
Η ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής έχει μα-
κρά ιστορία. Οι ρίζες της βρίσκονται στην Κί-
νημα της Ψυχικής Υγιεινής (Mental Hygiene 

Movement) που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ, με τη δη-
μιουργία των πρώτων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων 
(child guidance clinics) στα τέλη της δεκαετίας του 
1920 και την επόμενη δεκαετία (η πρώτη Κλινική είχε 
ήδη δημιουργηθεί στην Χαϊδελβέργη το 1926). Το κί-
νημα έδινε έμφαση στην πολυεπιστημονικότητα 
(multi disciplinary), με προσέγγιση στην ευεξία των 
παιδιών (Childwelfare) και εστίαζε σε περιβαλλοντι-
κές αιτίες των προβλημάτων ψυχικής υγείας των παι-
διών. Τυπικά, ο παιδοψυχίατρος θεράπευε το παιδί, ο 
κοινωνικός λειτουργός συμβούλευε τη μητέρα ή τους 
γονείς, και o ψυχολόγος διεξήγαγε τα test (η ούτως 
καλούμενη «Αγία Τριάδα» ειδικών). Η εμπλοκή της οι-
κογένειας προέκυψε εξαιτίας της διαπίστωσης επι-
στημόνων όπως οι Meyer & Healy, ότι μπορούμε να 
μελετήσουμε και κατανοήσουμε το παιδί μόνο εφό-
σον εργαζόμαστε με την οικογένειά του. 

Το 1909, ο Healy ίδρυσε το Ινστιτούτο Νεανικής Ψυ-
χοπαθητικότητας (Juvenile Psychopathic Institute) 
στο Σικάγο, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε 
Ινστιτούτο Νεανικής Έρευνας (Institute for Juvenile 
Research) και αποτέλεσε την πρώτη ιατροπαιδαγωγι-
κή μονάδα στην Αμερική. 

Το 1930, ο Meyer ζήτησε από τον Kanner να δημι-
ουργήσει την πρώτη παιδιατρική ψυχιατρική μονάδα 
(pediatric psychiatry clinic). Ο όρος «Παιδοψυχιατρι-
κή» (“ChildPsychiatry”) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
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φορά το 1934 σε συνέδριο στο Παρίσι, ενώ την επό-
μενη χρονιά ο Κanner εξέδωσε το πρώτο σύγγραμ-
μα Παιδοψυχιατρικής που αποτελεί και την πρώτη 
συστηματική αναφορά στο χώρο, αν και είχαν προ-
ηγηθεί μερικά γερμανικά συγγράμματα. Σημαντι-
κό ερέθισμα στην ειδικότητα υπήρξε η δημιουργία 
του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (National 
Institute of Mental Health, NIMH) στις ΗΠΑ. Τις δεκαε-
τίες 1950 και 1960, η Παιδοψυχιατρική μετακινήθηκε 
από τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα στις πανεπιστημι-
ακές ιατρικές σχολές, ενισχύοντας και ενδυναμώνο-
ντας έτσι τη θέση της, και μάλιστα την έρευνα. Η πρώ-
τη έδρα στην Ευρώπη δημιουργήθηκε το 1948 στο 
Salpetriere του Παρισιού με τον Heuyer (μαθητές του 
οι ψυχαναλυτές Lebovici και Diatkine) ως Καθηγητή 
της Παιδικής Νευροψυχιατρικής (“Neuropsychiatrie 
Infantile”). Ακολούθησε η δημιουργία εδρών σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, όπου το 1973, δημιουργήθηκε η πρώτη 
έδρα Παιδοψυχιατρικής στη χώρα με τον Καθηγητή 
Μ. Rutter να καταλαμβάνει την θέση.

ΑΝΑΠΤ Υ ΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ψ Υ ΧΟΘΕΡΑΠΕΥ ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓ Γ ΙΣΕΩΝ

Για πολλά χρόνια η ψυχανάλυση επικράτησε και 
αποτέλεσε τη θεωρητική βάση της Παιδοψυχιατρι-
κής. To παιγνίδι έγινε κύριο μέσο θεραπείας ιδιαίτε-
ρα στις μικρές ηλικίες, μέσω του οποίου επεξεργάζο-
νται οι ασυνείδητες συγκρούσεις του παιδιού (Freud 
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1928, Klein 1932), χρησιμοποιώντας πια λιγότερες ερ-
μηνείες με ενσυναισθητική κατανόηση των προβλη-
μάτων του και επικοινωνώντας αυτή τη αντίληψη 
(Axline, Play Therapy, 1947).Με το χρόνο αναπτύχθη-
καν διάφορες θεραπείες και κυρίως η οικογενειακή 
(family therapy), ομαδική (group therapy) και συμπε-
ριφοράς (behavior therapy).Ταυτόχρονα αναπτύχθη-
καν μέθοδοι όπως π.χ. η παρέμβαση στην κρίση (crisis 
intervention) και της συμβουλευτικής (consultation) 
προς τρίτο (π.χ. εκπαιδευτικό, παιδίατρο) που επίσης 
ασχολείται με το παιδί (η συμβουλευτική είναι θερα-
πευτική αλλά όχι θεραπεία). Από τα τέλη της δεκαε-
τίας του 1970 αναπτύσσονται μελέτες κοινωνικής ερ-
γασίας (social work studies) και αργότερα σύντομων 
και εστιασμένων ψυχοθεραπειών, και θεραπειών που 
χρησιμοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Επί-
σης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αναπτύσ-
σονται προγράμματα (θετικής) άσκησης γονεϊκού 
ρόλου (parenting programmes), πολλαπλές θεραπεί-
ας οικογένειας, θεραπείες βασισμένες στον δεσμό 
(attachment) κ.λπ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ  ΠΑΙΔΟΨ Υ ΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σημαντικά ορόσημα από τα μέσα τους 20ού αιώνα 
στην Παιδική και Εφηβική Ψυχιατρική αποτελούν, με-
ταξύ άλλων, οι εργασίες του Bowlby στην αποστέρη-
ση της μητέρας (maternal deprivation), η μελέτη του 
Levy της υπερπροστασίας της μητέρας (maternal over 
protection), οι ταινίες του ζεύγους Robertson με θέμα 
τα παιδιά που εισάγονται για νοσηλεία στο νοσοκο-
μείο, η τριλογία του Bowlby στο δεσμό (attachment), 
η μελέτη του Hersov στη σχολική άρνηση, οι μελέτες 
του Anthony στην εγκόπριση και τη νηπιακή ψύχω-
ση (infantile psychoses), η περιγραφή του νηπιακού 
αυτισμού από τον Kanner, η διεξαγωγή των πρώτων 
τυχαιοποιημένων ελεγμένων μελετών(randomised 
controlled trials) από τους Eisenberg και Conner τη 
δεκαετία του 1960, καθώς και η μελέτη των Hewitt & 
Jenkins για τα βασικά σχήματα της Δυσπροσαρμογής 
(Malad justment).

Επιδημιολογία και διαχρονικές μελέτες

H διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών αποσκο-
πεί στον σχεδιασμό υπηρεσιών και τη μελέτη πα-
ραγόντων κινδύνου (και προστασίας). Η σύγχρονη 
Παιδοψυχιατρική έχει να επιδείξει πληθώρα επιδημι-

ολογικών μελετών ξεκινώντας από την πρώτη μελέτη 
κοόρτης (1946) και τη μελέτη του Isle of Wight (1970) 
και φθάνοντας στις μέρες μας (π.χ. Generation R Study). 
Μέσα από αυτές αποκτήθηκε σημαντική γνώση, μετα-
ξύ άλλων,στο θέμα των διαταραχών ψυχικής υγείας σε 
παιδιά και εφήβους, της συχνότητας, του τύπου, της 
συννοσηρότητά τους, των παραγόντων κινδύνου και 
προστασίας. Η πρώτη διαχρονική μελέτη της Robins 
(1966) μας αποκάλυψε πως συνδέονται οι διαταραχές 
διαγωγής στα παιδιά με την αντικοινωνικότητα στους 
νεαρούς ενηλίκους. Αντλήσαμε σημαντική γνώση για 
τη συχνή σύνδεση της προσχολικής ψυχοπαθολογίας 
με την μετέπειτα ψυχοκοινωνικά προβλήματα του ατό-
μου. καταδείχθηκε η ανάγκη των συστηματικών ψυχι-
ατρικών συνεντεύξεων με τα παιδιά, να ερωτώνται οι 
γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα αδέλφια τους προκειμένου 
να εξασφαλίζουμε πληροφορίες από πολλαπλές πηγές 
(«golds tandard» στην Παιδοψυχιατρική).

Η ανάπτυξη συστηματικών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης 

Από τη δεκαετία του 1950, και ιδιαίτερα του 1970, 
έχουν αναπτυχθεί συστηματικά προγράμματα εκπαί-
δευσης νέων παιδοψυχιάτρων σε πολλές χώρες, παρά 
τις, έως και μεγάλες, διαφορές μεταξύ τους. Επιστη-
μονικοί φορείς όπως π.χ. η UEMS-CAP έχουν θεσπίσει 
συγκεκριμένο προτεινόμενο πρόγραμμα για χρήση 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ενιαιοποί-
ηση και εναρμονισμό των προγραμμάτων. Βασίζεται 
σε σεμινάρια με συγκεκριμένη θεματολογία, δεξιό-
τητες που πρέπει να αποκτώνται από τους μελλοντι-
κούς παιδοψυχιάτρους, ενώ απαραίτητο τμήμα της 
εκπαίδευσης είναι η τήρηση του βιβλίου εκπαίδευσης 
(logbook). Άλλες επιστημονικές εταιρείες του χώρου 
όπως π.χ. η AACAP, ESCAP, IACAPAP συμμετέχουν επί-
σης στην εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
των ψυχιάτρων παιδιών και εφήβων.

Διαγνωστικές κατηγοριοποιήσεις 

Το 1975 o ΠΟΥ δημιούργησε το πολυαξονικό 
(multiaxial) σύστημα ταξινόμησης των ψυχικών δια-
ταραχών κατά ICD-9 και το 1980 η Αμερικανική Ψυχι-
ατρική Εταιρεία το DSM-III. Νέα σύνδρομα ταυτοποι-
ήθηκαν όπως π.χ. η διαταραχή δεσμού (attachment 
disorder, στο DSM-III, 1980), η ψυχογενής βουλιμία 
(bulimia nervosa, 1979), το σύνδρομο Rett (1966) και 
η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD, σε παι-
διά στο DSM-III-R, 1987).
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Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία

Έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στη μελέτη των δια-
ταραχών στη διάρκεια της ανάπτυξης του ατόμου Οι 
διαφορές στην έκφραση τους, στην ανταπόκρισή τους 
στα φάρμακα ανάλογα με ηλικία και φύλο. Επιπλέον, 
έχουμε μάθει πολλά για τις νευροαναπτυξιακή φύση 
του αυτισμού και της σχιζοφρένειας, τις μακροχρόνι-
ες επιπτώσεις καταστάσεων όπως η κακοποίηση, η δι-
ερεύνηση παραγόντων κινδύνου και μηχανισμών ανά-
πτυξης κατάθλιψης, για τις ρίζες στην παιδική ηλικία 
των προβλημάτων ψυχικής υγείας στους ενηλίκους. 

Ψυχοφαρμακολογικές θεραπείες

Τις τελευταίες δεκαετίες η ψυχοφαρμακολογία έχει 
αναπτυχθεί σημαντικά. Χρησιμοποιούμε φάρμακα, 
όπως π.χ. αντικαταθλιπτικά, τα οποία είναι ασφαλέ-
στερα και αποτελεσματικότερα. Τα τελευταία γνωρί-
ζουμε πως δεν είναι τόσο αποτελεσματικά στα μικρά 
παιδιά όσο στους εφήβους. Η πραγματοποίηση πολυ-
κεντρικών μελετών αποτελεσματικότητας φαρμακο-
θεραπείας (π.χ. TADS για κατάθλιψη, MTA για ΔΕΠΥ) 
έχει αυξήσει και διευρύνει τη σχετική γνώση μας. 

Μελέτη του ρόλου των γνωστικών διαδικασιών 
(cognitive processes) στην κοινωνική 
λειτουργικότητα και των κοινωνικών πλαισίων 
(social contexts)

Σημαντικές εξελίξεις στη μελέτη του αυτισμού 
υπήρξαν η ανακάλυψη των ελλειμμάτων της Θεω-
ρίας του Νου (Theory of Mind) στον αυτισμό, ο ρό-
λος του βλέμματος (eye gaze) και της κοινής προσο-
χής (joint attention) και των κατοπτρικών νευρώνων 
(mirror neurons). Επιπλέον, η μελέτη των πρώιμων εκ-
δηλώσεων αυτισμού μέσω μελέτης αδελφών και η 
χρήση της νευροαπεικόνισης για τη μελέτη διασυνδέ-
σεων εγκεφάλου-νου. Έχει αναπτυχθεί η οικολογική 
(ecological) θεώρηση σε ατομικό, οικογενειακό, κοι-
νωνικό επίπεδο, και η μελέτη π.χ. εθνικών μειονοτή-
των, γκέτος, περιοχών με αυξημένη εγκληματικότητα.

Σημασία γενετικών επιδράσεων 
και αλληλεπίδρασης γενετικής-περιβάλλοντος

Σημαντικές εξελίξεις αποτελούν η ύπαρξη ενός γε-
νετικά καθορισμένου ευρύτερου φαινότυπου του 
αυτισμού. Άλλη εξέλιξη είναι η αποκτηθείσα γνώση 
για τη γενετική διαμεσολάβηση επιδράσεων κινδύ-
νου στοιχείων του περιβάλλοντος (Plomin). Η ανακά-

λυψη της αλληλεπίδρασης γονιδίων και περιβάλλο-
ντος (GxE) χρησιμοποιώντας ταυτοποιημένα γονίδια 
και μετρήσιμα περιβάλλοντα (Moffitt  &Caspi). Τέλος, 
έχουμε μάθει πολλά σχετικά με την επιγενετική διαμε-
σολάβηση επιδράσεων του περιβάλλοντος (Meaney).

Έχουν χρησιμοποιηθεί φυσικά πειράματα (natural 
experiments) και εργαστηριακοί χειρισμοί για τη 
μελέτη της διαμεσολάβησης του περιβάλλοντος 
(environmental mediation). Η προσπάθεια αποσκοπεί 
στον καθορισμό της βιολογικής βάσης των επιδράσε-
ων του περιβάλλοντος οι οποίες επιμένουν και μετά 
την έκθεση του νεαρού ατόμου στις στρεσογόνες 
αντιξοότητες της ζωής (πώς δηλαδή το περιβάλλον 
«περνά κάτω από το δέρμα»). Αλλά και το αντίθετο, 
δηλαδή πως τα γονίδια «περνούν έξω από το δέρμα», 
καθορίζοντας τους βιολογικούς διαμεσολαβητικούς 
μηχανισμούς που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση 
και σύνδεση γονιδίων-περιβάλλοντος (GxE και rGE). H 
αλληλεπίδραση αυτή μπορεί επίσης να ερευνηθεί με 
μελέτες πειραματικής νευροαπεικόνισης και με χρή-
ση μοντέλων ζώων (animal models).

Μεγάλης σημασίας είναι οι διαχρονικές μελέ-
τες (longitudinal studies) ομάδων υψηλού κινδύνου 
(highrisk groups) προκειμένου να ταυτοποιήσουμε 
τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στις μεταβάσεις 
(transitions) στη διάρκεια αναπτυξιακών αλλαγών 
στην ψυχοπαθολογία (π.χ. από πρόδρομα συμπτώμα-
τα σχιζοφρένειας στη σχιζοφρενική ψύχωση). 

Σημαντική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών απο-
τελεί η πραγματοποίηση μελετών αποτίμησης της 
αποτελεσματικότητας θεραπειών (ψυχοθεραπει-
ών και φαρμακολογικών), καθώς και των διαμεσο-
λαβητικών παραγόντων και μηχανισμών επάρκειας 
(efficiency) και των διαφορών μεταξύ ηλικιών, ατό-
μων κ.λπ. στην ανταπόκριση στα φάρμακα. Επιπλέον, 
οι διάφοροι τύποι ψυχοθεραπείας συμπλησιάζουν, δί-
νεται πια μεγαλύτερη σημασία σε πραγματικές εμπει-
ρίες ζωής (παρελθούσες και τρέχουσες), καθώς και 
στην τεκμηρίωση (evidence).

Ιστορική αναδρομή της Παιδοψυχιατρικής 
στην Ελλάδα

Και στην Ελλάδα, όπως στην Ευρώπη, η Παιδοψυ-
χιατρική υπήρξε προϊόν σύνθεσης διαφόρων επιστη-
μών, εμπειριών και γνώσεων προερχομένων π.χ. από 
Ψυχιατρική, Ψυχολογία, Παιδιατρική, Παιδαγωγική, 
Νομική κ.λπ. 
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Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας μιας ανεξάρτη-
της ειδικότητας για την ψυχική υγεία παιδιών και εφή-
βων (ΨΥΠΕ) στην Ελλάδα τοποθετούνται στη δεκαετία 
του 1950, με συνδέσεις με την νευροψυχιατρική και ψυ-
χιατρική παράδοση. Προηγουμένως ωστόσο (1932-38) 
είχε λεπτουργήσει στην Αθήνα από τον Μωραΐτη Συμ-
βουλευτικός Ψυχοπαιδαγωγικός Σταθμός, ενώ η παι-
δαγωγός Ρ. Ιμβριώτη ίδρυσε ενδιάμεσα στην Καισαρια-
νή το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο για μαθητές 8–15 ετών, 
οι οποίοι «εξαιτίας πνευματικών ελλείψεων και ψυχι-
κών ανωμαλιών» δεν μπορούσαν να παρακολουθή-
σουν το κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Το 1954 λειτούργησε στο ΨΝΑ (πρώην Δαφνί) αυτό-
νομη Κλινική Παιδικής Ψυχιατρικής (με διευθυντή τον 
Α. Καλούτση). To 1956 λειτούργησαν εξωτερικά ια-
τρεία για παιδιά και εφήβους από το Κέντρο Ψυχικής 
Υγιεινής Αθηνών, ενώ το 1958 ιδρύθηκε το Δημόσιο 
Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο (ΔΠΝΝ) 
ή γνωστό αργότερα ως Παιδοψυχιατρικό Νοσοκο-
μείο Αττικής (πρώην «Νταού» Πεντέλης). Στα τέλη αυ-
τής της δεκαετίας, η διαδικασία που εξελισσόταν στην 
Αθήνα, εξελίχθηκε και στη Θεσσαλονική με τη δημι-
ουργία π.χ. του Πανεπιστημιακού Ιατροπαιδαγωγικού 
Σταθμού του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. 

Το 1957 ιδρύεται η Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιει-
νής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού, η οποία έγινε 
αργότερα (1976) μέλος της IACAPAP.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 αναπτύχθηκαν 
πολλές σχετικά υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, αν κα ανι-
σομερώς, χάρη στη συγχρηματοδότηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με τον Κανονισμό 815/84 (από 7 πριν 
από το 1981, σε 22 το 1990 και σε 36 το 1996). Οι δη-
μιουργηθείσες από την πολιτεία ασυλικές δομές άρχι-
σαν σταδιακά να αλλάζουν μέσα από τις εξελίξεις της 
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη χώρα.

Το 1977–1978 ιδρύεται και λειτουργεί από τον Ι. Τσιά-
ντη το Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής, το πρώτο του 
είδους του σε γενικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο (ΓΝΠ «Η 
Αγία Σοφία», το μεγαλύτερο της χώρας), και η οποία με-
τεξελίχθηκε το 1999 στην πρώτη Πανεπιστημιακή Παι-
δοψυχιατρική Κλινική στη χώρα. Η Κλινική ανέπτυξε 
ένα πλήρες σύστημα υπηρεσιών με εξωτερικά ιατρεία, 
συμβουλευτική διασυνδετική, κοινοτική μονάδα, κα-
θώς και μονάδα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας (1987).

Το 1962, η Παιδοψυχιατρική έγινε (με το ΒΔ 307/1962) 
ως συναφής ειδικότητα (της Ψυχιατρικής –Νευρολογί-
ας) ειδικότητα και σχεδόν μετά 20 χρόνια αναγνωρί-

στηκε (με το Νόμο 1193/1981) ως αυτόνομη ιατρική ει-
δικότητα (μία από τις 40 κύριες ιατρικές ειδικότητες), 
που καλύπτει τις ηλικίες 0-18 ετών, ενώ από διετίας έχει 
μετονομαστεί σε Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (ΦΕΚ 
4138/20-09-2018). Το 1983 δημιουργήθηκε η Παιδοψυ-
χιατρική Εταιρεία Ελλάδος και το 1987 ο Παιδοψυχια-
τρικός Κλάδος της ΕΨΕ, ενώ την ίδια χρονιά εκδόθη-
κε το πρώτο σύγγραμμα Παιδοψυχιατρικής στη χώρα 
από τους Ι. Τσιάντη και Σ. Μανωλόπουλο.

Το 1982 δημιουργήθηκε και λειτούργησε η Υπηρε-
σία Παιδιών και Eφήβων στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχι-
κής Υγείας Βύρωνα-Καισαριανής (ανήκει στην Α’ Ψυ-
χιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο), 
το 1985 το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για παι-
διά και εφήβους στο ΠΝΑ, το τμήμα Εφήβων και Νέων 
στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», και το 2011 η πρώτη μονάδα 
νοσηλείας για εφήβους στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκο-
μείο Αττικής. 

Στη χώρα σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες ΨΥΠΕ, με 
την πλειοψηφία τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, και 
οι οποίες είναι τομεοποιημένες στους νομούς Αττικής, 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των παιδοψυ-
χιάτρων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια 
και πλέον έχει ξεπεράσει τους 400 (περί τους 150 προ 
20ετίας). 

Η Παιδοψυχιατρική έχει εδραιωθεί σήμερα στη 
χώρα μας και παρά τις αντιξοότητες έχει καταφέρει 
αρκετά σημαντικά επιτεύγματα (σε κλινικές πρακτι-
κές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, εκπαίδευση, νο-
μοθεσία, και έρευνα, αν και λιγότερο), ακολουθώντας, 
έστω και με διαφορά φάσεως, τις σύγχρονες διεθνείς 
εξελίξεις. 
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