκρως σημαντική, το περιβάλλον των ατόμων έπειτα από τη 

συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα θα είναι έτοιμο να την αντιμετωπίσει. Βέβαια και 

η αντίδραση τη στιγμή που πραγματοποιείται το συμβάν είναι ένας παράγοντας για τη 

χρήση ή όχι των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Συμπερασματικά, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν απαντήθηκαν δίνοντας 

πληροφορίες που σχετίζονται με την ενημέρωση/πληροφόρηση των συμμετεχόντων για το 

πρόγραμμα από τα παιδιά ή τους γονείς τους ή το σχετικό υλικό, τη γνώση των 

συμμετεχόντων για την ύπαρξη και το είδος του προγράμματος πριν και μετά την 

εφαρμογή του στο σχολείο, τις γνώσεις των συμμετεχόντων για τα συμπτώματα του 

εγκεφαλικού επεισοδίου, τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού 

επεισοδίου, τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης πριν και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος και τις γνώσεις των συμμετεχόντων που έλαβαν το φάκελο με το υλικό του 

προγράμματος ή ήρθαν σε επαφή με αυτό. Έτσι, τα ερευνητικά ερωτήματα κάλυψαν τους 

επιμέρους στόχους και το σκοπό, που ήταν να εξεταστεί η μεταφορά των γνώσεων για το 
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εγκεφαλικό επεισόδιο, συμφωνώντας με προϋπάρχουσες έρευνες στη βιβλιογραφία, οι 

οποίες αφορούν προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας και της άμεσης 

οικογένειάς τους, καθώς δεν υπάρχουν έρευνες για προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών 

νηπιακής ηλικίας και της έμμεσης/ευρύτερης οικογένειάς τους. 

 

6.3. Περιορισμοί 

Όπως στις περισσότερες έρευνες, έτσι και στην παρούσα, εντοπίστηκαν 

περιορισμοί κατά τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ξεκινώντας με τους 

συμμετέχοντες της έρευνας, ο περιορισμός αφορά τον τελικό αριθμό τους. Συγκεκριμένα 

παρόλο που αρχικά βρέθηκαν 71 συμμετέχοντες, το 10% εξ αυτών αποκλείστηκε λόγω 

του ότι δε δόθηκαν οι πληροφορίες για τα δημογραφικά στοιχεία τους ή δόθηκαν ελλιπώς. 

Ένας ακόμα περιορισμός σχετίζεται με τον αριθμό των συμμετεχόντων που απάντησαν 

όλα τα ερωτηματολόγια όπου μόνο το 56% (οι 35 από τους 63) απάντησαν όλα τα 

ερωτηματολόγια, ενώ το υπόλοιπο 44% (οι 28 από τους 63) απάντησαν τα 

ερωτηματολόγια στα δύο πρώτα στάδια. Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων, δεν 

υπήρξε ισαριθμία καθώς παρατηρήθηκε υπερεκπροσώπηση των γυναικών. Αυτό 

εντοπίστηκε ακόμη και στην ενημέρωση/πληροφόρηση των συμμετεχόντων από τους 

γονείς, όπου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι συμμετέχοντες δήλωσαν ως πηγή τη 

μητέρα από το ζεύγος. Άλλος ένας περιορισμός ήταν η πανδημία CoVid-19 που 

προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός Sars-CoV-2 και τα μέτρα που λήφθηκαν για την 

αντιμετώπιση της εξάπλωσής της. Δεν ήταν λίγοι οι συμμετέχοντες που εξέφρασαν το 

παράπονό τους για την κατάσταση, για το ότι δεν μπορούσαν να δουν τα εγγόνια τους δια 

ζώσης. Στην εποχή μας ενώ η τεχνολογία διευκολύνει την επικοινωνία με τις τηλεφωνικές 

κλήσεις και τις βιντεοκλήσεις, δεν μπορεί να εξισωθεί με την επικοινωνία εκ του σύνεγγυς 
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και πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε άτομα τρίτης ηλικίας. Έτσι, οι συμμετέχοντες 

απολογούνταν, δήλωναν πως λόγω των συνθηκών δεν ενημερώθηκαν επαρκώς και θα το 

κάνουν με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης, κάποιοι συμμετέχοντες κατοικούν στην επαρχία 

και εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο να συναντούν τα εγγόνια τους, ανεξαρτήτως των 

γεγονότων. Η όλη κατάσταση επηρέασε και τη διαδικασία αποστολής, παράδοσης και 

παραλαβής των φακέλων με το υλικό του προγράμματος. Τόσο από πλευράς ταχυδρομικής 

εταιρείας όσο συμμετεχόντων. Τέλος, λόγω όλων των παραπάνω, περιορίζεται η 

δυνατότητα απόλυτης αποδοχής των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να γίνει λόγος για γενίκευση. Αυτό όμως δε σημαίνει πως τα αποτελέσματα 

δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από άλλους ερευνητές παρόμοιου θέματος όσο και 

από αναγνώστες που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σχετικό θέμα. 

 

6.4. Εκπαιδευτικές επιπτώσεις/εφαρμογές 

Η παρούσα εργασία μπορεί να έχει επιπτώσεις και εφαρμογές, πέρα από το χώρο 

της επιστήμης και της έρευνας, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο στον τομέα της 

υγείας. Με την εισαγωγή ενός ζητήματος υγείας στο χώρο της εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται 

η διάδοσή του ευρύτερα. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσα από το 

σχολικό τους περιβάλλον μεταφέρεται στους γονείς τους και στην ευρύτερη οικογένεια, 

για παράδειγμα στους παππούδες και τις γιαγιάδες, και κατ' επέκταση στο σύνολο της 

κοινωνίας. Μάλιστα, η συναισθηματική εμπλοκή -λόγω των οικογενειακών δεσμών- 

αποτελεί παράγοντα ενασχόλησης και ενδιαφέροντος. Και όπως είναι γνωστό στις 

επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Ψυχολογίας, το ενδιαφέρον εντείνει την προσοχή που 

βελτιώνει τη μνήμη. Μια που η μνημονική ικανότητα ενδεχομένως αποτελεί τροχοπέδη 

όταν αναφερόμαστε σε άτομα τρίτης ηλικίας. Συνεπώς, φορείς και υπουργεία θα ήταν 
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ορθό να υπολογίζουν τη συμβολή των παιδιών σε ένα ζήτημα υγείας. Συγκεκριμένα, όπως 

στην περίπτωσή μας, στην έγκαιρη αναγνώριση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου μέσω ενός 

προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης όπως είναι το ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ. 

 

6.5. Προτάσεις 

Η παρούσα μελέτη κρίνεται σημαντικό να διερευνηθεί εκτενέστερα και να 

επεκταθεί. Μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων μπορεί να αποτελέσει το δείγμα μιας 

μελλοντικής έρευνας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή περισσότερων παιδιών 

και των οικογενειών τους μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος σε περισσότερα 

σχολεία. Ιδανικά ακόμη και μια πανελλαδική έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί 

συγκεντρώνοντας έτσι έναν πιο ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων και καταλήγοντας 

σε συμπεράσματα που αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, ο παράγοντας 

της μνήμης των ατόμων τρίτης ηλικίας είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογιστεί καθώς 

φαίνεται να επηρεάζει τη συγκράτηση των γνώσεων και την ανάκτηση των πληροφοριών. 

Ενδεχομένως να εξεταστούν οι μνημονικές τεχνικές για την περίπτωσή τους. Αναφορικά 

με το φύλο, σε μια μελλοντική έρευνα μπορεί να επιλεγεί ισάριθμο δείγμα ανδρών και 

γυναικών. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις συμμετεχόντων για τη βελτίωση του 

προγράμματος ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ, να αναφερθεί πως προτάθηκε το πρόγραμμα να 

εφαρμοστεί αφενός σε περισσότερα σχολεία αφετέρου σε περισσότερες περιοχές. Τέτοιες 

μπορεί να είναι εντός Αττικής -όπως σε αυτή την έρευνα- αλλά επιπλέον αγροτικές και 

ημι-αστικές. Ή και εκτός Αττικής, σε περιοχές της επαρχίας. Ώστε να εξεταστεί και η 

παράμετρος του τύπου της περιοχής. Όσον αφορά το είδος του σχολείου, προτάθηκε να 

συμπεριληφθούν και δημόσια σχολεία. Επιπλέον, μπορούν να διερευνηθούν και άλλες 

παράμετροι όπως αυτή του επαγγέλματος, της εκπαιδευτικής βαθμίδας ή του μορφωτικού 
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επιπέδου και της σχετικής εμπειρίας από ένα τέτοιο περιστατικό, είτε από προσωπικό 

βίωμα είτε από ακούσματα του περιβάλλοντος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν να 

προκύψουν πιο ¨καθαρά¨-ανεπηρέαστα αποτελέσματα, αφού θα έχουν αποκλειστεί από το 

δείγμα συμμετεχόντων άτομα που ανήκουν σε συναφή επαγγέλματα και δηλώνουν 

εξοικείωση, άτομα με σχετική εμπειρία και άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Τέλος, 

μια έρευνα που θα εστιάζει καθαρά σε ιδέες και προτάσεις για βελτίωση του 

προγράμματος μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από ομάδα εστίασης με τους συμμετέχοντες 

σε συγκέντρωση τύπου ¨στρογγυλή τράπεζα¨, κάτι που σε αυτή την έρευνα δεν ήταν 

εφικτό να πραγματοποιηθεί λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων και της 

απαγόρευσης των συναθροίσεων στα πλαίσια των μέτρων μείωσης της εξάπλωσης της 

πανδημίας CoVid-19 που προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός Sars-CoV-2. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Κλείνοντας, ως επίλογος επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί η εξής παράγραφος, 

αντλημένη από την επιστολή που με το πέρας του προγράμματος στάλθηκε στους ήρωες 

και τις ηρωίδες των παιδιών τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ 

και εκπαιδεύτηκαν σχετικά με το εγκεφαλικό επεισόδιο: 

 

«Τα εγκεφαλικά κλέβουν ζωές. Γνωρίζοντας πώς να εντοπίζουμε τα συμπτώματα του 

εγκεφαλικού επεισοδίου και καλώντας στο 112 ΑΜΕΣΩΣ, μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά 

μας ένα δώρο: να έχουν περισσότερο χρόνο με τους Υπερήρωές τους και τις Υπερηρωίδες 

τους.» 

. 
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Επιστολή προς γονείς/κηδεμόνες (Μαρία Μπασκίνη, 2020) 

 

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα, 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ που δώσατε την ευκαιρία στο παιδί σας να συμμετέχει στη δράση 

«ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ» που έχει σαν στόχο να ενημερώσει, εξοικειώσει και εκπαιδεύσει το 

παιδί και την οικογένειά του σχετικά με το εγκεφαλικό επεισόδιο με έναν ήπιο και 

κατανοητό προς το παιδί τρόπο. 

 

Τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Ο χρόνος 

αποτελεί αποφασιστικής σημασίας παράγοντα στην εξέλιξη του εγκεφαλικού. Όσο πιο 

γρήγορα αναζητηθεί και παρασχεθεί βοήθεια στον ασθενή, τόσο περισσότερες 

πιθανότητες υπάρχουν για μια θετική έκβαση. 

 

Το παιδί σας έχει επιλέξει 2 δικούς του «σούπερ ήρωες» μέσα από το οικογενειακό ή 

φιλικό του περιβάλλον. Με το πέρας των 5 εβδομάδων, που διαρκεί το πρόγραμμα, θα 

αποσταλεί στους «σούπερ ήρωες» του παιδιού σας όλο το υλικό που θα έχει ετοιμάσει το 

παιδί σας για αυτούς. 

 

Προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τη δράση «ΧΟΠΑ 

112 ΗΡΩΕΣ» θα μας βοηθούσε πολύ αν συμπληρώσετε παρακάτω τα στοιχεία 

επικοινωνίας των «σούπερ ηρώων» που επέλεξε το παιδί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να 

μας αποστείλετε τα στοιχεία αυτά μέσω e-mail στο «...». Θα τους κάνουμε κάποιες πολύ 

σύντομες ερωτήσεις στην αρχή και με το πέρας της δράσης «ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ». 
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Σας ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθάτε να «σώσουμε έναν υπερήρωα, μία υπερηρωίδα 

τη φορά». 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η ομάδα ΧΟΠΑ 112 Ήρωες 

 

Στοιχεία επικοινωνίας Σούπερ Ήρωα 1 

 

Τηλέφωνο: ________________________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Στοιχεία επικοινωνίας Σούπερ Ήρωα 2 

 

Τηλέφωνο: ________________________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________________ 
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Ερωτηματολόγια 

 

Α. Αρχικές ερωτήσεις (γνώσεις πριν) 

 

1. Γνωρίζετε για το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ; Αναφέρετε από που. 

2. Γνωρίζετε τί σημαίνουν τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ; Αναφέρετέ τα. 

3. Γνωρίζετε συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου; Αναφέρετέ τα. 

4. Γνωρίζετε τί πρέπει να κάνετε σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού επεισοδίου; 

Πώς θα αντιδράσετε; 

5. Γνωρίζετε αν υπάρχει αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης για το εγκεφαλικό 

επεισόδιο; Αν ναι, αναφέρετέ τον. Αν όχι, σε ποιόν αριθμό τηλεφώνου θα 

καλέσετε; 

 

Β. Ενδιάμεσες ερωτήσεις (γνώσεις αμέσως μετά) 

 

1. Ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ; 

Από το παιδί, τους γονείς/κηδεμόνες του ή το υλικό; 

2. Ενημερωθήκατε τί σημαίνουν τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ; Αναφέρετέ τα. 

3. Ενημερωθήκατε για τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ; Αναφέρετέ τα. 

4. Ενημερωθήκατε τί πρέπει να κάνετε σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού 

επεισοδίου; Πώς θα αντιδράσετε; 
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5. Ενημερωθήκατε αν υπάρχει αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο; Αν ναι, αναφέρετέ τον. Αν όχι, σε ποιόν αριθμό τηλεφώνου 

θα καλέσετε; 

 

Γ. Τελικές ερωτήσεις (γνώσεις πιο μετά - παραλαβή του φακέλου με το υλικό του 

προγράμματος) 

 

1. Ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ από το υλικό του 

φακέλου που λάβατε; 

2. Ενημερωθήκατε τί σημαίνουν τα 4 γράμματα στη λέξη ΧΟΠΑ; Αναφέρετέ τα. 

3. Ενημερωθήκατε για τα 3 συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου σύμφωνα 

με το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ; Αναφέρετέ τα. 

4. Ενημερωθήκατε τί πρέπει να κάνετε σε περίπτωση υποψίας εγκεφαλικού 

επεισοδίου; Πώς θα αντιδράσετε; 

5. Ενημερωθήκατε αν υπάρχει αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο; Αν ναι, αναφέρετέ τον. Αν όχι, σε ποιόν αριθμό 

τηλεφώνου θα καλέσετε; 

 

Δ. Ερωτήσεις για το υλικό του φακέλου 

 

1. Λάβατε τις κάρτες από το πρόγραμμα ΧΟΠΑ 112 ΗΡΩΕΣ; 

2. Πόσες κάρτες λάβατε; 

3. Ποιές ήταν οι σκέψεις/τα συναισθήματά σας όταν λάβατε τις κάρτες; 

4. Τί κάνατε με τις κάρτες αφού τις λάβατε; 
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5. Τοποθετήσατε τις κάρτες σε κάποιο χώρο του σπιτιού σας; Αν ναι, πού; 

6. Τοποθετήσατε και τις 5 κάρτες ή μόνο κάποια/κάποιες από αυτές; Αν 

τοποθετήσατε μόνο κάποια/κάποιες στο χώρο σας, για ποιό λόγο διαλέξατε τη/τις 

συγκεκριμένη/ες; 

7. Ποιά κάρτα ήταν η αγαπημένη σας και γιατί; 

8. Ποιά πλευρά της κάρτας βλέπει προς τον τοίχο/ψυγείο και ποιά πλευρά είναι 

ορατή; 

9. Ζητήσατε από το παιδί περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ή για τα 

συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου; 

10. Πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που λάβατε από το γράμμα και από τις κάρτες ήταν 

αρκετές/επαρκείς για να κατανοήσετε το μήνυμα για το εγκεφαλικό επεισόδιο; 
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