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Η συμμετοχή μου στο συλλογικό έργο που εκδόθηκε υπό την επιμέλεια του κ. 

Σταύρου Πάρλαλη ήρθε σε μια εποχή που ήθελα να πάρω θέση για το ποιος είναι ο 

ρόλος των κοινωνικών λειτουργών στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων. Η άποψη 

που εκφράζεται μέσα στο κείμενο διαμορφώθηκε από την εμπειρία μου στην Υπηρεσία 

της Αθήνας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως εκφράζει όλους τους επιμελητές ανηλίκων με 

σπουδές στην κοινωνική εργασία. Είναι μια αποτύπωση της δουλειάς που θεωρώ πως 

γίνεται με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας.  

Επιθυμία μου ήταν  αφ’ ενός να υπάρξει ένα κείμενο προερχόμενο από  την 

πρώτη γραμμή, εκεί από όπου αγωνίζονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που 

συμμετείχαν στο βιβλίο. Αφετέρου να αναδειχθεί η μεθοδολογία στην εργασία με τους 

ανήλικους παραβάτες και να δοθεί έμφαση στο κλινικό κομμάτι της δουλειάς του 

επιμελητή ανηλίκων σε μια προσπάθεια να εμπλουτιστεί η ελληνική βιβλιογραφία που 

μονοπωλείται από κείμενα με ποινικό προσανατολισμό.   

 

Κοσκινιάδου Τάνια 

tkoskiniad@gmail.com  

Επιμελήτρια Ανηλίκων Αθήνας 

 



Γράφει ο Δρ Σταύρος Κ. Πάρλαλης, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας 

Frederick University:  

“Η Κοινωνική Εργασία, μια κατ’ εξοχήν εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, σε μεγάλο 

βαθμό διαμορφώνεται και εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται κάθε 

φορά. Προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι ρόλοι που καλούνται να αναπτύξουν οι 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες – 

ιστορικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί – που καθορίζουν τον σχεδιασμό 

κοινωνικών και προνοιακών πολιτικών, και εν τέλει συν-διαγράφουν την ανάπτυξη της 

Κοινωνικής Εργασίας. 

 

Το επάγγελμα της Κοινωνικής Εργασίας στον ελλαδικό χώρο έχει σχετικά σύντομη 

ιστορία. Στην Ελλάδα, η εμφάνιση της Κοινωνικής Εργασίας συμπίπτει χρονικά με τις 

οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και τις ιστορικές συγκυρίες που 

διαμορφώθηκαν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολούθησε. Στη 

Κύπρο, η Κοινωνική Εργασία ως επιστημονική μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά 

το 1951 στο πρώτο Γραφείο Ευημερίας. 

 

Στις μέρες μας και κάτω από τις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες όλο και 

περισσότεροι Κοινωνικοί Λειτουργοί εργάζονται και προασπίζονται τα δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, εργάζονται με πρόσφυγες και καλούνται να δουλέψουν σε 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες καθώς επίσης γίνεται έντονη η παρουσία των Κοινωνικών 

Λειτουργών σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Επιπρόσθετα, πλαίσια στα οποία αρχίζει 

να αναγνωρίζεται και σταδιακά να καταξιώνεται η παρουσία των Κοινωνικών 

Λειτουργών είναι ο χώρος των Ενόπλων Δυνάμεων, ο χώρος του σχολείου καθώς και ο 

χώρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είναι εμφανής η έλλειψη ενός οδηγού, ο οποίος να 

περιγράφει και να επεξηγεί τις μεθόδους και τις πρακτικές που υιοθετεί ο 

επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός μέσα στα διαφορετικά πλαίσια που καλείται 

να εργαστεί. Όλοι οι συνάδελφοι στην ΜΚΟ Ανέλιξη θεωρήσαμε ότι θα ήταν 

χρήσιμο να προσπαθήσουμε να φέρουμε κάτω από το ίδιο πλαίσιο αναφοράς τις 

μεθόδους και τους τρόπους εργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού σε διαφορετικά 

πλαίσια ή μέσα από την εργασία του με διαφορετικές ομάδες που χρήζουν βοήθειας 

(ή ευπαθείς ομάδες). Ο παρόν συλλογικός τόμος επιχειρεί να παρουσιάσει την 

πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας στον ελλαδικό χώρο, μέσα από την οπτική και 

την εμπειρία των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Σκοπός της παρούσας 

προσπάθειας είναι να διερευνηθεί η ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα 

και στη Κύπρο μέσα από τις μαρτυρίες και αναλύσεις επαγγελματιών Κοινωνικών 

Λειτουργών. Γι’ αυτό τον σκοπό, μια ομάδα 31 έμπειρων Κοινωνικών Λειτουργών 

προσπάθησε να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο περιβάλλον 

εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθώς και να 

αποτυπώσει τις νέες προοπτικές, δυνατότητες και προκλήσεις για την Κοινωνική 

Εργασία.” 

 

 

 

 


