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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Τα παηδηά ησλ γνλέσλ κε θαηάζιηςε δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα αλαπηύμνπλ 

θαηάζιηςε ηξείο ή ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζόηεξν από όηη ηα παηδηά ησλ πγηώλ γνλέσλ 

(Beardlee et al., 2011; Rice et al., 2002). Η θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηε 

ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαζώο θαη ην ζρεκαηηζκό 

γλσζηώλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. Έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δηακεζνιαβνύλ ζηελ παξαπάλσ «κεηάδνζε» ησλ πξνβιεκάησλ είλαη νη αηηηαθέο 

απνδόζεηο ησλ γνλέσλ. Οη αηηηαθέο απηέο απνδόζεηο ηείλνπλ λα είλαη πην αξλεηηθέο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο ζηνπο γνλείο κε θαηάζιηςε ζε 

ζύγθξηζε κε κε θαηαζιηπηηθνύο γνλείο. Σπλεπώο, είλαη ζεκαληηθό λα εληνπίζνπκε ζε 

απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο ηηο αηηηαθέο απνδόζεηο θαη άιια ζεκαληηθά γλσζηηθά 

ζρήκαηα ησλ γνλέσλ ηα νπνία κπνξεί λα ζέηνπλ ηα παηδηά ζε θίλδπλν, πξνθεηκέλνπ 

λα νξγαλσζνύλ πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζεξαπείεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ γνλέσλ κε 

θαηάζιηςε. Από ηελ πεξηγξαθηθή αλαζθόπεζε θάλεθε όηη νη αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ 

γνλέσλ επεξεάδνπλ ηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ παηδηώλ θαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο 

θαηάζιηςεο. Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηύζζνληαη πξνιεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε θαηάζιηςε θαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα 

επηβεβαηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζε απηό ηνλ πιεζπζκό. 

Λέξειρ κλειδιά: μηηπική καηάθλιτη, αιηιακέρ αποδόζειρ, πποληπηικέρ παπεμβάζειρ, 

παιδιά έθηβοι 
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ABSTRACT 

Offspring of depressed parents are at increased risk to develop depression (Beardlee et 

al., 2011; Rice et al., 2002). Parental depression has an impact on physical, emotional 

and social child development as well as on cognitive development. Parental 

attributions are mediators in parental depression and child development. Parents with 

depression tend to make more negative attributions about their child behavior 

compared to non depressed parents. Hence, it is essential to investigate attributional 

bias in depressed parents in order to develop preventive programs. The purpose of this 

study was to review the attributional bias of depressed parents. It was found that 

attributions of depressed parents play a significant role in child attributions and 

depressive symptoms. Preventive programs for depressed parents have been 

developed and the results have indicated the effectiveness of these interventions.  

Key words: maternal depression, attributions preventive interventions, children, 

adolescents 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η ςπρηθή δηαηαξαρή ζηνπο γνλείο έρεη δηαπηζησζεί  όηη απνηειεί ζεκαληηθό 

παξάγνληα αλάπηπμεο ςπρηθώλ πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά ηνπο (Versage, Wright, et 

al., 1997) ππνινγίδεηαη όηη πάλσ από ηα κηζά παηδηά ζα βηώζνπλ ηα ίδηα ςπρηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Γηα παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο αλάπηπμεο 

δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο ηξηπιαζηάδεηαη ζε παηδηά κε θαηαζιηπηηθνύο γνλείο 

(Beardslee, Gladstone, Wright, & Cooper, 2003).  Σθνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο είλαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη 

γλσζηηθήο επίδξαζεο ηεο γνλετθήο θαηάζιηςεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε εζηίαζε  ζηηο  αηηηαθέο απνδόζεηο, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ λα 

παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά θαζώο  ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

θαηάζιηςεο (Abramson, Metalsky, & Alloy, 1989). Τέινο, παξνπζηάδνληαη 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξόιεςε εκθάληζεο ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ ζε 

παηδηά θαηαζιηπηηθώλ γνλέσλ.  

Δπνκέλσο, ζην θεθάιαην 1 γίλεηαη αλαθνξά ηεο επίδξαζεο ηεο γνλετθήο 

θαηάζιηςεο  ζηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ.  Σην 

θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ησλ γλσζηαθώλ απνδόζεσλ (ζεσξία ηεο 

αβνεζεζίαο, ζεσξία ηεο απόγλσζεο). Σην θεθάιαην 3 γίλεηαη αλαζθόπεζε ησλ 

αηηηαθώλ απνδόζεσλ ζε θαηαζιηπηηθνύο γνλείο θαη πώο νη γλσζίεο απηέο ζρεηίδνληαη 

κε ηα γλσζηηθά ζρήκαηα παηδηώλ θαη εθήβσλ. Σην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη 

παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ πξόιεςε ςπρηθώλ 

αζζελεηώλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο ησλ νπνίσλ νη γνλείο πάζρνπλ από θαηάζιηςε. Σην 

θεθάιαην 4 γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ θύξησλ ζεκείσλ πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ 

παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Ο ξόινο ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ 

 

1.1 Δηζαγσγή  

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ηα επηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηξηθήο 

θαηάζιηςεο θαζώο θαη ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. 

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε επίδξαζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηε 

ζσκαηηθε πγεία θαζώο θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ. 

 

1.2 Μεηξηθή θαηάζιηςε 

 Τν 1990 ε θαηάζιηςε θαηέιαβε ηελ ηέηαξηε ζέζε κεηαμύ ησλ πην ζπρλά 

εκθαληδόκελσλ αζζελεηώλ θαη αλακέλεηαη λα είλαη ε δεύηεξε ζε ζπρλόηεηα κεηά ηελ 

ηζραηκηθή θαξδηαθή λόζν ην 2020 (Rahman, Harrington, & Bunn, 2002). Μηα 

πξόζθαηε κειέηε αλαθέξεη όηη ηα πνζνζηά επηπνιαζκνύ ζηελ θαηάζιηςε  είλαη 13%. 

Τα ζπκπηώκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη άιισλ δηαηαξαρώλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη 

θνηλά ζε κεηέξεο κηθξώλ παηδηώλ (Kaplan, Bachorowski, Smoski, & Hudenko, 2002). 

Η επηιόρεηα θαηάζιηςε, έλαο πην ζπγθεθξηκέλνο δηαγλσζηηθόο όξνο, ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη ηα ζπλερή θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο 

πξώηεο εβδνκάδεο έσο θαη κήλεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ (Chaudron, Szilagyi, 

Kitzman, Wadkins, & Conwell, 2004). Η κεηξηθή θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηό 

εθηηκάηαη όηη ζα επεξεάζεη πεξίπνπ ην 10% έσο 13% ησλ γπλαηθώλ αλαπαξαγσγηθήο 

ειηθίαο ζην δηάζηεκα ησλ πξώησλ 12 εβδνκάδσλ κεηά ηνλ ηνθεηό (Dennis, 2004). 

Απνηειεί έλα ζνβαξό πξόβιεκα ςπρηθήο πγείαο γηα ηηο γπλαίθεο ην νπνίν επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηηο γνλετθέο δεμηόηεηεο θαη έρεη ζεκαληηθέο επηηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ 

επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο (Kaplan et al., 2004).  

Οη γπλαίθεο κε θαηάζιηςε ζπρλά δελ αλαγλσξίδνπλ ηα ζπκπηώκαηα ηνπο σο 

θαηαζιηπηηθά. Δίλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν γηα ηηο γπλαίθεο κε βξέθε λα πξνζδηνξίζνπλ 

επαθξηβώο ηα ζπκπηώκαηα ηεο θαηάζιηςεο, όπσο ε θόπσζε, ε πξσηλή αθύπληζε, ή ε 
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απώιεηα βάξνπο θαη λα ηα δηαθξηλνπλ από ηελ θαλνληθή πξνζαξκνγή ζηε δσή κε έλα 

λέν βξέθνο. Οη γηαηξνί αλαγλσξίδνπλ κόλν ην ήκηζπ πεξίπνπ ησλ θαηαζιηπηηθώλ 

γπλαηθώλ (Chaudron et al., 2004). Δπηπιένλ, νη παηδίαηξνη έρνπλ αξρίζεη λα  

αλεζπρνύλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα ηε κεηξηθή θαηάζιηςε, ιόγσ ησλ πςειώλ 

πνζνζηώλ ηεο ζηηο γπλαίθεο ζε όιε ηελ αλαπαξαγσγηθή ειηθία ηνπο θαη ιόγσ ησλ 

ζρεηηθώλ αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ ζηηο κεηέξεο, ηα βξέθε θαη ηα παηδηά (Chaudron et 

al., 2004). 

Γηαρξνληθέο κειέηεο ζε εγθύνπο θαη ζε γπλαίθεο κεηά ηνλ ηνθεηό ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ δείμεη όηη νη 

γπλαίθεο κε επηιόρεηα θαηάζιηςε δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ θαη 

ζην κέιινλ θαηάζιηςε (Chaudron et al., 2004), θαη είλαη ζρεδόλ δηπιάζηεο νη 

πηζαλόηεηεο λα βηώζνπλ επεηζόδηα θαηάζιηςεο ζε κηα πεξίνδν 5 εηώλ (Dennis, 2004).  

Δίλαη γλσζηό όηη ηα παηδηά γνλέσλ κε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλόηεηεο κειινληηθά λα αλαπηύμνπλ θαηάζιηςε (Beidel & Turner, 

1997; Zahn-Waxler, Cummings, Iannotti, & Radke-Yarrow, 1984). Τα ηειεπηαία 30 

ρξόληα έρεη αξρίζεη λα κειεηάηαη πώο νη γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο θαη γλσζίεο κπνξνύλ 

λα ζέζνπλ ζε απμεκέλν θίλδπλν ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ.  

Υπάξρεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ γνλετθνύ ζηπι θαη ηνπ θηλδύλνπ γηα 

κείδνλα θαηάζιηςε (Duggan, Sham, Minne, Lee, & Murray, 1998), θνβία (Arrindell, 

Emmelkamp, Monsma, & Brilman, 1983), γεληθεπκέλν άγρνο θαη δηαηαξαρή παληθνύ 

(Leon & Leon, 1990; Silove, Parker, Hadzi-Pavlovic, Manicavasagar & Blaszczynski, 

1991). Οη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο ζπκβάιινπλ ζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα 

ησλ παηδηώλ κε γελεηηθή πξνδηάζεζε ζηελ θαηάζιηςε (Rice, Harold, Shelton, & 

Thapar, 2006), γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ην γνλετθό πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ. 

Δπηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί όηη παξόιν πνπ ηα γεγνλόηα  δσήο είλαη έλαο 

ηζρπξόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο (Nolen - Hoeksema, 

Girgus, & Seligman, 1992), κόλν έλα πνζνζηό ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ βηώζεη 

αξλεηηθά γεγνλόηα ζα αλαπηύμνπλ θαηάζιηςε. Τν εύξεκα απηό ππνγξακκίδεη ην ξόιν 

ησλ γλσζηώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο (Cole & Turner, 1993). 
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Η ζρέζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο κε ηελ νξγαληθή, γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα θαη  νη ζρεηηθέο 

έξεπλεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ελόηεηα 1.4. Πξηλ από απηή ηελ ελόηεηα παξνπζηάδεηαη 

ελ ζπληνκία ν επηπνιαζκόο θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο ζηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. 

 

1.3 Καηάζιηςε θαη αγρώδεηο δηαηαξαρέο ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

Τν άγρνο θαη ε θαηάζιηςε είλαη από ηηο πην θνηλέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία (Costello, Egger, & Angold, 2005; Hankin et al., 1998). 

Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, έρεη δηαπηζησζεί όηη ε θαηάζιηςε επεξεάδεη 5-8% ησλ 

εθήβσλ (Jellinek & Snyder, 1998), ελσ ην 28% ησλ παηδηώλ βηώλνπλ έλα επεηζόδην 

θαηάζιηςεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 19 εηώλ (Lewinsohn Rhode, Seeley, 1998).  

Δπηπιένλ, έρεη ζεκεησζεί αύμεζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο θαηά 10-17% ηα ηειεπηαία 35 ρξόληα (Collishaw, Maughan, Goodman, & 

Pickles, 2004). Οη αγρώδεηο δηαηαξαρέο είλαη, επίζεο, πνιύ ζπρλέο θαη κάιηζηα 

απνηεινύλ ηηο πην θνηλέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζηελ παηδηθή ειηθία (Bernstein & 

Borchardt, 1991). Γύν δηαρξνληθέο κειέηεο έδεημαλ όηη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο 

αγρώδνπο δηαηαξαρήο θαηά ηελ όςηκε παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία επεξεάδεη ην 

10% ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler, & Angold, 

2003; Lewinsohn et al, 1993).  

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ εθεβεία 

θαη αξγόηεξα ζηελ ελήιηθε δσή. Δηδηθόηεξα, ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ην 

άγρνο θαη ε θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία απνηεινύλ ηζρπξό παξάγνληα θηλδύλνπ γηα 

επαλαιακβαλόκελεο αγρώδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο /επεηζόδηα ζηελ ελήιηθε 

δσή (Hammen, 1992; Pine, Cohen, Gurley, Brook, & Ma, 1998), γεγνλόο πνπ 

ππνδειώλεη όηη ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο είλαη ζνβαξέο θαη επίκνλεο δηαηαξαρέο κε 

αξλεηηθή πνξεία εμέιημεο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά γνλέσλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο δηαηξέρνπλ  κεγαιύηεξν θίλδπλν λα αλαπηύμνπλ εζσηεξηθεπόκελνπ ηύπνπ 

(Rubin, Both, Zahn-Waxler, Cummings, Wilkinson, 1991) θαη εμσηεξηθεπόκελνπ 

ηύπνπ δηαηαξαρέο (Harnish, Dodge, Valente, 1995) ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ νη 

γνλείο ηνπο είλαη ςπρηθά πγηείο. Παξόια απηά, ηα παηδηά απηά ζπάληα θηάλνπλ ζηνπο 
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εηδηθνύο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Pound, 1996). Δπνκέλσο, νη 

πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. 

Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλεηαη όηη ε θαηάζιηςε είλαη ζνβαξή αζζέλεηα θαη 

ηα πνζνζηά επηπνιαζκνύ ηεο είλαη πνιύ πςειά ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά/εθήβνπο. 

Η κεηξηθή θαηάζιηςε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη σο εθ 

ηνύηνπ ηα παηδηά απηά δηαηξέρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο δηαηαξαρήο ηεο 

δηάζεζεο.  Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηε ζσκαηηθή πγεία, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη ζην ζρεκαηηζκό γλσζηώλ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο.  

 

1.4 Η επίδξαζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηελ παηδηθή αλάπηπμε 

1.4.1. Η επίδξαζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ 

παηδηνύ 

Τα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θόπσζε, θνύξαζε, 

δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν, απώιεηα ηεο όξεμεο θαη βάξνπο, θαθή ζπγθέληξσζε, θαη 

απώιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, κπνξεί λα  επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ην ξόιν ηεο κεηξόηεηαο. Οη Billings θαη Moos (1983) δηαπίζησζαλ όηη ηα 

παηδηά ησλ θαηαζιηπηηθώλ γνλέσλ είραλ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πγείαο όπσο 

αιιεξγίεο, άζζκα, ζπρλά θξπνινγήκαηα θαη βήρα, πνλνθέθαιν θαη δπζπεςία ζε 

ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ησλ γνλέσλ ρσξίο θαηάζιηςε. Οη Bagedahl- Strindlund, Tunell 

θαη Nilsson (1988) δηαπίζησζαλ όηη ηα παηδηά ησλ ςπρηθά αζζελώλ κεηέξσλ είραλ 

πεξηζζόηεξεο εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν θαη κεγαιύηεξα πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο.  

Ο Guttman, Dick θαη To (2004) αλέθεξαλ όηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο 

θαηάζιηςεο ησλ κεηέξσλ κε ην ηζηνξηθό λνζειείαο ησλ παηδηώλ ηνπο. Ο ηζρπξόηεξνο 

πξνγλσζηηθόο δείθηεο θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ζε κεηέξεο ήηαλ νη επηζθέςεηο 

ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. Από κηα άιιε κειέηε θάλεθε όηη ππήξρε 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξηθώλ θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο 

αλαδήηεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο 2 πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο  κε ζηαζεξή 

κεηαβιεηή ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Mandl, Tronick, Brennan, Alpert, 

& Homer, 1999). Δπίζεο, κηα άιιε κειέηε  πξνζδηόξηζε σο ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό 
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παξάγνληα γηα ηελ θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο ηηο επηζθέςεηο ζην ηκήκα επεηγόλησλ 

πεξηζηαηηθώλ πνπ αθνξνύζαλ παηδηά κε άζζκα (Bartlett et al., 2001). 

 

1.4.2 Η επίδξαζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνύ 

Η κεηξηθή θαηάζιηςε ζέηεη ζε θίλδπλν ηα παηδηά λα αλαπηπμνπλ  εθηόο από 

θαηάζιηςε θαη δηαζπαζηηθέο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Brennan, Hammen, Katz, 

& Le Brocque, 2002; Wickramaratne & Weissman, 1998). Δηδηθόηεξα, ε κεηξηθή 

θαηάζιηςε ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθεπόκελνπ ηύπνπ δηαηαξαρέο ζηα παηδηά, όπσο 

ελαληησκαηηθή πξνθιεηηθή δηαηαξαρή θαη πξνβιήκαηα δηαγσγήο, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο απνηεινύλ πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο γηα ηε ρξήζε νπζηώλ (Chronis et 

al., 2007; Frye & Garber 2005; Singh et al., 2011). 

Η θαηάζιηςε ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηελ απνπζία ζηελώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο (Brown & Harris, 1978) θαη ζπγθξνπζηαθέο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο (Coyne et al., 1987). Η απνζπξκέλε, νμύζπκε θαη αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά 

ελόο θαηαζιηπηηθνύ γνλέα κπνξεί λα κεηαδώζεη δπζπξνζαξκνζηηθέο δεμηόηεηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη  Parke θαη Bhavnagri (1989) βξήθαλ 

όηη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ησλ παηδηώλ δηεπθνιύλζεθε από ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ηελ αληαπόθξηζε θαη ηελ ακνηβαηόηεηα. 

Η κεηξηθή θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο θαη ξήμε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο (Fendrich, Warner, & Weissman, 1990;  

Hammem et al, 1987), γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη ηελ εκθαλή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο θαη ηνπ ζηξεο ησλ παηδηώλ. Οη ςπρηθά αζζελείο 

γνλείο ζπρλά αηζζάλνληαη αδύλακνη, επζπγθίλεηνη, θαηαζιηπηηθνί ή επεξέζηζηνη θαη 

επέμαπηνη. Γπζθνιεύνληαη λα δείμνπλ ελζπλαίζζεζε θαη ζπκπόληα θαη κπνξεί 

αληηδξάζνπλ αξλεηηθά πξνο ηα παηδηά θαη λα ελεξγήζνπλ βίαηα. Τα παηδηά από ηε 

άιιε πιεπξά, ζπρλά πηζηεύνπλ όηη ηα ίδηα πξνθαινύλ ηα πξνβιήκαηα ζηνπο γνλείο, 

θαη αλαιακβάλνπλ πνιιέο από ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ επζπλώλ ηνπο. Απηέο νη αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη εληάζεηο θαη κεηαμύ ησλ αδειθώλ.  
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Μειεηεο έρνπλ δείμεη όηη ε θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ελ κέξεη κέζσ ηεο επίδξαζήο ησλ ζπδπγηθώλ 

ζρέζεσλ. Μηα ζπγρξνληθή κειέηε ζε θαηαζιηπηηθνύο αζζελείο πνπ λνζειεύηεθαλ 

έδεημε όηη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ ζην 

ζρνιείν, θπξίσο κε εμσηεξηθεπόκελνπ ηύπνπ δηαηαξαρέο, εμεγνύληαλ από ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο (Emery et al., 1982). Παξόκνηα απνηειέζκαηα 

αλαθέξζεθαλ θαη από ηoπο Davies, Dumenci θαη Widle, (1999) ζε κηα καθξνρξόληα 

κειέηε κε εθήβνπο. Οη Miller, Cowan, Cowan, Hetherington θαη Clingempeel (1993) 

επέθηεηλαλ ηηο έξεπλεο απηέο, δηαπηζηώλνληαο όηη νη ζπδπγηθέο ζπγθξνύζεηο είραλ 

αληίθηππν ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επεξέαδε ηα επίπεδα 

ησλ εμσηεξηθεπόκελσλ ηύπνπ δηαηαξαρώλ. Σηε κειέηε απηή ππήξραλ 2 νκάδεο, ε 

πξώηε πεξηιάκβαλε παηδηά ειηθίαο 3 ½ ρξνλσλ  θαη ε δεύηεξε παηδηά ειηθίαο 9-13 

ρξόλσλ. Καη ζηα δύν δείγκαηα ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ησλ κεηέξσλ ζπζρεηίζηεθε 

κε ηε ιηγόηεξε δεζηαζηά κεηαμύ ηνπ δεπγαξηνύ θαη πξνο ην παηδί, ην νπνίν ζρεηίδεηαη 

κε πςειόηεξα επίπεδα ζπκπεξηθνξώλ εθδξακάηηζεο από ηα παηδηά.   

Οη Goodman, Brogan, Lynch θαη Fielding (1993) δηαπίζησζαλ όηη ε 

ςπρηαηξηθή θαηάζηαζε ησλ παηέξσλ θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε εμεγνύληαλ από 

ηε κεηαβιεηόηεηα ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ.  

Όηαλ εμεηάζηεθε ν ξόινο ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ελ απνπζία θάπνηαο παηξηθήο 

δηαηαξαρήο, επηβεβαηώζεθε όηη ηα παηδηά ησλ θαηαζιηπηηθώλ κεηέξσλ ζεσξήζεθαλ 

σο ιηγόηεξν δεκνθηιή από ηνπο δαζθάινπο ηνπο, όκσο δελ είραλ ρακειόηεξε απην-

αληίιεςε θαη ιηγόηεξε ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηνπ εαπηνύ ή ιηγόηεξεο θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ηνπο δελ ήηαλ ςπρηθά 

πάζρνληεο. Σε κηα άιιε έξεπλα, ζύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο εθπαηδεπηηθώλ, βξέζεθε 

όηη ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο κε θαηαζιηπηηθνύο γνλείο είραλ ιηγόηεξν 

ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο από ηελ νκάδα ειέγρνπ (Billings & 

Moos, 1985). Αθόκε θαη ηα πνιύ κηθξά παηδηά (1-2 εηώλ) κε γνλείο κε θαηάζιηςε ζην 

πιαίζην δηπνιηθήο δηαηαξαρήο παξαηεξήζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ιηγόηεξεο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη λα κνηξάδνληαη ή λα βνεζνύλ ιηγόηεξν ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε παηδηά κε θαηαζιηπηηθώλ γνλέσλ (Zahn-Waxler et al., 

1984).  

Η κεηξηθή θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο θαη επηθξηηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ην παηδί πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε εμσηεξηθεπόκελνπ 
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ηύπνπ δηαηαξαρώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε επηθξηηηθόηεηα, ε ππεξβνιηθή εκπινθή θαη νη 

αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ην παηδί έρνπλ παξαηεξεζεί ζε κεηέξεο κε θαηάζιηςε 

(Tompson et al. 2010). Δπηπιένλ, ε κεηξηθή θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε ρακειά επίπεδα 

ζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβιέπνπλ θαηάζιηςε ζε παηδηά 

θαη εθήβνπο (Gaté et al. 2013). Η ερζξόηεηα θαη ε δεζηαζηά είλαη δηαθνξεηηθέο  

δνκηθέο έλλνηεο ηεο ζρέζεο κεηέξαο παηδηνύ, κε ηελ ερζξόηεηα λα νξίδεηαη σο ζπκόο, 

επίθξηζε, αξλεηηθόηεηα θαη απνδνθηκαζία από ηε κεηέξα πξνο ην παηδί. Σε αληίζεζε, 

ε δεζηαζηά νξίδεηαη σο ε ππνζηήξημε, ε αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ πξνο ην παηδί 

(Connor & Rueter, 2006; Rueter & Conger, 1998). 

 

1.4.3 Η επίδξαζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ 

παηδηώλ 

O Beck (1976) πξόηεηλε όηη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο θαηάζιηςεο. Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ηνπ Beck, 

έρνπλ επαλεηιεκκέλα απνδείμεη όηη άηνκα κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα 

παξνπζηάδνπλ πην δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, θάλνπλ πεξηζζόηεξν αξλεηηθά 

γλσζηηθά ιάζε, θαη έρνπλ πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο απηόκαηεο ζθέςεηο (γλσζηηθέο 

δηαζηξεβιώζεηο) νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε πην αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(π.ρ. Nolen-Hoeksema, 1991). Ο Young (1994), ελζσκαηώλνληαο ην έξγν ηνπ Beck 

θαη άιισλ (π.ρ., Bowlby, 1980) πξόηεηλε όηη ηα πξώτκα δπζιεηηνπξγηθά ζρήκαηα 

αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία κέζσ δηαπξνζσπηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

ζρεκαηίδνπλ έλα κνηίβν πνπ νδεγεί ζηελ εξκελεία ησλ κεηέπεηηα εκπεηξηώλ.  

Δηδηθόηεξα, νη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ κε θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο είλαη πην 

αξλεηηθέο, ζε ζύγθξηζε κε εθείλεο ησλ παηδηώλ κε θαηαζιηπηηθώλ κεηέξσλ (Field, 

Morrow, & Adelstein, 1993; Hart, Field, Roitfarb, 1997). Οη γνλείο κε θαηάζιηςε 

είλαη πην επηθξηηηθνί θαη ιηγόηεξν ππνζηεξηθηηθνί πξνο ηα παηδηά ηνπο από όηη νη 

γνλείο ρσξίο θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία (Goodman & Riniti, 1991).  Δπίζεο,  ηα 

παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε ππεξβνιηθή γνλετθή θξηηηθή ή απόξξηςε είλαη πηζαλό λα 

αλαπηύμνπλ ηδηαίηεξα απζηεξή απηνθξηηηθή θαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό 

ηνπο. Μηα έξεπλα έδεημε, επίζεο, ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο θαη ησλ 

απζόξκεησλ αξλεηηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηώλ ηνπο (White & Barrowclough, 1998). Οη κεηέξεο κε θαηάζιηςε ήηαλ πην 
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πηζαλό λα αληηιεθζνύλ ηα αίηηα ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ηνπο σο 

ζηαζεξά, πξνζσπηθά θαη ειεγρόκελα από ην παηδί θαη ηαπηόρξνλα έδεηρλαλ 

κεγαιύηεξε ηάζε λα ζεσξνύλ  θαη ηνλ εαπηό ηνπο σο ππαίηην ηεο αξλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ.  

Σπλνςίδνληαο, ε κεηξηθή θαηάζιηςε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ κέζσ ησλ γνλετθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε, ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε ηα παηδηά θαη ησλ νηθνγελεηαθώλ 

ζπγθξνύζεσλ. Τα επξήκαηα απηά ζπκθσλνύλ θαη  κε ηελ αλαζθόπεζε ησλ 

Cummings θαη Davies (1993) ζρεηηθά κε ηελ κεηξηθή θαηάζιηςε. Σύκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο, ε κεηξηθή θαηάζιηςε επεξεάδεη ηα παηδηά εθόζνλ ε θαηάζιηςε 

επεξέαδεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο γλσζίεο θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ γνλέα. Γηα 

παξάδεηγκα, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 1, ηα γνλετθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ηα  παηδηά κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κε δηαζεζηκόηεηαο θαη ησλ 

γλσζηηθώλ δηαζηξεβιώζεσλ. Τα γνλετθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα 

παηδηά αιιάδνληαο ηνλ ηξόπν αιιειεπίδξαζεο γνλέα- παηδηνύ όπσο ηνλ δεζκό, ηε 

γνλετθή θξνληίδα θαη ππνζηήξημε. Δπίζεο ε αύμεζε ησλ ζπδπγηθώλ ζπγθξνύζεσλ 

έρεη επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. 

Σρήκα 1: Δπίδξαζε ηεο κεηξηθή θαηάζιηςεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ 
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1.5 Πεξίιεςε 

Σην θεθάιαην απηό αλαιύζεθε ε επίδξαζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηελ παηδηθή 

αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ν ξόινο ηεο ζηελ εκθάληζε ζνβαξώλ ςπρνθνηλσληθώλ 

δπζθνιίσλ. Η ζρέζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο θαη ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα 2 θαη 3. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζην θεθάιαην 2 παξνπζηάδνληαη ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ κε ηελ 

θαηάζιηςε θαζώο θαη ηελ επίδξαζε ηεο θαηάζιηςεο ζην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο. Οη 

γλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο θαηάζιηςεο ζεσξνύληαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: 

Γλσζηηθέο δηαζηξεβιώζεηο ζε νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε θαηάζιηςε  

 

2.1 Δηζαγσγή  

Οη αηηηαθέο απνδόζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θαηαζιηπηηθώλ 

ζπκπησκάησλ. Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ζεσξία ησλ αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ αλαιύνπλ 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα γλσζηηθά ζρήκαηα δηακνξθώλνληαη ζην ζύζηεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

 

2.2  Αηηηαθέο απνδόζεηο: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Οη αηηηαθέο απνδόζεηο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο νη εξκελείεο πνπ ππνλννύλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ αηόκνπ γηα κειινληηθά γεγνλόηα (Hull & Mendolia, 1991). Η ζεσξία 

ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ ππνζηεξίδεη όηη ηα άηνκα αλαδεηνύλ εμεγήζεηο γηα 

ζεκαληηθά γεγνλόηα (Slep & O'Leary, 1998). Σε γεληθέο γξακκέο, ε ζεσξία ησλ 

αηηηαθώλ απνδόζεσλ  έρεη ζεσξεζεί σο κηα αλαδήηεζε ηεο αηηίαο γηα ηελ εξκελεία 

ζπκπεξηθνξώλ ηνπ αηόκνπ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γεγνλόησλ δσήο γηα ην κέιινλ (Bugental, Johnston, New, & Silvester, 1998). 

Η ζεσξία ησλ αηηηαθώλ απνδόζσλ ηνπ Weiner γηα επηηπρία θαη θίλεηξν 

δείρλεη όηη ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ εξκελείεο γηα ηηο αηηίεο ηόζν ηεο 

επηηπρίαο όζν θαη ηεο απνηπρίαο ηνπο θαη  όηη απηέο νη απνδόζεηο έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο ζε ελδν-θαη δηαπξνζσπηθά επίπεδα (Weiner, 1985). Οη άλζξσπνη θάλνπλ 

απνδόζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ έλα γεγνλόο ή ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ή ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ άιισλ (Weiner, 1985). Απηή ε γλσζηηθή δηαδηθαζία δηαδξακαηίδεη 

νπζηαζηηθό ξόιν ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηα γλσζηηθά ζρήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. Σύκθσλα κε ηνλ Weiner, αξρηθά ηα άηνκα θάλνπλ κηα πξσηαξρηθή εθηίκεζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο (γηα παξάδεηγκα, αλ έλα γεγνλόο είλαη θαιό ή θαθό). Σηε 

ζπλέρεηα, ηα άηνκα βηώλνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (ραξά 

γηα έλα ζεηηθό γεγνλόο θαη ζιίςε γηα έλα αξλεηηθό γεγνλόο). Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

εμαξηώληαη από ην απνηέιεζκα θαη θαζνξίδνληαη από ηελ επίηεπμε (ή ηελ έιιεηςε) 
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ηνπ επηζπκεηνύ ζηόρνπ, θαη όρη από ηηο αηηηαθέο εμεγήζεηο ηνπ απνηειέζκαηνο. Ο 

Weiner πξόηεηλε επίζεο, όηη κεηά ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην άηνκν ζα θάλεη κηα αηηηαθή απόδνζε. 

Μεηά από απηό, κπνξεί λα πξνθύςνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αηηηαθή απόδνζε. Έηζη, πξόηεηλε όηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθύπηνπλ από ηελ 

εθηίκεζε ελόο γεγνλόηνο. Δηδηθόηεξα, ε ζεσξία απόδνζεο ππνζέηεη όηη ηα άηνκα 

θάλνπλ απνδόζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο πηπρέο ησλ γεγνλόησλ: α) ηελ εζσηεξηθέπζε, 

β) ηε ζηαζεξόηεηα θαη γ) ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ. Απηέο νη δηαζηάζεηο απνδόζεσλ 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα: η) ηα αηζζήκαηα απηνεθηίκεζεο ηα 

νπνία έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηελ εζσηεξίθεπζε, ηη) ην αίζζεκα απειπηζίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαζεξόηεηα, θαη ηηη) ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκνύ, ελνρήο, 

απνγνήηεπζεο θαη ληξνπήο κε ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη νη 

απνδόζεηο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηα ζπλαηζζήκαηα (Weiner, 1985). 

 

2.3 Σν ζεσξεηηθό κνληέιν ηεο αβνεζεζίαο θαη απόγλσζεο 

Οη Abramson, Seligman θαη Teasdale (1978) εηζήγαγαλ ηελ αλαζεσξεκέλε ζεσξία 

ηεο αβνεζεζίαο, ε νπνία πξνηείλεη όηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ 

αξλεηηθά γεγνλόηα ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο (ζηνλ εαπηό), ζηαζεξνύο ζην ρξόλν 

θαη γεληθνύο πνπ πηζαλώο λα επεξεάζνπλ θαη άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, είλαη πην 

πηζαλό λα είλαη επάισηα ζηελ θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, ηα άηνκα απηά απνδίδνπλ ζεηηθά 

γεγνλόηα ζε εμσηεξηθέο, αζηαζείο θαη ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο. Οκνίσο, ην ζεσξεηηθό 

κνληέιν ηεο απειπηζίαο (Abramson, Metalsky, & Alloy, 1989) πξόηεηλε όηη ηα άηνκα 

κε θαηάζιηςε έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ αξλεηηθά γεγνλόηα ζε ζηαζεξέο αηηίεο 

θαη λα αληηιακβάλνληαη όηη απηέο νη αηηίεο επεξεάδνπλ πνιινύο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. 

Σύκθσλα κε ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηεο απειπηζίαο, ηα άηνκα πνπ θάλνπλ αξλεηηθέο 

αηηηαθέο απνδόζεηο, αλαπηύζζνπλ θαηάζιηςε όηαλ βηώζνπλ αξλεηηθά ζηξεζνγόλα 

γεγνλόηα (Abramson et al., 1989). Δηδηθόηεξα, ην κνληέιν απηό πξνηείλεη όηη ην 

άηνκν πνπ βηώλεη αξλεηηθά γεγνλόηα δσήο ζα βηώζεη απειπηζία θαη ζαλ απνηέιεζκα 

απηνύ, ζα αλαπηύμεη ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο. 

 Τα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο αβνεζεζίαο θαη ηεο απόγλσζεο πξνηείλνπλ όηη νη 

αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο είλαη πην πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ έληνλε θαη δηαξθή 

θαηάζιηςε. Ωζηόζν, ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμύ ηνπο. Τν ζεσξεηηθό κνληέιν ηεο 
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αβνεζεζίαο ππνδειώλεη όηη θάζε δηάζηαζε (ζηαζεξόηεηα θαη γελίθεπζε) παίδεη ην 

δηθό ηεο ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην κνληέιν ηεο  

απόγλσζεο ζπλδπάδεη ηηο δύν δηαζηάζεηο: ζηαζεξόηεηα θαη γελίθεπζε γηα λα 

ζρεκαηίζεη κηα ζύλζεηε γεληθή δηάζηαζε.  

Δλ θαηαθιείδη, ηα άηνκα πνπ θάλνπλ αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο θαίλεηαη 

όηη παξνπζηάδνπλ πην έληνλα ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο. Ο Rehm (1977) επίζεο, 

πξόηεηλε όηη ηα άηνκα κε θαηάζιηςε είλαη πηζαλόηεξν λα πξνζέρνπλ επηιεθηηθά 

αξλεηηθά γεγνλόηα, γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ απαηζηόδνμν ηξόπν 

ζθέςεο ηνπο.  

Αξθεηνί ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο (π.ρ. Abramson & Alloy, 2006; Alloy et al, 

1999) έρνπλ δηαπηζηώζεη  ηε ζεκαζία ησλ γλσζηώλ θαζώο θαη ησλ ζεκαληηθώλ 

άιισλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Οη γνλετθέο αληηιήςεηο θαη νη 

πξνζδνθίεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ θαη ησλ  

εθήβσλ.  Σηελ επόκελε ελόηεηα ζα εμεηαζζνύλ ελ ζπληνκία απηέο νη ζεσξίεο. 

 

2.4 Η κεηάδνζε ηεο γλσζηηθήο επαισηόηεηαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα  

Οη ζεσξεηηθνί ηεο γλσζηηθήο θαηεύζπλζεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη θνηλσληθέο γλσζίεο  

δηακνξθώλνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία κέζα από ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο γνλείο 

(π.ρ. Abramson & Alloy, 2006; Alloy et al, 1999). Αξρηθά, ν Beck (1967) πξόηεηλε 

όηη ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηά ηνπο καζαίλνληαο από ην πεξηβάιινλ 

ηνπο θαη θπξίσο από ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο ζηελ παηδηθή ειηθία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ δηαπξνζσπηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ (ηδηαίηεξα κε ηνπο γνλείο 

ηνπο), ηα παηδηά απνθηνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαηξνθνδόηεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά είλαη ζηαζεξά 

αξλεηηθή, αξλεηηθή ζα είλαη θαη ε απηνεηθόλα θαη ε απηναληίιεςε ηνπ παηδηνύ. Οη 

γνλείο αλαθέξνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ θαη αξλεηηθώλ γεγνλόησλ ζηε δσή ησλ παηδηώλ.  

Σπλεπώο, ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ ηηο εμεγήζεηο γηα ηα γεγνλόηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε ησλ γνληώλ ηνπο. 

Οκνίσο, ν Rachman (1977) επηζήκαλε ηξεηο νδνύο κέζσ ησλ νπνίσλ νη θόβνη 

θαη νη ζθέςεηο ζα κπνξνύζαλ λα πηνζεηεζνύλ. Πξώηνλ, ε απεηιεηηθή ιεθηηθή 
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πιεξνθνξία είλαη έλα κνλνπάηη κέζσ ηνπ νπνίνπ νη γνλείο κεηαδίδνπλ ηνπο θόβνπο 

ηνπο πξνθνξηθά. Με ην λα απνδέρεηαη απηή ηελ πιεξνθνξία, ην παηδί καζαίλεη λα 

βηώλεη θόβν, όηαλ εθηίζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα. Γεύηεξνλ, ε κάζεζε 

κέζσ παξαηήξεζεο πξνηύπνπ είλαη έλα κνλνπάηη κε-ιεθηηθήο κεηάδνζεο ηνπ θόβνπ. 

Τν παηδί παξαηεξεί ηνπο γνλείο ηνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

εξέζηζκα, εθθξάδνληαο θόβν, θαη κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά απηή, αληαπνθξηλόκελν 

κε παξόκνην ηξόπν. Τέινο, κε ηελ εμαξηεκέλε κάζεζε, ην παηδί βηώλεη θόβν όηαλ 

εθηίζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα θαη έηζη ζπζρεηίδεη ηε θαηάζηαζε απηή κε 

ζηξεο. 

Δμεηάδνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ε ζπζηεκηθή ζεσξία 

ππνζηεξίδεη όηη ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ζύλνιν ζην νπνίν ηα κέιε 

αιιεινζπλδένληαη θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο (Bowen, 1978; Minuchin, 1985). Δηδηθόηεξα, νη 

αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ  ελόο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ ιεηηνπξγία ησλ άιισλ κειώλ (Bowen, 1978). Πξνηείλεηαη, επίζεο, όηη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο δελ είλαη πξνο κηα θαηεύζπλζε 

αιιά αιιεζπρεηηδόκελεο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ε ςπρνπαζνινγία ελόο κέινπο 

επεξεάδεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ε νηθνγέλεηα κε ηε ζεηξά ηεο έρεη επίδξαζε ζην κέινο 

απηό (Minuchin, 1985). Οη γλσζηηθέο δηαζηξεβιώζεηο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη νη 

εζσηεξηθεπόκελνπ ηύπνπ δηαηαξαρέο ζα κπνξνύζαλ λα πξνέξρνληαη από δπλακηθά 

νκνηόζηαζεο ζην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο ή κπνξεί λα δηαηεξνύληαη από απηά. Καηά 

ζπλέπεηα, νη ζπζηεκηθνί βιέπνπλ ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο θαη ηελ 

ςπρνπαζνινγία ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθόηεξα, βιέπνπλ ηε 

γλσζηηθή κεξνιεςία θαη ηελ ςπρνπαζνινγία ζηα παηδηά σο ηελ αδπλακία ηεο 

νηθνγέλεηαο λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ή σο ηελ επίδξαζε ελόο κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ άιινπ. Ο 

Minuchin (1985) πξόηεηλε όηη δελ είλαη κόλν ε ππεξπξνζηαηεπηηθή κεηέξα πνπ 

επεξεάδεη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ άγρνπο ηνπ παηδηνύ ηεο, αιιά ηόζν ε κεηέξα όζν θαη 

ην παηδί έρνπλ αλαπηύμεη κηα ακνηβαία ζρέζε, ζηελ νπνία ην παηδί κπνξεί λα έρεη 

θόβνπο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηηο αλεζπρίεο ηεο κεηέξαο θαη νη αλεζπρίεο απηέο 

εληείλνπλ ηνπο θόβνπο ηνπ παηδηνύ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηηο κεηξηθέο 

αλεζπρίεο θαη ηελ ππεξπξνζηαηεπηηθόηεηα θαη νύησ θαζεμήο. 
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Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξεηηθά κνληέια, ε ζεσξία ησλ αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ ππνζηεξίδεη όηη νη γνλετθέο αηηηάζεηο θαη ε αλαηξνθνδόηεζε παίδνπλ 

ξόιν ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Δηδηθόηεξα, σο πξώην 

βήκα, νη ζεσξεηηθνί ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ ππνζηεξίδνπλ όηη νη απνδόζεηο 

ζπλδένληαη κε ζπκπεξηθνξέο (Fiske & Taylor, 1991), δηόηη ηα άηνκα απηά ηηο 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα αληηιεθζνύλ, λα εμεγήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

θαη δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο (Forsterling, 1992). Έηζη, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη 

γνλείο θαηαλννύλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο, ζα επεξεάζεη ηελ πηζαλή 

αληίδξαζή ηνπο ζε απηή (Bugental et al., 1998). 

Όζνλ αθνξά ηε γνλετθέο επηδξάζεηο ζηελ θαηάζιηςε, ην γλσζηαθό-

ζπκπεξηθνξηθό κνληέιν έρεη δείμεη όηη αλ νη γνλείο ηνπ παηδηνύ έρνπλ θαηάζιηςε, ην 

παηδί ζα εκθαλίζεη θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα, είηε σο απνηέιεζκα ηεο κίκεζεο 

θαηαζιηπηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη γλσζίσλ είηε επεηδή νη γνλείο κε θαηάζιηςε 

ζπκκεηέρνπλ ζε πιεκκειή παξαθνινύζεζε, ιαλζαζκέλε ζπρλά αμηνιόγεζε θαη 

εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ ηνπο (Kaslow, Rehm, Pollack, Siegel, 1988). 

Οκνίσο, νη Goodman and Gotlib (1999) ππνζηήξημαλ όηη ππάξρνπλ αξθεηνί 

κεραληζκνί πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ θίλδπλν γηα ην παηδί, όηαλ ε κεηέξα έρεη 

θαηάζιηςε. Πξόηεηλαλ όηη ηα παηδηά ησλ θαηαζιηπηηθώλ κεηέξσλ εθηίζεληαη ζε 

αξλεηηθό γλσζηηθό ζηπι θαη γνλετθόηεηα θαη κέζσ απηήο ηεο έθζεζεο, κπνξνύλ λα 

πηνζεηήζνπλ απηό ην γνλετθό γλσζηηθό ζηπι. Δηδηθόηεξα, νη Goodman θαη Gotlib 

(1999) πξόηεηλαλ όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ αξλεηηθό γλσζηηθό ζηπι 

κέζσ ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κίκεζεο ησλ γνλέσλ ηνπο, όπσο πξόηεηλαλ 

λσξίηεξα νη Bandura θαη Walters (1963). Γηα παξάδεηγκα, όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ηνπο αθνύλε λα εθθξάδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

θαη λα ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο γηα ηνλ εαπηό ηνπο. 

 

2.5 Πεξίιεςε  

Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεθαλ ζεσξεηηθά κνληέια πνπ δείρλνπλ όηη ε γλσζηηθή 

πξνθαηάιεςε ζπκβάιιεη ζηελ θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθαλ ζεσξίεο πνπ 

πξνηείλνπλ όηη νη ζεκαληηθνί άιινη είλαη πηζαλό λα ζπκβάιινπλ ζην γλσζηηθό ζηπι 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ, κέζα από ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ηεο επαγσγηθήο αλαηξνθνδόηεζεο. Έλαο αξηζκόο κειεηώλ έρνπλ 
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παξάζρεη εκπεηξηθή ππνζηήξημε γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο. Οη κειέηεο  απηέο 

απνθαιύπηνπλ ηνλ θεληξηθό ξόιν ησλ γλσζηηθώλ κεραληζκώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηε ζπληήξεζε ησλ εζσηεξηθεπόκελνπ ηύπνπ δηαηαξαρώλ  ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηα παηδηά. Σην επόκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζζνύλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

πνπ αθνξνύλ ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο γνλέσλ κε θαηάζιηςε θαη ην ξόιν  ηνπο ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Γηεξεύλεζε ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ ζε γνλείο κε θαηάζιηςε: Μηα πεξηγξαθηθή 

αλαζθόπεζε 

 

3.1Δηζαγσγή 

Σην πξνεγνύκελν θεθάιαην παξνπζηάζζεθε ην ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ θαζώο  θαη νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ην γνλετθό γλσζηηθό ζηπι 

κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηα παηδηά. Σην θεθάιαην απηό γίλεηαη κηα πεξηγξαθηθή 

αλαζθόπεζε ησλ εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ γνλέσλ κε 

θαηάζιηςε θαη παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ γλσζηηθώλ απηώλ ζηξεβιώζεσλ κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηε γλσζηηθή κεξνιεςία ζε παηδηά θαη εθήβνπο.  

 

3.2 Αηηηαθέο απνδόζεηο ζε γνλείο κε θαηάζιηςε  

Οη απνδόζεηο έρνπλ παξαδνζηαθά ζεσξεζεί σο κηα αλαδήηεζε αηηίσλ γηα ηελ 

εξκελεία ζπκπεξηθνξώλ θαη γεγνλόησλ ησλ αηόκσλ θαη ζεσξείηαη όηη παίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (Bugental et al., 1998). Οη γνλείο 

επηθνηλσλνύλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ αιιά θαη ησλ γεγνλόησλ ζηε δσή ησλ παηδηώλ ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα 

παηδηά αλαπηύζζνπλ εμεγήζεηο γηα γεγνλόηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε ησλ γνληώλ ηνπο. Η παξνύζα αλαζθόπεζε παξνπζηάδεη έξεπλεο πνπ 

αθνξνύλ ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο γνλέσλ κε θαηάζιηςε. 

 

3.2.1 Σα θξηηήξηα έληαμεο θαη απνθιεηζκνύ κειεηώλ  

Τα άξζξα ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθόπεζε  αληαπνθξίλνληαλ ζηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: α) ήηαλ γξακκέλα ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη είραλ δεκνζηεπζεί 

ζην δηάζηεκα  1990 - 2014, β) εμέηαδαλ ηηο αηηηαθέο απνδόζεηο γνλέσλ κε θαηάζιηςε 

γ) αθνξνύζαλ παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο κεηαμύ 4 θαη 19 εηώλ.  

Απνθιείζηεθαλ νη κειέηεο εθείλεο νη νπνίεο  δηεξεπλνύζαλ ηηο αηηηαθέο 

απνδόζεηο ζε πιεζπζκνύο κε άιια πξνβιήκαηα ςπρηθήο ή ζσκαηηθήο πγείαο. 
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3.2.2 Μεζόδνη αλαδήηεζεο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κία πιήξεο αλαδήηεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ PsycINFO θαη 

MEDLINE, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνύλ ηα ζρεηηθά άξζξα ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Οη 

όξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ : “child”, “adolescent” δηαζηαπξώζεθαλ κε  

“mother”, “parent”, “depression”,  “attribution”, “attributional bias”.   

 

3.2.3 Απνηειέζκαηα  

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ  δεθαηέζζεξηο κειέηεο  πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηεξεύλεζε αηηηαθώλ απνδόζεσλ ζε νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε 

θαηάζιηςε.  Οη κειέηεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζε δύν νκάδεο κε βάζε ην εξεπλεηηθό 

ζρέδην: ζπγρξνληθέο θαη δηαρξνληθέο. 

 

3.2.3.1 πγρξνληθέο κειέηεο  

Η έξεπλα έρεη δείμεη όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηέξσλ ζπλδέεηαη κε ηηο 

εξκελείεο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο. Οη White θαη Barrowclough 

(1998) βξήθαλ όηη νη κεηέξεο κε θαηάζιηςε ήηαλ πην πηζαλό λα ζεσξήζνπλ νηη ε 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα παξαγόλησλ ζηαζεξώλ, 

εζσηεξηθώλ πξνο ην παηδί θαη ειεγρόκελσλ από ην ίδην. Τα απνηειέζκαηα, επίζεο, 

έδεημαλ όηη νη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο αληηιακβάλνληαλ ηνλ εαπηό ηνπο σο ηελ αηηία 

ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ. Οκνίσο, νη Cornah, Sonuga-Barke, 

Stevenson θαη Thompson (2003) δηαπίζησζαλ όηη νη κεηέξεο κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο απέδηδαλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαη γελίθεπαλ ηηο αηηίεο αξλεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ ηνπο (κέζνο όξνο ειηθίαο παηδηώλ ζηε κειέηε 9,8 

ρξόλσλ). Οη αηηηαθέο απηέο απνδόζεηο δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ. Φάλεθε όηη νη κεηέξεο πνπ είραλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο, έηεηλαλ λα θάλνπλ αξλεηηθέο αηηαθέο απνδόζεηο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηώλ ηνπο, παξόιν πνπ ηα παηδηά ηνπο ζεκείσζαλ βαζκνινγίεο θάησ από ην 

θιηληθό όξην ζην  Δξσηεκαηνιόγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηώλ (SDQ; Goodman, 

1997).  Τα επξήκαηα απηά δείρλνπλ όηη ε κεξνιεςία ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο δελ 
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ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε έλα δύκολο παηδί, πνπ αληηκεηώπηδε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, αιιά πηζαλώο ζρεηηδόηαλ κε ηελ ςπρηθή πγεία ηεο 

κεηέξαο. Δπηπιένλ, νη  Leung θαη Slep (2006) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κειέηε ζε 

κεηέξεο θαη παηέξεο παηδηώλ (3-7 εηώλ) δηεξεπλώληαο ηα γνλετθά θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηώκαηα, ην γνλετθό ζηπι θαη ην ηύπν αηηηαθώλ απνδόζεσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηώλ ηνπο. Οη γνλείο πνπ είραλ πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο ήηαλ πηζαλόηεξν 

λα απνδώζνπλ ηε δύζθνιε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο ζε πην ζηαζεξά θαη γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο γνλείο θαη απηό ην ζηπι δηακεζνιαβεί ζηε ζρέζε κεηαμύ ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο γνλετθήο ραιαξόηεηαο. Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε 

όηη νη γνλείο κε θαηάζιηςε απέδηδαλ ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ζε 

ειέγρόκελνπο από ην παηδί παξάγνληεο θαη απηό ην γνλετθό γλσζηηθό ζηπι 

απνηεινύζε πξνβιεπηηθό παξάγνληα ππεξβνιηθνύ βαζκνύ γνλετθήο πεηζαξρίαο. Τα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ όηη ην ζηπι ησλ γνλετθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ δελ 

ζρεηίδεηαη κόλν κε ηε γνλετθή θαηάζιηςε, αιιά δηακεζνιαβεί ζηε ζρέζε ηεο 

γνλετθόηεηαο θαη ησλ θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ. 

 Δπίζεο,  έρεη δηαπηζησζεί όηη ε κεηξηθή θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθά 

γλσζηηθά ζρήκαηα ζηα παηδηά. Οη Murray, Woolgar, Cooper θαη Hipwell (2001) 

έδεημαλ όηη ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο ζθέςεηο ησλ παηδηώλ πνπ νη κεηέξεο ηνπο είραλ 

θαηάζιηςε ζε ζύγθξηζε κε εθείλα πνπ δελ είραλ γνλείο κε θαηάζιηςε. Τα παηδηά ησλ 

κεηέξσλ κε θαηάζιηςε έηεηλαλ λα έρνπλ πην αξλεηηθέο ζθέςεηο, όηαλ έραλαλ έλα 

παηρλίδη θαξηώλ, απνδίδνληαο απηή ηελ απνηπρία ζε ζηαζεξνύο θαη εζσηεξηθνύο 

παξάγνληεο. Οη Schleider, Velez, Krause θαη Gillham (2013) δηεξεύλεζαλ ηηο αηηηαθέο 

απνδόζεηο ζε εθήβνπο ειηθίαο (10-14 ρξόλσλ). Οη έθεβνη αλεμαξηήησο θύινπ πνπ 

αληηιακβάλνληαλ πςειά επίπεδα κεηξηθνύ ειέγρνπ έηεηλαλ λα έρνπλ πην πςειό ζηπι 

αβνεζεζίαο, ην νπνίν αύμαλε ην άγρνο ηνπο. 

Γύν άιιεο κειέηεο ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από κία κεγαιύηεξε κειέηε 

(Sheeber, Davis, Leve, Hops, & Tildesley, 2007) έδεημαλ  όηη νη γνλείο ησλ εθήβσλ κε 

θαηάζιηςε θάλνπλ αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο. Δηδηθόηεξα, ν Sheeber θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2009) εμέηαζαλ εθήβνπο (14-18 εηώλ), νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε κηα 

βηληενζθνπεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο ηνπο. Οη γνλείο έθαλαλ αηηηαθέο 

απνδόζεηο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθήβσλ, αθνύ παξαθνινύζεζαλ ην βίληεν. Οη 

γνλείο ησλ θαηαζιηπηηθώλ εθήβσλ έθαλαλ πην αξλεηηθέο απνδόζεηο γηα ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ κε θαηαζιηπηηθώλ 



 

 25 

εθήβσλ. Οη γνλείο, δειαδή, είραλ ηελ ηάζε λα θαηεγνξνύλ ηνπο εθήβνπο γηα ηηο  

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη λα κελ ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηηο ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Ωζηόζν, ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη γνλείο ησλ εθήβσλ κε 

θαηάζιηςε είραλ επίζεο πςειά επίπεδα θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ, δελ είλαη 

ζαθέο θαηά πόζν νη αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

γνλέσλ ησλ εθήβσλ κε θαηάζιηςε ή απνηέιεζκα ηεο γνλετθήο θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, 

νη Chen, Johnston, Sheeber θαη Leve (2009) εμέηαζαλ αλ νη αξλεηηθέο αηηηαθέο 

απνδόζεηο ησλ γνληώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο δηακεζνιαβνύλ ζηε 

ζρέζε κεηαμύ γνλετθήο θαη εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη αλ απηή ε ζρέζε επεξεάδεηαη 

από ην θύιν ηνπ παηδηνύ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη αξλεηηθέο απνδόζεηο ησλ 

κεηέξσλ γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο  ήηαλ δηακεζνιαβεηήο κεηαμύ ηεο 

κεηξηθήο θαηάζιηςεο θαη ηεο θαηάζιηςεο ησλ θνξηηζηώλ, αιιά όρη ηεο θαηάζιηςεο 

ησλ αγνξηώλ. Οκνίσο, νη παηξηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο ζρεηίδνληαλ κε ηηο αηηηαθέο 

απνδόζεηο θαη ηελ θαηάζιηςε κόλν ησλ θνξηηζηώλ. Τα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ 

όηη ηα θνξίηζηα κπνξεί λα είλαη πην επάισηα ζην δηαπξνζσπηθό ζηξεο από ό, ηη ηα 

αγόξηα. Οη Blount θαη Epkins (2009) δηεξεπλώληαο ηηο αηηηαθέο απνδόζεηο  ζε 

νηθνγέλεηεο κε παηδηά ειηθίαο 9 κέρξη 12 εηώλ, εμέηαζαλ θαηά πόζν νη αληηιήςεηο γηα 

ηνλ εαπηό, ηνλ θόζκν θαη ην κέιινλ κεηαθέξνληαλ από ην γνλέα ζην παηδί. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ην κεηξηθό γλσζηηθό ζηπι ήηαλ πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο ησλ 

γλσζηώλ ησλ παηδηώλ. Παξά ην γεγνλόο όηη ε κεηξηθή θαηάζιηςε ζρεηηδόηαλ κε ην 

γλσζηηθό ζηπι ησλ παηδηώλ, νη κεηξηθέο γλσζίεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ησλ αξλεηηθώλ γλσζηώλ ησλ παηδηώλ. Γελ ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο, ησλ αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ θαη ησλ απνδόζεσλ ησλ παηδηώλ. Μηα εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα 

απηά ηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη όηη νη κεηξήζεηο γηα 

ηηο γνλετθέο αηηηαθέο απνδόζεηο εθηηκήζεθαλ κε εξσηεκαηνιόγηα πνπ κεηξνύζαλ ηηο 

αηηηαθέο απνδόζεηο ηνπ γνλέα γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη όρη γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

παηδηνύ ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, δελ είλαη γλσζηό θαηά πόζν ην κεηξηθό ζηπι ησλ 

αηηηαθώλ απνδόζεσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο ζρεηίδεηαη κε εθείλν ησλ 

παηδηώλ ηνπο. 
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3.2.3.2 Γηαρξνληθέο κειέηεο  

Δθηόο από ηηο ζπγρξνληθέο κειέηεο, δηαρξνληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε θαηάζιηςε 

ηεο κεηέξαο απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα γηα αξλεηηθό ζηπι αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ θαη ζπκπησκάησλ ηεο παηδηθήο θαηάζιηςεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Abela, 

Skitch, Adams θαη Hankin (2006) εμέηαζαλ εάλ ην θαηαζιηπηηθό ζηπι αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ ζε παηδηά (ειηθίαο 6 έσο 14 εηώλ) αύμαλε ηα επίπεδα ηεο παηδηθήο 

θαηάζιηςεο αθνινπζώληαο ηηο απμήζεηο ζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ησλ γνληώλ 

ηνπο. Τα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε ήηαλ γνλείο κε ηζηνξηθό κείδνλνο 

θαηάζιηςεο θαη ηα παηδηά ηνπο, θαη γίλνληαλ κεηξήζεηο θάζε έμη εβδνκάδεο γηα έλα 

ρξόλν. Τα παηδηά πνπ είραλ θαηαζιηπηηθό ζηπι αηηηαθώλ απνδόζεσλ, είραλ επίζεο 

πςειά επίπεδα θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ αθνινπζώληαο ηηο απμήζεηο ζηελ 

θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ ηνπο. Οκνίσο, νη Lau, Rijsdijk, Gregory, McGuffin θαη Eley 

(2007) εμέηαζαλ δηάθνξεο νδνύο κέζσ ησλ νπνίσλ νη θνηλσληθνί, γλσζηηθνί θαη 

γελεηηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ κπνξεί λα παίμνπλ ξόιν ζηελ θαηάζιηςε  δίδπκσλ 

παηδηώλ ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε 

«Σπλαηζζήκαηα, γλσζίεο, θιεξνλνκηθόηεηα». Οη κεηξήζεηο δηεμήρζεζαλ ζε δύν 

ρξνληθά ζεκεία: ζηελ ειηθία ησλ 7 ρξόλσλ θαη ζηελ ειηθία ησλ 8 ρξόλσλ. Τα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ κεηέξσλ θαη νη 

αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο απνηεινύζαλ πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο γηα 

θαηάζιηςε ζηα παηδηά.  Οη Raikes θαη Thompson (2008) εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμύ 

ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο θαη αξλεηηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ, θνηλσληθήο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη  κνλαμηάο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία θαη ηελ πξώτκε παηδηθή ειηθία 

(όπσο κεηξήζεθε ζηνπο 15 κήλεο, 2 ρξόληα, 3 ρξόληα, 4,5 ρξόληα θαη 6 ρξόληα). Η 

θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο θαηά ηα ηξία πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ ζπλδεόηαλ 

κε ηηο αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ παηδηώλ (πεξίπνπ 6 εηώλ), απνθαιύπηνληαο 

ην ξόιν ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδηθήο ειηθίαο.  

Οη Garber θαη Flynn (2001) κειέηεζαλ ζε εηήζηα βάζε επί ηξία ρξόληα  

κεηέξεο θαη ηα παηδηά ηνπο, κε  ζεκείν έλαξμεο ηεο έξεπλαο  ηελ πεξίνδν πνπ ηα 

παηδηά πήγαηλαλ ζηελ έθηε ηάμε (11 εηώλ). Γηαπηζηώζεθε όηη ζηα ζπγρξνληθά 

δεδνκέλα, ε κεηξηθή θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ 

παηδηώλ. Γελ ππήξρε θακία ζρέζε κεηαμύ κεηξηθήο θαηάζιηςεο, όπσο ζεσξήζεθε 
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ζηελ αξρηθή εθηίκεζε  θαη ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ηνπ παηδηνύ ζηνλ έλα ρξόλν 

επαλεθηίκεζεο. Δπηπιένλ, ην κεηξηθό γλσζηηθό ζηπι θαη ηα αξλεηηθά γεγνλόηα ηεο 

δσήο ζπλέβαιαλ ζην γλσζηηθό ζηπι ησλ παηδηώλ, αθόκε θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο 

κεηαβιεηήο ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ζηα ζπγρξνληθά δεδνκέλα 

δελ ππήξρε ζπζρέηηζε ησλ κεηξηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ γηα  δηθέο ηνπο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ησλ απνδόζεσλ ησλ παηδηώλ, ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ γηα ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ 

ηνπο θαη ησλ απνδόζεσλ ησλ παηδηώλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ππνδειώλνληαο  όηη ηα 

παηδηά  δελ αληηγξάθνπλ ηνπο γνλείο ηνπο αιιά πηνζεηνύλ γλσζίεο (π.ρ. γνλετθέο 

απνδόζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ), πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηε δσή ηνπο. Ωζηόζν, ζηηο επαλεθηηκήζεηο νη κεηξηθέο απνδόζεηο δελ 

απνηεινύζαλ πξνβιεπηηθό παξάγνληα ησλ απνδόζεσλ ησλ παηδηώλ. Οη Gibb θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2006) δηεξεύλεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ αξλεηηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ ησλ παηδηώλ (9 έσο 10 εηώλ) γηα δηάζηεκα έμη 

κελώλ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη 

ην επίπεδν ηεο ιεθηηθήο ζπκαηνπνίεζεο ζπζρεηίδνληαλ κε ηελ αλάπηπμε ελνο πην 

αξλεηηθνύ ζηπι αηηηαθώλ απνδόζεσλ ζηα παηδηά απηά. Οη απνδόζεηο ησλ γνλέσλ γηα 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο δελ πξνέβιεπαλ αιιαγέο ζηηο απνδόζεηο ησλ 

παηδηώλ. Ωζηόζν, ην γεγνλόο όηη ε κειέηε απηή ζηεξίδεηαη  απνθιεηζηηθά ζε 

εξσηεκαηνιόγηα εγείξεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ. 

Δπηπιένλ, ε κέηξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηηο αηηηαθέο 

απνδόζεηο (Children‟s Attributional style Questionnaire-Revised) είρε ρακειή 

εζσηεξηθή ζπλνρή (internal consistency). 

 

3.4 Πεξίιεςε 

Σπλνιηθά, νη παξαπάλσ κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ην γνλετθό ζηπι αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ θαη ε θαηάζιηςε κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο θαηάζιηςεο. Ωζηόζν, 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ γνλεηθώλ 

δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο, θαη ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ γηα ηελ θαζεκεξηλή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. 
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Κεθάιαην 4 

Πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε θαηάζιηςε 

 

4.1 Δηζαγσγή  

Τα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα γεγνλόηα πνπ αλαπηύζζνληαη όηαλ ν έλαο γνλέαο λνζεί, 

επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη κεηώλνπλ ηα 

ππνζηεξηθηηθά δίθηπα θαη έμσ από ηελ νηθνγέλεηα επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ κειώλ ηεο  (Jessop et al., 1988; Sills et al., 2007). Τα ηειεπηαία 

ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα κε γλσζηαθά, ζπκπεξηθνξηθά θαη 

ςπρνεθπαηδεπηηθά ζηνηρεία πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξόιεςε παηδηώλ θαη εθήβσλ ησλ 

νπνίσλ νη γνλείο βηώλνπλ θαηάζιηςε. Σην θεθάιαην απηό παξνπζίαδνληαη δύν 

εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

4.2 Πξνγξάκκαηα θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε ηεο θαηάζιηςεο ζε παηδηά κε γνλείο κε 

εζσηεξηθεπόκελνπ ηύπνπ δηαηαξαρέο είλαη αθόκε ζε πξώτκν ζηάδην (Sander θαη 

McCarty 2005) θαζώο ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο πξνιεπηηθώλ παξεκβάζεσλ  

γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί απνηειέζκαηα (Beardslee et al., 2003; Sanders & 

McFarland 2000; Sanford et al., 2003). Οη Siegenthaler, Munder θαη Egger (2012) ζε 

κηα κεηα-αλάιπζε 13 κειεηώλ πνπ δηεξεπλνύζαλ παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε 

ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ ή ζπκπησκάησλ ζε παηδηά γνλέσλ ςπρηθά παζρόλησλ,  

δηαπίζησζαλ όηη νη παξεκβάζεηο απηέο είλαη απνηειεζκαηηθέο. Σηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη  νξηζκέλεο από ηηο παξεκβάζεηο απηέο. 

 

4.2.1 Οκάδα γνλέσλ γηα νηθνγέλεηεο κε θαηάζιηςε 

Έλα από ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο είλαη ε παξέκβαζε ηεο Sanford θαη ζπλεξγαηώλ 

(2003), ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ςπρνεθπαίδεπζε ηνπ γνλέα θαη ζε πξόγξακκα 

παξέκβαζεο γνλετθώλ δεμηνηήησλ.  Τν πξόγξακκα απηό έρεη σο ζηόρν ηελ αύμεζε 

ηεο γλώζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ 
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ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζπληξόθσλ, ηε βειηίσζε ηεο αλνηρηήο επηθνηλσλίαο 

θαη ησλ γνλετθώλ ζηξαηεγηθώλ. Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη νθηώ δίσξεο ζπλεδξίεο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νθηώ κε δώδεθα αζζελείο (κόλνη ή κε ην ζύληξνθν ή κε 

θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο). Οη ζπλεδξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ αλαζθόπεζε ησλ 

εξγαζηώλ από ηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξία, πξνβνιή θαη ζπδήηεζε ησλ βίληεν πνπ 

παξνπζηάδνπλ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο, ζύλνςε ησλ 

βαζηθώλ ζεκείσλ από ην ζεξαπεπηή, ζπδήηεζε ησλ κειώλ ηελ νκάδαο θαη αλάζεζε 

εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη. Σε θάζε ζπλεδξία εηζάγνληαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε θαηάζιηςε (π.ρ. ε απνκάθξπλζε ηνπ 

παηδηνύ απν ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ησλ ζπλνκηιήθσλ, ε αλάιεςε από ηελ πιεπξά ηνπ 

παηδηνύ ζεκαληηθώλ επζπλώλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα) θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο 

γνλετθέο ζηξαηεγηθέο.  Τα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ 

ελζαξξπληηθά, αιιά θάλεθαλ νη δπζθνιίεο ηεο παξέκβαζεο κε κεηέξεο κε 

θαηάζιηςε. Πάλσ από ην έλα ηέηαξην ησλ κεηέξσλ δελ θαηάθεξε λα νινθιεξώζεη ην 

πξόγξακκα, (Sanford et al., 2003).  

 

4.2.2 Γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

Μηα άιιε παξέκβαζε είλαη ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο (CBFT) ε νπνία βαζίδεηαη ζην πξόγξακκα Triple P πνπ δελ αλαπηύρζεθε 

αξρηθά γηα νηθνγέλεηεο κε θαηάζιηςε αιιά γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Έρεη δηαπηζησζεί όηη κεηώλεη ζεκαληηθά ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ 

ησλ θαηαζιηπηηθώλ κεηέξσλ ζε κία πεξίνδν 6 κελώλ (Sanders θαη McFarland 2000).  

 

4.2.3 Οηθνγελεηαθή ζπδήηεζε 

Ο Beardslee θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ήηαλ νη πξώηνη πνπ αλέπηπμαλ  κηα πξνιεπηηθή 

παξέκβαζε, ην Family Talk Intervention (FTI), γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, ε νπνία παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

ζεξαπεία ηνπ γνλέα (Beardslee et al., 1992, 1993). Η παξέκβαζε ζηεξίδεηαη ζε 

εγρεηξίδην θαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά ιακβάλνπλ ν θαζέλαο από έλα βηβιην-νδεγό 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε. Τα βηβιηα γνλέσλ είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα γνλείο 

κε θαηάζιηςε θαη ηα βηβιία παηδίσλ είλαη αληίζηνηρα δηακνξθσκέλα γηα παηδηά 
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γνλέσλ κε θαηάζιηςε.  Ο ζηόρνο ηνπο ήηαλ  ε αλάπηπμε κηαο κεζόδνπ πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζε θιηληθέο πνπ ζεξαπεύνπλ ηε γνληθή 

θαηάζιηςε, πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε ςπρηθή πγεία ζηηο νηθνγέλεηεο αλαπηύζζνληαο 

ηελ νηθνγελεηαθή αλζεθηηθόηεηα. Η παξέκβαζε απηή αλαπηύζζεη ηελ αλνηρηή 

επηθνηλσλία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ελζαξξύλνληαο ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά, λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηελ θαηάζιηςε, λα 

λνεκαηνδνηήζνπλ ζθέςεηο πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ θαη ηνπο δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε 

θαζώο θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ θαηάζιηςε. Τν πξόγξακκα 

ζηνρεύεη ζηελ ακνηβαία θαηαλόεζε θαζεκεξηλώλ γεγνλόησλ θαη αηηηώλ ηεο 

θαηάζιηςεο. Σην πξόγξακκα απηό νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζεξαπεία 

απμάλνληαο ζπκπεξηθνξέο θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο πξνο ηα παηδηά ηνπο (Beardslee 

et al., 1992, 1993, 2003).  

Η παξέκβαζε ιακβάλεη ρώξα ζε πεξίπνπ επηά εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ζηηο 

νπνίεο ν θιηληθόο ζπλαληάηαη θπξίσο κε ηνλ γνλέα κε θαηάζιηςε θαη ηνλ/ηελ ζύδπγν / 

ζύληξνθν θαη έρεη δύν ρσξηζηέο ζπλεδξίεο κε ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ζπλάληεζε, πνπ απνηειεί ην βαζηθό  κέξνο ηεο 

παξέκβαζεο (Beardslee et al., 2003). Οη γνλείο θαη ηα παηδηά πξνεηνηκάδνληαη θαη 

βνεζνύληαη ώζηε λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ νηθνγελεηαθή ζπλεδξία. 

Σε απηή ηε ζπλεδξία κηινύλ αλνηρηά γηα ηελ θαηάζιηςε, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαζώο θαη 

ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηε κειινληηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο. Παξά ην γεγνλόο όηη 

ε παξέκβαζε θπξίσο πεξηιακβάλεη ηνπο γνλείο, ε εζηίαζε είλαη ζηελ νηθνγέλεηα. Γύν 

καθξνρξόληεο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηάζηεκα ηεζζεξάκηζη ρξόλσλ έρνπλ 

αλαθέξεη απμεκέλε θαηαλόεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη αιιαγή ζηε ζηάζε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ ηνπο παξαζρέζεθε κηα 

παξέκβαζε απνηεινύκελε από δύν ζπλεδξίεο ηύπνπ δηάιεμεο-ζπδήηεζεο (Beardslee 

et al., 2003, 2008). Παξόιν πνπ ζεκεηώζεθε θάπνηα βειηίσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ αθόκε θαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ έιαβαλ κόλν ηελ παξέκβαζε 

„δηάιεμε/ζπδήηεζε‟, νη γνλείο ζηελ θιηληθή παξέκβαζε αλέθεξαλ θαιύηεξε 

επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο, απμεκέλε νηθνγελεηαθή εγγύηεηα θαη ππνζηήξημε, θαη 

κεγαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ παηδηνύ ηνπο από ηελ θαηάζιηςε. Δπίζεο, 

ηα παηδηά αλέθεξαλ κεγαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο γνληθήο θαηάζιηςεο (Beardslee et al., 

1997). Δπηπιένλ, νη γνλετθέο αλαθνξέο γηα αιιαγέο ζηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη 
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ζηάζε ζπλδένληαλ άκεζα κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ παηδηνύ ηνπο γηα ηε γνληθή 

θαηάζιηςε (Beardslee et al., 2003). Η παξέκβαζε απηή έρεη ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία 

ζε νκάδεο νηθνγελεηώλ κε ρακειό εηζόδεκα (Podorefsky, McDonald-Dowdell, & 

Beardslee, 2001) θαη ζε Αθξνακεξηθάλνπο θαη ζε πιεζπζκό ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

(D‟Angelo et al.,  2009; Podorefsky et al., 2001).  

 

4.2.4 Αο κηιήζνπκε γηα ηα παηδηά 

 Η Solantaus θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (Solantaus, Paavonen, Toikka, & Punamäki, 

2010) βαζηδόκελνη ζηελ παξέκβαζε Family Talk Intervention αλέπηπμαλ κηα ζύληνκε 

παξέκβαζε γηα γνλείο κε θαηάζιηςε, ην Αο Μηιήζνπκε Γηα Τα παηδηά (Lets Talk 

About Children-LTC). Η παξέκβαζε απηή εζηηάδεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ θιηληθνύ κε 

ηνλ/ηελ αζζελή θαη ηνλ/ηελ ζύληξνθν ηνπ/ηεο γηα λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

παηδηνύ θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο γνλείο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δηδηθόηεξα, ζηηο δύν ζπλαληήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε απηή ηε παξέκβαζε ε νπνία βαζίδεηαη ζε εγρεηξίδην θαη δηάζεηεη βηβιία-νδεγνύο 

γηα ηελ νηθνγέλεηα, νη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζνπλ γηα ηελ θαηάζιηςε, λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ γηα ηα 

παηδηά ηνπο. Οη γνλείο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεξαπεπηή αλαιακβάλνπλ λα κηιήζνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο αλνηρηά γηα ην πξόβιεκα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη 

ζηελ νηθνγέλεηα. Οη Solantaus θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2010) δηεξεύλεζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δύν παξεκβάζεσλ: Family Talk Intervention θαη Lets Talk 

About Children. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη θαη νη δύν παξεκβάζεηο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζε νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε θαηάζιηςε. Δηδηθόηεξα, δηαπίζησζαλ 

όηη θαη ζηηο δύν νκάδεο κεηώζεθαλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ θαη 

ην άγρνο, θαη βειηηώζεθαλ ηα επίπεδα πξν-θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Τν FTI ήηαλ 

πην απνηειεζκαηηθό ζηε κείσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ακέζσο κεηά 

ηελ παξέκβαζε, ελώ ε επίδξαζε ηνπ LTC θάλεθε ζε πην καθξόρξνλε θάζε (10 

κελώλ).  
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4.3 Η εκπεηξία ησλ παηδηώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πξόιεςεο 

Σύκθσλα κε ηνπο Beardslee θαη Podorefsky (1988) ε αλνηρηή επηθνηλσλία κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ηνπ γνλέα βειηηώλεη ηελ θαηαλόεζε ηνπ παηδηνύ 

γηα ηελ αζζέλεηα, γηα ηε δηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ην ξόιν ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Απηή ε επηθνηλσλία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ζύκθσλα 

κε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο. Άιινη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηα παηδηά είλαη 

ην ζρνιείν, νη θίινη θαη ηα ελδηαθέξνληα (Werner & Smith, 1992). Όια απηά 

απνηεινύλ θνηλσληθά δίθηπα ηα νπνία νη γνλείο θαηα ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

FTI θαη LTC ελζαξξύλνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο έηζη ώζηε λα ηα 

δηαηεξήζνπλ θαη λα ηα δηεπξύλνπλ. 

Η εκπεηξία ησλ παηδηώλ ζηελ παξέκβαζε FTI έρεη δηεξεπλεζεί ζε δύν κειέηεο 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνιόγίσλ (Pihkala et al., 2010; Solantaus, Toikka, Alasuutari, 

Beardslee, & Paavonen, 2009). Ο γεληθόο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ζηηο έξεπλεο απηέο 

ήηαλ πςειόο. Σηελ έξεπλα ηεο  Pihkala θαη ζπλεξγαηώλ (2010), ην 89% ησλ παηδηώλ 

αλέθεξε κεησκέλα αηζζήκαηα ελνρήο πξνο ηνπο γνλείο ηνπ, θαη ην 59% ιηγόηεξεο 

αλεζπρίεο γηα ηνπο γνλείο ηνπ. Τν 74% ησλ παηδηώλ αλέθεξε όηη γλώξηδε θαιύηεξα ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ γνλέα ηνπ. Σε κηα πξόζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

δημαγσγή ζπλεληεύμεσλ (Pihkala, Sandlund, & Cederstrom, 2011) δηαπηζηώζεθε νηη ε 

γλώζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ γνλέα θαη ε πην αλνηρηή επηθνηλσλία θαζώο θαη ην 

αίζζεκα αλαθνύθηζεο ήηαλ ζεκαληηθά γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο. Γηα θάπνηα 

παηδηά ήηαλ ζεκαληηθό λα γλσξίδνπλ όηη ε θαηάζιηςε είλαη κηα αζζέλεηα θαη όηη 

ππάξρνπλ θαη άιινη κε ηελ ίδηα αζζέλεηα. Τα παηδηά αλέθεξαλ όηη κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαηαλννύζαλ θαιύηεξα ηνλ γνλέα θαη ηελ θαηάζηαζε. Βξέζεθε, επίζεο, 

όηη εμαηηίαο ηεο θαιύηεξεο θαηαλόεζεο, ηεο γλώζεο γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηεο 

ζπδήηεζεο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ε αίζζεζε ηεο εγγύηεηαο ησλ κειώλ 

απμήζεθε. Οξηζκέλνη  γνλείο αλέθεξαλ όηη έλησζαλ αλαθνύθηζε πνπ ηα παηδηά ηνπο 

έκαζαλ γηα ηε ζεξαπεία θαη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ιάκβαλαλ.  Από ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα παηδηά έλησζαλ αλαθνύθηζε θαη απεγθισβίζηεθαλ από αλεζπρίεο ζρεηηθά 

κε ηελ γνλετθή αζζέλεηα θαη αηζζάλνληαλ ιηγόηεξν θνβηζκέλα  γηα ην ελδερόκελν λα 

ζπκβεί  θάηη θαθό ζην γνλέα ηνπο. Δπίζεο, άξρηζαλ λα πεξλνύλ  πεξηζζόηεξν ρξόλν 

κε ηνπο θίινπο ηνπο. Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη νηη ε αλνηρηή επηθνηλσλία πνπ 

αλαπηύζεηαη κέζσ ησλ δύν απηώλ πξνιεπηηθώλ παξεκβάζεσλ βειηηώλεη ηε γλώζε 

ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ γνλετθή θαηάζιηςε, απμάλεη ηελ εγγύηεηα κεηαμύ 
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ησλ κειώλ θαη κεηώλεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

θαηάζιηςε. 

 

 

 

4.4 Γνλετθόηεηα θαη αηηηαθέο απνδόζεηο 

 Σηε βηβιηνγξαθία έρεη δνζεί έκθαζε ζην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο γνλετθόηεηαο 

ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο θαη ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Becker-Weidman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009) ππνζηήξημαλ όηη νη 

νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο, όπσο αλαθέξζεθαλ από ηνπο εθήβνπο, απνηεινύλ 

παξάγνληα πνπ πξνβιέπεη ηελ απειπηζία ζε εθήβνπο κε θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, κηα 

ζεηξά από κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμύ γνλετθόηεηαο θαη αηηηαθώλ 

απνδόζεσλ ησλ παηδηώλ, ηνλίδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ εθήβσλ. Οη Smith θαη Calam (2009) έδεημαλ όηη ε γνλετθή 

απνμέλσζε θαη ε εθεβηθή απειπηζία ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε. Οκνίσο, ν Cole 

θαη νη ζπλεξγάηεο (2007) δηαπίζησζαλ όηη ε έθζεζε ζηελ πξνβιεκαηηθή αλαηξνθή 

ησλ παηδηώλ θαη ηα αξλεηηθά γεγνλόηα δσήο ζπλδένληαλ κε ηελ αβνεζεζία ζηα κηθξά 

παηδηά (κέζνο όξνο ειηθίαο 5,3 έηε). Οη  Bruce θαη ζπλεξγάηεο (2006) εμέηαζαλ ην 

γνλετθό ζηπι, ηα αξλεηηθά γεγνλόηα δσήο θαη ηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ παηδηώλ θαη 

ησλ γνλέσλ ηνπο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο 

ησλ παηδηώλ ζπλδένληαλ  κε ηε γνλετθόηεηα θαη ηα αξλεηηθά γεγνλόηα δσήο. Οη 

αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ παηδηώλ ζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηα ρακειόηεξα επίπεδα ηεο 

ζεηηθήο άζθεζεο ηνπ γνλετθνύ ξόινπ. Οη παξαπάλσ κειέηεο ηνλίδνπλ όηη ην γνλετθό 

ζηπι παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ παηδηώλ. 

 

4.5 Ο ξόινο ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε γνλετθή θαηάζιηςε αθνξά όια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαζιηπηηθνύ γνλέα. Οη γνλείο κε θαηάζιηςε πνιιέο θνξέο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο είλαη επεξέζηζηνη, ηείλνπλ λα απνκνλώλνληαη ή λα 
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κελ αθνύλ απηά πνπ ηνπο ιέεη ην παηδί ηνπο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο γίλνληαη 

αληηιεπηέο από ηα παηδηά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα ηηο εμεγήζνπλ θαη αλαξσηηνύληαη 

θαηά πόζν επζύλνληαη ηα ίδηα γηα ηε ζηάζε ηνπ γνλέα (Beardslee et al., 1997). Η 

πεξηγξαθηθή αλαζθόπεζε (Κεθάιαην 2) έδεημε νηη ηα παηδηά ησλ γνλέσλ κε 

θαηάζιηςε θάλνπλ αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο θαη απηέο είλαη πηζαλό λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ (Garber & Flynn, 2001; 

Murray, Woolgar, Cooper, & Hipwell, 2001). Οη Punamaki, Paavonen, Toikka θαη 

Solantaus (2013) δηεξεύλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ FTI θαη 

LTC ζηελ αύμεζε ησλ ζεηηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ θαη ηε κείσζε ησλ αξλεηηθώλ 

αηηηαθώλ απνδόζεσλ ζηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ θαηάζιηςε. Τα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ζηελ νκάδα πνπ έιαβε ηελ παξέκβαζε LTC, ηα παηδηά 

αύμεζαλ ηηο ζεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο, ελώ ην ίδην δελ ζπλέβε ζηελ νκάδα πνπ 

έιαβε ηελ παξέκβαζε FTI. Η αύμεζε ησλ ζεηηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ είρε 

επίδξαζε ζηα ζπκπηώκαηα ηεο θαηάζιηςεο ζηα παηδηά. Οη δύν παξεκβάζεηο δελ 

θάλεθε λα επεξέαζαλ ηηο αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο. Η δηαθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ζηηο ζεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο, κπνξεί λα νθείιεηαη, 

όπσο ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο, ζηε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύλ νη 

πξνζεγγίζεηο όζνλ αθνξά ζηελ αλνηρηή επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο. 

Σηελ FTI παξέκβαζε νη γνλείο πξνεηνηκάδνληαη θαη θαζνδεγνύληαη από ηνλ εηδηθό 

γηα λα μεθηλήζνπλ ζε κηα ζπλεδξία ηε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζιηςε. Σελ παξέκβαζε LTC νη γνλείο πξνεηνηκάδνληαη από ηνλ εηδηθό λα 

μεθηλήζνπλ ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε κε ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη ρσξίο 

ην ζπληνληζκό ηνπ εηδηθνύ. Σηελ παξέκβαζε LTC ε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο 

αθήλεηαη ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο πσο ζα ηελ 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην ζπίηη, ελώ ζηελ παξέκβαζε FTI νη γνλείο κπνξεί λα ζεσξνύλ 

νηη ε θύξηα ζπδήηεζε νινθιεξώζεθε ζηε ζπλεδξία. Οη γνλείο ζηελ παξέκβαζε LTC 

επηζηξέθνπλ ζηα βηβιία πην ζπρλά από όηη νη γνλείο πνπ έιαβαλ ηελ παξέκβαζε FTI. 

Φαίλεηαη, ινηπόλ,  ζύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, όηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

ζηελ παξέκβαζε LTC βνεζάεη ηνπο γνλείο λα αιιάμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, θαζώο ε 

αλνηρηή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή γίλεηαη ζην ζπίηη, όπνπ θαζεκεξηλά εθηπιίζζνληαη ζπκπεξηθνξέο 

θαη ζπγθξνύζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζιηςε (π.ρ. ν γνλέαο θσλάδεη 

ππεξβνιηθά ζην παηδί, ην παηδί κηιάεη θαη ν γνλέαο θαίλεηαη λα αδηαθνξεί γηα ην 

ζέκα). Ο γνλέαο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη πην πνιιέο επθαηξίεο λα θάλεη ζπλδέζεηο 
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κε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο νπνίεο παξεξκελεύεη ην 

παηδί επηξξίπηνληαο επζύλεο είηε ζηνλ εαπηό ηνπ, είηε εξκελεύνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο 

απηέο σο αδηαθνξία θαη έιιεηςε αγάπεο από ηελ πιεπξά ηνπ γνλέα. Σηε κειέηε απηή 

θάλεθε όηη ε αύμεζε ησλ ζεηηθώλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ έγηλε κεηαμύ 10 θαη 18 κελώλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε δείρλνληαο όηη νη γνλείο ελζσκάησζαλ ηε δηθή ηνπο θαηαλόεζε 

ζηαδηαθά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα κε ηελ νηθνγέλεηα.  

4.6 Πξνιεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα νηθνγέλεηεο κε γνλέα κε θαηάζιηςε ζηνλ 

ειιεληθό πιεζπζκό 

Τα ηειεπηαία ηξία ρξόληα, ηα πξόγξακκαηα: Family talk ηntervention θαη Lets talk 

about children έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα θαη απεπζύλνληαη ζε γνλείο κε 

θαηάζιηςε. Τα δύν απηά Πξνγξάκκαηα μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ 

Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηεο Solantaus ζηε Φηιαλδία. Ο 

ζηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ είλαη δηηηόο η) ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ 

ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκόζηεο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο ελειίθσλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ νη δύν απηέο παξεκβάζεηο λα έρνπλ πξνιεπηηθό ραξαθηήξα, 

εληνπίδνληαο αζζελείο γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο είλαη ζε θίλδπλν αλάπηπμεο 

εζσηεξηθεπόκελνπ ή εμσηεξηθεπόκελνπ ηύπνπ δηαηαξαρώλ, ηη) θιηληθό έξγν: παξνρή 

ηεο παξέκβαζεο ζε νηθνγέλεηεο κε γνλείο κε θαηάζιηςε. Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί 300 επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη έρνπλ ιάβεη ηηο ζεξαπεπηηθέο 

ππεξεζίεο πεξί ηηο 400 νηθνγέλεηεο. Τα πξώηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κείσζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηηο δύν παξεκβάζεηο (Giannakopoulos, 

Tzavara & Kolaitis, 2013). Δηδηθόηεξα, ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ παξέκβαζε, ε 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο ησλ γνλέσλ, θαζώο θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ θαη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε ησλ παηδηώλ 

(όπσο θαηαγξάθεθε από ηνπο γνλείο) κεηώζεθαλ θαη ζηνπο δύν ηύπνπο ησλ 

παξεκβάζεσλ. Τα επίπεδα κείσζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (ζύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ) ήηαλ 

κεγαιύηεξα ζην FTI ζε ζύγθξηζε κε ην LTC. Τν πνζνζηό ησλ γνλέσλ κε ρακειά 

επίπεδα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κεηώζεθε θαη ζηηο δύν νκάδεο.  Θα πξέπεη όκσο λα 

δηεξεπλεζεί ε καθξνρξόληα απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ απηώλ. 
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4.7 Πεξίιεςε 

Η γνλετθή θαηάζιηςε είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά όιε ηελ νηθνγέλεηα. Παξόιν πνπ 

είλαη ζεκαληηθή ε αηνκηθή ζεξαπεία ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αηόκνπ είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο ε παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά 

γηα άιια κέιε θαη θπξίσο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη ζε θίλδπλν αλάπηπμεο 

ζπλαηζζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Όηαλ ν γνλέαο παιεύεη κε ηελ θαηάζιηςε, ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο κνηξάδνληαη ηε ζιίςε, ηνπο θόβνπο, θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ 

θαηαζιηπηηθνύ γνλέα. Απηά ηα δπλαηά ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηα παηδηά ηα νπνία 

έρνπλ ρακειή αίζζεζε αζθάιεηαο, αλήθεηλ θαη αγάπεο πνπ παξέρνληαη ππό άιιεο 

ζπλζήθεο ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ  (Fiese et al., 2000; Goodman and Gotlib 1999; 

Patterson 1995).  Τα δύν πξνγξάκκαηα πξόιεςεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξόληα θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ σο ζηόρν ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθώλ ηεο δθηύσλ, ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ. Σπλνςίδνληαο, 

ζύκθσλα κε όζα παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην απηό, ε αλνηρηή επηθνηλσλία θαη ηα 

δίθηπα απνηεινύλ βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εκπνδίδνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ εληζρύνληαο ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα (βιέπε δηάγξακκα 1). 

 

Γηάγξακκα 1: Αλνηρηή επηθνηλσλία θαη ελίζρπζε θνηλσληθώλ δηθηύσλ ώο 

πξνιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο επίδξαζεο ηεο κεηξηθήο θαηάζιηςεο ζηα παηδηά 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

πδήηεζε 

Η παξνύζα εξγαζία είρε δύν βαζηθνύο ζηόρνπο: α) ηελ πεξηγξαθηθή αλαζθόπεζε 

εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο κε γνλείο πνπ έρνπλ 

θαηάζιηςε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ηεο γνλετθήο θαηάζιηςεο κε ην 

ζρεκαηηζκό ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο, θαη β) ηελ παξνπζίαζε 

ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξόιεςε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο ζε παηδηά γνλέσλ 

πνπ πάζρνπλ από θαηάζιηςε. 

Οη αηηηαθέο απνδόζεηο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο. Τν ζεσξεηηθό κνληέιν ηεο αβνεζεζίαο πξνηείλεη όηη ηα άηνκα πνπ είλαη 

επάισηα ζηελ θαηάζιηςε θάλνπλ αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο. Δπηπιένλ, ηείλνπλ λα 

απνδίδνπλ αξλεηηθά γεγνλόηα ζε ζηαζεξνύο, γεληθνύο θαη εζσηεξηθνύο παξάγνληεο 

θαη ζεηηθά γεγνλόηα ζε εμσηεξηθνύο, κε ζηαζεξνύο θαη εηδηθνύο παξάγνληεο 

(Abramson et al., 1978). Έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα 

γηα ηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ παηδηώλ πνπ νη γνλείο ηνπο πάζρνπλ από θαηάζιηςε. 

Από ηελ πεξηγξαθηθή αλαζθόπεζε θάλεθε όηη νη αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ γνλέσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γνλετθή θαηάζιηςε. Δηδηθόηεξα, βξέζεθε όηη νη κεηέξεο κε 

θαηάζιηςε θάλνπλ πην αξλεηηθέο αηηηαθέο απνδόζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ 

ηνπο (Bolton et al., 2003; Leung & Slep, 2006). Δπίζεο, νη White θαη Barrowclough 

(1998) βξήθαλ όηη νη κεηέξεο κε θαηάζιηςε έηεηλαλ λα απνδίδνπλ αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη παξάγνληεο πνπ 

ειέγρνληαλ από ηα παηδηά. Παξνκνίσο,  νη Leung and Slep (2006) δηαπίζησζαλ όηη νη 

γνλείο κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ήηαλ πην πηζαλό λα απνδίδνπλ πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο ζε παξάγνληεο ειεγρόκελνπο από ηα ίδηα. Οη 

πεξηζζόηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεξεπλήζεη ηηο γνλετθέο αηηηαθέο απνδόζεηο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη εξσηεκαηνιόγηα (π.ρ. Garber & Flynn 2001; Gibb et al., 2006), ελώ 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εξεπλώλ έρεη αμηνινγήζεη ην γλσζηηθά απηά ζρήκαηα κε 

ζπλεληεύμεηο (White & Barrowclough, 1998). Δπηπιένλ, ε έξεπλα έρεη εζηηαζηεί 

θπξίσο ζηηο κεηέξεο. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηήζνπλ ηηο 

απζόξκεηεο αηηηαθέο απνδόζεηο θαη ζε παηέξεο κε ηε ρξήζε ζπλεληεύμεσλ, θαηά ηηο 

νπνίεο νη γνλείο απζόξκεηα ζα θάλνπλ αηηηαθέο απνδόζεηο γηα θαζεκεξηλέο ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνύ ηνπο.   
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Τα επξήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, θαζώο θαίλεηαη πώο νη γλσζίεο 

ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινζπλδένληαη. Η 

ζπζηεκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη όηη νη γλσζίεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη σο κέξνο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο νη ζθέςεηο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηόκνπ αιιεινζπλδένληαη (Bowen, 1978; Minuchin, 1985). 

Δπνκέλσο, νη γνλετθέο αηηηαθέο απνδόζεηο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο γλσζίεο ησλ 

παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ αηηηαθώλ απνδόζεσλ πνπ 

θάλνπλ νη γνλείο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ (Alloy et al., 2001; Sheeber et al., 2009). Τα παηδηά, 

επίζεο, θαίλεηαη όηη θάλνπλ αξλεηηθέο απνδόζεηο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ 

ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε. Τα παηδηά απνδίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ γνλέα (π.ρ. θνύξαζε, απόζπξζε, επίθξηζε, επεξεζηζηόηεηα) είηε 

ζηα ίδηα αηζζαλόκελα ππέπζπλα γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, είηε ζηελ αληηιακβαλόκελε 

αδηαθνξία θαη έιιεηςε αγάπεο ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη νη αηηηαθέο απνδόζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο 

ησλ γνλέσλ κε θαηάζιηςε απνηεινύλ παξάγνληα θηλδύλνπ ζηα παηδηά ησλ 

νηθνγελεηώλ απηώλ. Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ πξόιεςε ηεο θαηάζιηςεο ζε νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο βηώλνπλ θαηάζιηςε. Γύν 

από απηά ηα πξνγξάκκαηα ην Lets Talk About Children θαη ην Family Talk 

Intervention βαζίδνληαη ζηελ αλνηρηή επηθνηλσλία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ 

ακνηβαία θαηαλόεζε ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ (γνλετθή επίθξηζε, γλσζηηθέο 

δηαζηξεβιώζεηο, παξαηεηακέλε ζιίςε)  αιιά θαη ζπκπεξηθνξώλ (θνύξαζε, 

απνκόλσζε, ππλειία, ζπγθξνύζεηο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο) πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηάζιηςε. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο έρνπλ γίλεη θαζεκεξηλό βίσκα ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Τηο αληηδξάζεηο απηέο ν θαηαζιηπηηθόο γνλέαο θαη ν/ε ζύληξνθνο αιιά 

θαη ηα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Τν ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο 

αιιεινεπεξεάδεηαη θαη ζπρλά νη αληηδξάζεηο απηέο πηνζεηνύληαη θαη από ηα παηδηά, 

ηα νπνία ηείλνπλ λα αλαιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνπο ξόινπο θαη βάξε κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη απνηξαβηνύληαη από ην θνηλσληθό ηνπο δίθηπν, αηζζαλόκελα πνιιέο 

θνξέο ππεύζπλα γηα ην γνλέα πνπ έρεη θαηάζιηςε. Οη πξνιεπηηθέο απηέο παξεκβάζεηο 

έρνπλ σο ζηόρν λα απμήζνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη θπξίσο ησλ παηδηώλ κέζσ ηεο αλνηρηήο επηθνηλσλίαο, ηεο γλώζεο ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο ελζάξξπλζεο γηα δηεύξπλζε ησλ θνηλσληθώλ 
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δηθηύσλ ηεο νηθνγέλεηαο. Από ην 2011 έρνπλ αλαπηπρζεί νη δύν απηέο παξεκβάζεηο 

θαη ζηελ Διιάδα ζε θιηληθό πιεζπζκό θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

απηώλ (κε επαλεθηίκεζε ζηνπο ηέζζεξηο κήλεο) θαίλεηαη θαη ζηε ρώξα καο λα είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηηο νηθνγέλεηεο απηέο. Πεξαηηέξσ έξεπλα ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

πξνθεηκέλνπ λα  ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ζα επηβεβαηώλνπλ πην καθξνρξόληα 

απνηειεζκαηηθόηεηα. Τν ζεκαληηθό ζηηο πξώηεο δξάζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

είλαη όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο έρεη εθθξάζεη 

ελδηαθέξνλ λα εθπαηδεπηεί πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηώζεη ηελ παξέκβαζε απηή ζηελ 

εξγαζία ηνπ κε ςπρηθά πάζρνληεο ελήιηθεο γνλείο.  

Σπλνςίδνληαο, ε γνλετθή θαηάζιηςε είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ δελ αθνξά κόλν 

ην άηνκν άιια ην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο. Τν δήηεκα απηό είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

γηα ηελ θιηληθή πξάμε θαζώο ε αηνκηθή ζεξαπεία (ςπρνδπλακηθή, γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηθή) δελ αξθεί πξνθεηκέλνπ ν αζζελήο λα αλαθάκςεη θαη λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ. Τν ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο ρξεηάδεηαη 

ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα κνηξαζηεί θαη λα επηθνηλσλήζεη αλνηρηά ην 

ηη ηνπ ζπκβαίλεη θαη ηνλ ηξόπν πνπ ν θαζέλαο βηώλεη ηε γνλετθε θαηάζιηςε.  
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