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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Η αλαπεξία ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (www.who.int) είλαη έλαο 

επξχο φξνο πνπ αγθαιηάδεη βιάβεο θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ δξάζε θαη ζηελ ζπκκεηνρή. Η 

αλαπεξία έηζη εληνπίδεηαη ζηελ κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο. Ο πεξηνξηζκφο ζηελ 

δξάζε πξνθχπηεη απφ ηελ δπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα ηελ εθηειέζεη θαη ε ζπκκεηνρή αθνξά ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο. Γελ είλαη απιά έλα πξφβιεκα πγείαο, αιιά έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ μεθηλά απφ ην 

ζψκα θαη αιιειεπηδξά κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Άξα κε ηελ βνήζεηα παξεκβάζεσλ, ηα 

άηνκα κε αλαπεξία κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά εκπφδηα. Οη 

άλζξσπνη κε αλαπεξία έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε θάζε άλζξσπν αιιά ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

ηνπο, είλαη πην εθηεζεηκέλνη ζηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

Η ζεκεξηλή απηή αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο δελ ππήξμε αλέθαζελ θαζνιηθή, κε ηελ 

αλαπεξία λα βηψλεη έλα παξειζφλ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηαχηηζεο κε ην ππνδεέζηεξν ή θαη ην 

δαηκνληθφ. Πην πξφζθαηα ζσδφκελν κνληέιν απέλαληη ζηελ αλαπεξία θαη ηελ ηαχηηζε ηεο κε 

ην παζνινγηθφ είλαη ην ηαηξηθό κνληέιν. Γηα ην κνληέιν απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε ίδηα ε 

δπζιεηηνπξγία πξνεξρφκελε απφ ην άηνκν, δειαδή ε αληθαλφηεηα ηνπ. Η αλαπεξία ζεσξείηαη 

έηζη σο απφθιηζε απφ ην θαλνληθφ. ε απηφ ην κνληέιν θσιηάδεη θαη ε έλλνηα ηεο 

παζνινγηθνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη κέζα απφ ηελ ηαηξηθή 

αληηκεηψπηζε, πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ θαη ην άηνκν λα γίλεη 

πάιη θπζηνινγηθφ. Ο εηδηθφο ηφηε επαγγεικαηίαο σο απζεληία πάλσ ζηηο αζζέλεηεο έρεη 

θαζήθνλ λα θνπξάξεη φζεο αλεπάξθεηεο είλαη δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ ρσξίο λα ηίζεηαη ζέκα 

αιιαγήο ηεο θνηλσληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αθνχ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπνζεηνχληαη ζην απνθιίλνλ άηνκν. Σν ηαηξηθφ κνληέιν νδεγνχζε ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ γηα πάλσ απφ έλαλ αηψληα γη απηφ είραλ ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ηφζεο πξαθηηθέο δηαρσξηζκνχ, φπσο ε ηδξπκαηνπνίεζε, πνπ απέθιεηαλ ηα άηνκα 

κε αλαπεξία απφ ηελ θνηλσληθή δσή(Λνγαξάο, 2013; Γνπθάθε etal., 2009) 

Απάληεζε ζην ηαηξηθφ κνληέιν πνπ ζέηεη φιν ην βάξνο ζην άηνκν, απνηειεί ην 

θνηλσληθό κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ δίλεη έκθαζε ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο, πνιηηηζκηθνχο 

θαη γεληθά θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηα εκπφδηα ζην άηνκν. Τπνζηεξίδεη πσο ν 

φξνο αλαπεξία είλαη κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή γηα θάζε άηνκν πνπ δελ ηαηξηάδεη ζην κνληέιν 

ελφο αξηηκεινχο θαη απφιπηα ιεηηνπξγηθνχ αλζξψπνπ. Έηζη ε θνηλσλία είλαη εθείλε ε νπνία 

δελ έρεη πξνβιέςεη ζην λα ζπκπεξηιεθζεί ην δηαθνξεηηθφ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. Άξα ην 
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πξφβιεκα δελ είλαη απηφ θαζεαπηφ πνπ πξνθαιεί ηελ αλαπεξία ζην άηνκν. Μηα ηέηνηα 

αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία αγθαιηάδεη ηελ δηάζεζε γηα αιιαγή απέλαληη ζε απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη θνηλσληθφ πξφβιεκα. Οη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ κνληέινπ ππήξμαλ 

ζεκαληηθέο κε κηα ζεηξά δηεθδηθήζεσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

θαηάθηεζε πνιιψλ δηθαησκάησλ(Λνγαξάο, 2013; Γνπθάθε etal., 2009). 

Πξνέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ απνηειεί ην δηθαησκαηηθό κνληέιν. χκθσλα κε 

ην κνληέιν απηφ, ε αλαπεξία δελ ζα „πξεπε λα ζπγθηλεί, πξνθαιψληαο ηνλ νίθην. Αιιά ε 

αλαπεξία είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ ζα έπξεπε λα ραίξεη ζεβαζκνχ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο. Σα 

αλάπεξα άηνκα είλαη πνιίηεο πνπ δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηελ θνηλσληθή δσή. Γίλεηαη έηζη κηα πνιηηηθή ρξνηά ζην δήηεκα ηεο αλαπεξίαο θαη ηνλίδεηαη 

ε ζέζπηζε λφκσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε. Με ην κνληέιν 

απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεηξά απφ δηεζλείο λνκνζεηηθέο θηλήζεηο(Λνγαξάο, 2013). 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη εδψ ε ζχκβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ κε ηα θξάηε κέιε 

γηα ηε δέζκεπζε ηεο ιήςεο κέηξσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη 

εηδηθά αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πην εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο(χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, www.unric.org).Κπξηφηεξεο 

αξρέο ηεο ζχκβαζεο απηήο αθνξνχλ ηνλ ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ νηθεία θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

απνθαηάζηαζε, ηελ εξγαζία θαη απαζρφιεζε, θαη ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαβίσζεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Δληνχηνηο θαη εηδηθά ζηα πιαίζηα θξίζεο πνπ βηψλνπκε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ε Διιάδα αδπλαηεί λα θξνληίζεη ηνπο πνιίηεο ηεο, πφζν κάιινλ απηνχο πνπ ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ν CephasLumina, αλεμάξηεηνο εμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ κε επηζηνιέο ηνπ πξνεηδνπνηνχζε γηα θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Ο Luminaήδε απφ ην 2013 ζρνιίαδε πσο 

ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ηέζεθαλ ζε ηζρχ ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο 

δεκηνπξγεζεί έλα πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ ηεο θνηλσλίαο.  Δθαξκφζηεθαλ έιεγε ζε έλα άξξσζην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο φπνπ ην ζνθ ηεο αλεξγίαο, ηεο κείσζεο ησλ κηζζψλ θαη ε 

θνξνινγηθή αχμεζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ(OfficeoftheHighCommissionerofHumanRights, www.ohchr.org). 

Καηαζηάζεηο φπσο απηή ραξαθηεξίδνπλ ην ειιεληθφ θξάηνο πξφλνηαο εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο, ην νπνίν φπσο ηνλίδεηαη θαη ζήκεξα αδπλαηεί λα θξνληίζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ. 

Παξάιιεια εηνηκάδεηαη ε λέα αηδέληα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ κε ζηφρνπο 

δξάζεο απφ ην 2015 έσο ην 2030 πνπ πξψηηζηνπο ζηφρνπο ηεο ζέηεη ηελ παχζε ηεο θηψρηαο 
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θαη ηεο πείλαο. Δλψ θαη ε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ αλαπεξία 2010-2020 ηνπ ΟΗΔ 

δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θξάηε κέιε ψζηε λα δξάζνπλ γηα ηελ αλαπεξία. 

πγθεθξηκέλα νξίδεη νθηψ βαζηθνχο ηνκείο δξάζεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ 

ζπκκεηνρή, ηελ ηζφηεηα, ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία, ηελ πγεία, θαη ηελ εμσηεξηθή δξάζε.  

Σα άηνκα κε λνεηηθή ζηέξεζε, φπσο ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζπλαληνχλ αλεπάξθεηεο ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ζηηο δεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί ηνπο νδεγνχλ ζπλήζσο ζε δπζθνιίεο 

ζηελ κάζεζε θαη ζε έλαλ πην αξγφ ξπζκφ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηα ηππηθά παηδηά. Σα 

νξφζεκα ηεο αλάπηπμεο φπσο ε νκηιία, ην βάδηζκα, θαη νη δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο 

κπνξεί λα αξγήζνπλ πνιχ λα θαηαθηεζνχλ. ηνDiagnosticandStatisticalManual-IV-TR, 

ελνεηηθήπζηέξεζεείλαηεπξψηε δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία δηαηαξαρψλ κε 

πξψηε δηάγλσζε ζπλήζσο ζηελ παηδηθή ειηθία ή ζηελ εθεβεία. Η λνεηηθή πζηέξεζε 

ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ην άηνκν γηα φιε ηνπ ηε δσή, ελψ γηα λα δηαγλσζηεί βαζηθά θξηηήξηα 

είλαη ε ζεκαληηθή θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε εκθάληζε πξηλ ηελ 

ειηθία ησλ 18 εηψλ θαη ε κεησκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο. Η λνεηηθή πζηέξεζε αλάινγα 

κε ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε ήπηα(ΓΝ 50-55 έσο 70), κέηξηα(ΓΝ 35-40 έσο 

50-55), θαη βαξχηαηε λνεηηθή πζηέξεζε(ΓΝ θάησ ηνπ 20-25). Η λνεηηθή πζηέξεζε δελ είλαη 

φκσο ςπρηθή ή ηαηξηθή δηαηαξαρή. Δίλαη κηα θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. ζνλ αθνξά ηελ 

αηηηνινγία, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε γελεηηθέο θαη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο. πσο ζπκβαίλεη 

ζην ζχλδξνκν Down, ζην ζχλδξνκν Prader-Willi, ζην ζχλδξνκν Angelman, ζην ζχλδξνκν 

Williams, ζην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ, θαη ζηελ θαηλπιθεηνλνπξία. Μπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε ηνμίλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο ή θαηάρξεζεο 

νπζηψλ απφ ηελ κεηέξα ή απφ έθζεζε ζε ηνμίλεο, ινηκψδεηο παζήζεηο θαη ηξαχκαηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ(Wilmshurst, 2011). 

Οη νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία μχπλεζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα, ελειίθσλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε φπσο απηά πνπ 

απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπιιφγνπ Αγάπε. Σα πξψηα εξσηήκαηα πνπ γελλά ε ζθέςε 

κηαο νηθνγέλεηαο πνπ θξνληίδεη ζηνπο θφιπνπο ηεο έλα άηνκν κε αλαπεξία αθνξνχλ ζπλήζσο 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο απηήο θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν επεμεξγαζίαο, ην 

κέιινλ πνπ ηελ πεξηκέλεη. Η παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ξεθίλεζε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ βηψλεη κηα 

νηθνγέλεηα πνπ θξνληίδεη έλα άηνκν κε αλαπεξία. θνπφο ηεο ππήξμε ην λα θσηηζηνχλ νη 
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ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ βηψλεη κηα ηέηνηα νηθνγέλεηα, νη πεγέο ζηήξημεο ηεο θαη νη αλάγθεο 

ηεο. Με απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη πηζαλφ λα πξνβιεζεί κηα αζέαηε θαηάζηαζε, ψζηε λα 

γίλεη πην γλσζηή θαη πην νηθεία θαη λα θαηαλνεζεί ην δηαθνξεηηθφ. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ 

ζέιεζε επίζεο λα δψζεη ην βήκα ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο λα αθνπζηνχλ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηρεηξήζεθαλ λα απαληεζνχλ κε απηή ηελ έξεπλα 

ήηαλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη κηα νηθνγέλεηα κε άηνκν κε αλαπεξία. 

πγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηηο ησξηλέο αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο. Σν πψο δέρηεθαλ νη γνλείο ηελ δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο 

θαη ην ηη άιιαμε ζηελ νηθνγέλεηα. Πνηα είλαη ε ζηήξημε πνπ δέρνληαη, πνηα ε θαζεκεξηλφηεηα 

ηεο νηθνγέλεηαο, πνηεο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη θαη ηη ρξεηάδνληαη νη νηθνγέλεηεο πνπ 

θξνληίδνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία. 

Με βάζε ινηπφλ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ 

πξνέθπςαλ θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη 

νηθνγέλεηεο απηέο θαη νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. Η πξψηε 

θχξηα ζεκαηηθή αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη μεθηλά κε ηελ 

επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Παξνπζηάδεηαη ν θεληξηθήο ζεκαζίαο ξφινο 

ηεο κεηέξαο, νη πνιιαπινί ξφινη πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη γνλείο, ε ζπκβνιή ηνπ 

παηέξα θαη ε ζεκαζία ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο. Αθνινχζσο αλαιχεηαη ε αλάγθε γηα ζπλερή 

επηηήξεζε θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο γνλείο θαζψο θαη ε 

κεγάιε δπζθνιία ηεο απηνεμππεξέηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απηήο ηεο έξεπλαο. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη κηα απνηχπσζε ηνπ αληίθηππνπ ζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα αδέιθηα θαη ηελ αδειθηθή ζρέζε, ζπλερίδνληαο ζηνπο γνλείο, 

παξνπζηάδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο, ηελ πνηφηεηα δσήο, ην άγρνο, ηελ 

ζιίςε θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο θνξέο νη γνλείο απηνί. 

Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ κπνξεί λα αλαπηχζζνπλ νη γνλείο 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Η επφκελε ζεκαηηθή κηιά γηα ηηο πεγέο ζηήξημεο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία μεθηλψληαο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

γνλέσλ. Δίλαη θπξίσο αλάγθεο γηα ειπίδα, ζηήξημε, θαη πιεξνθφξεζε. Αλαθέξνληαη νη θχξηεο 

πεγήο ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ πνπ είλαη ην ειιεληθφ θξάηνο, κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θπξίσο δηεπθνιχλζεηο ηνπ θαη νη άλζξσπνη. Ιδηαίηεξα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ν ζχιινγνο 

Αγάπε. Γίλεηαη αθφκε αλαθνξά ζηελ ζεκαζία ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ ζηάζε 

ησλ γεηηφλσλ.Οινθιεξψλνληαο, ε ηειεπηαία ζεκαηηθή πνπ πξνθχπηεη κηιά γηα απηά πνπ 

ζθέθηνληαη νη ζπγγελείο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Παξνπζηάδνληαη εδψ νη θφβνη θαη νη 
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ειπίδεο, φπσο βξέζεθαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα. Αιιά θαη απηά πνπ εχρνληαη νη νηθνγέλεηεο 

απηέο. 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

πκκεηέρνληεο 

Γηα ηελ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε 6 γνλείο ή θεδεκφλεο 

ελειίθσλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ιεο ήηαλ γπλαίθεο, κεηέξεο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ε κηα 

ήηαλ αδειθή. ιεο ήηαλ κφληκνη θάηνηθνη Ρεζχκλνπ θαη απνιάκβαλαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζπιιφγνπ «Αγάπε». Γχν απφ ηηο εξσηψκελεο ήηαλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

ζπιιφγνπ. Σα άηνκα πνπ θξφληηδαλ νη εξσηψκελεο είραλ λνεηηθή πζηέξεζε, ζχλδξνκν Down 

ή δελ πξνζδηνξίζηεθε. Μηα κεηέξα θξφληηδε 4 παηδηά κε αλαπεξία. Η ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ 

θξφληηδαλ πνίθηιε απφ ηα 22 έσο ηα 43 έηε. Η ειηθία εθδήισζεο ήηαλ ε πεξίνδνο ηεο 

εθεβείαο, ηα 5 κε 6 πξψηα έηε ή εθ γελεηήο. ηηο κηζέο πεξηπηψζεηο ν παηέξαο είρε πεζάλεη. Η 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνίθηιε. 

Η επαθή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο έγηλε κέζα απφ ηνλ χιινγν «Αγάπε» πνπ εδξεχεη 

ζην Ρέζπκλν. Ο χιινγνο «Αγάπε» είλαη θέληξν δηεκέξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο. Αθνχ εζηάιε επίζεκν e-mailπξνο ηνλ ζχιινγν θαη θφξκεο 

ζπλαίλεζεο(βι. παξάξηεκα), ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπιιφγνπ κεξίκλεζε γηα λα βξεζνχλ 

θαηάιιεινη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ έξεπλα. Αθνινχζσο θαλνλίζηεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 

ζε ρψξν ηνπ ζπιιφγνπ. Μηα ζπλέληεπμε έγηλε ζηελ νηθεία ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ηιηθία 

παηδηνύ 

Φύιν παηδηνύ Αδέιθηα Παηέξαο Δίδνο αλαπεξίαο Ηιηθία 

δηάγλσζεο 

43 Άλδξαο 2 Ναη Γελ 

πξνζδηνξίζηεθε 

Δθ γελεηήο 

41 Άλδξαο 2 ρη χλδξνκν Down Δθ γελεηήο 

22 Γπλαίθα 2 ρη Γελ 

πξνζδηνξίζηεθε 

ηα 5-6 πξψηα 

ρξφληα 

25 Γπλαίθα 1 Ναη Γελ 

πξνζδηνξίζηεθε 

Μεηά ηελ 

εθεβεία 

32, 33, 35, Άλδξεο, 4 ζπλνιηθά ρη Ννεηηθή Τζηέξεζε Παηδηθή ειηθία 
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36 Γπλαίθα 

34 Γπλαίθα 6 Ναη Ννεηηθή Τζηέξεζε 4 κελψλ 

 

Γενληνινγία  

Ηπαξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε αθνχ πξψηα ζηάιζεθε αίηεζε πξνο ηελ 

επηηξνπή εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη 

αθνχ απηή εγθξίζεθε(βι. παξάξηεκα). ινη νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ππέγξαςαλ έληππε ζπγθαηάζεζε αθνχ θαηέζηε 

βέβαην φηη φια είραλ γίλεη θαηαλνεηά θαη φινη ήηαλ ζχκθσλνη. Δμαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ηαχηηζε ηνπο κε νλφκαηα θαη ηνπνζεζίεο, ελψ ηνπο δίλνληαλ ε 

δπλαηφηεηα λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. ε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δίλνληαλ ε επηινγή λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εξεπλήηξηα ζε πεξίπησζε πνπ 

ήζειαλ λα πξνζζέζνπλ, λα αιιάμνπλ ή λα απνκαθξχλνπλ θάηη απφ ηα ιεγφκελα ηνπο φκσο 

θακία απφ ηηο εξσηψκελεο δελ εμέθξαζε κηα ηέηνηα επηζπκία.  

Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ εκηδνκεκέλεο ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηε θπζηθή ξνή ηεο 

ζπδήηεζεο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηα  ζέκαηα πνπ 

ηνπο απαζρνινχλ(ίκνο &Κνκίιε, 2003, ζει. 202)δεκηνπξγψληαο κηα δηάδξαζε κε ηελ 

εξεπλήηξηα(Mason, 2011, ζει. 79). Υξεζηκνπνηήζεθε νδεγφο(βι. παξάξηεκα) γηα λα ππάξρεη 

κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο ζπδήηεζεο θαη λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ: «Πνηα είλαη ε θαζεκεξηλφηεηά ζαο;», «Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδεηε;», «Πνηνο ζαο ζηεξίδεη;», «Πνηνη είλαη νη θφβνη ζαο γηα ην κέιινλ;» ιεο 

νη ζπλεληεχμεηο θξάηεζαλ ιηγφηεξν απφ κηα ψξα ε θάζε κηαθαη καγλεηνθσλήζεθαλ. 

Αθνινχζσο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, ε νπνία επηηξέπεη λα αλαδεηρηνχλ ζέκαηα θαη κνηίβα 

ζρεηηθά κε ηε δσή ή θαη ηε ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ζπδεηήζεηο(Aronson, 1994).  

αλ πξψην βήκα αλαιχζεθαλ γξακκή πξνο γξακκή νη ζπλεληεχμεηο. Παξαηέζεθαλ 

ζρφιηα ή πιαγηφηηηινη πνπ ζπκπχθλσλαλ ην πεξηερφκελν απηψλ πνπ ιέγνληαλ. Σα ζηνηρεία 

πνπ επαλαιακβάλνληαλ αλάκεζα ζηηο ζπλεληεχμεηο, ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε κνξθή θσδηθψλ 

θαη ηαμηλνκήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθαλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ 

πξνέθπςαλ.  
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Με βάζε ινηπφλ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, εκθαλίζηεθαλ ζεκαηηθέο ελφηεηεοπνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Η πξψηε 

ζεκαηηθή αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνγέλεηα σο πξνο ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ κειψλ ηεο. Αλαδεηθλχεηαη ν ηδηαίηεξνο 

ξφινο ηεο κεηέξαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαζψο θαη ν ξφινο 

ηνπ παηέξα, κέζα ζην πεξηβάιινλ ζπλερνχο εγξήγνξζεο πνπ βηψλνπλ. Η επφκελε ζεκαηηθή 

αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο απφ πιεπξάο αλζξψπσλ θαη δνκψλ. Σέινο ε 

επφκελε ζεκαηηθή πεξηγξάθεη ηνπο ζηνραζκνχο κηαο νηθνγέλεηαο αηφκνπ κε αλαπεξία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο θφβνπο, ηηο ειπίδεο θαη απηά πνπ εχρνληαη νη νηθνγέλεηεο απηέο κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δήηεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο απηέο γηα ην ηη ζα γίλεη 

κεηά.   
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ΤΕΖΣΖΖ   

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΠΖΡΗΑ  

ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ζε απηή ηελ έξεπλα έθαλαλ ιφγσ γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

αλαπεξίαο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Οη δπν θχξηεο επηδξάζεηο πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ ην πσο 

δφζεθε κνξθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο γχξσ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία. Καη ην πσο επεξεάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Η super μαμά, ο κουβαλητήσ πατέρασ και ςυνεχήσ εγρήγορςη 

 

Η κέξηκλα ηεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ ζπλήζσο απνηειεί  θαζήθνλ ηεο κεηέξαο, ε 

νπνία είλαη ην πξψην πξφζσπν θξνληίδαο(Argyrakouli&Zafiropoulou, 2003, 

Tsibidaki&Tsamparli, 2009). Αλ θαη κε ηνλ θαηξφ ην βάξνο θαίλεηαη λα κνηξάδεηαη θαη ζηνλ 

παηέξα ή θαη ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, σζηφζν θεληξηθήο ζεκαζίαο θαίλεηαη λα είλαη 

πάληα ην πξφζσπν κηαο γπλαίθαο(Stace, 2013). Γη απηφ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κειεηνχλ ηνλ 

ηξφπν πνπ νη γπλαίθεο ρεηξίδνληαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα(Stace, 2013;Essexetal., 1999). Οη κεηέξεο, αθφκα θη αλ εξγάδνληαη, ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο παηέξεο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ(MacDonald&Hastings, 2010). 

ηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο πνπ κεγαιψλνπλ παηδί κε αλαπεξία αλαγθάδνληαη 

κάιηζηα λα πάςνπλ λα εξγάδνληαη γηα λα κείλνπλ ζπίηη θαη λα θξνληίδνπλ ην 

παηδί(Tsibidaki&Tsamparli, 2009).  

Η αλαπεξία ελφο αηφκνπ επηδξά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Η νπνία 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά, φκσο ηα πάληα πιένλ θηλνχληαη γχξσ απφ ην άηνκν κε 

αλαπεξία(Tsibidaki&Tsamparli, 2009). Σν θχξην άηνκν θξνληίδαο, πνπ είλαη ζπλήζσο ε 

κεηέξα κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ ππεξήξσα, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληαπεμέιζεη ζηα 

θαζήθνληά ηεο. Η «super κακά» έρεη θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ, ηελ 

πξνζσπηθή πγηεηλή ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ην κεγάισκα ηνπ. Υξφλνο γηα κηα πξνζσπηθή 

αζρνιία ηεο κεηέξαο δελ θαίλεηαη λα κέλεη. Μηα κεηέξα πεξηγξάθεη 

«Δγώ είκαη ζην ζπίηη. Ψήλεηο θάλεηο, όια. Πνηνο ζα ηα θάκεη;[…] δξάκα άζηα, δξάκα ζνπ ιέσ 

ε θαηάζηαζε»(θα Δ., 4 παηδηά, ειηθία παηδηώλ κε αλαπεξία: 32-36.). 
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χκθσλα κε ηελ EvaKittay(φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Watermeyer&McKenzie, 2014) ε 

δνπιεηά ηεο κεηέξαο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ παηδηνχ 

ζηελ δσή θη έπεηηα αθνινπζνχλ ε θνηλσληθνπνίεζε ηεο γηα απνδνρή απφ ηνλ πεξίγπξν θαη ε 

αλάπηπμή ηεο, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα επηζθηάδνληαη νινθιεξσηηθά απφ ην πξψην. ηελ 

Βφξεηα Ακεξηθή ππάξρεη ε ηδενινγία ηεο «εληαηηθήο κεηξφηεηαο», φπνπ ε κεηέξα 

αλαιακβάλεη ην άηνκν θξνληίδαο βάδνληαο φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο πάλσ απφ ηηο δηθέο ηεο. 

Αλακέλεηαη έηζη ζπλερψο κηα επέλδπζε ρξεκάησλ, ρξφλνπ, θαη ελέξγεηαο απφ ηε κεηέξα. Η 

κεηέξα είλαη αλακελφκελν λα δηαζέηεη φιεο ηηο πεγέο ηεο γηα ην κεγάισκα θαη ηελ επκάξεηα 

ηνπ παηδηνχ.  Η κεηέξα είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη αλακέλεηαη απφ εθείλε λα αληαπνθξίλεηαηκε ιχζεηο, θαζψο εθείλε 

είλαη απηή πνπ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο(Saaltink&Ouellette-

Kuntz, 2014).  

Οη γνλείο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο αλαιακβάλνπλ πνιιαπινχο ξφινπο. Ο 

γνλέαο γίλεηαη ηαπηφρξνλα γνλέαο, ζχληξνθνο, νδεγφο ηαμί, γξακκαηέαο, λνζνθφκα, 

θπζηθνζεξαπεπηήο. Απηνί νη πνιιαπινί ξφινη δελ απέρνπλ πνιχ απφ ηηο ηππηθέο νηθνγέλεηεο, 

φκσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ππάξρεη ε επηβάξπλζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ πνπ 

θξνληίδνληαη(Whiting, 2013;Whiting, 2014). Σα άηνκα κε αλαπεξία ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζπλήζσο δελ είραλ πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα. Ιθαλνπνηνχληαλ κε απιέο θαζεκεξηλέο 

αζρνιίεο, φπσο κηα βφιηα γηα θαθέ, ηξαγνχδη ή δσγξαθηθή, πάληα φκσο ππφ ηελ ζπλνδεία 

θεδεκφλα. Έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλερή επηηήξεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

είλαη φηη ην πξφζσπν πνπ θξνληίδεη απνθηά κηα ηφζν ηδηαίηεξε ζρέζε θαη «θαηάξηηζε» ζε 

ζρέζε κε ην άηνκν πνπ θξνληίδεηαη πνπ θαζηζηά άιια άηνκα αλίθαλα λα θξνληίζνπλ θη 

απηνί(Whiting, 2014). ηελ παξνχζα έξεπλα γηα παξάδεηγκα κεηέξα δήισζε πσο δελ κπνξεί 

λα αθήζεη ηελ θφξε ηεο ζε άιια ρέξηα, νχηε θαλ ζηελ θξνληίδα ηεο κεηέξαο ηεο(ε γηαγηά ηνπ 

παηδηνχ) δηφηη ε ίδηα αιιά θαη ε δεχηεξε θνβάηαη κήπσο ηπρφλ ζπκβεί θάηη θαη δελ μέξεη πψο 

λα ην ρεηξηζηεί. Άιιε κεηέξα δήισζε πσο ην θνληηλφ πεξηβάιινλ ζαχκαδε ηελ ηδηαίηεξε 

επηθνηλσλία κε ην παηδί ηεο θαη πσο κφλν εθείλε θαη ν άιινο γηφο ηεο θαηαιάβαηλαλ ηη ήζειε 

λα ηνπο πεη. Αθφκα θαη φηαλ είρε εθξήμεηο ζπκνχ, κφλν ε κεηέξα κπνξνχζε λα ηνλ εξεκήζεη. 

Ο παηέξαο ζηηο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θαίλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

νηθνγέλεηα θπξίσο κε ην λα εξγάδεηαη ζθιεξά γηα λα θαιχπηεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ δελ 

θαιχπηεη ε θξαηηθή κέξηκλα… 
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«Ο άληξαο κνπ πήγαηλε ζηε δνπιεηά ηνπ λα δνπιέςεη, λα βγάιεη ην ρξήκα γηα λα θύγσ εγώ λα 

θξνληίδσ ην παηδί. Καη ηα ππόινηπα βέβαηα.»(θα Σ., 7παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 34) 

…ελψ παξάιιεια αλαιακβάλεη ξφινπο θαη κέζα ζην ζπίηη (Tsibidaki&Tsamparli, 2009). 

«Αθνύ ιέσ θακηά θνξά θη έηζη απνύ κηιάκε κε ηηο παξέεο ιέσ ξώηεζε ηνλ άληξα κνπ ηη 

κπεηκπηιίλν έρεη βγάιεη θαη ηη έρεη θάλεη θη αθόκα θαη ηώξα θαη ηνλ X. ζα ηνλ επάσ εγώ βόιηα 

θη απηόο αλαιαβαίλεη κεηά κόιηο κπεη κέζα λα ηνλ κπαληάξεη λα ηνλε θηηάμεη απηόο. Γειαδή 

βνεζάεη ν έλαο ηνλ άιιν»(θα Α., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 43) 

Γηα ηελ κεηέξα, ε πνηφηεηα ηνπ γάκνπ ηεο θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ ηελ 

θαιή πνηφηεηα δσήο ηεο, αθφκα πην πνιχ θη απφ ηελ θαηάζηαζε ή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλάπεξνπ παηδηνχ ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη φρη κφλν ιφγσ ηνπ ηππηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

γπλαηθψλ πξνο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, αιιά θαη γηαηί νη γπλαίθεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζεθψλνπλ κεγαιχηεξν θνξηίν επζπλψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Έηζη ε κεηέξα ρξεηάδεηαη ηελ 

ζηήξημε ηνπ ζπδχγνπ ηεο γηα λα αληαπεμέιζεη, θάηη πνπ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Αλ θαη θαίλεηαη φηη νη γνλείο ζπλεξγάδνληαη θαιά ζην 

κεγάισκα ηνπ παηδηνχ, αιιεινυπνζηεξίδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν(coparenting), δελ θαίλεηαη λα 

επεθηείλεηαη ν ίδηνο δπλακηζκφο ζηελ ξνκαληηθή ηνπο ζρέζε(Norlin&Broberg, 2013). ηελ 

Ινξδαλία νη  Al-Gamal θαηLong(2012) βξήθαλ φηη θη εθεί νη παηέξεο κνηξάδνληαη ην βάξνο 

ηεο αλαηξνθήο κε ηηο γπλαίθεο ηνπο. Χζηφζν νη κεηέξεο πεξλνχλ πάληα πεξηζζφηεξν ρξφλν 

κε ην παηδί, θαζφηη ζπλήζσο λνηθνθπξέο. 

Η αλαηξνθή ελφο παηδηνχ θαιχπηεη θάπνηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα κέρξη ην παηδί λα 

κπνξέζεη αλεμάξηεην λα θηλεζεί ζηνλ θφζκν. Σφηε ην έξγν ηνπ κεγαιψκαηνο νινθιεξψλεηαη 

γηα ηνπο γνλείο. κσο ζε κηα νηθνγέλεηα φπνπ κεγαιψλεη έλα άηνκν κε αλαπεξία ηα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαζπζηεξνχλ θαη θάπνηεο θνξέο δελ θαηαθηψληαη πνηέ. Έηζη ην έξγν ησλ 

γνλέσλ ζπλερίδεη επ‟ αφξηζηνλ(Lefley&Hatfield, 1999;Saaltink&Ouellette- Kuntz, 2014).  

«Γελ κπνξώ λα ηελ αθήζσ πνηέ κόλε ηεο. Γειαδή είλαη όπσο έλα κσξό δπν ρξνλώ»(θα Γ., 

3παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 22) 

Η θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ αλάγθε γηα ζπλερή 

επηηήξεζε ηνπ αηφκνπ θξνληίδαο. ε ζπλέληεπμε κεηέξα δήισζε 
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«Απηό πνπ εκέλα δειαδή κε ελνριεί γεληθά θαη κε απαζρνιεί είλαη ην όηη δελ είλαη αλεμάξηεηνο, 

ην όηη δελ κπνξεί λα δήζεη κόλνο ηνπ, ην όηη ζπλερώο ζα πξέπεη λα είλαη θάπνηνο θνληά ηνπ»(θα 

Β., 2 αδέιθηα, ει. αδειθνύ κε αλαπ.: 41) 

Σα θαζεκεξηλά θαζήθνληα ηνπ γνλέα θαη ε αλάγθε γηα ζπλερή επηηήξεζε είλαη ζεκαληηθνί 

ζπληειεζηέο άγρνπο(Argyrakouli&Zafiropoulou, 2003). Οη ρξνλνβφξεο απαηηήζεηο ηεο 

θξνληίδαο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία νδεγνχλ ζηελ απψιεηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ γνλέσλ 

θαη ηελ αδπλακία ελφο «δηαιείκκαηνο» απφ ηα θαζήθνληα(Whiting, 2013;Whiting, 2014). 

Πνιιέο θνξέο νη γνλείο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ή αθαδεκατθή 

θαξηέξα ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο θξνληίδαο(Saaltink&Ouellette- Kuntz, 

2014). Σα άηνκα θξνληίδαο πνπ έρνπλ παξαηήζεη ηελ θαξηέξα ηνπο είλαη αξθεηέο θνξέο θη 

εθείλα πνπ αμηνινγνχλ ηελ θαξηέξα σο θάηη ζεκαληηθφ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζπλήζσο 

κεηαληψλνπλ(Hoetal., 2013). Οη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο φπσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

εγθαηαιείπνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη αζρνινχληαη κε ην λνηθνθπξηφ, φηαλ πξφθεηηαη λα 

θξνληίζνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία. 

 «Από ηόηε θαη κεηά ππάξρεη ζρεδόλ δέθα ρξόληα, πνπ είλαη ππό ηελ πξνζηαζία κνπ ζπλέρεηα. 

Ό,ηη θαη λα θάλσ.»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 

Η θξνληίδα ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη κηα αδηάθνπε έλλνηα γηα ηα θχξηα άηνκα 

θξνληίδαο. Γηα ηα νπνία δελ απνκέλεη πξνζσπηθφο ρξφλνο γηα αζρνιίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

«Όπνπ θαη λα πάσ ην ηειέθσλν. Μελ ηπρόλ θαη μεράζσ ην ηειέθσλν, κελ κε πάξνπλε 

ηειέθσλν από ην ζρνιείν ηεο Χ. Από ηνλ ζύιινγν. Έρσ ηελ έγλνηα.»(θα Σ., 7 παηδηά, ει. 

παηδηνύ κε αλαπ.: 34) 

ηα πξνεγνχκελα πξέπεη ηέινο λα πξνζζέζνπκε φηη ζεκαληηθφηαην ζέκα πνπ 

αλαδεηθλχεηαη θαη επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, 

είλαη θαη ε απηνεμππεξέηεζε απηνχ ηνπ αηφκνπ. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε αλαπεξία ηεο 

έξεπλαο απηήο δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα απηνεμππεξεηεζνχλ, δίλνληαο ην βάξνο ζηα 

πξφζσπα θξνληίδαο θαη θαζηζηψληαο ηνπο αλίθαλνπο λα δήζνπλ κηα αλεμάξηεηε δσή.  

«Δ, ε κεγαιύηεξή κνπ δπζθνιία είλαη ηώξα πνπ δελ απηνεμππεξεηείηαη γηα λα πάεη ζηε ηνπαιέηα 

λα θαζαξηζηεί. Απηό. Σα άιια δελ έρσ. Σξώεη κόλνο ηνπ. Φπζηθά δελπιύλεηαη, πξέπεη λα ηνλ 

πιύλσ.»(θα Α., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 43) 
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«Θα ‘ζεια λα γίλεη όπσο ήηαλε πξηλ. Θα ‘ζεια κόλε ηεο λα κπνξεί λα ζπληεξεί ηνλ εαπηό ηεο. 

Γηαηί βιέπσ άιια παηδηά ζε ρεηξόηεξε θαηάζηαζε ηα νπνία απηνεμππεξεηνύληαη. Απηή δελ ζέιεη 

λα απηνεμππεξεηεζεί.»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 

«…άκα δε ηα πιύλεηο, δελ πιύλνληαη εηδηθά ν κεγάινο. Να ηνλε ζηάμεηο. Να ηα πιύλεηο λα ηα 

θάκεηο.»(θα Δ., 4 παηδηά, ει. παηδηώλ κε αλαπ.: 32-36) 

«Γελ απηνεμππεξεηείηαη απηό. ε ηίπνηα. Πξέπεη εγώ ζε όια, αθόκα θαη θαγεηό.» (θα Σ., 7 

παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 34) 

Συναιςθηματικά ςκαμπανεβάςματα 

 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία Οηθνγελεηαθψλ πζηεκάησλ(FamilySystemTheory) ηνπ 

Minuchin,(φπσο αλαθέξεηαη ζην Rossiter&Sharpe, 2001), νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ζα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζε φια ηα κέιε ηεο. Χζηφζν απηφ δελ 

είλαη απαξαίηεην φηη ζπκβαίλεη θαη κε ηα αδέιθηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο πνιινί 

είλαη θαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην παηδί εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο. 

Ο αδειθηθφο δεζκφο έρεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή. Αληέρεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν 

δεζκφ ζπγγέλεηαο ζην ρξφλν. Ξεθηλάεη απφ ηελ γέλλεζε θαη αλαπηχζζεηαη ζην θνηλφ 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, πνπ είλαη κηα κίμε γελεηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ κε ηηο 

κνλαδηθέο εκπεηξίεο πνπ βηψλνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Γηαπλέεηαη απφ ηζφηεηα θαη 

ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηνξγή θαη κέξηκλα απφ ηνλ έλα αδειθφ ζηνλ άιιν. Δίλαη έηζη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλαο δεζκφο θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο. Αλ θαη θάπνηεο θνξέο κπνξεί 

λα επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηα ζηάδηα δσήο(Seltzeretal., 1991; 

Seltzeretal., 1997). 

Σα αδέιθηα αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε βηψλνπλ ζπλήζσο σο ζεηηθή εκπεηξία ηελ 

χπαξμε ησλ αδειθψλ ηνπο ζηε δσή ηνπο. ηαλ κάιηζηα ν δεζκφο αλάκεζά ηνπο είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθφο θαη ε ζρέζε ζηελή, ηφηε δειψλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Η νηθεηφηεηα 

απηή έρεη ζεηηθφ ςπρνινγηθό αληίθηππν, κε νξηζκέλεο αξλεηηθέο εμαηξέζεηο. Σα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ ηνπο δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηελ ςπρνινγηθή επηπρία ησλ 

αδειθψλ ηνπο κάιινλ δηφηη ληψζνπλ φηη έρνπλ έλαλ έιεγρν θαη κηα επζχλε γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά απηή. Μηα ππφζεζε κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη απηά ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ίζσο λα ελζαξξχλνπλ ηα αδέιθηα λα γίλνπλ βνεζνί ησλ γνλέσλ ηνπο θαη λα 

εκπιαθνχλ ζηελ θξνληίδα. Γείρλνπλ πην πνιχ θαηαλφεζε θαη ζπκπφληα, εηδηθά νη αδειθέο, 
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θαη ηηο απνδίδνπλ ζηελ αλαπεξία θαη φρη ζε ζέκα έιιεηςεο απηνειέγρνπ. ζν πην ζεηηθνί θαη 

ηζρπξνί είλαη νη δεζκνί κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηφζν πην πνιχ πξνβιέπεηαη ε αλάκεημε ησλ 

αδειθψλ ζηελ θξνληίδα ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη δεζκνί απηνί ηεο νηθνγέλεηαο 

ελζαξξχλνπλ παξάιιεια ηελ πεξαηηέξσ αλάκεημε ησλ αδειθψλ ζηελ θξνληίδα γηα ην 

κέιινλ(Seltzeretal., 1997; Greenbergetal.,1999). 

ε κειέηε ησλ Seltzer θαη ζπλεξγαηψλ(1991) θαίλεηαη ε δηάξθεηα ηεο αδειθηθήο 

ζρέζεο γηα ηα ελήιηθα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ κέλνπλ ζηελ παηξηθή ηνπο νηθεία. Σα 

αδέιθηα εκπιέθνληαη θαζ‟ φιε ηε δσή ηνπο θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθά κε ην άηνκν θξνληίδαο 

αιιά θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνθηνχλ ελεξγφ ξφιν ζην δίθηπν ζηήξημεο ηνπ, ρσξίο φκσο 

λα αλαιακβάλνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο. Μάιηζηα θαίλεηαη φηη ηα αδέιθηα 

ζπλήζσο πξνζθέξνπλ πάλσ απφ ην δηπιάζην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

εηζπξάηηνπλ απφ ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία. Σν εχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αδειθψλ ζηελ 

θξνληίδα ζπλήζσο επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ην πφζν δειαδή 

θνηλσληθφ είλαη ην θιίκα ζηελ νηθνγέλεηα θαη απφ ην άηνκν κε ηελ λνεηηθή πζηέξεζε, ην 

θαηά πφζν είλαη εθθξαζηηθφ θαη πξνζπαζεί λα είλαη πην αλεμάξηεην. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ηα παηδηά είραλ θαιέο αδειθηθέο ζρέζεηο θαη ηα αδέιθηα εκπιέθνληαλ ζηελ θξνληίδα, νη 

κεηέξεο είραλ θαιχηεξε πγεία θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη έλησζαλ ιηγφηεξν ζηξεο θαη 

βάξε.  

Η χπαξμε ηεο αλαπεξίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα απνβεί σθέιηκε γηα ηα 

αδέιθηα δηφηη απνθηνχλ θαιχηεξε αληίιεςε ησλ ζεκάησλ αλαπεξίαο, κεγαιχηεξε ππνκνλή, 

γλψζε θαη θαιχηεξε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. πλήζσο ηα αδέιθηα παξνπζηάδνπλ ηξεηο 

ζηάζεηο. Δίλαη απφκαθξα, απνθηνχλ ξφιν θεδεκφλα ή ζπκπεξηθέξνληαη αλψξηκα. Πνιιέο 

θνξέο ηα αδέιθηα πηνζεηνχλ έλαλ «νκνηνζηαηηθφ» ή «επηδηνξζσηηθφ» ξφιν θαζψο νη 

πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαηεπζχλνληαη πάλσ ηνπο(Tsamparlietal., 2011). Σα κεγαιχηεξα ζε 

ειηθία αδέιθηα είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πην ψξηκα θαη αλεθηηθά, επηηξέπνληαο 

ζηνπο γνλείο ηνπο λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηα κηθξφηεξα αδέιθηα κε αλαπεξία. 

Απηφ κάιινλ ζπκβαίλεη δηφηη ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα ιεηηνπξγνχλ κε πην ζεηηθή ςπρνινγία, 

θαζψο ηα πην πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο, 

έρνπλ κηα ζηαζεξή εθδήισζε ζην ρξφλν θαη έηζη έρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν «μεθηίζεη». 

Δπίζεο ε θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ κεγαιχηεξσλ αδειθψλ ίζσο ηνπο παξέρεη θαιχηεξεο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αδέιθηα 

ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. Σα κεγαιχηεξα αδέιθηα ηέινο, ληψζνπλ κεγαιχηεξε ζπκπφληα, πνπ 

έρεη θαηαθηεζεί κε ηνλ θαηξφ(Rossiter&Sharpe, 2001).Μηα ζπκκεηέρνληαο εθθξάδεη ηελ 
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ζπκπφληα ηεο γηα ηνλ αδειθφ ηεο θαζψο πεξηγξάθεη πσο ην κεγαιχηεξν παξάπνλν ηεο είλαη 

λα βιέπεη ηνλ αδειθφ κε ηνλ νπνίν κεγάισζε καδί θαη δίπια ζηνλ νπνίν ήηαλ πάληα θαη 

θξνληίδεη, λα κελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη αθφκα θαη ηα πην απιά πξάγκαηα πνπ θάζε 

άιινο άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα θάλεη. πσο ην λα κνξθσζεί, λα βξεη κηα δνπιεηά, λα 

παληξεπηεί. 

«Δ ην θιίκα ζην ζπίηη ηώξα ελλνείο. Δ λαη ήηαλ ιίγν θνξηηζκέλν θάπνηεο θνξέο[…] Ήηαλ κηα 

δύζθνιε θαηάζηαζε απηή ζην λα ζην λα ην απνδερηνύκε όηη… δελ μέξσ πώο λα ην πεξηγξάςσ. 

Δίλαη δύζθνιν λα βιέπεηο όηη ππάξρεη έλαο άλζξσπνο ζηελ νηθνγέλεηα πνπ ζα ζηεξεζεί 

πξάγκαηα, πνπ δελ κπνξεί λα δήζεη κηα δσή αλεμάξηεηε, λα εθπιεξώζεη ηα όλεηξα ηνπ, όπνηα θη 

αλ είλαη απηά. Δίλαη δύζθνιν.»(θα Β., 2 αδέιθηα, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 41) 

Χζηφζν ηα δεδνκέλα γηα ηα αδέιθηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία παξνπζηάδνπλ 

αληηθαηηθά επξήκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βξίζθεηαη ε λνζεξφηεηα ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αδειθψλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

ζηάηνπο ηεο νηθνγέλεηαο, ή απφ ην είδνο ηεο αλαπεξίαο πνπ πνιιέο θνξέο πξνθαιεί άγρνο ή 

ελνρή ζηα αδέιθηα(Seltzeretal., 1991). Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ζιίςε θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ην άγρνο πνπ κπνξεί λα αηζζάλνληαη κπνξεί λα πξνθχπηνπλ φηαλ ηα 

αδέιθηα εζσηεξηθεχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επζχλεο θξνληίδαο πνπ 

αλαιακβάλνπλ(Rossiter&Sharpe, 2001). ηελ έξεπλα ησλ Huang θαη ζπλεξγαηψλ(2011), ηα 

αδέιθηα κπνξεί λα έλησζαλ ληξνπή, ζιίςε θαη ελνρή ή θαη επζχλε γηα ηελ θξνληίδα ηνπ 

αλάπεξνπ αδειθνχ ηνπο φκσο παξάιιεια επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ καδί ηνπο ζε 

θαζεκεξηλέο ή θνηλσληθέο αζρνιίεο.  Αδέιθηα ζηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζίαδαλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ην άηνκν κε αλαπεξία θαη ηνπο γνλείο, φπσο δήιεηα, ληξνπή ή 

παξακέιεζε θη απηφ δηφηη βίσλαλ ηελ θξηηηθή ηνπ αθηιφμελνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο(Tsamparlietal, 2011). 

«Δ ν κηθξόο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη θη απηόο γηαηί ηνπ ‘ρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ε μέξεηο 

ληξέπεηαη. Καη ππάξρεη θάπνην ε θά- ζαλ κίζνο ζαλ ηέηνην γηαηί θνίηα πεγαίλαλε, ηα παηδηά 

είλαη πνιύ ζθιεξά, θαη ηνπ ιέγαλε κηα δσή πήγαηλε λα καδέςεηο ηελ κπνπληαινύ ηελ αδειθή 

ζνπ. […] ληξεπόηαλε θαη ληξέπεηαη θη αθόκα θη απηή ηε ζηηγκή.»(θα Γ., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ κε 

αλαπ.: 22) 

Δμέθξαδαλ δήιεηα θαη παξακέιεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γνλέα, ιφγσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο νιφθιεξνπ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θξνληίδαο ζην άηνκν κε αλαπεξία. 
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Δθδήισλαλ παξάπνλα φηη νη γνλείο πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ην άηνκν θξνληίδαο θαη 

φηη ηνπ θέξνληαη θαιχηεξα(Rossiter&Sharpe, 2001; Huangetal, 2011).  

 «Δλ ησ κεηαμύ θη ν κηθξόο ληώζεη παξακειεκέλνο γηαηί ηεο ηα θάλνπκε όια θαιά θη όια γηα ηελ 

θόξε ζνπ θη όια γηα ην ηέηνην, θη αηζζάλεηαη θη απηόο θάπσο.[…] νπ ιέεη γηαηί ηώξα απηή θαη 

γηαηί; Σεο ηα θάλνπκε όια θαιά θαη ζνπ ιέεη γηαηί εκέλα ηίπνηα;»(θα Γ., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ 

κε αλαπ.: 22) 

Μηα νηθνγέλεηα φηαλ απνθηά έλα παηδί ην νπνίν εκθαλίδεη θάπνηα αλαπεξία, έξρεηαη 

αληηκέησπε κε πνηθίια ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ δηάγλσζε. Μηα νηθνγέλεηα κπνξεί λα 

εθθξάζεη ζιίςε, νξγή θαη ζνθ(MacKeithζε Padeliadu, 1998) θαζψο θαη ελνρή, ληξνπή, 

ακεραλία, άξλεζε, αδηαθνξία, αλαδηνξγάλσζε ή θαη απνδνρή(Huangetal., 2011). Δίλαη ε 

δηπιή απψιεηα πνπ πεξηγξάθεη ε Green(φπσο αλαθέξεηαη ζην Wilgosh&Scorgie, 2006) . Η 

απψιεηα ελφο πγεηέο παηδηνχ πνπ νη γνλείο θαληάδνληαλ πσο ζα απνθηήζνπλ θαη ε απψιεηα 

ελφο κέιινληνο πνπ αλππνκνλνχζαλ λα δήζνπλ καδί.Ο πξψηνο θαηξφο απφθηεζεο ελφο 

παηδηνχ κε απηηζκφ βηψλεηαη απφ ηηο κεηέξεο σο κηα πεξίνδνο αβεβαηφηεηαο θαη άγρνπο, ελψ 

ε εκπεηξία βηψλεηαη σο πην επψδπλε αλάινγα κε ηελ έιιεηςε θνηλνηηθήο 

βνήζεηαο(Κσηζφπνπινο, 2014). 

 «ζπκάκαη δειαδή πνπ ην είραλ θέξεη ζην ζπίηη νη γνλείο καο θη ε κάλα κνπ έθιεγε πνπ ηνλ 

θξαηνύζε ζηελ αγθαιηά. Καη ζπκάκαη πνπ ηεο είπα κακά γηαηί θιαηο. Λέεη ην κσξάθη καο ιέεη 

είλαη άξξσζην θαη ιέσ κελ ζηελαρσξηέζαη ηεο ιέσ ζα γίλεη θαιά. Καη νη γνλείο κνπ δελ ήμεξαλ 

ηόηε ηη αθξηβώο ζπλέβαηλε.»(θα Β., 2 αδέιθηα, ει. αδειθνύ κε αλαπ.: 41) 

Ο Huber(1979) πεξηγξάθεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ, φηαλ καζαίλνπλ φηη 

απέθηεζαλ έλα παηδί κε αλαπεξία. Η θαηάζηαζε ηνπο απηή πεξηγξάθεηαη σο κηα εκπεηξία 

απψιεηαο ηεο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ πνπ ζα ήζειαλ νη γνλείο(Κσηζφπνπινο, 2014), ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε ζιίςε. Ο Huber ζπγθξίλνληαο ηελ απψιεηα απηήο ηεο εηθφλαο ηνπ 

ηδαληθνχ παηδηνχ κε ηα ζηάδηα απψιεηαο ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ(ην κνληέιν ηεο Kubler-

Ross) πεξηγξάθεη πέληε ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλνχλ νη γνλείο ελφο αηφκνπ κε εηδηθέο 

αλάγθεο κεηά ηελ δηάγλσζε. Σν πξψην ζηάδην είλαη ε άξλεζε. ε απηφ ην ζηάδην νη γνλείο 

αξλνχληαη φηη ην παηδί ηνπο έρεη νπνηαδήπνηε αλαπεξία. Ίζσο λα αλαδεηήζνπλ απνδείμεηο φηη 

φια είλαη θπζηνινγηθά δεηψληαο πνιιέο δηαγλψζεηο απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο. Γεχηεξν 

είλαη ην ζηάδην ηνπ ζπκνύ. ηαλ νη γνλείο δελ κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ άιιν ηελ άξλεζε ηνπο, 

λέα ζπλαηζζήκαηα νξγήο, ζπκνχ δήιεηαο θαη δπζαξέζθεηαο εκθαλίδνληαη. Ο ζπκφο κπνξεί λα 

θαηεπζχλεηαη εμσηεξηθά ζε άιινπο αλζξψπνπο ή λα βηψλεηαη εζσηεξηθά σο ελνρή. 
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«Ση άιιαμε, καο ήξζαλε, εληάμεη, ηα πάλσ θάησ. Σν όηη έθαλα έλα παηδάθη πγηή- πγηέζηαην θαη 

κνπ ην αξξσζηήζαλε. Μνπ ην αξξσζηήζαλε. Μνπ ην θάλαλε άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο.»(θα 

Σ., 7 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 34) 

ε επφκελν ζηάδην νη γνλείο πξνζπαζνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ κε ηηο επηινγέο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνληαη, πξνζπαζψληαο λα θάλνπλ ην παηδί ηνπο πάιη θπζηνινγηθφ. Μπνξεί λα 

αλαδεηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο εηδηθψλ ή θάπνηνη δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνλ ζεφ. Άιιν ζηάδην είλαη 

απηφ ηεο κειαγρνιίαο. Οη γνλείο αλαγλσξίδνπλ φηη ε θαηάζηαζε είλαη ακεηάβιεηε θαη 

βπζίδνληαη ζηνλ πφλν ηεο απψιεηαο. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, είλαη 

έλα ζηάδην πνπ θάπνηνη γνλείο δελ επηηπγράλνπλ πνηέ λα θαηαθηήζνπλ, ε απνδνρή. Οη γνλείο 

ζε απηφ ην ηειηθφ ζηάδην απνδέρνληαη ηα παηδηά ηνπο φπσο είλαη, εθηηκνχλ ηα ζεηηθά ηνπο 

ζηνηρεία, αλέρνληαη ηηο ειιείςεηο ηνπο θαη απνιακβάλνπλ ηε δσή κε απηά. Σα ζηάδηα απηά 

δελ είλαη θαζνξηζηηθά νχηε αθνινπζνχληαη κε ζεηξά. Οη γνλείο κπνξεί λα πεγαηλνέξρνληαη 

αλάκεζα ζηα ζηάδηα.  

«ηελ αξρή αληηδξάζακε έηζη, αηθληδηαζηήθακε[…] Δληάμεη ζηελ αξρή θαη μαθληαζηήθακε θαη 

λεπξηάζακε πνπ ηελ βιέπακε έηζη γηαηί δελ ήηαλ ην παηδί, ήηαλ έλα παηδί πνπ έηξερε, πνπ έθαλε 

πξάγκαηα, δελ ήηαλ θαζηζκέλε ζε κηα θαξέθια θαη λα κελ θάλεη ηίπνηα, θαη λα κελ αζρνιείηαη 

κε ηίπνηα»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 

 ε αληίζεζε κε ηελ ςπρναλαιπηηθή καηηά ζηελ γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία, 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζε έλα κνληέιν ζιίςεο θαη πέλζνπο νη Watermeyer θαη McKenzie(2014) 

κίιεζαλ κε γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξία νη νπνίνη παξαζέηνπλ κηα άιιε ζθνπηά. ηηο 

θιαζζηθέο κειέηεο πεξηγξάθνληαλ ζηάδηα ζνθ, παξάινγεο ζπκπεξηθνξάο, αλεμέιεγθησλ 

δαθξίσλ, ιχπεο, ζπκνχ θαη άγρνπο γηα ηνπο γνλείο. Καηαζηάζεηο ρξφληαο ζιίςεο γηα ηηο 

κεηέξεο πνπ αληηδξνχζαλ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα. Γεληθά ε θεληξηθή ηδέα ήηαλ κηα νδπλεξή 

εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο. Οη γνλείο αληηκεηψπηδαλ ηνλ ρακφ ελφο πγηνχο παηδηνχ πνπ αλέκελαλ 

θαη δελ ήξζε. κσο ε απάληεζε ησλ γνλέσλ απηψλ ζε φιεο απηέο ηηο ηδέεο ήηαλ ε ηεξφηεηα 

ηνπ λα θέξλεηο έλα παηδί ζηνλ θφζκν, ηνπ λα γίλεζαη γνλέαο θαη ηνπ αδηακθηζβήηεηνπ 

αλζξψπηλνπ ζπλαηζζήκαηνο ελψ δέλεζαη κε ην παηδί ζνπ. Μεηαθξάδνληαο ηελ ζιίςε ησλ 

γνλέσλ ζε ηχςεηο νη επαγγεικαηίεο απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά κε 

αλαπεξία θξχβνληαο ηηο θνηλσληθέο αδηθίεο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ησλ γνλέσλ απηψλ, 

πνπ δελ θαιχπηνληαη. Σν θνηλσληθό κνληέιν ππνζηεξίδεη πσο ην κνληέιν ηεο ζιίςεο 

αληηθαζηζηά ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο δπζθνιίεο(φπσο ε δηάθξηζε θαη νη θησρέο ππεξεζίεο) 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα απαηειφ ςπρνινγηθφ πξφβιεκα ψζηε λα κελ ζπκβηβαζηεί κε ηελ 
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αλαπεξία. Έλα αθφκε θαηλφκελν πνπ πξέπεη λα ππεξθεξαζηεί είλαη ε ηαχηηζε ελφο 

ειαηησκαηηθνχ ζψκαηνο κε κηα απξνζάξκνζηε χπαξμε. Λφγσ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ νη 

γνλείο δελ απνδέρνληαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ γηα ηα παηδηά 

ηνπο. Απηά εληζρχνληαη κε ηελ αλαπεξία θαη νη γνλείο πνιιέο θνξέο αηζζάλνληαη ελνρή. 

Ιδαληθά επηδηψθεηαη κηα ςπρναλαιπηηθή καηηά φπνπ πνηθίια αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα 

εθθξάδνληαη ρσξίο λα παζνινγηθνπνηείηαη ε θαηάζηαζε, ελψ παξάιιεια θσηίδνληαη πιηθέο 

θαη  ζρεηηθέο αλεζπρίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.  

Με αλάινγν ηξφπν, ζηελ έξεπλα ησλ Fisher θαη Goodley(2007),  γνλείο παηδηψλ κε 

αλαπεξία αληηζηέθνληαη ζην θπξίαξρν γξακκηθφ κνληέιν αθήγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, 

πνπ ζπλάδεη κε ην ππάξρνλ ηαηξηθό κνληέιν γηα ηελ αλαπεξία, φπνπ ε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ 

ηαπηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ απφθιηζε ηνπ παζνινγηθνχ απφ ην θπζηνινγηθφ. Απηφ ην 

κνληέιν γελλά ηελ ειπίδα ηεο αλάξξσζεο θαη ηεο επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθφηεηα. 

Αληηιήςεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο γνλείο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε θαη λα 

νδεγεζνχλ πεξεηαίξσ ζηελ πξνζσπηθή σξίκαλζε. Απηή ε γξακκηθή αθήγεζε, πνπ επηθξαηεί 

ζηελ δπηηθή θνπιηνχξα, ζέηεη επαγγεικαηηθά φξηα θαη ηεξαξρίεο, κε ηνπο γνλείο λα αλαδεηνχλ 

αδηάθνπα ηηο ππεξεζίεο ησλ επαγγεικαηηψλ. κσο νη γνλείο ζε απηή ηελ έξεπλα 

αληηζηέθνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ δπν  άιιεο ζθνπηέο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ κηα ζέαζε ηεο 

επηπρίαο. Η κηα αθήγεζε είλαη απηή ηεο πξφθιεζεο. Δίλαη θαη απηή κηα γξακκηθή αθήγεζε 

πνπ φκσο θαηεπζχλεηαη πξνο ην κέιινλ. Οη γνλείο κέζα απφ απηή ηελ αθήγεζε βιέπνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σο κηα πξφζθιεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αληαπεμέιζνπλ. Σα λνήκαηα 

ζπλερψο αλαδεηνχληαη θαη νη κεηέξεο ακθηζβεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο 

παζνινγίαο. ε ζπκθσλία κε ην θνηλσληθό κνληέιν, νη έλλνηεο πιένλ νξίδνληαη κέζα απφ 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηαζηάζεηο. Χζηφζν παξακέλεη έλα γξακκηθφ κνληέιν, 

θαζψο ζηνρεχεη πξνο θάπνην ζθνπφ θαη ππάξρεη έλαο πξνγξακκαηηζκφο πίζσ απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο. Δλέρεηαη έηζη ν θίλδπλνο λα γίλεη κηα ιάζνο εθηίκεζε ησλ δπλάκεσλ απηνλνκίαο. 

Απηή ηελ αδπλακία απαληά ε θηινζνθία ηνπ παξφληνο θαη ηνπ γίγλεζζαη πνπ πηνζεηνχλ άιινη 

γνλείο. χκθσλα κε απηή, ην κέιινλ δελ είλαη ειέγμηκν γη απηφ πξέπεη λα απνιακβάλνπκε ην 

παξφλ σο έρεη. Πεγή λνήκαηνο θαη αμίαο είλαη νη ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο θαη είλαη έλα 

ζπλερψο αλνηθηφ ελδερφκελν. ηελ έξεπλα ηνπο, νη κεηέξεο επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, πηνζεηνχζαλ 

ελαιιαθηηθνχο ζεηηθνχο ηξφπνπο αλεχξεζεο λνήκαηνο γηα ην παξφλ. Απηή ε θαλνληθφηεηα 

ζηελ ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, βνεζά ηνπο γνλείο λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε 

θαη λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο(Whiting, 2013).  
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Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε λα κελ έρνπλ μεπεξάζεη ην 

γεγνλφο φηη έρνπλ έλα παηδί κε αλαπεξία. ινη ληψζνπλ έλα ζπλερέο άγρνο θαη πίεζε. 

Φνβνχληαη θαη είλαη απνγνεηεπκέλνη. Γειψλνπλ αλάγθε γηα ζηήξημε ςπρνινγηθή θαη εζηθή, 

ελψ βηψλνπλ θαη ηελ αγαλάθηεζε. πσο πεξηγξάθεη θαη ν Καζηαληάο θη νη ζπλεξγάηεο(2015) 

νη γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε βηψλνπλ κηα θαζεκεξηλή καηαίσζε ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία έξρνληαη θάζε κέξα αληηκέησπνη. Απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ζε 

ρακειή πνηόηεηα δσήο φζνλ αθνξά ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ηνπο πγεία(Whiting, 

2014). Δλψ ζπρλή είλαη ε εκθάληζε θαηάζιηςεο ζηηο κεηέξεο 

απηέο(Argyrakouli&Zafiropoulou, 2003) θαη ε κεησκέλε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα(Καζηαληάο θ.α., 2015). Πνιινί γνλείο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο 

θξνληίδνληαο ην παηδί ηνπο, φκσο απηφ κπνξεί λα είλαη εμνπζελσηηθφ θαη αγρσηηθφ(Halletal, 

2012, Al-Gamal&Long, 2012). 

«Δ λα ζαο πσ, είλαη δύζθνιν ζηελ αξρή λα κε ιέκε όηη είλαη, έηζη εγώ ιέσ ηώξα ηελ αιήζεηα, 

όηη ζηελ αξρή αξξώζηεζα, έθαλα ηξεηο κήλεο ζην λνζνθνκείν, πέξαζα πάξα πνιιά(θιαίεη)[…] 

Ση λα θάκεηο όκσο; Όρη όηη ην ‘ρνκε μεπεξάζεη, αιιά πξέπεη λα…»(θα Α., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ 

κε αλαπ.: 43) 

Οη γνλείο ζε έξεπλα ηνπ Whiting(2014) αλαθέξνπλ φηη εθηφο απφ ηελ πγεία ηνπο, 

επεξεάδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηνπο γηα πξφζβαζε ζηελ θνηλσληθή δσή. Οη γνλείο πνπ 

θξνληίδνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο, βηψλνπλ κηα θνηλσληθή απνκφλσζε. Δλψ παξάιιεια θαη ν 

πνηνηηθφο ρξφλνο πνπ πεξλά κηα νηθνγέλεηα κε ηα κέιε ηεο επεξεάδεηαη εμίζνπ ζεκαληηθά, 

θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο ρξνλνβφξεο πηέζεηο γηα ηελ εηδηθή θξνληίδα ηνπ αηφκνπ 

ελδηαθέξνληνο. Απηφ θαζηζηά ηνπο γνλείο «θησρνχο ζε ρξφλν». Γηφηη πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο απαηηεηηθέο αλάγθεο ελφο αηφκνπ πνπ δελ έρεη αλεμαξηεζία. Παξέρνπλ 

θξνληίδα κε ηερληθήο θχζεσο, φπσο ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ, ην πιχζηκν, ην ληχζηκν 

θαη θξνληίδα ηερληθήο θχζεσο, φπσο ε παξνρή ησλ θαξκάθσλ ζηελ ψξα ηνπο, καιάμεηο, θαη 

αζθήζεηο. Πεγαίλνπλ ζηα ξαληεβνχ ηνπο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Φξνληίδνπλ ην ζπίηη. 

Δίλαη ζπλερψο δηαζέζηκνη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη. Άξα κέλεη ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ην 

ηαίξη, γηα ηα αδέιθηα ή γηα κηα πγηή θνηλσληθή δσή. Οη Ho θαη ζπλεξγάηεο(2013) ηνλίδνπλ 

πσο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα πεξλνχλ επαξθή πνηνηηθφ ρξφλν κε ην άηνκν κε 

αλαπεξία, αλαιακβάλνληαο δξαζηεξηφηεηεο επράξηζηεο θαη κε λφεκα, θαζψο απηφ νξίδεηαη 

σο ε θπξηφηεξε πεγή θαιήο πνηφηεηαο δσήο γηα ηηο νηθνγέλεηεο. ε γεληθέο γξακκέο νη γνλείο 

θαη θεδεκφλεο δελ έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο 
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νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο δελ έρνπλ επίζεο ην ρξφλν λα αγθαιηάζνπλ ελδηαθέξνληα θαη αζρνιίεο 

γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

«Σίπνηε ηίπνηε, ηα άθεζα όια ζηελ άθξε. Γελ έβιεπα ηα άιια κνπ ηα παηδηά θαη έδσζα όιε κνπ 

ηελ δύλακε θαη όιν κνπ ην, ην είλαη ζε απηό ην παηδί.»(Σ., 7 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 34) 

Σα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ νηθνγελεηψλ(Meraletal, 2013). ε κειέηε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο 

πνισληθψλ νηθνγελεηψλ κε άηνκα κε αλαπεξία(Hoetal., 2013), ζρνιηάδεηαη πσο νη 

νηθνγέλεηεο πνπ δελ δέρνληαη θάπνηα ππνζηήξημε, είλαη ινγηθφ λα βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε σο 

θξίζηκε θαη κε ηθαλνπνηεηηθή. Δλψ νη ηνχξθηθεο νηθνγέλεηεο εθηηκνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη θαη ηδηαίηεξα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή(Meral, etal., 2013). Η πξφζβαζε ζε πεγέο ζηήξημεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζε θνηλσληθέο πεγέο ζηήξημεο έρνπλ ακεζφηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θαιή 

πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε αλαπεξία, παξά ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ θξνληίδνληαη ή ηελ 

ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο(Ganottietal., 2013). 

Έξεπλα ησλ Essexθαη ζπλεξγαηψλ(1999) έδεημε πσο κεηέξεο θαη παηέξεο βηψλνπλ 

αλάινγα επίπεδα κειαγρνιίαο, κεγαιψλνληαο έλα παηδί κε αλαπεξία. Μεηέξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηερληθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα είραλ 

θζίλνληα επίπεδα ζιίςεο, κε παξάγνληεο πξφβιεςεο λα είλαη ε ειηθία ηεο κεηέξαο, ην 

επαγγεικαηηθφ ζηάηνπο ηεο θαη ε δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ. Οη παηέξεο φκσο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, είλαη πην πηζαλφ λα είλαη απαηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, θάηη πνπ 

επεξεάδνληαλ απφ ην αλ ν παηέξαο είρε πξνβιήκαηα πγείαο θαη ην παηδί ζνβαξνχο 

ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ. Γεληθά νη παηέξεο κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ ην νηθνγελεηαθφ ζηξεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο κεηέξεο θαη κπνξεί λα 

αληαπνθξίλνληαη ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά ζε θάπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ηνπ 

παηδηνχ(Huangetal., 2011). Αλ θαη κηα κεηέξα ζηελ παξνχζα έξεπλα πεξηγξάθεη: 

«Κη ν παηέξαο ηεο ηώξα πεξλά κηα… Όιν απηόλ ηνλ ρξόλν. Πεξλάεη έηζη κηα δύζθνιε 

θαηάζηαζε κε ηελ ςπρνινγία ηνπ. Όια απηά δειαδή απηόο, ηώξα ηνπ βγαίλνπλε. Έρεη 

απνζπξζεί αο πνύκε. Όρη πσο δελ ελδηαθέξεηαη, αιιά δελ κπνξεί λα βνεζήζεη.»(θα Γ., 2 

παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 
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Η κειέηε ησλ Halletal.(2012) πεξηγξάθεη πσο νη ζεηηθέο εθηηκήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, 

νη πεγέο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο λα αληηκεησπηζηεί έλα πξφβιεκα ζπλδένληαη εδψ κε ηελ 

ειαζηηθόηεηα(resiliency) ηεο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο. Έλα ζπλνλζχιεπκα(pile-

up) απφ ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, αξλεηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ε έιιεηςε πεγψλ αληίζηαζεο, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλν ζηξεο αξγφηεξα. Οη αγρσκέλνη γνλείο δήισλαλ έιιεηςε 

ππνζηήξημεο θαη δπζθνιία ζην λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αδειθψλ. Έηζη ζεηηθέο 

εθηηκήζεηο, πεγέο ζηήξημεο θαη ε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα ιχλνπλ έλα 

πξφβιεκα, ζπλεηζθέξνπλ ζην λα ιεηηνπξγεί ε νηθνγελεηαθή ειαζηηθφηεηα σο πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο απέλαληη ζην άγρνο. Η ζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη νη γνλείο δελ είλαη κφλνλ 

επαγγεικαηηθή αιιά θαη απφ γνλείο, γείηνλεο, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, εθπαηδεπηέο θαη ην επξχ 

θνηλφ. Δλψ παξάιιεια πξνζθέξνληαο θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε φζνπο αιιειεπηδξνχλ κε ηα 

παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, κπνξνχλ επίζεο λα κεησζνχλ νη αγρσηηθνί 

παξάγνληεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Οη Pipp-Siegelθαη ζπλεξγάηεο(2002)αλαγλσξίδνπλ 3 είδε γνλετθνχ ζηξεο. ηξεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζην παηδί, παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

γνλέα ή παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζρέζε παηδηνχ- γνλέα. Σν άγρνο πνπ βηψλνπλ νη 

κεηέξεο παηδηψλ κε απψιεηα αθνήο κειεηά ε Pipp-Siegel θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο(2002) είλαη 

πην έληνλν αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πνπ αληηιακβάλνληαη σο ελνριεηηθέο ηηο θαζεκεξηλέο 

ηαιαηπσξίεο πνπ βηψλνπλ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην άγρνο ηνπο είλαη ε ζπρλφηεηα πνπ 

βηψλνπλ απηέο ηηο ηαιαηπσξίεο, ε θνηλσληθή ζηήξημε πνπ δέρνληαη θαη ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ν Hastings θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ(2002) βξήθαλ ζε 

έξεπλα ηνπο φηη φζν πην πςειά ήηαλ ηα επίπεδα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ηφζν πην κεγάιε αίζζεζε πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο δήισλαλ νη 

κεηέξεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Απηφ εμεγείηαη κάιινλ απφ ηελ αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πνπ ληψζνπλ, θέξλνληαο εηο πέξαο ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο θξνληίδαο ηεο ζνβαξήο 

αλαπεξίαο.  

Ο Κσηζφπνπινο(2014) πάλησο κειεηψληαο ηνπο γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ βξήθε φηη 

είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ζηξεο θαη ζπρλφηεξα ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο. Η αληίδξαζε ηνπ ελφο γνλέα ζην άγρνο βξηζθφηαλ θαηά αλαινγία κε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ άιινπ γνλέα. ίγνπξα πάλησο ε αξηηφηεξε θνηλσληθή θξνληίδα κείσλε ηα 

επίπεδα ηνπ ζηξεο. πσο ππνζηεξίδεη θη ν Higgings(αλαθέξεηαη ζηνΚσηζφπνπινο, 2014) νη 

«αγρσκέλεο» νηθνγέλεηεο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν βαζκφ ζπλνρήο, ρακειφηεξα επίπεδα 

ζπδπγηθήο επηπρίαο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Οη MacDonald θαηHastings(2010) 
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βξήθαλ φηη νη παηέξεο πνπ εξγάδνληαλ εθηφο ζπηηηνχ, είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

εκπιαθνχλ κε ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ θαη κε έξγα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ γνλετθφ 

ξφιν. ηαλ φκσο ν παηέξαο εκπιέθεηαη ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία, ηφηε ε 

κεηέξα βηψλεη ιηγφηεξν άγρνο. Καηαιπηηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπδπγηθήο 

ζρέζεο εκθαλίδεηαη λα είλαη ε απνδνρή ηνπ λα έρεηο έλα παηδί κε αλαπεξία απφ ηνπο άλδξεο, 

ελψ γεληθφηεξα ε απνδνρή θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο είλαη 

θνκβηθά γηα ηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο(Huangetal, 2011). Γηα ηνπο άλδξεο ζπλήζσο είλαη πην 

δχζθνιν λα δερζνχλ φηη έρνπλ έλα παηδί κε αλαπεξία. Δίλαη πεξηζζφηεξν πεξήθαλνη θαη 

βξίζθνληαη ζε άξλεζε, φπσο πεξηγξάθνπλ Μεμηθαλέο κεηέξεο ζηελ έξεπλα ησλ 

WilgoshandScorgie(2006). Καη απηφ είλαη θη έλαο ιφγνο πνπ πνιιά αληξφγπλα φηαλ 

απνθηνχλ παηδί πνπ δηαγηγλψζθεηαη κε θάπνηα ζνβαξή αλαπεξία, νδεγνχληαη ζην δηαδχγην. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Huangθαη ζπλεξγάηεο(2011) βξήθαλ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε 

κεηέξεο πσο ε απφθηεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία κπνξεί λα έρεη αληίξξνπα απνηειέζκαηα, 

κε θάπνηεο απφ ηηο κεηέξεο λα δειψλνπλ ηελ βειηίσζε ησλ ζπδπγηθψλ ηνπο ζρέζεσλ ελψ 

άιιεο λα πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ γάκνπ ηνπο. ηελ έξεπλα ησλ Gliddenθαη 

ζπλεξγαηψλ(2006) απνθαιχπηεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θνηλσληθήο πίεζεο θαη 

κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ παηεξάδσλ παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί κάιινλ 

δηφηη νη γνλείο πξνρσξνχλ ζηελ πηνζεζία αθφηνπ έρνπλ πξψηα εξεπλήζεη δηεμνδηθά θαη έρνπλ 

πξνεηνηκαζηεί απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη αθνχ είλαη ζχκθσλνη γηα ηελ θαηάζηαζε θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θξνληίδαο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία. 

Μηα άιιε έξεπλα ησλ Cuzzocreaθαη ζπλεξγαηψλ(2013) κειεηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηα επίπεδα άγρνπο πνπ βηψλνπλ γνλείο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ εμειηθηηθνχ θχθινπ. ε γεληθέο γξακκέο νη γνλείο απηνί 

αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο πςειά επίπεδα άγρνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαζψο ηα παηδηά ηνπο 

ζεσξνχληαη γηα πάληα παηδηά. Οη γνλείο φκσο αηφκσλ κε αλαπεξία ειηθίαο 50 κε 60 εηψλ, 

δειψλνπλ πσο παξά ην άγρνο, απνθηνχλ θαιχηεξεο ηερληθέο αληηκεηψπηζήο ηνπ θάηη πνπ 

νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Χο πξνο ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαζξέθνπλ ηα παηδηά ηνπο, νη γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξία αλεμαξηήησο ειηθίαο δξνπλ 

ελεξγά κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Δμεγνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κε 

πην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν θαη ηελ ξπζκίδνπλ κε άθακπηνπο θαλφλεο.  

ε έξεπλά ηνπο νη Argyrakouli θαη Zafiropoulou(2003) βξήθαλ φηη νη γπλαίθεο 

επεξεάδνληαη πην εχθνια απφ ηνλ θνηλσληθό ζηηγκαηηζκό. ηελ Διιάδα ν θνηλσληθφο 

ζηηγκαηηζκφο είλαη αθφκε έληνλνο θάλνληαο ηηο κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία λα ληψζνπλ 
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παγηδεπκέλεο. κσο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ηφζν ιηγφηεξν 

θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη. Απηφ ελδέρεηαη λα ζπκβαίλεη δηφηη πηνζεηνχλ θαιχηεξεο 

ζηξαηεγηθέο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ. Δπηδξά επίζεο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο πνπ 

ιεηηνπξγεί πξνο ππεξάζπηζή ηνπο, ελψ φζν πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ, ηφζν κεγαιχηεξε ε 

απηνπεπνίζεζε ηνπο, ίζσο δηφηη έηζη κνηξάδεηαη ν πφλνο θαη ε απνγνήηεπζε ηνπ φηη 

απέθηεζαλ έλα παηδί κε αλαπεξία αιιά θαη νη επηδηψμεηο, ζηα άιια αδέιθηα φπνπ 

επεθηείλεηαη ην εχξνο θξνληίδαο. 

«Γηα ηνλ μέλν θόζκν ηη λα πεηο; Κη εγώ δελ είκαη άλζξσπνο ν νπνίνο αλνίγνκαη πνιύ. Θα 

θάηζσ αο πνύκε,  εηδηθά ζηελ αξρή πνπ ηελ έβιεπα θαη ήηαλ πνιύ καδεκέλε, νξίζηε ηώξα θαη κε 

ζηελαρσξνύζε, θαη ληξεπόκνπλα ζπγρξόλσο. Γηαηί κε γλσξίδαλε πάξα πνιύο θόζκνο ζην Ρ. θαη 

ηελ βιέπαλε έηζη καδεκέλε ε δελ δειαδή, ληξεπόκνπλα, δελ ήζεια- δελ ήζεια ηνλ νίθην. Απηό, 

απηό δελ ήζεια. Να κε βιέπεη ν άιινο θαη λα ιέεη πσπσπσ ηη έπαζε ε ηάδε ή ηη έπαζε κε ην 

παηδί ζνπ ηη απηά. Απηό δελ ην ‘ζεια. Με ηξέιαηλε. Γελ ην άληερα.[…] Έρνπλε πεξάζεη δέθα 

ρξόληα, αιιά δελ ην απνδέρνκαη.»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 

Αλάινγε βαξχηεηα έρεη ην ζηίγκα θαη ζε άιιεο θνπιηνχξεο, φπσο ε Σατβαλέδηθε, πνπ 

θέξεη ηηο θαηαγσγέο ηεο απφ ηελ Κηλέδηθε θνπιηνχξα. Η Huang θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2011) 

πεξηγξάθνπλ πσο ην ζηίγκα θέξλεη ληξνπή ζηελ νηθνγέλεηα. ηελ Σαηβάλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ην «πξφζσπν» ελφο αηφκνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Καη πνιιέο θνξέο θαζψο ε 

αλαπεξία είλαη έλα γεγνλφο πνπ δελ αληηζηξέθεηαη, νη αληηδξάζεηο ηνπ πεξίγπξνπ θάλνπλ 

πνιιέο νηθνγέλεηεο λα πηζηέςεη φηη έρεη αηηκσζεί ην πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο(«lossofface»). 

Οη νηθνγέλεηεο ηφηε ληψζνπλ απμεκέλν άγρνο απφ ηελ ληξνπή θαη ηελ ελνρή. Απηή ε ληξνπή 

απέλαληη ζην πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο νδεγεί ζηελ απψιεηα ηνπ θχξνπο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Έηζη νη νηθνγέλεηεο πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ ηελ αλαπεξία, θάηη πνπ πξνθαιεί επηπιένλ 

άγρνο ζηελ κεηέξα(Wangetal, 2011). πλερίδνληαο, ζηελ ίδηα έξεπλα ε Huang θαη νη 

ζπλεξγάηεο πξνηείλνπλ βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο, ψζηε νη Σατβαλνί λα απνθηήζνπλ πην ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ αλαπεξία. ηελ Διιάδα, ε Nikolaraiziθαη νη ζπλεξγάηεο(2005) 

εμέηαζαλ πσο επεξεάδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζηα ζέκαηα αλαπεξίαο. ηελ έξεπλα 

ηνπο πξνζπάζεζαλ λα δνπλ πνηεο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη 

ζηελ αλαπεξία. ε γεληθέο γξακκέο ηα παηδηά ζηελ Διιάδα θάλεθε λα είλαη αλνηθηά απέλαληη 

ζηελ αλαπεξία, φκσο ζε έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν. Γελ θάλεθε λα θαηαλννχλ θαη λα 

απνδέρνληαη πιήξσο ηα άηνκα  κε εηδηθέο αλάγθεο. ε απηφ βξήθαλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν δελ 

παίδνπλ κφλν ηα πηζηεχσ ησλ γνλέσλ ηνπο αιιά θνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε εκπεηξία ηνπ 
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ζρνιείνπ. Γειαδή νη απφςεηο ησλ δαζθάισλ, ε δηδαθηέα χιε πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν, νη 

εκπεηξίεο κέζα ζηελ ηάμε. Καζψο θαη νη  άκεζεο θαη έκκεζεο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ ηα 

παηδηά κε αλζξψπνπο θαη γεγνλφηα θαη εηδηθά κε ζπγγελείο, γλσζηνχο θαη θίινπο. Άξα είλαη 

κεγάιε ε πξνζθνξά ηνπ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία θαη 

ηα λεπηαγσγεία γηα ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ ζηάζεσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, μεθηλψληαο 

απφ ηα παηδηά. Γπζηπρψο φκσο ε ίδηα έξεπλα βξήθε φηη ζε ζχγθξηζε κε ηηο καζεηηθέο ηάμεηο 

ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε Διιάδα είρε κηθξή αληηπξνζψπεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία, ελψ 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ κεξηκλνχζε γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα(θαη κέζα 

απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηξαηεγηθέο, εθζέζεηο, βηβιία, ή άιια κέζα). Απηφ νδεγεί 

ηα παηδηά ζην λα απνδέρνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία κε έλαλ επηθαλεηαθφ ηξφπν, 

δηαηεξψληαο αληηιήςεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ άγλνηα, ηνλ θφβν γηα ην δηαθνξεηηθφ θαη ηελ 

αλαζθάιεηα. χκθσλα κε λφκν ηνπ 2008(3699/2008) ζηελ Διιάδα καζεηέο κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε 

παξάιιειε ππνζηήξημε εηδηθνχ πξνζσπηθνχ, ζε εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια 

ζηειερσκέλα Σκήκαηα Έληαμεο κέζα ζηα ζρνιεία γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ή φηαλ ε θνίηεζε θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ιφγσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ζε 

απηνηειείο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ζε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα άιισλ δνκψλ(πρ. λνζνθνκεία, θέληξα 

απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ) ή κε δηδαζθαιία ζην ζπίηη(φηαλ απηή θξίλεηαη 

αλαγθαία).  

 «Δίλαη ξηςνθίλδπλν λα πξνζπαζνχκε λα γεληθεχζνπκε έλλνηεο φπσο νη αλάγθεο, νη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη νη αμίεο ησλ νηθνγελεηψλ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ. Γπν νηθνγέλεηεο δελ είλαη πνηέ ίδηεο. Πφζν κάιινλ φηαλ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Χζηφζν φιεο νη νηθνγέλεηεο έρνπλ έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Τηνζεηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο ή ηεο θξίζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θξνληίδα ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία ή απφ ζρεηηθά 

ζέκαηα.»(Cartledgeζην Xu, 2007)  

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο άγρνπο ησλ γνλέσλ είλαη ε αξλεηηθή 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δηαθφξσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ζηήξημεο, παξά νη ηδηφηεηεο 

ηνπ παηδηνχ. Γηα ηηο κεηέξεο ε αξλεηηθή εθηίκεζε αθνξά ζπλήζσο ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, ελψ γηα ηνπο παηέξεο ε έιιεηςε θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπ 

παηδηνχ, ηελ νπνία βηψλνπλ(Saloviitaetal., 2003). 
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Σν πψο νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα άγρε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θξνληίδα ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, θαζνξίδεη ηελ επκάξεηα ηεο νηθνγέλεηαο. ε γεληθέο 

γξακκέο νη γνλείο αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ είηε 

εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα, είηε ζην ζπλαίζζεκα. Οη ηερληθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα, 

ζπλήζσο πξνθαινχλ πςειφηεξα επίπεδα ζχγρπζεο θαζψο εκπιέθνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ(Essexetal., 1999). Δλψ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ επηθεληξσκέλεο ζην πξφβιεκα έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ρακειφηεξα επίπεδα 

άγρνπο(Hastingsetal., 2002). Σν κνληέιν ελίζρπζεο(buffering) ππνζηεξίδεη φηη ε θαιή 

πνηφηεηα δσήο ησλ γνλέσλ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πηνζεηνχλ ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ ζηξεο. Δλψ ην κνληέιν ησλ άκεζσλ 

επηδξάζεσλ(directeffects) ιέεη φηη νη ηερληθέο απηέο επεξεάδνπλ αλεμαξηήησο επηπέδνπ 

ζηξεο.(Essexetal., 1999). 

πγθεληξσηηθά νη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο γνλείο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Burr&Klein(φπσο αλαθέξνληαη ζην Taanilaetal., 2002)είλαη: Γλσζηηθέο, 

πλαηζζεκαηηθέο, ε ζέκαηα ζρέζεσλ, Δπηθνηλσλίαο, Κνηλφηεηαο, Πλεπκαηηθέο θαη 

Πξνζσπηθήο Αλάπηπμεο. Οη πην ζπλήζεηο ζηξαηεγηθέο γηα πςειή επίδνζε ησλ νηθνγελεηψλ 

είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθόξεζε πάλσ ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ. Καη 

εηδηθά ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ δηάγλσζε θαη ηελ θξνληίδα, δηφηη δίλεη ζηνπο γνλείο 

κηα ζεηηθή αληίιεςε γηα ην κέιινλ. Σερληθέο επίζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απνδνρή ηεο 

θαηάζηαζεο. Σερληθέο πνπ αθνξνχλ ηελ θαιή ζπλεξγαζία θαη ζπλνρή κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

δηφηη δίλεη ζηα κέιε κηα αίζζεζε ζπληξνθηθφηεηαο. Απηφ θαίλεηαη απφ ην πσο κνηξάδεηαη ε 

θξνληίδα ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ αλάκεζα ζηα κέιε. Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ θνηλσληθή ζηήξημε θαη ηδηαίηεξα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ηνπο γνλείο. 

Η επηθνηλσλία κε άιινπο γνλείο κέζα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα αμηνινγείηαη σο πνιχ 

ζεκαληηθή. Οη γνλείο κπνξνχλ κέζα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο γηα 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο αλαπεξίαο. Οπζηψδεο είλαη θαη ε ζηήξημε απφ θίινπο θαη ζπγγελείο. 

ηξαηεγηθέο αθνξνχλ θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην άλνηγκα,δειαδή ηα κέιε 

λα εθθξάδνπλ αλνηθηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Καη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 

πξνζσπηθέο πεγέο, δειαδή ην λα απνιακβάλνπλ νη γνλείο ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ή λα 

θάλνπλ θάηη καδί. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ βειηίσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο(Taanilaetal., 2002). ηελ έξεπλα ησλ Taanilaθαη ζπλεξγαηψλ(2002) νη 

νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ απέδηδαλ δηέθεξαλ, απφ 

ηηο νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ νη ζηξαηεγηθέο δελ είραλ επηηπρία, ζε πέληε ηνκείο. Γηέθεξαλ ζηηο 
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αξρηθέο εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή, ηελ δξάζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ 

δέρνληαλ. 

Η πην ζπλήζεο ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ζπλήζσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

βάζε ζρεδίνπ(planfulproblemsolving) θαη ε δεχηεξε πην ζπρλή ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο 

ζηήξημεο. Σειεπηαία ζε πξνηίκεζε βξίζθεηαη πάληα ε απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

πξνηειεπηαία ε απνδνρή ηεο επζχλεο(Essexetal., 1999).Οη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο 

ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα. Γηφηη νη κεηέξεο είλαη ηα θχξηα πξφζσπα θξνληίδαο 

θαη αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο κε άιινπο κε ζηφρν ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο(Essexetal., 

1999), γη απηφ κάιινλ απνθηνχλ θαη ηελ ππεπζπλφηεηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα λα ιχζνπλ 

απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην παηδί(Gliddenetal., 2006). Οη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο παηέξεο. ηαλ ν παηέξαο είλαη πην απφκαθξνο 

πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε, ε πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ κεηψλεηαη. H 

ζηξαηεγηθή ηεο παζεηηθήο εθηίκεζεο(passiveappraisal) αληηθαηνπηξίδεη κηα παζεηηθφηεηα θαη 

κηα ππφθπςε ζηελ κνίξα. Δλψ ε ζηξαηεγηθή ηεο αλαδήηεζεο θνηλσληθήο ζηήξημεο έλαλ 

ελεξγφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδνληαη νη ζσζηέο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο. Δίλαη 

ηεξάζηηνο ν αληίθηππνο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγέλεηεο. Κάπνηεο έρνπλ ηελ δχλακε λα 

αληαπεμέιζνπλ, ελψ θάπνηεο άιιεο ρξεηάδνληαη ζηήξημε γηα λα πξνζαξκνζηνχλ κε 

επηηπρία.(Krstic&Oros, 2012). 

Ο αληίθηππνο ελφο ζηξεζνγφλνπ γεγνλφηνο, φπσο ε χπαξμε κηαο ζνβαξήο αλαπεξίαο 

ηνπ παηδηνχ, γηα κηα νηθνγέλεηα είλαη ην απνηέιεζκα επίδξαζεο πνιιαπιψλ παξαγφλησλ. Γηα 

ηελ ηαπηφρξνλε εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ δεκηνπξγήζεθε ην δηπιφ κνληέιν ABCX, 

ην νπνίν εμεηάδεη ηαπηφρξνλα ην ζηξεζνγφλν γεγνλφο, ηνλ αληίθηππν ηνπ άγρνπο θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ κεζνιαβνχλ ζε ζρέζε θαη κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ(Saloviitaetal., 

2003). Έρεη ζαλ δπν θχξηεο κεηαβιεηέο ηηο πεγέο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπο νξηζκνχο 

πνπ απηή δίλεη ζηηο θαηαζηάζεηο. Ή φπσο αιιηψο ζπλαληψληαη ζηελ βηβιηνγξαθία εμσηεξηθέο 

θαη εζσηεξηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ(Xu, 2007). Σν κνληέιν απηφ 

φηαλ εθαξκφδεηαη αμηνινγεί δηαξθψο ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη πηνζεηεί λέεο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο φπνηε είλαη απαξαίηεην. Δίλαη κηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ νηθνγελεηψλ(Xu, 2007).ε έξεπλα ησλ Saloviitaθαη 

ζπλεξγαηψλ(2003), αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ην δηπιφ κνληέινABCX παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην άγρνο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία. ηνπο παξάγνληεο απηνχο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, νη αξλεηηθέο θαη νη ζεηηθέο 
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ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, ε ζπδπγηθή ζρέζε θαη ην θαηά πφζν νη γνλείο εθηηκνχζαλ ηελ 

θαηάζηαζε σο θαηαζηξνθηθή.  

 Δλ θαηαθιείδη ζεκαληηθή εζσηεξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ε επαλαπιαηζίσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο(reframing) (Xu, 2007). Γηα ηνπο Hastings θαη ζπλεξγάηεο(2002) νη κεηέξεο πνπ 

εθάξκνδαλ ζηξαηεγηθέο ζεηηθήο επαλαπιαηζίσζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, είραλ 

ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ηνλ αληίθηππν ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Η ζεηηθή 

επαλαπιαηζίσζε γεγνλφησλ ηα θάλεη πην δηαρεηξίζηκα. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

είλαη ε αληίιεςε φηη ε νηθνγέλεηα έρεη ηε δχλακε λα ιχζεη ηα εζσηεξηθά ηεο πξνβιήκαηα ή ε 

άπνςε «λα δείμνπκε φηη είκαζηε δπλαηνί». Η ζηξαηεγηθή απηή θάλεη δχζθνιεο θαη επψδπλεο 

θαηαζηάζεηο, λα απνθηήζνπλ λφεκα κέζα απφ λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη έηζη λα γίλνπλ θαη πην 

απνδεθηέο. Οη  γνλείο απνδέρνληαη ηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα σο αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηεο 

δσήο θαη αλαδεηνχλ ιχζεηο κε ζεηηθφ ηξφπν, ρσξίο λα απνζαξξχλνληαη. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθεξζνχλ νη αλάγθεο ησλ γνλέσλ θαη νη πεγέο ζηήξημεο πνπ νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα παξέζεζαλ.  

 

ΠΖΓΔ ΣΖΡΗΞΖ: Οι δσζεύρεηες ενιζτύζεις 

Απφ ηελ κειέηε ηεο εκπεηξίαο ησλ γνλέσλ πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε αλαπεξία, 

πξνθχπηεη φηη πεγή δχλακεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ή αλακέλεηαη 

απφ εθείλνπο λα είλαη άλζξσπνη θαη δηεξγαζίεο ή πφξνη. Γνλείο αλέθεξαλ φηη εθηηκνχζαλ ηελ 

θαιή εμππεξέηεζε, ελφο επξένο θάζκαηνο αλζξψπσλ πνπ ηνπο παξείραλ βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημε(Whiting, 2014). ε έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ κε άηνκα κε 

αλαπεξία, ε πξψηε αλάγθε ησλ γνλέσλ θάλεθε λα είλαη ε ειπίδα γηα ηελ αλακνλή θαη ηελ 

θαηάθηεζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, θη έπεηηα ε αλάγθε γηα ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλαπεξία θαη αλάγθεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο(Chiuetal., 2013).  

Οη παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί κε ηα άηνκα πνπ 

θξνληίδνπλ παηδηά κε αλαπεξία γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ. Η αλάπηπμε απηψλ ζπλδέεηαη 

κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ειαζηηθφηεηαο(resilience) ηεο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο 

θαη ηα ζεηηθά καθξνρξφληα απνηειέζκαηα θαζψο θαη κε βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο θαη 

πγείαο ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε αλαπεξία(Ganottietal., 2013). πσο ηνλίδνπλ νη 

Hoθαη ζπλεξγάηεο(2013), ε ππνζηήξημε πξέπεη λα παξέρεηαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. 
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Ο Ellis θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ(2002) θαηέγξαςαλ ηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ κε 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε θάπνηεο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία 

ηνπ παηδηνχ. ηα απνηειέζκαηα ηνπο βξήθαλ φηη ε λνχκεξν έλα αλάγθε ησλ γνληψλ απηψλ 

είλαη ε αλάγθε γηα πιεξνθόξεζε. Η αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε πάλσ ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο θαη εηδηθά πάλσ ζε ηερληθέο δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ, ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ. ζν πην κηθξφ ήηαλ ην παηδί, ηφζν κεγαιχηεξεο ε αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο θη 

απηφ δηφηη νη γνλείο δελ είραλ πξφηεξε εκπεηξία κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο(MacDonald&Hastings, 2010).  Άιιεο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθέο 

είλαη ε βνήζεηα ζηε ζπλεγνξία ηνπ παηδηνχ, ε ζηήξημε ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ε επθαηξία γηα πξνζσπηθφ ρξφλν. Οη εξεπλεηέο(Ellisetal., 2002) θάλνπλ κάιηζηα θαη 

πξνηάζεηο ζηήξημεο γηα ηνπο γνλείο κε νκάδεο πιεξνθφξεζεο, γξαπηφ πιηθφ πάλσ ζηα 

ζέκαηα αλαπεξίαο θαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ. 

Η αλάγθε απηή γηα πιεξνθφξεζε ηνλ πξψην θαηξφ κεηά ηελ δηάγλσζε αλαδείρζεθε 

θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Οη κεηέξεο κίιεζαλ γηα αλάγθε ςπρνζεξαπεπηηθήο 

ππνζηήξημεο, έγθπξεο ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιψλ γηα ηηο πεγέο βνήζεηαο(Κσηζφπνπινο, 

2014).  

«Γειαδή αλ είρα αο πνύκε ηόηε κηα ππνζηήξημε ςπρνινγηθή λα κε θαζνδεγεί θάπνηνο, ίζσο λα 

κελ ήηαλ ε Χ. έηζη πνπ είλαη ηώξα. Γελ είρα όκσο, δελ είρα θάπνηνλ λα κε θαζνδεγήζεη λα κνπ 

πεη θάλε απηά απηάαπηά. Να πάσ ζ’ έλαλ ςπρνιόγν λα ηνπ πσ ηη αηζζάλνκαη θαη λα κε βνεζάεη 

απηόο λα πξάηησ απηό ζσζηά.»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 

ηελ έξεπλα ηνπ Whiting(2013), νη γνλείο πεξηέγξαθαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εθηηκνχζαλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο εμππεξεηνχζαλ. Γήισλαλ πσο αλαγλψξηδαλ ην 

ρηίζηκν κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, ηελ δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο ζρέζεο ζηήξημεο θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα λα ηνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο πέξα απφ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη θάζε ψξα ηεο 

κέξαο. Γεληθά νη κεηέξεο δήισλαλ φηη έρνπλ βνεζεζεί απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη εηδηθά φηαλ θέξνληαλ ζηα παηδηά ηνπο κε αλζξψπηλν ηξφπν, ζε κηα ζρέζε 

θνηλήο εθηίκεζεο(Fisher&Goodley, 2007). Οη ππεξεζίεο πνπ εθηηκνχληαλ σο πην πνιχηηκεο 

ήηαλ απηέο πνπ ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα απφ ηα θαζήθνληα ηνπο, 

θαη ππεξεζίεο πγείαο, θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πξφζβαζεο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε(Whiting, 

2013). 
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Αξθεηέο θνξέο αλαθέξεηαη γηα ηνπο γνλείο κε παηδηά κε αλαπεξία, πσο ε επαθή ηνπο 

κε άιινπο γνλείο ζηελ ίδηα ζέζε ηνπο βνεζά(Hastingsetal., 2002). Κάπνηνη άιινη επίζεο 

έρνπλ κηιήζεη γηα ηελ ζεξαπεπηηθή πξνζθνξά ελφο γθξνππ γνλέσλ(Huber, 1979).Οη Iscoeθαη 

Bordenon(1985) είραλ θάλεη κηα πξφηαζε ζρεηηθά κε έλα γθξνππ ππνζηήξημεο γνλέσλ κε ηνλ 

ηίηιν «pilotparents». ε απηφ ην πξφγξακκα, έλαο γνλέαο πνπ έρεη ήδε βηψζεη αξθεηά 

πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη ζπλαθή ζέκαηα, ελεκέξσλε έλαλ λέν 

γνλέα ή έλαλ γνλέα πνπ δεηάεη βνήζεηα. Ο δηεπζχλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θξφληηδε λα 

ηαηξηάμεη γνλείο αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ πεξηπηψζεσλ. ηνπο γνλείο παξέρνληαλ έηζη 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη πιεξνθφξεζε απφ θάπνηνλ πνπ έρεη βξεζεί ζηελ ίδηα ζέζε. 

Απηφ ην πξφγξακκα αθνξνχζε φκσο θπξίσο λένπο γνλείο κε κηθξά παηδηά. 

Μηα άιιε πξφηαζε απφηνπο Wilgoshθαη Scorgie(2006) αλαθέξνληαλ ζε έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ησλ γνλέσλ σο ζηξαηεγηθή παξέκβαζεο 

κεηά ηελ δηάγλσζε. Σν κνληέιν νλνκάδνληαλ «parenttransformationalprocesses» θαη έδηλε 

έκθαζε ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Καζφηη νη αληηιήςεηο ησλ νηθνγελεηψλ δηαθέξνπλ απφ 

απηέο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη απηφ νθείιεηαη ζε ζέκαηα θνπιηνχξαο. Σν κνληέιν ζηφρεπε 

ζηελ αιιαγή αληίιεςεο ηνπ γνλέα. Βαζίδνληαλ ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεηηθήο αληίιεςεο 

ηεο θαηάζηαζεο. Σνκνληέιναπηφμεθηλνχζεζέηνληαοηξεηοθαηεγνξίεοεξσηήζεσλζηνπογνλείο: 

εξσηήζεηο γχξσ απφ ηελ ηξνρηά ηεο δσήο θαη ηελ ηαπηφηεηα, εξσηήζεηο ππαξμηαθνχ 

λνήκαηνο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Καζψο νη γνλείο 

απαληνχζαλ απηέο ηηο εξσηήζεηο, ελεξγνπνηνχληαλ δηεξγαζίεο θαηαζθεπήο εηθφλσλ, 

λνήκαηνο θαη επηινγψλ. ηαλ παξαηεξνχληαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αληίιεςε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ είρε πεηχρεη ηελ «κεηακφξθσζε».  

Μηα αθφκε πξφηαζε απφ ηνπο Kreiviniene θαη ζπλεξγάηεο(2013), δίλεη θαηεπζχλζεηο 

ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη κηα νηθνγέλεηα κε παηδί κε 

αλαπεξία. Η πξφηαζε απηή ζηεξίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θαλδηλαβηθήο ζεσξίαο 

Γξαζηεξηφηεηαο(ScandinavianActivityTheory) πνπ κηιάεη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο. ηελ πξφηαζε ηνπο απηή κηινχλ γηα ηνλ ξφιν ελφο θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ 

σο δηακεζνιαβεηή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο γηα ην παηδί θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο σο ππνθείκελν αιιειεπηδξά κε έλα δίθηπν πνιιψλ 

επαγγεικαηηψλ γηα λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, πνπ είλαη ην 

αληηθείκελν. Σν κνληέιν απηήο ηεο εμσηεξηθήο πεγήο ζηήξημεο εμαξηάηαη απφ ηηο εζσηεξηθέο 
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ηδηνηξνπίεο ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη απφ ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Η ζηήξημε 

πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αξκνλίαο, θαζψο νη 

νηθνγέλεηεο απηέο είλαη επάισηεο ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο 

ηνπ άγρνπο πνπ βηψλνπλ. 

Κάπνηεο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, βξίζθνληαλ ζε άιιε 

επξσπατθή ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηάγλσζεο θαη δέρζεθαλ ηελ ζηήξημε εηδηθνχ 

πξνζσπηθνχ, εηδηθά ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ. Γήισζαλ κάιηζηα πσο εάλ 

δελ είραλ εθπαηδεπηεί θαηαιιήισο νη γνλείο ζηελ θξνληίδα ηνπ λεπίνπ, δελ ηνπο έδηλαλ ην 

παηδί απφ ην λνζνθνκείν. Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ απέρεη καθξάλ απφ ηελ ειιεληθή. 

«Δδώ βιέπεηε όηη ε Διιάδα είλαη ράιηα ζε απηά ηα δεηήκαηα ηίπνηα».(θα Α., 3 παηδηά, ει. 

παηδηνύ κε αλαπ.: 43) 

Η ζηήξημε απφ πιεπξάο θξάηνπο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο. 

Πξάγκαηη νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ κε άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλεζπρία γηα ην νηθνλνκηθφ επ δελ απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ 

ζηαζεξφ εηζφδεκα(Hoetal., 2013) θαζψο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη ζεκαληηθφο δείθηεο 

πξφβιεςεο ηεο θαιήο πνηφηεηαο δσήο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε 

αλαπεξίεο(Norlin&Broberg, 2013). Σα πεξηζζφηεξα άηνκα θξνληίδαο ζε απηή ηελ κειέηε 

φκσο δήισζαλ κηα απνγνήηεπζε γηα ηα εκπφδηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη 

πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα ηελ έιιεηςε κέξηκλαο απφ ην θξάηνο. πγθεθξηκέλα ε 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ην 

αλαπεξηθφ επίδνκα πξφλνηαο, ην νπνίν φπσο δήισζαλ νηθνγέλεηεο ζηελ παξνχζα έξεπλα, δελ 

ήηαλ αξθεηφ λα θαιχςεη νχηε ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. Οη θαηεγνξίεο αλαπεξίαο πνπ 

δηθαηνχληαη κεληαίν πξνλνηαθφ επίδνκα είλαη νη ηπθινί, νη θσθνί, ηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, νη πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, ηα άηνκα πνπ θέξνπλ AIDS – 

αηκνξξνθηιία, άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θηλεηηθή αλαπεξία θάησ άθξσλ ζε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ 

ή αθξσηεξηαζκφ δχν πνδηψλ, θαη νη Υαλζεληθνί.  

Σν Αλαπεξηθφ Απηνθίλεην, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ θπξίσο γηα ηα κεησκέλα ηέιε 

θπθινθνξίαο πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη θαη ηελ δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο πνπ ηνπο δίλεη, είλαη κηα αθφκε παξνρή ηνπ θξάηνπο. Καζψο θαη ε θάξηα 

κεηαθηλήζεσλ γηα κεησκέλν εηζηηήξην ή δσξεάλ κεηαθηλήζεηο(αλάινγα ηελ αλαπεξία) ζηηο 

κεηαθηλήζεηο κε ηα ππεξαζηηθά ΚΣΔΛ, ΟΔ, κε πινία θαη κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. 
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Γίλνληαη επίζεο εθπηψζεηο απφ ηνλ ΟΣΔ ζην ίληεξλεη θαη ζηελ ηειεθσλία θαη έθπησζε ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, φπσο ε ΓΔΗ θαη ε ΓΔΤΑ. Κάζε ρξφλν γίλεηαη εηδηθή 

θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. Δπηπιένλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα γηα άηνθν 

δάλεην γηα θαηαζθεπή ή αγνξά θαηνηθίαο θαη δηθαηνχληαη άδεηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

πεξηπηέξνπ.  

Άιιεο παξνρέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αθνξνχλ ηελ 

εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη Σερληθά 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. Σελ παξνρή ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Νέσλ(Δθπησηηθή Κάξηα γηα 

εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνιηηηζκνχ, θαηαζηεκάησλ, δηαζθεδάζεσλ, εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπξηζκνχ) ή ηεο Κάξηαο Πνιηηηζκνχ(κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ) γηα δσξεάλ 

πξφζβαζε ζε φια ηα κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά θαη 

εθπηψζεηο ζε ηδησηηθνχο πνιηηηζηηθνχο θνξείο. Παξέρνληαη επίζεο θνππφληα γηα θνηλσληθφ 

ηνπξηζκφ θαη δειηία γηα αγνξά βηβιίσλ ή θαη ζεάηξνπ(Σν Blog ησλ ΑκεΑ, 2010).  

Η ζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πεξηιακβάλεη θαθή πξφλνηα θαη νηθνλνκηθνχο 

δηαρσξηζκνχο.(Tsibidaki&Tsamparli, 2009). Σν ειιεληθφ θξάηνο πξφλνηαο ζηεξίδνληαλ 

αλέθαζελ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ αλεπίζεκε πξνζηαζία. Αλά ηηο θπβεξλήζεηο γίλνληαλ 

δηάθνξεο πξνζπάζεηεο, φκσο γεληθά ππάξρεη αληίζηαζε γηα ζεζκηθή αιιαγή. Η έιιεηςε απηή 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ πνιηηηθή αδξάλεηα θαη ηελ έιιεηςε 

αιιειεγγχεο(Venieris, 2003). 

«Γελ ππάξρεη ρξήκα. Γε βνεζάεη ην θξάηνο. Γε βνεζάεη ην θξάηνο. Γηα απηά ηα παηδηά.»(θα 

Σ., 7 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 34) 

Η δπζθνιία ηνπ λα εληαρζεί ην παηδί κε αλαπεξία(εδψ απηηζκφ) ζηνλ νηθνγελεηαθφ 

ηζηφ, επεηδή δπζθνιεχεηαη λα επηθνηλσλήζεη γελλά ην άγρνο ζε γνλείο θαη αδέιθηα. ηηο μέλεο 

κειέηεο δελ παξνπζηάδεηαη ην «δξάκα» ηεο Διιάδαο πνπ δελ πξνζθέξεη βνήζεηα κε 

ππεξεζίεο ζηηο νηθνγέλεηεο. Οη γνλείο αλαδεηνχλ ζηήξημε ζηελ ειεχζεξε αγνξά φπνπ ην 

θφζηνο είλαη πςειφ(Κσηζφπνπινο, 2014). Παξάιιεια ππάξρνπλ πνηθίια έμνδα, γηα 

παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε, ην ληχζηκν θαη ηε δηαηξνθή ησλ αηφκσλ απηψλ, πνπ 

πνιιέο θνξέο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο θξνληίδαο. Πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη κε ηελ εξγαζία 

ησλ γνλέσλ. Οη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ θέληξα θξνληίδαο κεηά ην ζρνιείν. Η 

θξνληίδα απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη νη εξγνδφηεο δελ είλαη ζπλήζσο ηφζν ειαζηηθνί(Whiting, 

2014). Μεηέξα πνπ κεγαιψλεη κφλε ηεο ην παηδί ηεο κε αλαπεξία, ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

ζρνιίαζε πφζν ζεκαληηθή ηεο είλαη ε βνήζεηα ηνπ ζπιιόγνπ Αγάπε, ελψ εθείλε πξνζπαζεί λα 
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ξπζκίζεη ηηο ψξεο εξγαζίαο ηεο γηα λα δνπιεχεη φζν είλαη εθεί ην παηδί. Αξκφδεη λα ηνληζηεί 

φηη ν ζχιινγνο Αγάπε είλαη «ν κνλαδηθφο θνξέαο ζην Ρέζπκλν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζε 

ελήιηθεο κε αλαπεξίεο»(www.syllogosagapi.gr). Γελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο. 

Παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δσξεάλ. Δίλαη κηα δνκή πνπ ζηήζεθε απφ ηδηψηεο θαη ηα έζνδα ηεο 

πξνέξρνληαη απφ δσξεέο, πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, ζπλδξνκέο κειψλ, ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο ηνπηθψλ θνξέσλ θαη απφ θαηαζθεπέο θαη πξντφληα ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 

ζπιιφγνπ πνπ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε. Πξνζθάησο κάιηζηα ν ζχιινγνο Αγάπε απέθηεζε 

άδεηα ίδξπζεο Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο – Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο – 

Ννεηηθή Τζηέξεζε. 

ηελ παξνχζα κειέηε νη ζπκκεηέρνληεο ζρνιίαδαλ πσο δελ κπνξνχζαλ λα ηα βγάινπλ 

πέξα κφλν κε ην επίδνκα θαη πσο θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηνπο ήηαλ νη ζπληάμεηο. Κάπνηεο 

ζρνιίαδαλ πσο πξνζπαζνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο κε αλαπεξία, 

ρηίδνληαο ηνπο ζπίηηα ή φπσο ζε κηα πεξίπησζε ήηαλ δπλαηφ, αθήλνληαο έλα θνκπφδεκα ζηελ 

άθξε. Οη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο πάλησο ήιπηδαλ ζηελ ζηήξημε ησλ αδειθψλ ζην κέιινλ. 

Οη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε αλαπεξία ζηξέθνληαη ζηελ θξνληίδα ηεο 

επξύηεξεο νηθνγέλεηαο θάηη πνπ νδεγεί ζε πςειά επίπεδα ζπλνρήο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο(Tsibidaki&Tsamparli, 2009). Με αλάινγν ηξφπν Ινξδαλέο κεηέξεο 

βηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο, θαζψο απνιακβάλνπλ ηελ ζηήξημε ηεο επξχηεξεο 

νηθνγέλεηαο(Al-Gamal&Long, 2012). Σνχξθηθεο νηθνγέλεηεο δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο γηα 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη κηθξφηεξν ζηηο πιηθέο 

ραξέο, παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, θάηη πνπ κάιινλ εμεγείηαη απφ ηηο ηζιακηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηζρπξφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ νηθνγέλεηα(Meraletal., 2013). Oη νηθνγέλεηεο 

ζηελ Σαηβάλ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θξνληίδα ησλ κειψλ αθφκα θαη ηεο επξχηεξεο 

νηθνγέλεηαο. Οη αμίεο απηέο  είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ αμηνινγνχλ πςειά ηελ αλάγθε 

ηνπο γηα πεγέο ζηήξημεο θαη θξνληίδαο(Chiuetal., 2013). Καη νη νηθνγέλεηεο ησλ Λαηίλσλ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ Φακηιηζκνχ(familism). Ο θακηιηζκφο σο κηα πνιηηηζκηθή 

θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπνζεηεί ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο πάλσ απφ θάζε πξνζσπηθή 

αλάγθε θαη πξνζδνθά απφ θάζε κέινο αηνκηθά λα απνδψζεη ην θαζήθνλ ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα. 

Έηζη ε νηθνγέλεηα εκπιέθεηαη ζπιινγηθά ζην έξγν ηεο θξνληίδαο ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία(Magana, φπσο αλαθέξεηαη ζην Kaoetal., 2011).  Η δχλακε απηή ηεο νηθνγέλεηαο λα 

ζηεξίδεη ηα κέιε ηεο, φηαλ ππάξρεη έλα παηδί κε αλαπεξία ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί κε 

πνιηηηζκηθά θξηηήξηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ξφιν θαη ηελ ηεξφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο. κσο 
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δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί ην φηη θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νδεγνχλ ηνπο γνλείο 

πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ζαλ κηα άκπλα γηα λα θξαηεζνχλ.  

ηελ παξνχζα κειέηε, αξθεηέο ζπκκεηέρνπζεο απνθάιπςαλ ηνλ πφλν ηνπο γηα ηελ 

απνπζία ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο. Μηα κεηέξα πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη γηαηί ζπλέβαηλε 

απηφ. Τπέζεζε φηη ε ληξνπή ηνπο εκπφδηδε ή φηη απιά ην ζέακα ηνπ παηδηνχ ηεο ηνπο ελνριεί.  

Οη Hastings θαη ζπλεξγάηεο(2002) βξήθαλ φηη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηηο κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ε 

αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Η ζηξαηεγηθή απηή σθειεί ηηο ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ 

κεηέξσλ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε. Καη εηδηθά φηαλ νη κεηέξεο αλαδεηνχλ 

ζηήξημε απφ άιινπο γνλείο, απφ θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. Δλψ ε αλαδήηεζε ζηήξημεο απφ 

ηελ θνηλφηεηα ή απφ επαγγεικαηίεο εηδηθνχο γηλφηαλ αληηιεπηφ σο θάηη ην αξλεηηθφ απφ ηηο 

κεηέξεο. 

«Γελ ζέισ εηδηθή, ζέισ κηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, κηα εζηθή ζπκπαξάζηαζε. Απηά ηα 

πξάγκαηα. Να μέξεηο αο πνύκε όηη ζα ζεθώζεηο, ζα πάξεηο ην ηειέθσλν θαη ζα ζνπ κηιήζνπλε. 

Ή ζα ζε πάξνπλε έλα ηειέθσλν λα ζε ξσηήζνπλε πσο είζαη.»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. παηδηνύ κε 

αλαπ.: 25) 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαδεηρηεί ην πψο βηψλνπλ ηα άηνκα 

θξνληίδαο ηηο αληηιήςεηο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ θαη 

γηα ηε ζηάζε ηνπ θνληηλνχ ηνπο κε νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Οη εξσηεζείζεο δήισλαλ 

πνηθίιεο ζηάζεηο θπξίσο ησλ γεηηφλσλ ηνπο. Κάπνηνη θαίλνληαλ λα απνδέρνληαη, λα 

ζπκπαζνχλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ελψ άιινη γείηνλεο ήηαλ αδηάθνξνη ή δελ 

έδεηρλαλ θαηαλφεζε γηα ην πξφβιεκα. Απηή ε πνηθηινκνξθία ζηηο ζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ζηάζε ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο.  

 

ΣΟΥΑΜΟΗ: «Σι θα γίνει όηαν θύγω;» 

 Σα ζέκαηα ζηνραζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ ζηα άηνκα θξνληίδαο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

αηφκνπ πνπ θξνληίδνπλ, είλαη θπξίσο νη θφβνη, νη ειπίδεο θαη επρέο γηα ην κέιινλ.  Καζψο νη 

νηθνγέλεηεο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο γεξλνχλ, έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην 

εξψηεκα «ηη ζα γίλεη όηαλ θύγσ;». Οη Lefleyθαη Hatfield(1999)ππνζηεξίδνπλ φηη νη 
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πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ κε κηα θηινζνθία 

εζηηαζκέλε ζην παξφλ, ηεο ζθέςεο κηα κέξα ηε θνξά, φηαλ φκσο ν ρξφλνο πεξάζεη θαη ηα 

ζεκάδηα γήξαλζεο θαλνχλ, νη νηθνγέλεηεο απηέο αγρψλνληαη ηδηαηηέξσο γηα ην κέιινλ. ε 

απηή ηνπο ηελ αληίδξαζε, θάπνηεο νηθνγέλεηεο πξνζπαζνχλ λα ζρεδηάζνπλ ιεπηνκεξψο ην 

κέιινλ ηνπο. Αλεζπρνχλ γηα ηελ ζηέγαζε, ηα νηθνλνκηθά, ηα θνηλσληθά αιιά θαη γεληθά γηα 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ  παηδηψλ ηνπο κεηά. ηελ παξνχζα έξεπλα ην κέιινλ ήηαλ κηα έγλνηα 

πνπ βαζάληδε ηηο γπλαίθεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη γνλείο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε 

αλαπεξία θνβνχληαη γηα ην κέιινλ θαζψο δελ ππάξρεη κέξηκλα νχηε γηα θξνληίδα νχηε γηα 

απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ αηφκσλ. Πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ηθαλνπνηεηηθέο ζπληάμεηο ή λα πεξάζνπλ ηελ επζχλε ζηα αδέιθηα(Κσηζφπνπινο, 2014). 

«Γηαηί όινη απηνί ηη ζα γίλνπλε;»(θα Γ., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 22) 

«Αλ κείλνπλε ρσξίο γνλείο, ρσξίο αδέιθηα, ηη γίλεηαη; Πνπ ζα πάλε; Ση ζα γίλεη; Άληε εγώ έρσ 

ηα παηδηά κνπ. Πεο όηη αύξην κεζαύξην ηα παηδηά κνπ κεηαληώλνπλε θαη ζνπ ιέεη δελ ηελ ζέισ 

εγώ ηελ Χ. Ση ζα γίλεη απηή ε Χ.;»(θα Σ., 7 παηδηά,ει. παηδηνύ κε αλαπ.:  34) 

Η ειιεληθή πνιηηεία κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ απηψλ κέρξη ηα 18 έηε. 

Απφ θεη θαη πέξα νη νηθνγέλεηεο επηκεινχληαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα αλαδχζεθε ν θνκβηθφο ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ Αγάπε. Ο ζχιινγνο αλαιακβάλνληαο ηελ 

απαζρφιεζε ελειίθσλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη θπξίσο λνεηηθή πζηέξεζε, επηδηψθεη λα ηνπο 

κάζεη πέξα απφ γεληθέο γλψζεηο, βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πξνζσπηθήο 

θξνληίδαο θαη πγηεηλήο. Πέξα απφ ην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη, ν ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ Αγάπε 

είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαη γηαηί δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο λα απνθηήζνπλ ιίγν 

ειεχζεξν ρξφλν αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ζπλερήο θξνληίδαο. Οη εξσηεζείζεο πνπ είραλ δήζεη 

ζε άιιε επξσπατθή ρψξα ζρνιίαδαλ πσο ππάξρεη κέξηκλα απφ ην θξάηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Απηά ηα άηνκα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλσληθή 

θαζεκεξηλφηεηα. Γηα παξάδεηγκα άηνκν κε αλαπεξία ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ είρε δήζεη 

ζην εμσηεξηθφείρε ηελ δπλαηφηεηα λα δνπιέςεη θαη λα θηλεζεί απηφλνκα. κσο ζηελ Διιάδα 

αθφκα θαη ην λα θπθινθνξεί δεκνζίσο αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηακπνχ. Πσο κπνξείο λα πεηο ζε 

έλαλ ηέηνην άλζξσπν πνπ έρεη θάλεη ηαμίδηα, πνπ είλαη έλαο ψξηκνο ελήιηθαο, φηη εθφζνλ 

έρεηο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, δελ κπνξείο λα δνπιέςεηο, δελ κπνξείο λα παληξεπηείο; Η 

αδειθή ηνπ ζρνιηάδεη πψο ηελ πνλάεη λα βιέπεη έλαλ άλζξσπν λα κελ κπνξεί λα πξννδεχζεη. 

Γελ κπνξεί λα κνξθσζεί, λα θάλεη φλεηξα θαη λα ηα θαηαθηήζεη.  
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Ο πεζηκηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία 

κνηάδεη κε ηελ απαηζηνδνμία ησλ Κηλεδηθψλ νηθνγελεηψλ γηα ην κέιινλ. Καη εθεί ζε αληίζεζε 

κε ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ή βφξεην ακεξηθαληθέο ρψξεο ε κέξηκλα ηνπ θξάηνπο 

πζηεξεί. Τπάξρεη ζνβαξή έιιεηςε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη δεκφζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δνκψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Οη νηθνγέλεηεο είλαη απηέο πνπ πιεξψλνπλ γηα φιεο ηηο 

ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο. Καη νη θηλέδνη γνλείο βηψλνπλ ηξνκεξφ άγρνο γηα 

ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο φηαλ απηνί πεζάλνπλ(Wangetal, 2011). κσο ε ζεκαληηθή 

δηαθνξά κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, είλαη φηη ζηελ Κίλα ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

νηθνγελεηψλ λα θάλνπλ κφλν έλα παηδί. Άξα νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο κε κνλαρνπαίδηα, 

δελ έρνπλ ηα αδέιθηα ηνπο σο πεγή ειπίδαο γηα ηελ κειινληηθή θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο.   

«ηεξίδνκαη ζηνλ γην κνπ. Θα κνπ πεηο, είλαη πνιύ δύζθνιν πξάγκα λα ηνπο πεηο, αιιά ηη ζα 

θάλεηο; Δκείο βέβαηα πξνζπάζεζε ν παηέξαο θη απηό, έρεη αο πνύκε θνπξαζηεί πάξα πνιύ έρεη 

αο πνύκε δνπιέςεη θαη ζσκαηηθά, ηα ‘ρνπκε ηαθηνπνηήζεη. Οηθνλνκηθά δειαδή εληάμεη από έλα 

ζπίηη έρεη ην θαζέλα, έρνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο, ε ζύληαμε ηνπ παηέξα ζα ηελ πάξνπλ άκα 

γίλεηαη κεηά. Καη πηζηεύσ όηη ν γηνο ζα ελδηαθεξζεί γηαηί είλαη έλα πνιύ θαιό παηδί(έρεη 

δαθξύζεη) δελ είλαη όηη ηνλ πηέδνπκε.»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 

Πνιιέο είλαη νη νηθνγέλεηεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ειπίδα ηνπο ζηα 

αδέιθηα(Lefley&Hatfield, 1999;Κσηζφπνπινο, 2014). Σα αδέιθηα έηζη ζεσξνχληαη «ε 

επφκελε γεληά ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ»(Seltzeretal. 1997).ε έξεπλα ησλ Greenberg θαη 

ζπλεξγαηψλ(1999), πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ αδειθψλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

αλέκελαλ φηη ζα θξνληίζνπλ ηα αδέιθηα ηνπο ζην κέιινλ, ζηε ζέζε ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ ζα 

έρνπλ απνβηψζεη. Έηζη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πίζηεπε 

φηη ηα αδέιθηα ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηψλ πνπ δελ κνηξάδνληαλ ηελ ίδηα άπνςε, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ήηαλ κηα κεηέξα πνπ αλαγλψξηδε ηελ πνιχ θαθή ζρέζε πνπ είραλ ηα αδέιθηα κεηαμχ 

ηνπο. Απηή ε κεηέξα δελ πεξίκελε απφ ηα αδέιθηα λα λνηαζηνχλ ζην κέιινλ, εθφζνλ ήδε 

ηψξα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηή ε κεηέξα ήηαλ 

επίζεο ρήξα άξα πξνζπαζψληαο κφλε ηεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζπλζήθεο ήιπηδε απιά λα έρεη 

θαιή πγεία γηα λα κπνξεί λα ζπλερίδεη λα θξνληίδεη.  

 «Δκ θνβάκαη ιίγν γηα ηελ δσή ηελ δηθηά κνπ κήπσο ζπκβεί θάηη θαη ηη ζα γίλεη κ’ απηήλ. 

Πνηνο ζα ηελ θξαηήζεη.»(θα Γ., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 22) 
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Καη κηα αθφκε κεηέξα, επίζεο ρήξα πνπ φκσο απνιάκβαλε ηελ ζηήξημε ηεο επξχηεξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, δελ αλέκελε ηελ ζηήξημε ησλ αδειθψλ κεηαμχ ηνπο θαζφηη φια ηα αδέιθηα έρνπλ 

λνεηηθή πζηέξεζε. Η κεηέξα απηή απσζνχζε ηελ ηδέα ηνπ κέιινληνο, ελψ παξάιιεια ε ίδηα 

αληηκεησπίδεη δηθά ηεο πξνβιήκαηα πγείαο. 

«Να δνύκε ηόηε ήληα ζα γελνύκε ηόηε.»(θα Δ., 4 παηδηά, ει. παηδηώλ κε αλαπ.: 32-36) 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, έρνληαο ελήιηθα 

παηδηά βξίζθνληαλ ζε κεγάιε ειηθία. Αξθεηνί απφ απηνχο αληηκεηψπηδαλ θαη δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία επηβάξπλαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο κε επηπιένλ άγρνο θαη 

δπζθνιία λα αληαπεμέιζνπλ. Παξάιιεια ήηαλ θαη απηφο έλαο θόβνο ηνπο θαη κηα ειπίδα λα 

κελ πξνθχςνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδνπλ ην 

παηδί ηνπο. Έηξεθαλ έηζη ηελ αλάγθε λα ειπίδνπλ φηη δελ ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πγείαο ζε απηνχο ή ζηα παηδηά ηνπο ζην κέιινλ. Έλαο αθφκε θφβνο πνπ ηξέθνπλ 

νη γνλείο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία γηα ην κέιινλ είλαη ην θαηά πφζν ε θξνληίδα πνπ 

παξέρνπλ ηψξα ζηα παηδηά ηνπο, ζα εμαζθαιηζηεί θαη κεηά ηελ απνπζία ηνπο. 

«Λέσ όηαλ ζα θύγνπκε από ηε δσή άξαγεο, έηζη όπσο ην ληύλσ, όπσο ην πεξηπνηνύκαη, όπσο 

δελ ηνπ ιείπεη θάηη, ζα ην έρεη θαη κεηά;»(θα Σ., 7 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 34) 

Οη κεηέξεο δίλνπλ φιν ηνπο ην είλαη ζηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη θξνληίδνπλ ψζηε λα 

κελ ηνπο ιείςεη ηίπνηα. Μέζα απφ ηα πνιιά ρξφληα θξνληίδαο αλεζπρνχλ γηα ηελ ιχζε ηνπ 

κέιινληνο. Αλεζπρνχλ αλ απηφο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο, ζα κπνξεί 

λα ηνπο παξέρεη ζηήξημε φρη κφλν ηερληθά ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Αξθεηνί γνλείο ζε απηή ηελ έξεπλα ειπίδνπλ ζε έλα πιάλν γηα ην κέιινλ. 

Πέξα απφ ηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο γηα πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κέιινληνο, φζν είλαη απηφ 

δπλαηφ, ειπίδνπλ ζηελ δεκηνπξγία θάπνηαο κνλάδαο ηθαλήο λα θηινμελεί ηα παηδηά ηνπο. 

Αξθεηέο κεηέξεο αλαθέξζεθαλ ζε ζρέδηα ηεο θνηλφηεηαο Ρεζχκλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία 

θέληξνπ δηεκέξεπζεο, φκσο ζεκαληηθφ δήηεκα γηα εθείλεο παξακέλεη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα 

ζηεγάδνληαη θάπνπ ηα παηδηά ηνπο.  

«Δκ δελ ζα ‘πξεπε λα ππάξρεη έλαο ρώξνο γηα όια απηά γηα όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο;»(θα Γ., 

3 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 22) 

Οη Lefley θαη Hatfield(1999) θάλνπλ κηα αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ην πψο κπνξνχλ νη 

νηθνγέλεηεο κε ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ, λα ρηίζνπλ έλα πιάλν γηα ηη ζα γίλεη κεηά, 

εκπιέθνληαο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη επαγγεικαηίεο(π.ρ. δηθεγφξνη). Καζψο είλαη πνιχ 
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ιεπηφ ην δήηεκα ηεο απψιεηαο ησλ γνλέσλ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξαθηηθά 

θαη ςπρνινγηθά εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ρακφ. Δίλαη κεηαμχ άιισλ ζεκαληηθφ λα 

γίλεη θάπνηα επεμεξγαζία ζεκάησλ απφ λσξίο καδί κε ηα άηνκα πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην 

κέιινλ, φπσο είλαη ηα αδέιθηα, θίινη ή άιινη ζπγγελείο. Γελ είλαη δεδνκέλν φηη φινη απηνί ζα 

ελδηαθεξζνχλ απφ απηνκάηνπ ζην κέιινλ. Δλψ είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ ελεκεξσζεί θαη γηα 

ηα θαζήθνληα ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ άηνκα γηα λα αλαιάβνπλ απηφ ην έξγν, ε νηθνγέλεηα 

πξέπεη απφ λσξίο λα ςάμεη γηα ηηο δηαζέζηκεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

Δπρή ησλ αηφκσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην λα ππάξρεη ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία 

ζην κέιινλ θαη ιηγφηεξα εκπφδηα. Οη κεηέξεο εδψ αληινχλ πνιιέο θνξέο ηελ δχλακε απφ ηελ 

πίζηε ηνπο ζην ζεφ θαη ειπίδνπλ λα παξακείλνπλ δπλαηέο. ε απηή ηελ έξεπλα εθθξάζηεθε 

επίζεο ε ειπίδα γηα ηελ λέα γεληά. Καη θπξίσο ε αιιαγή ζηελ λννηξνπία ηεο θνηλσλίαο γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.   

«Πνηνο γνληόο είλαη λα κε ζέιεη ην παηδί ηνπ λα ‘λαη θαιύηεξα, όπσο ηα άιια παηδηά πνπ 

δνπιεύνπλε; Έηζη δελ είλαη; Έλα θπζηνινγηθό παηδί πνηνο δελ ην ζέιεη; Πνηνο ζέιεη 

απηόλα;»(θα Α., 3 παηδηά, ει. παηδηνύ κε αλαπ.: 43) 

Οινθιεξψλνληαο νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζε απηή ηελ έξεπλα, φπσο θαη νη ίδηνη 

παξαδέρνληαλ, παξά ην κεγάιν ηεο ειηθίαο θαη ηα ρξφληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηελ 

δηάγλσζε, δελ ην έρνπλ μεπεξάζεη. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο γνλείο ειπίδνπλ αθφκε ζε 

θάπνηα αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. ε κηα επαλαθνξά ζηελ θαλνληθφηεηα. 

«Να ππάξρεη έλα ξαβδάθη πνπ λα ηελ αθνπκπήζεη θη εθείλε λα επαλέιζεη.»(θα Γ., 2 παηδηά, ει. 

παηδηνύ κε αλαπ.: 25) 

κσο νη γνλείο πνπ θάλεθε πεξηζζφηεξν λα έρνπλ απνδερηεί ηελ θαηάζηαζε ήηαλ θαη εθείλνη 

πνπ έκνηαδε λα έρνπλ θάλεη κεγαιχηεξε πξφνδν κε ηα παηδηά ηνπο. Οη γπλαίθεο απηέο κέζα 

απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο απέπλεαλ έλαλ ηφλν πνιεκίζηξηαο πνπ πνιεκά ελάληηα ζηηο 

πηζαλφηεηεο. Οη θαηαθηήζεηο ηνπο κπνξεί λα κελ θαίλνληαη κεγάιεο, φκσο ζηα κάηηα ηνπο 

είλαη λίθεο. Οη πεξηγξαθέο ηνπο άθελαλ έλαλ ηφλν πίθξαο γηα φια φζα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

αιιά ήιπηδαλ ζηελ αιιαγή. Καη θπξίσο ζηελ θνηλσληθή αιιαγή πνπ ζα απνδέρεηαη ηνπο 

αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζα ηνπο δίλεη δπλαηφηεηεο λα δήζνπλ.  
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

 Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδχζεθαλ ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ βηψλνπλ ηελ αλαπεξία, ππάξρνπλ φκσο θαη αξθεηνί πεξηνξηζκνί. Αξρηθά δελ 

απαληήζεθαλ φια ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Καη ζπγθεθξηκέλα δελ απαληήζεθαλ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηηο ησξηλέο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

πάλσ ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο. Λφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο ππήξμε αξθεηά δχζθνιν ην λα 

αληιεζνχλ φιεο νη πνιχηηκεο εκπεηξίεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο λα αγγηρζνχλ 

επαίζζεηεο ρνξδέο. Αξθεηέο εξσηεζείζεο έθιαηγαλ φηαλ αλαθέξνληαλ ζε πνιχ επαίζζεηα γηα 

απηέο δεηήκαηα, φπσο ε έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ελψ άιιεο ήηαλ πνιχ 

απφκαθξεο γηα λα αλαθεξζνχλ θαλ. ζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ 

ζπλέληεπμεο, ν ρψξνο πνπ παξαρσξήζεθε απφ ηνλ ζχιινγν Αγάπε ίζσο λα κελ ππήξμε ν πην 

θαηάιιεινο. Τπήξρε θαζαξία απφ θσλέο πνπ αθνχγνληαλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, πξνεξρφκελε απφ ηηο παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ. 

Δπηπξνζζέησο δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ζπλεληεχμεηο δηαθφπεθαλ απφ κέιε ηνπ ζπιιφγνπ 

θαηαζηξέθνληαο ηελ ξνή ηεο ζπδήηεζεο. ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα, ίζσο λα επεξεάδνληαη απφ ην φηη νη γνλείο ή θεδεκφλεο πνπ δέρζεθαλ λα κηιήζνπλ 

ίζσο λα ήηαλ θαη νη πην πξφζπκνη λα αλνηρηνχλ. Άξα ίζσο λα είλαη θαη εθείλνη πνπ βξίζθνληαη 

γεληθά πην θνληά ζηελ απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη απηνί νη νπνίνη παίξλνπλ 

πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο γηα αιιαγή. Οηθνγέλεηεο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ίζσο λα έρνπλ κηα 

δηαθνξεηηθή ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ άιια πξνβιήκαηα, 

δπλάκεηο, θφβνπο θαη ειπίδεο.   

 ζνλ αθνξά ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, θαη εθεί ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Οη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κηινχλ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ κεηέξσλ θαη επηθεληξψλνληαη ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο ησλ παηδηψλ θαη ζηνλ θαηξφ ακέζσο κεηά ηελ δηάγλσζε. Χζηφζν ζηελ παξνχζα 

έξεπλα γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηνλ πξψην θαηξφ κεηά ηελ δηάγλσζε, αιιά παξάιιεια 

αλαδεηθλχεηαη πσο ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο κε ηα παηδηά 

ηνπο ζε κηθξή ειηθία, έρνπλ κηα ζπλέρεηα κέζα ζηνλ ρξφλν, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

ηα παηδηά θαζειψλνληαη ζε αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Γηα ηα εηδηθά πάλησο ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, επηιέρζεθε λα κελ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ κειεηνχλ απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο δσήο. Διάρηζηεο 

ήηαλ νη έξεπλεο πνπ είραλ ιάβεη ρψξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Δλζαξξπληηθφ πάλησο είλαη ην 
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γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα ήηαλ πξφζθαηεο, θάηη πνπ δίλεη ηελ 

πξννπηηθή γηα κηα ζπλέρεηα.  

 Η παξνχζα έξεπλα δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κηα γελίθεπζε γηα φιν ην θάζκα ησλ 

αλαπεξηψλ. Δπηθεληξψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο ελειίθσλ αηφκσλ. Καη 

δελ πξέπεη θαλέλαο λα θάλεη κηα βεβηαζκέλε γελίθεπζε ζε ζρέζε κε άιιεο αλαπεξίεο. Ο 

βαζκφο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηελ δσή ηεο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο άμην πξνζνρήο είλαη ην φηη απηή ε έξεπλα κειεηά 

νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ηα κέιε κε αλαπεξία βξίζθνληαη ζηελ θάζε ηεο πξψηκεο ελήιηθεο  

θαη θάπνηα ζηελ αξρή ηεο κέζεο ελήιηθεο δσήο. Απηή είλαη κηα ειηθηαθή πεξίνδνο γηα ηα 

παηδηά θαη ηνπο γνλείο πνπ δελ κειεηάηαη επξέσο. ζν ζεκαληηθή θη αλ είλαη ε αλάγθε ηεο 

παξέκβαζεο ζε πξψην επίπεδν, ακέζσο κεηά ηελ δηάγλσζε, παξάιιεια απηή ε έξεπλα 

αλαδεηθλχεη θαη ην πφζν θιέγνπζαο ζεκαζίαο είλαη ην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο απηψλ 

ησλ αηφκσλ κεηά ηελ απνπζία ησλ γνληψλ. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο πφξσλ γίλεηαη αληηιεπηή 

ε δπζθνιία εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ζηήξημεο. Δληνχηνηο θξίλνληαη αλαγθαίεο νη πξνηάζεηο 

γηα ζηήξημε απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ. Αλαδεηθλχεηαη εδψ ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ 

Αγάπε. Αλ θαη απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε αιιαγή πνπ απαηηείηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν γηα 

ηηο ζηάζεηο ηνπ θαζελφο απέλαληη ζηελ αλαπεξία.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Η παξνχζα κειέηε ζέιεζε λα εξεπλήζεη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε αλαπεξία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη 

νηθνγέλεηεο απηέο βηψλνπλ κηα θαζεκεξηλφηεηα κε πςειέο απαηηήζεηο θξνληίδαο πνπ 

επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ην παηδί. Ο ξφινο ηεο κεηέξαο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο 

εθείλε ζπλήζσο αλαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο θξνληίδαο. Απηφ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πεξί ξφινπ ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο κέλνπλ ζην 

ζπίηη ππεχζπλεο γηα ην κεγάισκα ησλ παηδηψλ. Ιζηνξηθά ε κεηέξα ζεσξνχληαλ ππεχζπλε γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, ππήξρε ε αληίιεςε φηη έλα παηδί κε αλαπεξία θαλέξσλε ηηο 

ακαξηίεο ηεο κεηέξαο. Αληηιήςεηο ζαλ θαη απηή δηαζψζεθαλ κέρξη πξφζθαηα, φπνπ ε κεηέξα 

– ςπγείν(refrigeratormother) ζεσξνχληαλ ππεχζπλε γηα ηνλ απηηζκφ ηνπ παηδηνχ ηεο, θαζψο 

δελ ηνπ παξείρε ζεξκφ ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα θαηά ηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ. κσο ε 

επηζηήκε πξνφδεςε θαη απηέο νη ζεσξίεο μεπεξάζηεθαλ, ελψ παξάιιεια ε θνηλσλία 

πξνρψξεζε θαη ε γπλαίθα ρεηξαθεηήζεθε(Stace, 2013).  Παξά ηαχηα δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο, 

ηδηαίηεξα ζε παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, φπσο ηνπ Ρεζχκλνπ, πνπ ε κεηέξα αλαιακβάλεη ην 

κεγάισκα ησλ παηδηψλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπηηηνχ. Δλψ ν παηέξαο σο θνπβαιεηήο θέξλεη 

ην ρξήκα ζην ζπίηη. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη κηζέο πεξηπηψζεηο ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

ρήξεο, άξα νιφθιεξν ην βάξνο έπεθηε ζηελ κεηέξα, ε νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είρε ηελ 

βνήζεηα ησλ αδειθψλ ή θαη ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο. Πάλησο νη γπλαίθεο πνπ είραλ ηελ 

ζηήξημε ηνπ ζπδχγνπ ηνπο, δέρνληαλ ηε βνήζεηα ηνπ, φηαλ εθείλνο κπνξνχζε, ζε ζέκαηα 

θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία. Γηφηη παξά ηελ ψξηκε ειηθία ησλ παηδηψλ απηψλ, δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα απηνεμππεξεηεζνχλ, ελψ παξάιιεια ππήξρε ε αλάγθε κηαο δηαξθνχο 

επηηήξεζεο κήπσο ηπρφλ θαη ζπκβεί θάηη. Οη γνλείο θέξνπλ ην βάξνο ηεο ζπλερήο απηήο 

εγξήγνξζεο σο άγρνο θαη σο κηα ζπλερή πίεζε. Παξαηεξείηαη έηζη θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

αληίθηππνο ηεο αλαπεξίαο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο βηψλνπλ θαηά θχξην ιφγν 

άγρνο θαη ζιίςε. Υξεζηκνπνηνχλ φκσο κεραληζκνχο άκπλαο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπο. ίγνπξα πάλησο απφ ηνλ πξψην θαηξφ ηεο δηάγλσζεο κέρξη θαη ζήκεξα, 

νη νηθνγέλεηεο απηέο θαίλεηαη λα βηψλνπλ δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθά ζθακπαλεβάζκαηα. Απφ 

ηηο θχξηεο επηδξάζεηο ηηο αλαπεξίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ επεξεάδνληαη θαη ηα αδέιθηα. 

Η επαθή κε ηα άηνκα αλαπεξίαο κπνξεί λα έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αδειθηθή 

ζρέζε. πλήζσο πξνθχπηνπλ νθέιε. Με θπξηφηεξν ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ αδειθψλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην κέιινλ. Σα άηνκα απηά εθθξάδνπλ 

ζπκπφληα, ελψ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ θαη εηδηθά ζηα ζέκαηα 
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αλαπεξίαο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε αδειθηθή απηή ζρέζε γελλά ην κίζνο, ηελ 

δήιηα θαη ηελ ληξνπή. Σα αδέιθηα κπνξεί λα ληψζνπλ παξακειεκέλα ζε ζρέζε κε ην άηνκν 

πνπ θξνληίδεηαη, δηφηη ζπγθεληξψλεη φιε ηελ πξνζνρή ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη ηνπ θέξνληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

 Οη αλάγθεο πνπ ζθηαγξαθήζεθαλ κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα, γηα απηέο ηηο 

νηθνγέλεηεο, είλαη θπξίσο αλάγθεο γηα ζηήξημε. Οη νηθνγέλεηεο απηέο δειψλνπλ ηελ 

απνγνήηεπζε ηνπο απφ κεξηάο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ έιιεηςε κέξηκλαο γηα ηα άηνκα 

απηά. Η ζηήξημε πνπ παξέρεη ην θξάηνο πεξηνξίδεηαη ζε νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην επίδνκα πξφλνηαο πνπ παξέρεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο. Σν επίδνκα απηφ 

νη νηθνγέλεηεο ην πεξηέγξαςαλ σο αλάμην λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο ζηεξίδνληαλ ζηηο ζπληάμεηο ησλ γνλέσλ. Γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο απηέο ε ζεκαληηθφηεξε ζηήξημε είλαη ν δεζκφο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο κεηαμχ ηνπο θαη κεηά αλακέλεηαη λα είλαη ε ζηήξημε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο. 

Γπζηπρψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επξχηεξε νηθνγέλεηα είρε απνζηαζηνπνηεζεί. Οη 

γπλαίθεο απηήο ηεο έξεπλαο κίιεζαλ αθφκε γηα ηελ αλάγθε ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε 

αιιά θαη ζηήξημε εηδηθνχ ζηα ζέκαηα αλαπεξίαο. Οη γπλαίθεο απηέο εμέθξαδαλ ηελ επηζπκία 

λα έρνπλ ζηήξημε απφ εηδηθνχο εηδηθά θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δηάγλσζεο φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο είραλ αηθληδηαζηεί. Ο εηδηθφο ζα ήζειαλ λα ηνπο παξείρε γλψζεηο γηα ην 

ζέκα ηεο αλαπεξίαο. Δπηπιένλ νη κεηέξεο εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε απφ ηνπο εηδηθνχο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην κεγάιν έξγν ηεο αζηακάηεηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ηνπο.  

 Οη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ήδε θάπνηαο ειηθίαο θαη είραλ 

θαη νη ίδηεο ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα πγείαο ηα νπνία έξρνληαλ λα πξνζηεζνχλ. Έηζη 

αλεζπρνχζαλ γηα ην πνηνο ζα αλαιάβεη ην βάξνο ηεο επζχλεο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπο. Ήιπηδαλ 

ν ζεφο λα ηηο έρεη θαιά, κε πγεία, ψζηε λα κπνξνχλ λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

Αλεζπρνχζαλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ ζα δέρνληαλ ηα παηδηά ηνπο ζην κέιινλ 

απφ άιινπο αλζξψπνπο θαη πίζηεπαλ φηη ηα αδέιθηα ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε. ε ειάρηζηεο 

κφλν πεξηπηψζεηο ηα αδέιθηα δελ απνηεινχζαλ ιχζε. Οη κεηέξεο πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα έρνπλ θξνληίζεη γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, αλ θαη 

νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο θάλεθε λα αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο ειιείςεηο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο παξαδέρνληαλ φηη δελ ην 

είραλ μεπεξάζεη, ην φηη απέθηεζαλ παηδηά κε αλαπεξία. Δλψ κεγάινο ήηαλ ν πφλνο ηνπο γηα 

ηελ αλεθπιήξσηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. Θα εχρνληαλ λα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ φια 



44 
 

θαλνληθά, φκσο αθνχ απηφ δε γίλεηαη, ειπίδα γηα ην κέιινλ είλαη ε θνηλσλία λα κπνξεί λα 

αγθαιηάδεη ηα άηνκα απηά θαη λα ζεσξνχληαη θαλνληθά.  

 πγθξηηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο έξεπλεο ηα ζηνηρεία θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε 

ζεκαληηθή δηαθνξά ηελ χπαξμε θξαηηθήο κέξηκλαο αλάκεζα ζηα θξάηε. Σν ειιεληθφ ράνο 

θαίλεηαη λα είλαη ακέηνρν ζηηο δηεζλήο ή θαη επξσπατθέο εμειίμεηο. Κάλνληαο κηθξά βήκαηα 

εμέιημεο θάζε θνξά. ε κηα κειινληηθή θνηλσλία, ζα κπνξνχζε λα ζηεζεί έλα αιιειέγγπν 

πεξηβάιινλ, πνπ απνθεχγεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ παζνινγηθνχ γηα θάζε ηη παξεθθιίλνλ θαη 

δηαθνξεηηθφ θαη αγθαιηάδεη εληάζζνληαο ην κέζα ηνπ. κσο απηή είλαη κηα δηεξγαζία πνπ 

απαηηεί ρξφλν γηα λα αιιάμνπλ νη αληηιήςεηο. ε έλα πην απηφ θαη άκεζν κέιινλ ζα 

κπνξνχζε λα επηδησρζεί ην λα γίλνληαη παξεκβάζεηο ακέζσο κεηά ηελ δηάγλσζε θαη λα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο γνλείο. Έηζη ε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ησλ 

νηθνγελεηψλ ζα κεηξηάδνληαλ. Θα πιεξνθνξνχληαλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη 

ζα θαζεζπράδνληαλ αθνχ δελ ζα ήηαλ πηα θάηη μέλν. Η επαθή κε ηνπο άιινπο γνλείο ζα ηνπο 

έθαλε απφ λσξίο λα θαηαιάβνπλ φηη είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο αξθεηέο θνξέο. 

Δλψ παξάιιεια νη γνλείο ζα κνηξάδνληαλ εκπεηξίεο γηα ππεξεζίεο θαη γηα ην κεγάισκα. Ο 

ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ξφινο θιεηδί πνπ θέξλεη ηηο 

νηθνγέλεηεο ζε επαθή κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα θέληξα ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ έρεη αλαδεηρζεί ν ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ Αγάπε. Δίλαη ν κνλαδηθφο 

ζχιινγνο πνπ πξνζθέξεη πέξα απφ απαζρφιεζε θαη ςπραγσγία, ηελ δπλαηφηεηα εμέιημεο 

κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ. Δπίζεο πξνζθέξεη ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο ην πψο ζα θηλεζεί ν ζχιινγνο, ν 

νπνίνο πξνζθάησο απέθηεζε ηελ άδεηα θέληξνπ δηεκέξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο. 

 ζνλ αθνξά ην κεγάιν δήηεκα ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, ην εξψηεκα δειαδή «ηη ζα 

γίλεη φηαλ θχγσ;» είλαη έλα δήηεκα αλνηθηφ. Απφ πιεπξάο θξάηνπο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζηήξημεο ρξεκάησλ ή ζηήξημεο πξνζσπηθνχ γηα βαζηθέο κνλάδεο, άξα ε πξννπηηθή ηεο 

θηινμελίαο απηψλ ησλ αηφκσλ ζε κηα λέα δνκή, δελ θαληάδεη εθηθηφ ζελάξην. Οη επξσπατθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ππάξρνπλ γηα ηελ κεηάβαζε ηεο θξνληίδαο ζε επίπεδν ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, φκσο είλαη δχζθνιε ε εθαξκνγή ηνπο. Η Δπξσπατθή Έλσζε κηιάεη γηα 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε ησλ αηφκσλ απηψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα. ε πεξηβάιινλ φπνπ απηά 

απνθαζίδνπλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θξνληίδα πνπ ζα δερηνχλ, ελψ ππάξρεη ζεβαζκφο 

ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο. Σν θφζηνο κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο είλαη νξηαθά 

απμεκέλν απφ ην θφζηνο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο. Χζηφζν γηα ηελ εθαξκνγή πξνηείλεηαη 

πξσηίζησο αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Καη ελ 



45 
 

ζπλερεία θαιφο ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ(Δπξσπατθή Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηε θξνληίδα ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλφηεηαο, 2012). 

 Η έξεπλα απηή θαηάθεξε λα ζθηαγξαθήζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ νηθνγελεηψλ 

πνπ θξνληίδνπλ ελήιηθα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Η κειέηε έγηλε ζε έλα κηθξφ δείγκα 

ζπκκεηερφλησλ, αιιά αλέδεημε θνηλά πξνβιήκαηα. Ίζσο ζε κεηέπεηηα έξεπλα λα είλαη θαιφ 

λα κειεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο ή 

ρξφληεο αζζέλεηεο. πσο θαη λα κειεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ζε ζρέζε κε 

δηαθνξεηηθέο ειηθίεο ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνληαη. Ή ζα κπνξνχζε αθφκα λα κειεηεζεί θαη 

ε  πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν αλαπεξίαο. 

 Κιείλνληαο φπσο πεξηγξάθεη ν Bogard(ζην Fisher&Goodley, 2007) είλαη ζεκαληηθφ 

«λα παξαηήζνπκε κηα ινγηθή ηνπ ηχπνπ ην ρ ηζνχηαη κε ην ρ αιιά φρη κε ην ς. Καη λα 

απνδερηνχκε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θνηλσληθήο κεραλήο πνπ παξάγεη ην ρ θαη ην ς θαη ην δ 

θαη ην α.». Μαο παξαθηλεί ζχκθσλα κε ηελ ξηδσκαηηθή θηινζνθία(Rhizome) λα κελ είκαζηε 

νχηε έλα, νχηε πνιιά, καο παξαθηλεί λα είκαζηε πνιιαπιφηεηεο! Σν λα είζαη δηαθέξεη απφ ην 

λα γίλεζαη. Μαο παξαθηλεί λα γηλφκαζηε κηα γξακκή θαη φρη έλα ζεκείν, ε ηαρχηεηα θάλεη ην 

ζεκείν γξακκή. Να θηλνχκαζηε ζπλερψο θαη λα ζρεκαηίδνπκε ξηδψκαηα θαη φρη ξίδεο. 

Δλζαξξχλεη ινηπφλ λα γηλφκαζηε κε ειεχζεξν ηξφπν θαη ρσξίο απζηεξφ ζηφρν. Η 

πνιιαπιφηεηα απηήο ηεο ζθέςεο αλέρεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ελζαξξχλεη ηελ 

δεκηνπξγία κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Ίζσο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα πξέπεη θη ε 

θνηλσλία λα αγθαιηάδεη φιεο ηηο πνιιαπιφηεηεο εμειηζζφκελε κε γξήγνξν ξπζκν. 
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