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Πρόλογος 
 

Στην παρούσα βιβλιογραφική διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια 

συσχετισμού της έλλειψης ή και απουσίας συναισθηματικής κάλυψης που βιώνουν τα 

παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σ’ ένα ιδρυματικό περιβάλλον και της εμφάνισης 

ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους.  Ο 

συσχετισμός αυτός και η ερμηνεία των συμπτωμάτων αναλύονται με κατεύθυνση 

ψυχαναλυτική, κυρίως σύμφωνα με την θεωρία του S. Freud, τη θεωρία 

προσκόλλησης του Bowlby και την εξελικτική θεωρία του Piaget. 

Η ακραία μορφή αποχωρισμού που βιώνουν τα παιδιά που περνούν τα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους σε ορφανοτροφείο, είτε γιατί οι γονείς τους έχουν πεθάνει είτε 

γιατί δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να τα φροντίσουν, επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Ο πρόωρος αποχωρισμός από την μητέρα, 

η τοποθέτηση του παιδιού σ’ ένα περιβάλλον με περιορισμένα ερεθίσματα και 

μειωμένη ανθρώπινη επαφή, ταυτόχρονα με την παρουσία πολλών και διαφορετικών 

ατόμων στο χώρο του, συντελούν καθοριστικούς παράγοντες για την εμφάνιση μιας 

ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς.  

Υπάρχουν πολυάριθμές διαχρονικές μελέτες που έχουν εντρυφήσει πάνω σ’ 

αυτό το είδος μακροχρόνιου αποχωρισμού και της απουσίας δεσμού με 

σημαντικότερη την μελέτη της Barbara Tizard και των συνεργατών της ( Tizard & 

Hodges, 1978· Tizard & Rees, 1975· Hodges & Tizard, 1989a, 1989b). Στην παρούσα 

εργασία, με γνώμονα την μελέτη της Tizard, θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις 

επιπτώσεις του ιδρυματισμού στα παιδιά που παρέμειναν έως και την ενηλικίωση 

τους μέσα στο ίδρυμα και σ’ αυτά που υιοθετήθηκαν σε διάφορα αναπτυξιακά 

στάδια, όσον αφορά την εμφάνιση ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς στη ενήλικη ζωή. 

Παράλληλα, θα αναφέρουμε τους παράγοντες πρόληψης ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας, 

τους παράγοντες δηλαδή που είχαν προστατέψει τα παιδιά από την εκδήλωση μιας 

ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς και δρουν ως «φυσιολογικοί» στην ενήλικη ζωή.  
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Εισαγωγή 
 

Οι επιπτώσεις του αποχωρισμού ενός παιδιού από τους γονείς του, έχει 

αποδειχθεί ότι αποτελούν ένα από τα κύρια θέματα στην παιδική ψυχιατρική και στην 

αναπτυξιακή ψυχολογία. Κάποιες από τις πρωταρχικές συστηματικές μελέτες στον 

τομέα αυτό φανερώνουν δραματικές  βραχύχρονες συνέπειες εξαιτίας της εισαγωγής 

ενός παιδιού σε νοσοκομείο ή σε οικοτροφείο (Bowlby 1969). Αργότερα, 

αποδείχθηκε πως οι πρώιμοι αποχωρισμοί που βιώνει ένα παιδί, μπορούν να 

προκαλέσουν ποικίλες ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες επιμένουν μέχρι την ενήλικη 

ζωή ή εκδηλώνονται για πρώτη φορά τότε. Οι διαταραχές αυτές κυμαίνονται από την 

εκδήλωση άγχους και κατάθλιψης, μέχρι και διαταραχές της προσωπικότητας 

(Bowlby 1951). Η διαπίστωση αυτή  ώθησε τους ειδικούς να στρέψουν περισσότερο 

το ενδιαφέρον τους στις ανάγκες των παιδιών και το γεγονός αυτό πυροδότησε 

πολυάριθμές μελέτες πάνω στην εξελικτική ψυχολογία και στην ανακάλυψη μεθόδων 

που ευνοούσαν την σχέση γονέα- παιδιού. 

Είναι γνωστό, πως τα βρέφη έχουν μια φυσική τάση να αποζητούν τη φυσική 

επαφή με άλλους, κυρίως σε συνθήκες άγχους και στεναχώριας. Επιπλέον, τα βρέφη 

προσκολλούνται έντονα με τους ανθρώπους που τα φροντίζουν και συνηθίζουν να 

τους ακολουθούν και να παραπονιούνται όταν αυτοί φεύγουν. Φυσιολογικά, αυτή η 

συμπεριφορά αποζήτησης στρέφεται προς κάποιο οικείο πρόσωπο, ενώ η απουσία 

του οικείου προσώπου, οδηγεί το βρέφος στην δημιουργία δεσμού με άψυχα 

αντικείμενα, όπως ο Ηarlow απέδειξε με το πείραμα με τους πιθήκους (Harlow& 

Harlow 1969, 1972)1. Δυστυχώς, αυτός ο γενικευμένος δεσμός εμφανίζεται σε όλες 

τις μορφές ανατροφής, συμπεριλαμβανομένου και την ιδρυματικής φροντίδας, της 

κοινωνικής απομόνωσης και της σωματικής κακοποίησης, και είναι δύσκολο να 

εξαφανιστεί. 

Παλαιότερα, πολυάριθμες έρευνες είχαν συνδέσει την αναπτυξιακή ψυχολογία 

με την ψυχιατρική και με τη μελέτη της ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς. Από 

ιστορικής πλευράς, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στους Hartmann2, 

                                                 
1 Harlow H.F. & HarlowM.K. “Effects of various mother-infant relationships on rhesus 
monkey behaviors”. In B.M. Foss (Ed.), Determinants of infant behavior. Vol. 4. London: 
Methuen. (1969). 
 
2 Hartmann H. “Psychoanalysis and developmental psychology”. The psychoanalytic study of 
the child. Vol.5. (1950). 
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Anthony1 και Wolff 2. Καθένας από αυτούς τους συγγραφείς, αναδεικνύει τη σημασία 

μιας αναπτυξιακής προοπτικής για την κατανόηση της διαταραγμένης συμπεριφοράς. 

Μόνο με το να κατανοήσουμε τη φύση της αναπτυξιακής διαδικασίας- με τη 

σταδιακή μεταμόρφωση και την αναδιοργάνωση της συμπεριφοράς, όσο ο 

αναπτυσσόμενος οργανισμός συνεχώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον- είναι δυνατό 

να κατανοήσουμε τους πολύπλοκους δεσμούς ανάμεσα πρώιμη προσαρμογή και στην 

εμφάνιση μιας μετέπειτα διαταραχής. 

                                                 
1 Anthony E. J., “The significance of Jean Piaget for child psychiatry”. British Journal of 
Medical Psychology”, 29, 20-34, (1956). 
 
2 Wolff P., “The developmental psychology of Jean Piaget and psychoanalysis”. 
Psychological Issues. 2, (1, Monograph No. 5), (1960). 
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Κεφάλαιο 1 – Θεωρητικές προσεγγίσεις 
 

 

1.1. Ψυχαναλυτικές θεωρίες 
 

Η Ψυχαναλυτική θεωρία υπάγεται στις ενορατικές- συναισθηματικές θεωρίες οι 

οποίες υποστηρίζουν πως ο άνθρωπος καταφέρνει να αποκτήσει ενόραση μόνο αφού 

κατανοήσει τα συναισθήματα του και τις εσωτερικές του παροτρύνσεις και ορμές. Οι 

ενορατικές- συναισθηματικές θεωρίες δίνουν δηλαδή μεγάλη έμφαση στα 

συναισθήματα, στη γνώση και στην κατανόηση, σε σύγκριση με τις δραστικές- 

λογικές θεωρίες (συμπεριφοριστικές θεωρίες), οι οποίες υποστηρίζουν ότι η 

τροποποίηση της συμπεριφοράς διέρχεται μέσα από λογικές διαδικασίες. 

Η ψυχαναλυτική θεωρία αναπτύχθηκε από τον Sigmund Freud  και υποστηρίζει 

την επίδραση του ασυνείδητου στην ψυχική ζωή και προσαρμογή του ανθρώπου. 

Στην ψυχαναλυτική θεωρία η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα έντονης πάλης και 

συμβιβασμών ανάμεσα στα κίνητρα, τις ορμές, τις ανάγκες και τις συγκρούσεις. Η 

συμπεριφορά μπορεί να εκφράζει ένα κίνητρο είτε άμεσα είτε με ένα λεπτό 

συγκαλυμμένο τρόπο, καθώς με την ίδια συμπεριφορά είναι δυνατόν να 

ικανοποιούνται διαφορετικά κίνητρα σε διαφορετικά άτομα ή ποικίλα κίνητρα σε ένα 

άτομο. 

Η ψυχανάλυση ήταν ένας όρος που μεταχειρίστηκε αρχικά ο Freud 

αναφερόμενος σε μια μέθοδο θεραπείας, ενώ αργότερα ανέπτυξε μια ολόκληρη 

ψυχολογική θεωρία την οποία ονόμασε «ψυχαναλυτική». Η ψυχαναλυτική διαδικασία 

περιλαμβάνει ουσιαστικά τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα, την θεραπευτική μέθοδο, 

την ψυχολογική θεωρία και την διερευνητική μέθοδο. 

Όποια και αν είναι τα ελαττώματα της ψυχαναλυτικής προσέγγισης ως 

επιστημονικής θεωρίας, παραμένει η πιο περιεκτική και σημαντική θεωρία της 

προσωπικότητας που υπάρχει. Ο αντίκτυπος της υπερβαίνει την ψυχολογία 

επηρεάζοντας τόσο τις κοινωνικές, όσο και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις τέχνες 

και γενικότερα την κοινωνία. 
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1.1.2 Η Ψυχαναλυτική θεωρία του Sigmund Freud 

 

A. Sigmund Freud- Ιστορικό 

 

Ο Sigmund Freud γεννήθηκε στην Αυστρία το 1856. Ήταν εβραϊκής καταγωγής 

και ο πρωτότοκος γιος από την δεύτερη γυναίκα του πατέρα του, με την οποία είχε 

πολύ στενό δεσμό. Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο της Βιέννης και ειδικεύτηκε 

στην νευροπαθολογία. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι όπου γνώρισε τον 

φημισμένο νευρολόγο της εποχής Jean Charcot ο οποίος πειραματιζόταν με τον 

υπνωτισμό για να θεραπεύσει νευρωτικούς ασθενείς. Αργότερα συνεργάστηκε με τον 

Βιεννέζο παθολόγο Joseph Breuer ο οποίος του έμαθε την τεχνική της κάθαρσης 

(αποδέσμευση και απελευθέρωση των συναισθημάτων με την συζήτηση των 

προσωπικών προβλημάτων) και εφάρμοσε και ο ίδιος την τεχνική του υπνωτισμού 

στους ασθενείς του. 

Η καθοριστική στιγμή στο έργο και την σκέψη του Freud  ανάγεται στην 

αυτοανάλυση του και στην αρχή της εφαρμογής, από το 1896, της μεθόδου των 

ελεύθερων συνειρμών (free association method) στους ασθενείς του και 

συγκεκριμένα ανακάλυψε την σπουδαιότητα της μεθόδου αυτής μέσα από την 

περίπτωση της Άννας Ο. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει κάθε σκέψη να εκφράζεται χωρίς 

αναστολές και παραποιήσεις. 

Το 1902 ιδρύθηκε η Ψυχαναλυτική Εταιρία της Βιέννης η οποία αριθμούσε 

πολλά και σημαντικά μέλη. Όμως το 1910 δυο από τους πιο σημαντικούς μαθητές 

του Freud, ο Alfred Adler και ο Carl Jung αποχώρησαν και ανέπτυξαν δική τους 

θεωρία διαφωνώντας κυρίως με την έμφαση που έδινε ο Freud στο σεξουαλικό 

παράγοντα ως καθοριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Μεταξύ του 1900 και του 1914 επεξεργάστηκε το πρώτο του ψυχαναλυτικό 

σύστημα ψυχολογίας, που ονόμασε Ψυχολογία του Εκείνου. Το σύστημα αυτό 

βασίστηκε σε τρεις σημαντικές έννοιες: το δυναμικό ασυνείδητο, τη θεωρία της libido 

και την αντίσταση της μεταβίβασης (transference- resistance). Μετά το 1914, 

εμπλούτισε την αρχική του θεωρία με τις έννοιες του Εγώ και του Υπερεγώ. 

Ο Sigmund Freud πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1939 σε ηλικία 83 ετών και 

μέχρι τότε έκανε καθημερινή ανάλυση και έγραφε. 

 

 



 9

Β. Θεωρία προσωπικότητας 

 

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία ορίζει τρία επίπεδα συνείδησης στον 

άνθρωπο: το συνειδητό (conscious), το προσυνειδητό (preconscious) και το 

ασυνείδητο (unconscious). Ο Freud συνέκρινε τον ανθρώπινο νου με ένα παγόβουνο. 

Το μικρό μέρος που βλέπουμε στην επιφάνεια του νερού αποτελεί την συνείδηση- 

όλα αυτά των οποίων το άτομο έχει επίγνωση οποιαδήποτε στιγμή- και το 

προσυνειδητό μέρος- τα φαινόμενα που μπορούμε να αντιληφθούμε αν τους 

δώσουμε προσοχή. Ο κυριότερος όγκος του παγόβουνου, κάτω από την επιφάνεια του 

νερού, αντιπροσωπεύει το ασυνείδητο, δηλαδή το μέρος του ψυχισμού του οποίου ο 

άνθρωπος δεν έχει επίγνωση και περιλαμβάνει τις παρορμήσεις, τις επιθυμίες και τις 

αναμνήσεις στις οποίες ο άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση, αλλά επηρεάζουν τις σκέψεις 

και την συμπεριφορά του. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον παραπάνω διαχωρισμό η ψυχαναλυτική θεωρία 

υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς υποκινείται από 

ασυνείδητες επιδράσεις και ότι ορισμένες σκέψεις, συναισθήματα και κίνητρα 

υπάρχουν στο ασυνείδητο για λόγους άμυνας. Αν τους επιτρέψουμε να γίνουν 

συνειδητά θα μας προκαλέσουν πόνο και δυσφορία. Πέρα από την διατήρηση των 

συναισθημάτων, των σκέψεων και των αναμνήσεων στο ασυνείδητο για λόγους 

άμυνας, η ψυχανάλυση υποστηρίζει ότι αυτό που υπάρχει στο ασυνείδητο μπορεί να 

εξωτερικευτεί μέσα από τις παραδρομές της γλώσσας, τις παρανοήσεις, τα τυχαία 

γεγονότα. Δεν είναι μόνο ότι συνιστούν ένα κομμάτι του εαυτού μας που αγνοούμε, 

αλλά ότι αυτό το κομμάτι επηρεάζει την καθημερινή μας συμπεριφορά, συχνά με 

τρόπο που προκαλεί απορία τόσο σε εμάς, όσο και στους άλλους. 

Ο Freud, όμως διαπίστωσε ότι το μοντέλο του παγόβουνου ήταν πολύ απλοϊκό 

για να περιγράψει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, το 1923 

ανέπτυξε ένα δομικό μοντέλο που χώριζε την προσωπικότητα σε τρία βασικά 

συστήματα οποία αλληλεπιδρούν και διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά: το Εκείνο 

(Id), το Εγώ (Ego) και το Υπερεγώ (Superego). 

Το Εκείνο είναι ήδη ανεπτυγμένο από την γέννηση του ατόμου και αποτελεί το 

ασυνείδητο μέρος της προσωπικότητας και αντιπροσωπεύει την πηγή ενέργειας των 

ενορμήσεων. Η ενέργεια ενός ατόμου βρίσκεται αρχικά στην ζωή και το θάνατο ή 

στα σεξουαλικά και τα επιθετικά ένστικτα που αποτελούν μέρος του εκείνο. Το 

εκείνο αποζητά άμεση ικανοποίηση όλων αυτών των παρορμήσεων. Λειτουργεί 
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σύμφωνα με την αρχή της ευχαρίστησης (pleasure principle) και το ένστικτο της 

καταστροφής, προσπαθώντας να αποφύγει τον πόνο και να εξασφαλίσει την 

ευχαρίστηση, ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθηκών. Ο Freud πίστευε πως οι δύο 

αυτές ορμές συνδέονται μεταξύ τους, και σε περιπτώσεις ιδανικής προσαρμογής του 

ανθρώπου, αλληλεπιδρούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξουδετερώνουν τις 

πρωτόγονες εκφράσεις τους. 

Το Εγώ αρχίζει να αναπτύσσεται από την γέννηση του ανθρώπου και μετά και 

λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της πραγματικότητας (reality principle). Βρίσκεται 

ανάμεσα στις απαιτήσεις του Εκείνου και τους περιορισμούς που επιβάλλει η 

πραγματικότητα και προσπαθεί να συμμορφώσει τις ορμές του Εκείνου στις 

απαιτήσεις της πραγματικότητας. Αναγνωρίζει ότι η ευχαρίστηση πρέπει να 

αναβληθεί ως τη στιγμή που οι συνθήκες θα είναι πιο κατάλληλες και θα την 

επιτρέπουν. Εκφράζει την ανάπτυξη των αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων, 

την ικανότητα για πιο εποικοδομητική και δημιουργική σκέψη. 

Η δεύτερη δομική έννοια της θεωρίας είναι το Υπερεγώ το οποίο 

αντιπροσωπεύει το ηθικό μέρος της λειτουργίας του ανθρώπου και περιλαμβάνει τις 

κοινωνικές και ηθικές αξίες. Δεν υπάρχει κατά τη γέννηση αλλά αρχίζει να 

αναπτύσσεται γύρω στα 4 χρόνια της ζωής του παιδιού, όταν πρωτοαισθανθεί ενοχές. 

Το παιδί τότε θα αντλήσει δύναμη από του γονείς του ταυτιζόμενο μαζί τους και έτσι 

θα αρχίσει να αναπτύσσεται το Υπερεγώ. Οι γονείς θα του επιβάλλουν αξίες και 

ιδανικά μέσα από την αμοιβή και την τιμωρία. Το Υπερεγώ εγκρίνει ή απορρίπτει 

επιθυμίες ή συμπεριφορές, αυτο-τιμωρεί αλλά και αυτο-ανταμείβει τον άνθρωπο. Η 

αποδοτικότητα του Υπερεγώ μετριέται από το βαθμό συμμόρφωσης του ανθρώπου 

στους κοινωνικούς νόμους και αξίες. 

Όταν τα τρία αυτά συστατικά της προσωπικότητας ισορροπούν, τότε υπάρχει 

προσαρμογή, όταν όμως αυτή η ισορροπία διαταραχθεί εμφανίζονται συμπτώματα 

δυσπροσαρμοστικότητας. Το Εγώ βρίσκεται ανάμεσα στο Εκείνο και στο Υπερεγώ 

και προσπαθεί να συμβιβάσει τις απαιτήσεις του Εκείνου με τις απαιτήσεις του 

Υπερεγώ και της πραγματικότητας. Σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα το Εγώ 

διατηρεί τον σταθερό αλλά ευέλικτο έλεγχο και αν είναι δυνατό θα καταφέρει να 

ελέγξει τις ορμές του Εκείνου ώστε να εκφράζονται κατά κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. 

Τέλος, το Υπερεγώ κυριαρχεί στο Εγώ και το κατακρίνει, αν δεν καταφέρει να 

ελέγξει τις παρορμήσεις του Εκείνου δημιουργεί αισθήματα ενοχής στον άνθρωπο. 
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Ο Freud παρομοίαζε πάντα το άτομο με ένα ενεργειακό σύστημα που διέπεται 

από τους ίδιους νόμους που διέπεται και κάθε άλλο ενεργειακό σύστημα. Η ενέργεια 

μπορεί να παίρνει διάφορες μορφές, αλλά ούτε δημιουργείται, ούτε καταστρέφεται. 

Ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι είναι κλειστά συστήματα ενέργειας. Σύμφωνα με την 

αρχή διατήρησης της ενέργειας, η πηγή της ψυχικής ενέργειας βρίσκεται σε επίπεδα 

διέγερσης μέσα στο σώμα που επιζητούν έκφραση μέσω της έντασης. Οι περιοχές 

αυτές ονομάζονται ένστικτα ή ενορμήσεις. Η ενέργεια του ενστίκτου της ζωής 

ονομάστηκε λίμπιντο και το ένστικτο του θανάτου εκφράζεται από τα επιθετικά 

ένστικτα. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, τα ένστικτα στοχεύουν στην άμεση 

μείωση της έντασης, στην επίτευξη ικανοποίησης και ευχαρίστησης, η οποία 

εκπληρώνεται από εξωτερικά ερεθίσματα ή αντικείμενα. Οι άνθρωποι, λοιπόν, 

προσπαθώντας να χαλιναγωγήσουν τα ένστικτα τους και να εξωτερικεύσουν 

αισθάνονται άγχος το οποίο αντιπροσωπεύει μια οδυνηρή συναισθηματική εμπειρία, 

η οποία τους καθιστά ανίκανους να συνδέσουν την τεταμένη ψυχολογική τους 

κατάσταση με ένα εξωτερικό ερέθισμα. Ο Freud υποστηρίζει ότι το άτομο κάποια 

στιγμή βιώνει μια τραυματική εμπειρία και ότι το άγχος είναι αντιπροσωπεύει μια 

επανάληψη της τραυματικής εμπειρίας σε έναν παρελθόντα χρόνο. Το άγχος στο 

παρόν συνδέεται, λοιπόν με κάποιο κίνδυνο στο παρελθόν τον οποίο το άτομο μπορεί 

να έχει λησμονήσει. 

 Για να αντιμετωπίσουν το άγχος αυτό το άτομο αναπτύσσει ασυνείδητα 

μηχανισμούς άμυνας (defense mechanisms). Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι 

εξής: 1) η Εκλογίκευση, 2) η Προβολή, 3) η Παλινδρόμηση, 4) η Απώθηση, 5) η 

Υπεραναπλήρωση ή η αντιδραστική συμπεριφορά, 6) η Μετουσίωση, 7) η Μετάθεση, 

8) η Άρνηση, 9) η Ταύτιση και 10) η Ματαίωση. 

Η Ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζει ότι το άτομο στη διάρκεια των πρώτων 

χρόνων της ζωής του διέρχεται μέσα από διάφορα αναπτυξιακά στάδια, τα οποία 

καθορίζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ψυχοσεξουαλικότητας του 

ανθρώπου. Σε κάθε στάδιο οι παρορμήσεις του Εκείνου που αναζητούν ευχαρίστηση, 

εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος και σε δραστηριότητες που 

συνδέονται με την περιοχή αυτή. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται ερωτογενείς ζώνες 

(στόμα, πρωκτός, γεννητικά όργανα), όπου περικλείεται η ενέργεια της λίμπιντο και η 

οποία ζητά ικανοποίηση. Οι ερωτογενείς ζώνες είναι πολύ σημαντικές για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, καθώς αποτελούν τις πρώτες πηγές 

ερεθισμού και γιατί προκαλούν τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες ευχαρίστησης. Οι 
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τρόποι με τους οποίους το παιδί θα αντιμετωπίσει αυτές τις συγκρούσεις και τις 

αγχώδεις καταστάσεις, θα επηρεάσουν και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. 

Ο Freud υποστήριζε πως τα γεγονότα των πρώιμων παιδικών συγκρούσεων που 

έχουν απωθηθεί στο ασυνείδητο θα καθορίσουν αν και κατά πόσο θα είναι υγιής η 

μελλοντική προσωπικότητα. Δυο λειτουργίες μπορούν να προκαλέσουν την 

δυσπροσαρμοστικότητα της προσωπικότητας είναι η καθήλωση (fixation) και η 

παλινδρόμηση (regression). Η καθήλωση αναφέρεται σε ένα «σταμάτημα» σε ένα 

συγκεκριμένο ψυχοσεξουαλικό στάδιο και η μη-δυνατότητα περάσματος στο 

επόμενο. Συνήθως οφείλεται σε υπερβολικό άγχος που συνδέεται με την μετάβαση 

από το ένα στάδιο στο άλλο, με αποτέλεσμα το παιδί να προσπαθεί να αποφύγει αυτό 

το άγχος συνεχίζοντας  να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, παρόλο που ο τρόπος 

αυτός δεν είναι τόσο αποτελεσματικός. Η παλινδρόμηση αναφέρεται σε μια 

επιστροφή σε προηγούμενες συμπεριφορές προγενέστερων σταδίων εξέλιξης, όταν οι 

παρούσες προκαλούν στο παιδί μεγάλο άγχος.  

Τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του Freud είναι τα εξής: 

1) Το στοματικό στάδιο (0- 1½ έτους). Το στόμα είναι το επίκεντρο των 

ευχάριστων αισθήσεων, καθώς το βρέφος πιπιλά και δαγκώνει. 

2) Το πρωκτικό στάδιο (1½ - 3 ετών). Ο πρωκτός είναι το επίκεντρο ευχάριστων 

αισθήσεων, καθώς το βρέφος ικανοποιείται με την κατακράτηση και την 

αποβολή των κοπράνων. 

3) Το φαλλικό στάδιο (3 ½ - 6 ετών). Η διέγερση και η ένταση επικεντρώνονται 

στα γεννητικά όργανα, ικανοποιώντας την λίμπιντο που συνδέεται με την 

περιοχή αυτή. Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται οι οιδιπόδειες επιθυμίες, που είναι 

τάσεις αγάπης για το γονέα του αντίθετου φύλου και ανταγωνισμού για τον 

γονέα του ίδιου φύλου. Όταν το παιδί μάθει πως ένα τέτοιο είδους σεξουαλικό 

ενδιαφέρον είναι απαγορευμένο, νιώθει ενοχές και άγχος. Η απειλή της 

τιμωρίας αναπτύσσει στα αγόρια το άγχος του ευνουχισμού και στα κορίτσια 

τον φθόνο του πέους. 

4) Το στάδιο λανθάνουσας σεξουαλικότητας (6 ετών- αρχή της εφηβείας). Οι 

σεξουαλικές ενορμήσεις αναστέλλονται και τα παιδιά επικεντρώνονται στην 

απόκτηση δεξιοτήτων που εκτιμώνται από τους ενήλικες. 

5) Το γενετήσιο στάδιο (αρχή της εφηβείας- ενηλικίωση). Οι έφηβοι έχουν 

ενήλικες σεξουαλικές επιθυμίες και προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν. 
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Με την ενηλικίωση του ο καλά προσαρμοσμένος άνθρωπος ακολουθεί μια 

σταδιοδρομία και δημιουργεί οικογένεια. Ο Freud θεωρούσε ομαλό τον άνθρωπο που 

προσαρμοζόταν ικανοποιητικά σε δύο μεγάλους τομείς της ζωής, την αγάπη και την 

εργασία. 

 
1.1.3. Η Ψυχολογία του Εγώ του Erik H. Erikson 

 

Ο Ε. Erikson (1902-1994), ένας από τους σημαντικότερους ψυχαναλυτές του 

Εγώ και μαθητής του Freud, περιγράφει την ανάπτυξη του ατόμου μέσα από 

ψυχοκοινωνικούς και όχι μέσα από ψυχοσεξουαλικούς όρους. Ο Εrikson οικοδόμησε 

τη θεωρία του πάνω σε πολλές βασικές αρχές του Freud για την ανάπτυξη, μεταξύ 

αυτών στη σημασία της νηπιακής ηλικίας για το σχηματισμό της προσωπικότητας, 

στην ύπαρξη των τριών βασικών ψυχικών δομών (Εκείνο, Εγώ, Υπερεγώ). 

Υποστήριξε ότι το κύριο νόημα της ζωής είναι η αναζήτηση της ταυτότητας, την 

οποία θεωρούσε βασικό κέντρο της προσωπικότητας. Αντίθετα με τον Freud, 

θεωρούσε τη δημιουργία της ταυτότητας μια διεργασία που διαρκεί σε όλη τη ζωή 

του ατόμου, περνάει μέσα από πολλά στάδια και επηρεάζεται από τον κοινωνικό 

κόσμο.  

Ενώ τα στάδια του Freud σταματούν στην εφηβεία, ο Erikson πρότεινε ότι η 

ανθρώπινη ύπαρξη περνά από οχτώ στάδια και ότι συνεχίζεται σε όλη τη ζωή.  

Τα ψυχοκοινωνικά στάδια του Erikson είναι τα εξής: 

1) Εμπιστοσύνη- Δυσπιστία (1ο έτος). Το βρέφος μαθαίνει να εμπιστεύεται ότι οι 

άλλοι θα φροντίσουν για τις βασικές του ανάγκες. Όσο αυτές ικανοποιούνται 

από το άμεσο περιβάλλον, τόσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη του βρέφους για τον 

κόσμο γύρω του. Αν όμως αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται ή στερηθεί την 

αγάπη, αρχίζει να αναπτύσσει αισθήματα δυσπιστίας και φόβου, που μπορεί 

αργότερα να οδηγήσουν σε ψυχολογικές διαταραχές.  

2) Αυτονομία- Ντροπή και Αμφιβολία (2ο έτος). Το παιδί μαθαίνει να ασκεί τη 

βούληση του και ελέγχει τον εαυτό του. Αν το παιδί ενθαρρυνθεί προς αυτή τη 

κατεύθυνση, θα αναπτύξει την αυτονομία του, αν όχι θα αρχίσει να αμφιβάλλει 

και να ντρέπεται για την ανικανότητα του. 

3) Πρωτοβουλία- Ενοχή (3ο- 6ο έτος). Το παιδί αναπτύσσει τη συνείδηση του, 

μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, και οραματίζεται στόχους. Αν δεν του 
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επιτραπεί να ακολουθήσει τις δικές του επιλογές, αρχίζει και νιώθει ένοχο για 

την προσπάθεια του να γίνει ανεξάρτητο. 

4) Φιλοπονία- Κατωτερότητα (7ο έτος- εφηβεία). Το παιδί μαθαίνει νέες 

δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες. Αν τα επιτεύγματα του συμβαδίσουν με 

τις ικανότητες του, τότε αναπτύσσει ένα αίσθημα φιλοπονίας και 

παραγωγικότητας. Αντίθετα, αν αποτύχει σε πολλές προσπάθειες, αρχίζει και 

αισθάνεται κατώτερο και ανεπαρκές. 

5) Ταυτότητα- Σύγχυση ρόλων (εφηβεία). Ο έφηβος αποκτά μια αίσθηση της 

προσωπικής του ταυτότητας ως μέλος της κοινωνικής του ομάδας ή παθαίνει 

σύγχυση ρόλων αν δεν καταφέρει να σταθεροποιήσει τις διάφορες πτυχές της 

ζωής του, έχει αμφιβολίες για την σεξουαλική και επαγγελματική του 

ταυτότητα. 

6) Οικειότητα- Απομόνωση (ενήλικη ζωή). Ο νεαρός ενήλικας που είναι σίγουρος 

για την ταυτότητα του μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις οικειότητας με άλλους 

ανθρώπους. Αν όμως οι σχέσεις που δημιουργεί είναι ανταγωνιστικές ή όταν 

προσπαθεί μέσα από αυτές τις σχέσεις να δημιουργήσει ή να επιβάλλει την 

ταυτότητα του, τότε οδηγείται στην απομόνωση. 

7) Παραγωγικότητα- Στασιμότητα (μέση ηλικία). Ο ενήλικας που είναι δραστήριος 

και πρόθυμος να δημιουργήσει οικογένεια είναι παραγωγικός. Αντίθετα ο 

άνθρωπος που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και μένει στάσιμος, καταλήγει να 

γίνει θύμα της αυτοαπορρόφησης. 

8) Πληρότητα- Απελπισία (γηρατειά). Ο άνθρωπος που προσπαθεί να βρει νόημα 

στις προηγούμενες εμπειρίες του και επιβεβαιώνει ότι η ζωή του είχε νόημα, 

θεωρείται καταξιωμένος σε σχέση με αυτόν που απελπίζεται με τους στόχους 

που δεν πέτυχε, μετανιώνει για τις επιλογές του και αισθάνεται απόγνωση. 

Παρόλο που ο Erikson συνέδεσε τα οχτώ ψυχοκοινωνικά στάδια της 

προσωπικότητας με συγκεκριμένες ηλικίες, θεωρούσε πως ο άνθρωπος μπορεί να 

επιλύσει κάποιες από τις αναπτυξιακές του κρίσεις και σε κάποια άλλη ηλικία. 

Υποστήριζε πως ο κύκλος της ζωής του κάθε ατόμου εκτυλίσσεται στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου πολιτισμού και ότι η προσωπικότητα αλλάζει με τις διευρυνόμενες 

επαφές του προσώπου με τους κοινωνικούς θεσμούς και τις πολιτισμικές πρακτικές. 
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1.1.4. Anna Freud  

 

Η Α. Freud (1895-1982) κόρη του S. Freud, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα 

της και συνέβαλε στον νεοδημιουργηθέντα τομέα της ψυχανάλυσης. Συγκριτικά, με 

τον S. Freud, η Anna επικεντρώθηκε στη σημασία του Εγώ και την ικανότητα του να 

προσαρμόζεται στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Υποστήριζε πως η μετάβαση από το φυσιολογικό στο πραγματικά παθολογικό 

είναι ρευστή και εξαρτάται περισσότερο από τον συσχετισμό των μεγεθών παρά από 

τις ουσιαστικές διαφορές. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ψυχανάλυσης η ψυχική 

ισορροπία του ανθρώπου εξαρτάται αφενός από τη σχέση μεταξύ των εσωτερικών 

αρχών του και αφετέρου από τη σχέση του προς τον εξωτερικό κόσμο, από τις 

σχέσεις δηλαδή που υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές. Αν εξετάσουμε την εξελικτική 

κλίμακα διαπιστώνουμε πως ο χωρισμός μητέρας- παιδιού έχει διαφορετική επίδραση 

στο παιδί και το πλήττει σε διαφορετικά σημεία. Στις περιπτώσεις που η αγάπη του 

παιδιού κατά την πρωκτική-σαδιστική φάση δεν βρίσκει κάποιο κατάλληλο 

αντικείμενο ή το αντικείμενο αυτό αποδεικνύεται αναξιόπιστο, εμφανίζονται 

διαταραχές της λίμπιντο και συμπτώματα επιθετικότητας, τα οποία μπορούν να 

οδηγήσουν σε σύγχυση και καταστροφική συμπεριφορά. 

Η Α. Freud θεωρεί, πως οι αποχωρισμοί που συμβαίνουν μετά την τρίτη 

εξελικτική βαθμίδα1, μπορούν να γίνουν πιο εύκολα ανεκτοί από το παιδί. Όσο πιο 

γερά έχουν ριζώσει οι σταθερές σχέσεις του παιδιού προς τα αντικείμενα, όσο δηλαδή 

μεγαλύτερη είναι η ανεξαρτησία του από τη σωματική παρουσία ή απουσία του 

αγαπημένου του προσώπου και από τις ικανοποιήσεις ή απογοητεύσεις που αυτό 

προσφέρει στο παιδί, τόσο περισσότερο μπορεί να διαρκέσει ο χωρισμός χωρίς να 

αφήσει πίσω του αθεράπευτες πληγές. 

 

 

                                                 
1 Τρίτη εξελικτική βαθμίδα: το στάδιο της σχέσης προς τα αντικείμενα με την κυριολεκτική έννοια του 
όρου, κατά το οποίο η κάθεξη της λίμπιντο ανεξαρτητοποιείται από την ικανοποίηση των αναγκών και 
παραμένει προσανατολισμένη σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. 
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1.2. Θεωρίες δεσμού 

 

Η συναισθηματική εξέλιξη στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής 

συνδέεται άμεσα με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Μελέτες 

με μητέρες πιθήκων και ανθρώπων με τα βρέφη τους μας δείχνουν πως δημιουργείται 

και πως διατηρείται η ισορροπία ανάμεσα στην εξερεύνηση και στην ασφάλεια, με 

ένα τρόπο που επιτρέπει την συνέχιση της ανάπτυξης. Βασικό στοιχείο αυτής της 

ισορροπίας είναι ο συναισθηματικός δεσμός που δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά 

και σε εκείνους που τα φροντίζουν, μεταξύ του έβδομου και ένατου μήνα ζωής. 

 

1.2.1. Sigmund Freud 

Ο Freud υποστήριζε ότι οι πρώτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών και του 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των ανθρώπων που τα φροντίζουν, ορίζουν 

τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Θεωρούσε πως 

οι άνθρωποι υποκινούνται από βιολογικές ενορμήσεις, όπως η δίψα και η πείνα, οι 

οποίες ωθούν τον οργανισμό να εξασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις για την 

επιβίωση. Έτσι, όταν μια ενόρμηση έχει διεγερθεί απαιτεί την άμεση ικανοποίηση 

της, και καθώς η ενόρμηση μειώνεται, βιώνεται η ευχαρίστηση, η ανάγκη του 

οργανισμού ικανοποιείται και επέρχεται η βιολογική ισορροπία. Στην ουσία, λοιπόν, 

η αναζήτηση της ευχαρίστησης είναι η βασική αρχή της ύπαρξης. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Freud εντόπισε το στόμα ως την βασική πηγή 

ευχαρίστησης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και σύμφωνα με την αρχή αυτή, 

θεωρεί πως τα παιδιά συνδέονται με τα αντικείμενα ή τα πρόσωπα που ικανοποιούν 

την βιολογική τους ενόρμηση για φαγητό. Συνήθως το πρώτο άτομο με το οποίο 

συνδέονται τα βρέφη είναι η μητέρα τους, η οποία είναι το πρόσωπο που τους 

παρέχει τροφή και ο δεσμός μαζί της καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού στα επόμενα στάδια ανάπτυξης. 

 

1.2.2. Erik Erikson 

Κατά την άποψη του Erikson, τα βρέφη συνδέονται συναισθηματικά με τα 

άτομα που φροντίζουν αξιόπιστα τις ανάγκες του και που εκπέμπουν μια αίσθηση 

εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με τα ψυχοκοινωνικά στάδια του Erikson, στη διάρκεια του 

πρώτου έτους της ανάπτυξης το βρέφος πρέπει να αναπτύξει μια ευνοϊκή ισορροπία 

μεταξύ εμπιστοσύνης και δυσπιστίας, ώστε να δημιουργήσει μια ασφαλή σχέση 



 17

εμπιστοσύνης με το πρόσωπο που τα φροντίζει και να προχωρήσει ομαλά στα 

επόμενα στάδια ανάπτυξης. 

 

1.2.3. John Bowlby- θεωρία προσκόλλησης 

Ο J. Bowlby (1907-1990), βρετανός ψυχίατρος, ασχολήθηκε με τις συνέπειες 

του πρόωρου αποχωρισμού μητέρας- παιδιού και επηρεάστηκε τόσο από την 

ψυχαναλυτική θεωρία, όσο και από τις μελέτες πάνω στην εθολογία της 

συμπεριφοράς των ζώων. Η θεωρία της προσκόλλησης, σύμφωνα με τον Bowlby 

υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα ένστικτο της προσκόλλησης στα παιδιά το οποίο δεν 

είναι συνδεδεμένο με την λίμπιντο και το οποίο ορίζει την συμπεριφορά του παιδιού 

στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του. Κατά την διάρκεια της βρεφικής και παιδικής 

ηλικίας αναπτύσσονται δεσμοί με τους γονείς ή με τα άτομα που φροντίζουν τα 

παιδιά που στόχο έχουν την παροχή προστασίας, ασφάλειας και υποστήριξης. To 

αναπτυσσόμενο βρέφος περνά μέσα από μια σειρά φάσεων και αναπτύσσει μια 

προσκόλληση σε ένα κύριο πρόσωπο που το φροντίζει, συνήθως τη μητέρα, ενώ 

χρησιμοποιεί αυτή τη προσκόλληση ως «ασφαλή βάση» (secure base) για 

εξερεύνηση και αποχωρισμό. Παρατήρησε, πως όταν τα παιδιά αποχωρίζονται για 

πρώτη φορά τη μητέρα τους, φοβούνται πάρα πολύ, κλαίνε και προσπαθούν να 

ξεφύγουν από το περιβάλλον τους. Μετά περνούν ένα στάδιο απόγνωσης και 

κατάθλιψης και αν ο αποχωρισμός συνεχιστεί και δεν δημιουργηθεί μια νέα σταθερή 

σχέση, τα παιδιά αδιαφορούν τελείως για το περιβάλλον τους και τους άλλους 

(αποδέσμευση- disattachment). O Bowlby, λοιπόν θεώρησε πως πρέπει να υπάρχει 

κάποιος μηχανισμός που να παρέχει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης του βρέφους για 

ασφάλεια και της ανάγκης για ποικίλες εμπειρίες μάθησης. Αποκάλεσε αυτό τον 

μηχανισμό δεσμό και υπέθεσε πως το βρέφος αναπτύσσει κάποια εσωτερικά 

μοντέλα εργασίας (internal working models) ή νοητικές αναπαραστάσεις των 

ατόμων που τα φροντίζουν και του εαυτού του, τα οποία μοντέλα αυτά συνδέονται με 

το συναίσθημα. Επειδή βασίζονται στα επικοινωνιακά βιώματα κατά την βρεφική 

ηλικία, παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη προσδοκιών για τις μελλοντικές σχέσεις. 

Τα εσωτερικά λειτουργικά μοντέλα από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν 

ενσωματώνονται, λειτουργούν ασυνείδητα και χρησιμοποιούνται από το παιδί ως 

οδηγό της συμπεριφοράς του και της αλληλεπίδρασης του με τον εξωτερικό κόσμο.  

Ένα παιδί με ασφαλή τύπο δεσμού αποθηκεύει ένα μοντέλο εργασίας ενός 

υποστηρικτικού, αξιόπιστου και αγαπητού ατόμου που το φροντίζει και ενός εαυτού 
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που είναι άξιο αγάπης και προσοχής και θα μεταφέρει αυτές τις υποθέσεις και στις 

μετέπειτα σχέσεις του με άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, ένα παιδί με ανασφαλή τύπο 

δεσμού μπορεί να αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν ένα μέρος επικίνδυνο όπου οι 

άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και να βλέπει τον εαυτό του σαν 

ένα άτομο ανάξιο αγάπης και προσοχής. Αυτές οι υποθέσεις είναι σχετικά σταθερές 

μέσα στο χρόνο, δημιουργούνται στα πρώτα χρόνια της ζωής και δύσκολα 

τροποποιούνται. 

Η θεωρία της προσκόλλησης διακρίνει τις εξής φάσεις ανάπτυξης του δεσμού 

μεταξύ του παιδιού και της μητέρας: 

1) από τη γέννηση έως τον έκτο μήνα: Παρόλο που το νεογέννητο βρέφος δεν 

μπορεί να διακρίνει τον ένα άνθρωπο από τον άλλο, εμφανίζει έντονη αντίδραση 

στην ανθρώπινη επαφή. Η ανταπόκριση του χαμόγελου, γύρω στις τέσσερις 

εβδομάδες σημειώνει την χαρακτηριστική σχέση ανάμεσα στο βρέφος και σε αυτούς 

που το φροντίζουν. Το χαμόγελο του παιδιού είναι η αντανάκλαση του χαμόγελου της 

μητέρας του. Όσο περνάει ο καιρός το βρέφος αρχίζει να ανταποκρίνεται στις 

εκφράσεις της μητέρας του και να την ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Με την 

σειρά της η μητέρα ανταποκρίνεται στις ψυχολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις του 

παιδιού της και έτσι δημιουργείται μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και 

αλληλεπίδρασης. 

2) από τον έκτο μήνα έως τα τρία χρόνια: στο δεύτερο μισό του πρώτου χρόνου 

αρχίζουν και συμβαίνουν πολλές αναπτυξιακές αλλαγές, οι οποίες θα καθορίσουν τη 

δημιουργία ενός υγιούς δεσμού. Είναι μια περίοδος όπου τα παιδιά θα εμφανίσουν 

πλήρες άγχος αποχωρισμού, όπου αναστατώνονται φοβερά όταν η μητέρα τους ή το 

άτομο που τα φροντίζει φεύγει από το δωμάτιο. Όταν επιτευχθεί αυτή η φάση του 

δεσμού, ρυθμίζεται η φυσική και η συναισθηματική σχέση μεταξύ του παιδιού και 

των αντικειμένων του δεσμού. Ο δεσμός παρέχει στο παιδί μια αίσθηση ασφάλειας 

και η μητέρα γίνεται η βάση ασφαλείας από την οποία μπορεί να εξορμά για τις 

εξορμήσεις του και στην οποία επιστρέφει κάθε τόσο για να ανανεώνει την επαφή. 

Παιδιά που απομακρύνθηκαν από την οικογένεια τους πριν από τον έκτο μήνα 

εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα στεναχώριας, ενώ μετά από τον έκτο μήνα εμφανίζουν 

έντονα συμπτώματα απάθειας, κλάματος, προσκόλλησης, διαταραχές ύπνου και 

τροφής. Γύρω στον έβδομο μήνα θα αρχίσουν να εμφανίζουν το «άγχος του ξένου», 

θα γίνουν σιωπηλά και θα προσκολλούνται πολύ εύκολα σε ένα άγνωστο πρόσωπο.  
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1.2.4.  Η συνθήκη του ξένου της Mary Ainsworth και τα είδη δεσμού: 

Υπάρχουν σήμερα εντυπωσιακές αποδείξεις για τον τύπο δεσμού που 

αναπτύσσει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, 

ο οποίος επηρεάζεται από τον τρόπο που οι γονείς του ή άλλες γονεικές φιγούρες του 

φέρθηκαν. Αυτή η απόδειξη προέρχεται από πολυάριθμες μελέτες πάνω στην 

κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων χρόνων, με 

κύρια συμβολή την έρευνα της Μ. Ainsworth. Με βάση τις παρατηρήσεις της σε 

ζευγάρια μητέρων- βρεφών στην Αφρική και στις Η.Π.Α (1967,1982)1, 2, αναφέρει 

ότι υπάρχουν ποιοτικά διακριτά είδη στους τρόπους με τους οποίους μητέρες και 

βρέφη συνδέονται μεταξύ τους κατά το 2ο και 3ο έτος του παιδιού. 

Η Ainsworth σχεδίασε μια διαδικασία που ονομάζεται «συνθήκη με τον ξένο»  

για να εξετάσει την ασφάλεια στις σχέσεις μητέρας-βρέφους. Ο βασικός στόχος ήταν 

να παρατηρήσει πως αντιδρούσαν τα βρέφη προς έναν ξένο, όταν ήταν με τη μητέρα 

τους, όταν ήταν μόνα τους και όταν επέστρεφε η μητέρα τους. Οι ερευνητές βρήκαν 

ότι οι αντιδράσεις του βρέφους στην επιστροφή της μητέρας του είναι το βασικό 

στοιχείο που τα κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες: 

 Δεσμός ασφαλής: στον τύπο αυτό τα παιδιά είναι σίγουρα πως ο γονέας τους θα 

είναι διαθέσιμος, ανταποκρινόμενος και βοηθητικός. Με αυτή την ασφάλεια 

αισθάνεται σίγουρος να εξερευνήσει το περιβάλλον. Το είδος αυτού του δεσμού 

προάγεται από έναν γονέα, συνήθως τη μητέρα, στα πρώιμα χρόνια του παιδιού, ο 

οποίος είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί στα σήματα του παιδιού για φροντίδα και 

αντιδρά στην ανάγκη του για προστασία και ασφάλεια. 

 Δεσμός ανασφαλής/ αμφιθυμικός: Το παιδί με αυτό το είδος δεσμού νιώθει 

αβέβαιο για το αν ο γονιός του θα είναι διαθέσιμος και ανταποκρινόμενος στις 

απαιτήσεις του. Εξαιτίας αυτής του της ανασφάλειας, είναι πάντα επιρρεπής στο 

άγχος του αποχωρισμού, τείνει να είναι πολύ προσκολλημένο και νιώθει άγχος να 

εξερευνήσει το περιβάλλον. Ο δεσμός αυτός δημιουργείται από έναν γονέα ο 

οποίος ήταν διαθέσιμος στις ανάγκες του παιδιού του κάποιες φορές, το 

αποχωριζόταν αρκετά και το εκβίαζε ότι θα το εγκαταλείψει με σκοπό να το 

ελέγχει. 
                                                 
1 Ainsworth M.D.S., “Infancy in Uganda: Infant care and the growth of love”. Baltimore: 
John Hoplins Press. (1967)  
 
2 Ainsworth M.D.S., “Attachment: Retrospect and prospect”. In C.M. Parkes & J. Stevenson-
Hinde (Eds.), The place of attachment in human behaviour. New York: Basic Books. (1982) 
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 Δεσμός ανασφαλής/ αποφυγής: Ο δεσμός αυτός αντιστοιχεί στο παιδί που δεν 

νιώθει ασφάλεια ότι όταν αναζητήσει φροντίδα δεν θα βρει ανταπόκριση από το 

γονιό του. Αυτός ο τύπος δεσμού είναι αποτέλεσμα μιας συμπεριφοράς όπου ο 

γονιός επανειλημμένα απέρριψε τις ανάγκες του παιδιού του, όταν αυτό 

αναζητούσε φροντίδα και ασφάλεια.  

 

1.2.5  Διαταραχή του δεσμού και αναπτυξιακή πορεία 

Δεν φαίνεται να υπάρχει ένας μόνο παράγοντας που να καθορίζει τους 

διάφορους τύπους δεσμού. Η πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς εκείνων που 

φροντίζουν τα παιδιά, τα έμφυτα χαρακτηριστικά του παιδιού, καθώς και το 

πολιτισμικό πλαίσιο και οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, δημιουργούν πολλές 

αναπτυξιακές επιλογές. 

Όσον αφορά τον μακροχρόνιο αποχωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους 

και την εισαγωγή τους σε κάποιο ίδρυμα, πολυάριθμες μελέτες έχουν αναδείξει ότι ο 

πρώιμος αυτός αποχωρισμός έχει επιπτώσεις στην γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική τους συμπεριφορά. Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τις συνέπειες της 

παροχής ελλιπούς ή κακής γονικής φροντίδας στην ανάπτυξη των παιδιών έχει ως 

βασική αφετηρία τις μελέτες του Spitz (1945)1 για τις συνέπειες της παρατεταμένης 

παραμονής των βρεφών σε ιδρύματα. Οι μελέτες αυτές οδήγησαν τον Spitz  στην 

πρόταση για την υιοθέτηση μιας νέας διαγνωστικής κατηγορίας, την οποία ονόμασε 

«ανακλιτική κατάθλιψη». Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται σε βρέφη και νήπια που 

έχουν υποστεί μακροχρόνιο αποχωρισμό από το πρόσωπο που είχε πρωταρχικά την 

φροντίδα τους.  

Η πρώτη εμφάνιση των διαταραχών του δεσμού ως αυτοτελούς διαγνωστικής 

κατηγορίας έγινε στο DSM-III2 (APA,1980), με το όνομα Αντιδραστική Διαταραχή 

του Δεσμού. Ως βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτής, αναφέρονταν η 

αδυναμία του παιδιού να αναπτυχθεί σωματικά και η έλλειψη στις κοινωνικές 

συναλλαγές. Τα συμπτώματα αυτά θα έπρεπε να έχουν εμφανιστεί πριν την ηλικία 

των 8 μηνών. 

                                                 
1 Spitz R. “Hospitalism: an inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early 
childhood”. Psychoanalytic study of the child. (1945), 1, 53- 74. 
 
2 American Psychiatric Assocciation .“Diagnostic and statistical manual of mental disorders” 
(3th edition). Washington DC: Author. (1980). 
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Στο DSM-III-R1 (APA, 1987), η πρώτη ηλικία εμφάνισης των συμπτωμάτων 

ανέβηκε στα 5 έτη, λόγω ότι στους 8 μήνες δεν έχει εδραιωθεί ακόμα ο δεσμός με το 

άτομο που φροντίζει το βρέφος, επομένως δεν είναι δυνατή η παρουσία 

συμπτωμάτων που να δηλώνουν τη διαταραχή αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον, 

προτάθηκαν δύο τύποι της διαταραχής αυτής, ο ανεσταλμένος και ο μη ανεσταλμένος 

τύπος. 

Τέλος, στο DSM-IV-TR2 (APA, 2000), αναφέρεται πως τα συμπτώματα των 

δύο τύπων της διαταραχής του δεσμού θα πρέπει να εμφανίζονται σε πλαίσια 

«παθογόνου φροντίδας» από τα πρόσωπα που φροντίζουν το παιδί, όπως: α) 

παρατεταμένη παράβλεψη των βασικών συγκινησιακών αναγκών του παιδιού για 

ανακούφιση, ερεθίσματα και στοργή, β) παρατεταμένη παράβλεψη των βασικών 

σωματικών αναγκών του παιδιού και γ) επανειλημμένες αλλαγές ατόμου που έχει τη 

φροντίδα, οι οποίες παρεμποδίζουν το σχηματισμό σταθερών δεσμών. 

Ο ανεσταλμένος τύπος της διαταραχής αναφέρεται στα παιδιά τα οποία 

παρουσιάζουν συνεχή αποτυχία να ανταποκριθούν με αναπτυξιακά αρμονικό τρόπο 

στις περισσότερες κοινωνικές συναλλαγές. Ο τύπος της διαταραχής αυτής εκφράζεται 

με συμπτώματα υπερβολικών ανεσταλμένων αντιδράσεων ή έντονων αμφιθυμικών 

και αντιφατικών συμπεριφορών. 

Ο μη ανεσταλμένος τύπος, αναφέρεται σε παιδιά που παρουσιάζουν διάχυτους 

δεσμούς, οι οποίοι εκδηλώνονται με την ανικανότητα του παιδιού να δημιουργήσει 

πρόσφορους επιλεκτικούς δεσμούς. Αυτός ο τύπος της διαταραχής έχει παρατηρηθεί 

σε  μικρά παιδιά τα οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές θετή οικογένεια ή έχουν 

μεγαλώσει σε ιδρύματα (Chisholm et al., 19953). 

Σε μια πλειάδα περιπτώσεων, οι διαταραχές του δεσμού εμφανίζονται σε βρέφη 

τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλον όπου οι βασικές σωματικές και 

συναισθηματικές τους ανάγκες παραμελούνται. Η μη ικανοποίηση των αναγκών 

αυτών σε συνδυασμό με τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση των παιδιών 

                                                 
1 American Psychiatric Association .“Diagnostic and statistical manual of mental disorders” 
(3th edition rev.). Washington DC: Author. (1987). 
 
2 American Psychiatric Association .“Diagnostic and statistical manual of mental disorders” 
(4th edition TR.). Washington DC: Author. (2000). 
 
3 Chisholm K., Carter M. C., Ames E. W. & Morison S. J., “Attachment security and 
indiscriminately friendly behavior in children adopted from Romanian orphanages”, 
Development and Psychopathology, 7, 283-294, (1995). 
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από τα σημαντικά τους πρόσωπα, οδηγούν άμεσα στην εμφάνιση διαταραχών του 

δεσμού. 

 

1.3 Η Αναπτυξιακή Θεωρία του Jean Piaget 

 

O J. Piaget (1896-1980), Ελβετός αναπτυξιακός ψυχολόγος, ήταν υποστηρικτής 

της κονστρουκτιβιστικής άποψης. Θεωρούσε δηλαδή, πως η φύση και η ανατροφή 

παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι « η νοητική 

ανάπτυξη είναι αδιαχώριστη από τη σωματική ανάπτυξη» (Piaget & Inhelder, 19691). 

Κατά την γνώμη του, τα παιδιά προσπαθώντας να κυριαρχήσουν στο περιβάλλον 

τους, οικοδομούν ανώτερα επίπεδα γνώσης από τα στοιχεία που παρέχει τόσο η 

ωρίμανση, όσο και οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει ότι το περιβάλλον 

δεν επηρεάζει το παιδί με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ηλικία, αλλά αντίθετα οι επιρροές 

του περιβάλλοντος εξαρτώνται από το τρέχον αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Η 

ανάπτυξη μπορεί να επισπευσθεί ή να επιβραδυνθεί από τις μεταβολές στο 

περιβάλλον, αλλά θεωρεί πως όλα τα παιδιά περνούν από τα ίδια βασικά στάδια 

ανάπτυξης. Ο Piaget, λοιπόν πίστευε ότι μεταξύ γέννησης και ενηλικίωσης, υπάρχουν 

τέσσερα αναπτυξιακά στάδια τα οποία αντιστοιχούν στην βρεφική, νηπιακή, παιδική 

και εφηβική ηλικία. 

Τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget είναι τα εξής: 

1) Βρεφική ηλικία: Στάδιο αισθητηριο-κινητικής νόησης (από τη γέννηση έως 2 

ετών) βλ. Ανάλυση σταδίου παρακάτω. 

2) Νηπιακή ηλικία: Στάδιο προ-ενεργητικής νόησης (από 2 έως 6 ετών). Κατά τη 

διάρκεια του σταδίου αυτού, τα παιδιά αναπαριστούν την πραγματικότητα στον 

εαυτό τους με τη χρήση συμβόλων και λέξεων. Δεν μπορούν ακόμα να 

ξεχωρίσουν την δική τους άποψη από των άλλων και συχνά συγχέουν τις 

αιτιώδεις σχέσεις. 

3) Παιδική ηλικία: Στάδιο ενεργητικής νόησης (από 6 έως 12 ετών). Στην ηλικία 

αυτή τα παιδιά είναι ικανά για νοητικές ενέργειες και εσωτερικευμένη δράση 

που εντάσσεται σε ένα σύστημα λογικής. Η σκέψη τους επιτρέπει να 

κατατάσσουν, να διακρίνουν και να συνδυάζουν αντικείμενα και πράξεις. 

                                                 
1 Piaget J. & Inhelder B., “The psychology of the child”, New York: Basic Books, (1969). 
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4) Εφηβεία: Στάδιο τυπικής νόησης (από 12 έως 19 ετών). Στην εφηβική ηλικία 

το άτομο αποκτά την ικανότητα να σκέφτεται συστηματικά όλες τις λογικές 

προεκτάσεις ενός προβλήματος. Οι έφηβοι παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον 

για τις αφηρημένες έννοιες και για την ίδια την διεργασία της σκέψης. 

 

Βρεφική ηλικία- Στάδιο αισθητηριο-κινητικής νόησης 

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του σταδίου αυτού, καθώς το ενδιαφέρον μας 

επικεντρώνεται στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού κατά τη διάρκεια των 2 

πρώτων χρόνων της ζωής του. 

Ο Piaget τη βρεφική ηλικία στάδιο αισθητηριο-κινητικής νόησης, γιατί στη 

διάρκεια αυτή της περιόδου, η διεργασία της προσαρμογής αποτελείται από το 

συντονισμό των αισθητηριακών αντιλήψεων και των απλών κινητικών συμπεριφορών 

για την απόκτηση της γνώσης του κόσμου. Διακρίνει έξι υποστάδια ανάπτυξης τα 

οποία είναι τα εξής: 

 Υποστάδιο 1 (0- 1,5 μηνός) Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, τα 

βρέφη μαθαίνουν να ελέγχουν και να συντονίζουν τα αντανακλαστικά 

τους. Τα αντανακλαστικά αυτά πέρα από το γεγονός ότι είναι αντιδράσεις 

σε ερεθίσματα, παράγουν επίσης ερεθίσματα. Η ακούσια αναζήτηση, το 

κοίταγμα, η σύλληψη και το πιπίλισμα είναι μερικά χαρακτηριστικά 

αντανακλαστικά της περιόδου αυτής.  

 Υποστάδιο 2 (1,5- 4 μηνών) Στην ηλικία αυτή τα υπάρχοντα 

αντανακλαστικά παρατείνονται χρονικά ή εφαρμόζονται σε νέα 

αντικείμενα. Ο Piaget χρησιμοποίησε τον όρο « Πρωτογενείς κυκλικές 

αντιδράσεις» για να περιγράψει την συμπεριφορά των βρεφών τα οποία 

επαναλαμβάνουν ευχάριστες πράξεις μόνο και μόνο για την ηδονή που 

τους προκαλούν. Οι αντιδράσεις αυτές παρέχουν τις πρώτες ενδείξεις της 

γνωστικής ανάπτυξης. 

 Υποστάδιο 3 (4- 8 μηνών) Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, 

αναπτύσσονται οι « Δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις», σύμφωνα με τις 

οποίες, το βρέφος επαναλαμβάνει πράξεις και συμπεριφορές που 

προκαλούν ενδιαφέρουσες αλλαγές στο περιβάλλον. 

 Υποστάδιο 4 (8- 12 μηνών ) Τώρα τα βρέφη αρχίζουν και συντονίζουν 

αρκετές δευτερογενείς κυκλικές αντιδράσεις για να επιτύχουν ένα στόχο 

και εμφανίζουν την πρώιμη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.  
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 Υποστάδιο 5 (12- 18 μηνών) Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την 

ικανότητα της συστηματικής και ευέλικτης τροποποίησης των απλών 

λειτουργικών πράξεων του υποσταδίου 4. Την περίοδο αυτή εμφανίζονται 

οι «τριτογενείς κυκλικές αντιδράσεις», οι οποίες εστιάζουν στη σχέση 

μεταξύ του σώματος του παιδιού και των αντικειμένων. Τα βρέφη 

ηθελημένα παραλλάσσουν τα μέσα επίλυσης προβλημάτων και 

πειραματίζονται για να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις. 

 Υποστάδιο 6 (18- 24 μηνών) Στην ηλικία αυτή, το βρέφος είναι ικανό να 

βασίσει τις πράξεις του σε εσωτερικά, νοητικά σύμβολα ή αναπαραστάσεις 

των προηγούμενων εμπειριών. Σύμφωνα με τον Piaget οι ενδείξεις που 

καθορίζουν την αρχή της συμβολικής αναπαραστάσης είναι η ικανότητα 

να φαντάζονται αντικείμενα που δεν είναι παρόντα, η εμφάνιση της 

συστηματικής σκέψης, η ικανότητα να μιμούνται συμβάντα πολύ μετά την 

εμφάνιση τους και η χρήση της γλώσσας. 
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Κεφάλαιο 2  - Τα ιδρύματα και η διαδικασία υιοθεσίας 

 
Ιστορικά, τα πρώτα ορφανοτροφεία ιδρύθηκαν τον πρώτο αιώνα και στόχο 

είχαν την υποστήριξη των ορφανών παιδιών με ποικίλους τρόπους· για παράδειγμα, ο 

Εβραϊκός νόμος υπαγόρευε την φροντίδα της χήρας και του παιδιού της και ο 

Αθηναϊκός νόμος υποστήριζε όλα τα ορφανά μέχρι την ηλικία των 18 ετών, των 

οποίων οι γονείς είχαν σκοτωθεί στο στρατό. Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, τα 

μοναστήρια είχαν αναλάβει την ευθύνη των ορφανών παιδιών και αρκετά 

ορφανοτροφεία έστελναν τα παιδιά, όταν ήταν αρκετά μεγάλα, ως μαθητευόμενα σε 

κάποιες οικογένειες. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλιζόταν η υποστήριξή τους και η 

εκμάθηση κάποιας τέχνης. 

Από το 1950, μετά από μια σειρά σκανδάλων που αφορούσαν την κακοποίηση 

των ορφανών μέσα στα ιδρύματα, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες κινητοποιήθηκαν στο να 

αποσυλοποιήσουν πολλά παιδιά και να προωθήσουν την υιοθεσία και την φροντίδα 

τους από κάποια ανάδοχη οικογένεια.  

Σήμερα, παγκόσμια, ο όρος ορφανοτροφείο δεν χρησιμοποιείται τόσο, αλλά 

έχει αντικατασταθεί από τους  όρους « κέντρο επανένταξής» (“rehabilitation center”) 

ή «σπίτι παιδιών» (“children’s house”). Στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν πια τόσα 

ορφανοτροφεία, ενώ στη Ρουμανία, γίνεται προσπάθεια να βελτιώσουν σε μεγάλο 

βαθμό την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά τα ιδρύματα.  

 

2.1 Τα ιδρύματα στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν περίπου 282 Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης 

παιδιών. Τα ιδρύματα αυτά περιθάλπουν παιδιά από την γέννηση τους μέχρι την 

ηλικία των 19 ετών, ανάμεσα στα οποία πέραν των φυσιολογικών υπάρχουν και 

παιδιά με σωματικές ή ψυχικές αναπηρίες. Αναλυτικά παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα ο αριθμός των Ιδρυμάτων, η κατανομή του ανά περιοχή, η 

αναλογία αγοριών και κοριτσιών και το μέγεθος των ιδρυμάτων.  
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Πίνακας 11 

Ιδρύματα Κλειστής περίθαλψης για παιδιά 

 Αριθ. % 

Ορφανοτροφεία 96 34 

Οικοτροφεία 178 63 

Ιδρ. Προσχολικής ηλικίας 8 3             (Ν=282) 

   

Κατανομή ανά περιοχή   

Αττική 34 12 

Στερεά- Εύβοια 23 8 

Θεσσαλία 15 6 

Ήπειρος 35 13 

Μακεδονία 59 22 

Θράκη 11 4 

Πελοπόννησος 23 8 

Κρήτη 36 13 

Νησιά Αιγαίου 30 11 

Νησιά Ιονίου 8 3           (Ν=274) 

   

Κατανομή κατά φύλο παιδιών   

Αγόρια 132 48 

Κορίτσια 110 40 

Μικτά 32 12       (Ν=274) 

   

Κατανομή κατά μέγεθος    

Μικρά (≤40) 148 54 

Μεσαία (41-99) 72 26 

Μεγάλα (≥100) 54 29         (Ν=274) 

 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται α) η κατανομή των ιδρυμάτων κατά είδος και κατά 

ηλικία των παιδιών (τα ορφανοτροφεία φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 5 έως και 12 

                                                 
1 Έρευνα 1979-1984 σε όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας από τους Ο. Πανοπούλου- Μαράτου, 
Λ. Στάγκου, Δ. Γεωργάς, Α. Λαμπίδη, Σ. Δοξιάδης, με συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού και Κέντρου Βρεφών « η Μητέρα». 
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ετών, και τα οικοτροφεία φιλοξενούν παιδιά από 5 έως και 19 ετών), β) η κατανομή 

κατά περιοχή, όπου φαίνεται ο μεγαλύτερος αριθμός ιδρυμάτων είναι στη 

Μακεδονία, στην Ήπειρο, στην Κρήτη, στην Αττική και στα Νησιά του Αιγαίου, γ) η 

κατανομή σύμφωνα με το φύλο των παιδιών  και δ) η κατανομή κατά μέγεθος, που 

φανερώνει ότι πλειοψηφία αποτελούν τα μικρά ιδρύματα, δηλαδή, αυτά που 

φιλοξενούν έως και 40 παιδιά. 

Όσον αφορά, την διαχείριση και την λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών, το 40%  

εποπτεύεται από το κράτος (δηλαδή, από το Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, από το Υπ. 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το Υπ. Προεδρίας και από το Υπ. Εργασίας), το 

35% εποπτεύεται από την εκκλησία και το 25% αφορά σε ιδιωτική πρωτοβουλία. 

 

2.1.1 Το Προσωπικό των Ιδρυμάτων 

Στον Πίνακα 2 διαφαίνεται η αναλογία των ατόμων προσωπικού που 

εργάζονται σε Ιδρύματα και διακρίνουμε πως το ποσοστό των ατόμων που 

αντιστοιχεί συνολικά προς την φροντίδα των παιδιών είναι μόνο 37,3%. Προφανώς ο 

αριθμός αυτός είναι πολύ περιορισμένος για τις ανάγκες που απαιτούνται για την 

ικανοποιητική παροχή φροντίδας στα παιδιά. 

 

Πίνακας 21 

Κατανομή προσωπικού στα Ιδρύματα και αναλογία ατόμων προσωπικού σε άμεση 

επαφή με τα παιδιά 

Προσωπικό Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Βοηθητικό 873 1.764 2.637 

Επιστημονικό- Διοικητικό 495 461 956 

Σύνολο 1.368 2.225 3.593 

 

 Σε άμεση επαφή Αναλογία προς τα παιδιά 

Βοηθητικό 1.002 16,1 

Επιστημονικό- Διοικητικό 762 21,2 

Σύνολο 1.764 37,3 

 

                                                 
1 Έρευνα 1979-1984 σε όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας από τους Ο. Πανοπούλου- Μαράτου, 
Λ. Στάγκου, Δ. Γεωργάς, Α. Λαμπίδη, Σ. Δοξιάδης, με συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού και Κέντρου Βρεφών «η Μητέρα». 
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Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την εξειδίκευση των ατόμων που εργάζονται στα 

Ιδρύματα, και όπως διαφαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία, Κοινωνική Λειτουργός 

που να εκτελεί χρέη κοινωνικής λειτουργού, υπάρχει μόνο στα 40 από τα 282 

ιδρύματα της χώρας. Στα υπόλοιπα η κοινωνική λειτουργός είναι επιφορτισμένη και 

με διοικητικές εργασίες. Όσον αφορά, την εκπαίδευση των παιδιών, αυτή είναι 

εναποθετημένη σε άτομα τα οποία είναι στη πλειοψηφία τους απόφοιτοι Λυκείου ή 

Γυμνασίου και λίγοι είναι εκπαιδευτικοί ή δάσκαλοι. Είναι φανερό πως ψυχολόγοι ή 

ψυχίατροι δεν υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών. 

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα των Ο. Πανοπούλου- Μαράτου, Λ. Στάγκου, 

Δ. Γεωργάς, Α. Λαμπίδη και Σ. Δοξιάδη, σε πολλά Ιδρύματα το σχολείο βρίσκεται 

μέσα στο Ίδρυμα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιφορτισμένη κοινωνική 

απομόνωση των παιδιών από το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, διαπίστωσαν μια 

σημαντική έλλειψη σε είδη εξοπλισμού ιδιαίτερα στα μικρά ιδρύματα. 

 

 

Πίνακας 31 

Ειδικευμένο προσωπικό 

 Αρ. Ιδρ. Ποσοστό 

Κοινωνική Λειτουργός 40 14,6% 

Εκπαιδευτικός* 126 46% 

* Δάσκαλος, καθηγητής ή απόφοιτος λυκείου που βοηθά στη μελέτη των παιδιών. 

 

 

2.1.2 Η αναλογία αγοριών και κοριτσιών 

Παρατηρούμε στο Πίνακα 4 πως ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών είναι από 13 

έως 19 χρονών και βρίσκεται στα Οικοτροφεία, ενώ η μικρότερη συγκέντρωση 

παιδιών εμφανίζεται στα Ορφανοτροφεία από τη γέννηση έως και την ηλικία των 6 

ετών. Μπορούμε λοιπόν, να υποθέσουμε πως οι περισσότεροι γονείς τοποθετούν τα 

παιδιά τους στα ιδρύματα μετά την ηλικία των 6 χρόνων και σπανιότερα όταν είναι 

ακόμα πολύ μικρά τα παιδιά. Ίσως, εξαιτίας των αυξανόμενων εξόδων που έχει ένα 

                                                 
1 Έρευνα 1979-1984 σε όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας από τους Ο. Πανοπούλου- Μαράτου, 
Λ. Στάγκου, Δ. Γεωργάς, Α. Λαμπίδη, Σ. Δοξιάδης, με συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού και Κέντρου Βρεφών « η Μητέρα». 



 29

παιδί όσο μεγαλώνει, οι γονείς λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων αναγκάζονται να 

τοποθετήσουν το παιδί τους στο ίδρυμα. 

Όσον αφορά την αναλογία αγοριών και κοριτσιών, τα αγόρια (10.674) 

υπερτερούν κατά μεγάλο ποσοστό έναντι των κοριτσιών (5.768) στα ιδρύματα της 

χώρας. 

 

 

Πίνακας 41 

Κατανομή παιδιών στα Ιδρύματα κατά ηλικία και φύλο 

Είδος Ιδρύματος Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Προσχολικής Ηλικίας 180 137 317 

Ορφανοτροφεία    

0-6 χρονών 35 76 111 

6-12 χρονών 1.401 1.352 2.753 

Οικοτροφεία    

13-19 χρονών 8.384 4.049 12.433 

19+ χρονών 674 154 828 

Υποσύνολο Ορφαν. και Οικοτρ. 10.494 5.631 16.125 

Γενικό Σύνολο 10.674 5.768 16.442 

 

 

2.2 Οι αιτίες εισαγωγής των παιδιών σε Ιδρύματα 

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της έρευνας των Ο. Πανοπούλου- 

Μαράτου, Λ. Στάγκου, Δ. Γεωργάς, Α. Λαμπίδη και Σ. Δοξιάδη, οι δύο επίσημες 

αιτίες που αναφέρονται πιο συχνά από τους γονείς ως λόγοι εισαγωγής των παιδιών 

τους σε ίδρυμα είναι η απορία/ φτώχεια και η εκπαίδευση. Ωστόσο, οι πραγματικές 

αιτίες που λειτουργούν ως επιπρόσθετοι λόγοι εισαγωγής, οι οποίοι συνήθως 

αποκρύπτονται, είναι σε μεγάλο ποσοστό (87% των περιπτώσεων) ψυχοκοινωνικού 

περιεχομένου, όπως: το διαζύγιο, ο αλκοολισμός, η φυλάκιση, οι πολυπληθείς 

                                                 
1 Έρευνα 1979-1984 σε όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας από τους Ο. Πανοπούλου- Μαράτου, 
Λ. Στάγκου, Δ. Γεωργάς, Α. Λαμπίδη, Σ. Δοξιάδης, με συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού και Κέντρου Βρεφών « η Μητέρα». 
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οικογένειες, η ψυχική ή σωματική ασθένεια σ’ έναν γονιό, η διαπίστωση 

ακαταλληλότητας κ.τ.λ. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που η αιτία εισαγωγής τους 

θεωρείται άκρως επείγουσα όπως ο θάνατος του ένα ή και των δύο γονιών, η 

εγκατάλειψη τους και από τους δύο γονείς, η μη αναγνώριση του παιδιού από τον 

πατέρα (εξώγαμα παιδιά) ή η μετανάστευση και των δύο γονιών. Αξίζει να 

αναφέρουμε πως η πλειοψηφία των παιδιών που εισάγονται στο ίδρυμα έμειναν 

ορφανά από τον πατέρα.  

  

 

2.3 Η Υιοθεσία 

 

Η Υιοθεσία είναι η νόμιμη ενέργεια της μόνιμης τοποθέτησης ενός παιδιού σε 

ένα οικογενειακό περιβάλλον, πέραν από τους φυσικούς του γονείς, κατά την οποία 

το υιοθετημένο παιδί απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα ενός φυσικού 

παιδιού. Η πράξη της υιοθεσίας αφαιρεί το δικαίωμα των γονικών ευθυνών και 

υποχρεώσεων από τους γονείς του παιδιού και το μεταβιβάζει στους ανάδοχους 

γονείς. Με το πέρας της διαδικασίας υιοθεσίας, δεν τίθεται καμία νομική διαφορά 

ανάμεσα στα υιοθετημένα παιδιά και στα φυσικά, καθώς τι υιοθετημένο πια παιδί 

αποκτά νόμιμη ταυτότητα, παίρνοντας το επώνυμο των γονιών που το έχουν 

υιοθετήσει. 

Οι λόγοι που οι άνθρωποι θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί ποικίλλουν. 

Συνήθως η ανικανότητα να γονιμοποιήσουν, λόγω στειρότητας είναι ένας κοινός 

λόγος. Επίσης, αρκετοί άνθρωποι που είναι μόνοι τους, χωρίς σύντροφο και αρκετά 

ομοφυλόφιλα ζευγάρια, συχνά υιοθετούν παιδιά εξαιτίας της απουσίας συντρόφου 

του αντίθετου φύλου ή της άρνησης τους να χρησιμοποιήσουν έναν δωρητή 

σπέρματος. Υπάρχουν βέβαια, και οι περιπτώσεις όπου γόνιμα ζευγάρια ή 

μεμονωμένα άτομα αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα παιδί σκεπτόμενοι ίσως τον 

υπερπληθυσμό ή γιατί απλά θέλουν να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή σε ένα από τα 

χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν οικογένεια. 
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2.3.1 Η Υιοθεσία στην Ελλάδα- Στατιστικά δεδομένα 

 

Έως το 1966 δεν υπήρχε στην Ελλάδα ξεχωριστή νομοθεσία που να υπαγορεύει 

την διαδικασία υιοθεσίας ανηλίκων. Όλες οι υιοθεσίες ρυθμίζονταν από τις διατάξεις 

του Οικογενειακού Δικαίου και ουσιαστικά αποτελούσαν ιδιωτική υπόθεση των 

ενδιαφερομένων. Το 1966 ψηφίστηκε για πρώτη φορά νόμος για την υιοθεσία 

ανηλίκων, ο οποίος τροποποιήθηκε το 1970 και μεταρρυθμίστηκε εκ νέου το 1996 

(Νόμος 2447/1996).  

Μετά την ψήφιση του Νόμου το 1966, τηρούνται γενικά στατιστικά στοιχεία 

για τις νόμιμες υιοθεσίες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, και σύμφωνα μ’ αυτά 

παρατηρείται ότι ενώ το 1969 το σύνολο των υιοθεσιών ήταν 1201, το 1990, ο 

αριθμός μειώθηκε στις 426 υιοθεσίες, μια πτώση της τάξεως του 65% περίπου. Την 

επόμενη οκταετία, 1991-1998, σημειώνεται μια αύξηση των υιοθεσιών, λόγω του 

«ανοίγματος» των συνόρων των βαλκανικών και ανατολικών χωρών, μ’ αποτέλεσμα 

πολλά παιδιά από τις χώρες αυτές που ήρθαν ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα, δίνονται 

για υιοθεσία σε ελληνικές οικογένειες.  

 

Το σύνολο των υιοθεσιών την οκταετία 1991-1998 παρουσιάζεται αναλυτικά 

στον παρακάτω πίνακα: 

Έτη 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Αριθ. 

Υιοθεσιών 

579 470 524 506 829 512 470 502 

 

Γενικά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πως τα τελευταία χρόνια ο αριθμός 

των παιδιών που είναι διαθέσιμα για υιοθεσία σχεδόν σε όλα τα δυτικά κράτη, έχει 

μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της υπογεννητικότητας, της νομιμοποίησης της 

άμβλωσης και της αυξανόμενης αποδοχής των μονογονεικών οικογενειών. Αξίζει να 

αναφέρουμε πως στις ΗΠΑ ο αριθμός των παιδιών που περιμένουν να υιοθετηθούν 

έπεσε από 132.000 στο 118.000 κατά την περίοδο 2000-2004. 
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2.3.2 Η Διαδικασία της υιοθεσίας 

 

Η διαδικασία για να γίνει κάποιος θετός γονιός ποικίλλει από χώρα σε χώρα, 

και η νομοθεσία της κάθε περιοχής επιβάλλει και διαφορετικά κριτήρια, όπως το όριο 

ηλικίας των γονιών που επιθυμούν να υιοθετήσουν, εάν ένα άτομο μόνο του μπορεί 

να κάνει αίτηση υιοθεσίας ή ακόμα αν είναι δυνατόν ομοφυλόφιλα ζευγάρια να 

γίνουν θετοί γονείς.  

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, το ζευγάρι που επιθυμεί να υιοθετήσει ένα παιδί 

απευθύνεται στο "Κέντρο Βρεφών Μητέρα", το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον 

έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο κέντρο 

οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση Υιοθεσίας, η οποία κατατίθεται ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου του Τόπου Κατοικίας τους. Η αίτηση εγγράφεται στο 

πινάκιο και κοινοποιείται στον Εισαγγελέα. Στη συνέχεια η αίτηση δικάζεται κατά τη 

διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας και το Δικαστήριο εξετάζει την συνδρομή των 

προϋποθέσεων και την έλλειψη κωλυμάτων και αποφασίζει ανάλογα. Οι υποψήφιοι 

γονείς προσκομίζουν στο Δικαστήριο και άλλα απαραίτητα έγγραφα όπως: ποινικά 

μητρώα, εκκαθαριστικό σημείωμα, αποδεικτικό επίδοσης στον εισαγγελέα της 

αίτησης υιοθεσίας, ιατρικά πιστοποιητικά των ενδιαφερομένων, ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του προς υιοθεσία τέκνου, την αίτηση που έχει υποβληθεί στο "ΜΗΤΕΡΑ", 

την έγγραφη συναίνεση των φυσικών γονέων του τέκνου. Τέλος, εκδίδεται η 

απόφαση και το υιοθετημένο παιδί αναγράφεται στην οικογενειακή μερίδα του 

Δήμου των νέων γονέων, αφού αυτή καταστεί αμετάκλητη. 

Επίσης, ο Νόμος 2447/96 μεταξύ άλλων:  

• Ορίζει το όριο ηλικίας των θετών γονέων σύμφωνα με τον οποίο η διαφορά 

ηλικίας γονέα - παιδιού ορίζεται μεγαλύτερη από τα 18 έτη και μικρότερη από 

τα 45 έτη.  

• Δίνει το δικαίωμα να υιοθετήσει σε γυναίκα χωρίς σύζυγο και αντίστροφα 

παιδί χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι έγγαμος.  

• Κρίνει απαραίτητο το να υπάρχει η συμφωνία και των δύο συζύγων  

• Κρίνει απαραίτητο το να υπάρχει η συναίνεση του ανηλίκου αν αυτό έχει 

συμπληρώσει τα 12 χρόνια του.  
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• Κρίνει απαραίτητο το να έχει προϋπάρξει κοινωνική έρευνα από τον 

κοινωνικό φορέα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επικείμενη υιοθεσία 

συμφέρει το ανήλικο.  

• Δίνει στο θετό τέκνο μετά την ενηλικίωση του το δικαίωμα να πληροφορείται 

πλήρως από τους θετούς γονείς και από κάθε αρμόδια αρχή τα στοιχεία των 

φυσικών γονέων του.  

 

2.3.3. Οι δυσκολίες υιοθέτησης και οι αιτίες 

Πρέπει βέβαια, να αναφέρουμε πως οι διαδικασίες για την υιοθέτηση ενός 

παιδιού είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και πολλές φορές περνούν χρόνια μέχρι οι 

ενδιαφερόμενοι να καταφέρουν νόμιμα να υιοθετήσουν ένα παιδί. Η γραφειοκρατία 

είναι τόσο περίπλοκη που δεν είναι λίγοι εκείνοι που στο τέλος εγκαταλείπουν την 

προσπάθειας υιοθέτησης, καθώς αυτή είναι τόσο ψυχοφθόρα και εξαντλητική. Αυτός 

είναι και ένας από τους κύριους λόγους, που τα εγγεγραμμένα ποσοστά υιοθεσίας 

είναι τόσο χαμηλά, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφεύγουν στη παράνομη 

υιοθεσία η οποία προσπερνά τις γραφειοκρατικές υποθέσεις έναντι αδράς αμοιβής. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε πως ενώ στα ιδρύματα υπάρχουν αρκετά παιδιά που 

είναι διαθέσιμα για υιοθεσία, η διαδικασία της υιοθεσίας που αναφέρθηκε παραπάνω 

αποτρέπει ή δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια να ξεκινήσουν 

ή να συνεχίσουν την διαδικασία αυτή. Ο Νόμος, υπαγορεύει πως στο Δικαστήριο θα 

πρέπει να παρευρίσκονται και οι φυσικοί γονείς του παιδιού για δώσουν την 

συγκατάθεση τους στην υιοθεσία του τέκνου τους· όμως αρκετές φορές, οι φυσικοί 

γονείς είναι εξαφανισμένοι είτε εσκεμμένα, είτε λόγω του τρόπου ζωής τους και η 

διαδικασία της υιοθέτησης αναγκαστικά σταματάει.  
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2.4. Διαφορές μεταξύ παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και παιδιών που έχουν 

υιοθετηθεί 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Wayne Dennis και των συνεργατών του1, σ’ ένα 

ορφανοτροφείο του Λιβάνου, τα παιδιά που παρέμειναν στο ίδρυμα σε σχέση με τα 

παιδιά που υιοθετήθηκαν, είχαν σημαντική διαφορά στην αναπτυξιακή τους πορεία. 

Σε όλα τα βρέφη που έφταναν στο ορφανοτροφείο λίγο μετά την γέννηση τους, τους 

παρεχόταν ελάχιστη φροντίδα, σπάνια έπαιζαν ή τους μιλούσαν και γενικότερα το 

προσωπικό δεν έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των παιδιών. Αξίζει να 

σημειωθεί πως ένα άτομο του προσωπικού αντιστοιχούσε σε 10 παιδιά. Είναι φανερό, 

πως οι συνθήκες αυτές του ορφανοτροφείου παρέχουν ανεπαρκή ερεθίσματα για την 

ομαλή νοητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

Ο καταστροφικός αντίκτυπος των περιορισμένων ερεθισμάτων και της 

απουσίας της ανθρώπινης επαφής δεν άργησε να παρουσιαστεί. Μέσα σ’ έναν χρόνο 

ο Dennis παρατήρησε πως τα παιδιά είχαν αναπτυχθεί νοητικά κατά το ήμισυ του 

φυσιολογικού, σύμφωνα με τη βρεφική κλίμακα με την οποία εξετάστηκαν. Η 

αναπτυξιακή πορεία των παιδιών επηρεάστηκε από την μετέπειτα  φροντίδα τους, 

δηλαδή, όσα παιδιά υιοθετήθηκαν πριν την ηλικία των δύο ετών μέσα σε 2-3 χρόνια 

μετά την υιοθεσία λειτουργούσαν σαν φυσιολογικά. Ενώ, τα παιδιά που 

υιοθετήθηκαν μετά την ηλικία των δύο ετών μέχρι έξι, παρουσίασαν μια μικρή 

καθυστέρηση στην νοητική τους ανάπτυξη. 

Αντίθετα, τα παιδιά που παρέμειναν στο ίδρυμα, ανάλογα βέβαια και με  τα 

ερεθίσματα που παρείχε το κάθε ορφανοτροφείο, παρουσίασαν μια σημαντική 

νοητική καθυστέρηση σε σχέση με τα παιδιά που υιοθετήθηκαν. 

Θα πρέπει βέβαια, να αναφέρουμε πως η μελέτη του Dennis, παρουσίασε πολύ 

ακραία αποτελέσματα και έγινε αντικείμενο αμφιβολιών, το γεγονός πως οι τόσο 

αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών οφείλονταν στο 

συγκεκριμένο ορφανοτροφείο του Λιβάνου. Η έρευνα λοιπόν, του Dennis αποτέλεσε 

το έναυσμα για να μελετήσει περαιτέρω το θέμα αυτό η Tizard  και οι συνεργάτες 

της2, 1, 2, 3. Η Barbara Tizard μελέτησε παιδιά τα οποία μεγάλωναν σε ίδρυμα από την 

                                                 
1 Dennis W., “Children of the crèche”. New York: Appleton- Century- Crofts. (1973) 
 
2 Tizard B. & Hodges J., “The effect of early institutional rearing on the development of 
eight-year-old children”. Journal of Child Psychology and Psychiatry, (1978), 19, 99-118 
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γέννηση τους μέχρι την ηλικία των δύο ετών τουλάχιστον. Σ’ αντίθεση με την μελέτη 

του Dennis, η Tizard πραγματοποίησε την έρευνα της σε ένα ορφανοτροφείο της 

Αγγλίας, το οποίο θεωρούντο υψηλής ποιότητας, με επαρκές προσωπικό και 

κατάλληλο εξοπλισμό. Υπολόγισαν, όμως, πως το κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 2 

ετών είχε δεχθεί φροντίδα από 24 περίπου βρεφοκόμους, ενώ μέχρι την ηλικία των 

4,5 ετών από 50 διαφορετικούς βρεφοκόμους, γεγονός που δυσκολεύει την 

δημιουργία δεσμού με κάποιο σταθερό πρόσωπο.  Η Tizard αξιολόγησε την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών όταν ήταν 4, 5, 8 και 16 χρονών και τα 

διαχώρισε σε τρεις ομάδες: στα παιδιά που παρέμειναν στο ίδρυμα, στα παιδιά που 

μέχρι την ηλικία των 2 ετών είχαν επιστρέψει στην φυσική τους οικογένεια και στα 

παιδιά που υιοθετήθηκαν μεταξύ 2 και 8 ετών. Οι ερευνητές συνέκριναν τα 

παραπάνω παιδιά με παιδιά τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί ποτέ από την 

οικογένεια τους και αυτά αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα φανέρωσαν μια σημαντική βελτίωση σε σταθμισμένες 

δοκιμασίες νοητικών δεξιοτήτων στα παιδιά που υιοθετήθηκαν σε αντίθεση με τα 

παιδιά που παρέμειναν στο ίδρυμα, αλλά και με τα παιδιά που επέστρεψαν στην 

φυσική τους οικογένεια. Σχεδόν όλα τα υιοθετημένα παιδιά δημιούργησαν 

αμοιβαίους δεσμούς με τους θετούς γονείς τους, οποιαδήποτε και αν ήταν η ηλικία 

υιοθέτησης. Εντούτοις, όλα τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει στο ίδρυμα, σε σύγκριση 

με την ομάδα ελέγχου, εμφάνισαν δυσκολίες στο σχολείο όσον αφορά τις κοινωνικές 

τους σχέσεις. Σύμφωνα, με την Tizard (Tizard & Hodges, 1978, σ.114) 

χαρακτηρίστηκαν ως «υπερβολικά φιλικά» και εκδήλωναν μια «ακόρεστη επιθυμία 

για την προσοχή των ενηλίκων και δυσκολευόντουσαν να δημιουργήσουν καλές 

σχέσεις με την ομάδα συνομηλίκων τους». Όταν, η Tizard μελέτησε τα παιδιά σε 

ηλικία 16 ετών παρατήρησε πως τα παιδιά που είχαν επιστρέψει στην οικογένεια τους 

παρουσίασαν αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά και τα υιοθετημένα παιδιά που 

δημιούργησαν φυσιολογικούς δεσμούς με τους θετούς γονείς τους, ως έφηβοι 

                                                                                                                                            
 
1 Tizard B. & Rees J., “The effect of early institutional rearing on the behavioral problems 
and affectional relationship of four-year-old children”. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry. (1975), 16, 61-73.  
 
2 Hodges J. & Tizard B.,”IQ and behavioural adjustments of ex-institutional adolescents”. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry. (1989a), 30, 77-97. 
 
3 Hodges J. & Tizard B.,”Social and family relationships of ex-institutional adolescents”. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry. (1989b), 30, 77-97. 
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αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις με τους συνομηλίκους τους 

αλλά και με την κοινωνία γενικότερα. 

Συμπερασματικά, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν ισχυρούς επιλεκτικούς 

δεσμούς για πρώτη φορά μετά την ηλικία των τριών και τεσσάρων ετών, με 

προϋπόθεση την αλλαγή του περιβάλλοντός τους στην ηλικία αυτή. Από την άλλη 

πλευρά όμως, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως η συμπεριφορά των υιοθετημένων 

παιδιών στο σχολείο, παρουσιάζει περίπου στο ίδιο επίπεδο, διαταραχές 

συμπεριφοράς και δυσκολίας στις κοινωνικές σχέσεις, με την συμπεριφορά των 

παιδιών που παρέμειναν στο ίδρυμα. Διαφαίνεται, πως η πρώιμη έλλειψη ευκαιριών 

για δημιουργία δεσμού δεν αφαιρεί την ικανότητα από τα παιδιά να δημιουργήσουν 

δεσμούς στη μετέπειτα παιδική τους ηλικία, αλλά οι έρευνες φανερώνουν πως 

επηρεάζει τις υπόλοιπες κοινωνικές τους σχέσεις. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιη η 

υπόθεση, ότι τα κοινωνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν αποτελούν ένα 

μειονέκτημα στη ικανότητα των παιδιών να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις. Ο 

Rutter και ο Gamerzy1 υπέθεσαν πως τα παιδιά που μεγάλωσαν στο ίδρυμα μάλλον 

δεν είχαν μάθει πως να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους 

ή οι τύποι συναλλαγών που είχαν μάθει να ήταν κατάλληλοι για το ίδρυμα αλλά 

δυσλειτουργικοί έξω από αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rutter M. & Gamerzy N., “Developmental Psychopathology”. In P.H. Mussen (Ed.), 
Handbook of Child Psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development. 
New York: Wiley. (1983). 
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Κεφάλαιο 3 - Η Ψυχοπαθολογική συμπεριφορά στην παιδική ηλικία 

 

Κλινικοί και κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν ισχυριστεί ότι η ανατροφή του 

παιδιού σ’ ένα ιδρυματικό περιβάλλον, μπορεί να αποβεί καταστροφική στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, σε συνδυασμό με την γονική αποστέρηση 

και την διακοπή της ομαλούς διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Η μητρική 

αποστέρηση και οι συνέπειες του ιδρυματισμού έχουν μελετηθεί από αρκετούς 

ερευνητές, σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι : J. Bowlby, A. Freud, W. 

Goldfarb, R. Spitz, B. Tizard, M. Rutter, D. Quinton, J. Hill και άλλοι. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω θεωρητικούς οι συνέπειες του ιδρυματισμού στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και γενικότερα στην ομαλή εξέλιξη των 

ψυχοκοινωνικών σταδίων του παιδιού επηρεάζεται από την ηλικία εισαγωγής του 

παιδιού στο ίδρυμα αλλά και από τον χρόνο παραμονής του μέσα σ’ αυτό. Όσον 

αφορά την ηλικία εισαγωγής του παιδιού στο ίδρυμα και το χρόνο παραμονής του σ’ 

αυτό, εμφανίζεται μεγάλη συσχέτιση με την ικανότητα του για δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων και το βαθμό επιθετικότητας που εκφράζει. Δηλαδή, όσο η 

ηλικία εισαγωγής μειώνεται, τόσο περισσότερο ελαττώνεται η ικανότητα του παιδιού 

να σχηματίσει αμοιβαίες κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους του. Επίσης, όσο 

πιο μικρή ηλικία έχει το παιδί όταν εισάγεται στο ίδρυμα, τόσες αυξημένες 

πιθανότητες έχει να εκδηλώσει υψηλού βαθμού επιθετικότητα. Συμπερασματικά, 

λοιπόν, η ανάπτυξη μιας ιδρυματικής προσωπικότητας εξαρτάται τόσο από την 

ηλικία εισαγωγής του παιδιού στο ίδρυμα, αλλά και από το χρόνο παραμονής του 

μέσα σ’ αυτό. 
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3.1.Επίδραση στον συναισθηματικό τομέα 

 

Ο Michael Rutter στο άρθρο του “ Maternal deprivation”1 , αναφέρει το 

σύνδρομο της οξείας θλίψης, το οποίο εμφανίζεται στα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα 

σ’ ένα ίδρυμα εξαιτίας της πρώιμης μητρικής αποστέρησης και του αποχωρισμού. 

 

3.1.1Σύνδρομο οξείας θλίψης (Acute distress syndrome) 

 

Όσον αφορά τη μελέτη και την ερμηνεία του συνδρόμου αυτού, δύο είναι οι πιο 

σημαντικές μελέτες, η έρευνα των Robertsons2 (1971) και του Hinde3 (1977). 

Συγκεκριμένα, οι Robertsons βρήκαν ότι μικρά παιδιά που αποχωρίστηκαν από την 

οικογένεια τους αλλά μεγάλωσαν σε μια ανάδοχη οικογένεια, παρόλο που 

επηρεάστηκαν από τον αποχωρισμό, δεν εμφάνισαν την ίδια οξεία θλίψη που 

εκδήλωσαν τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει μέσα στο ίδρυμα. Ο Ηinde και οι 

συνεργάτες του, μελέτησαν τις συνέπειες του αποχωρισμού σε μικρής ηλικίας 

πιθήκους και ανακάλυψαν ότι οι συναισθηματικοί αποχωρισμοί των βρεφών από την 

μητέρα τους και στην συνέχεια οι επανασυνδέσεις μαζί της, προέρχονταν από 

εντάσεις στην σχέση μητέρας-βρέφους. Το σημαντικό πόρισμα των ερευνών αυτών 

είναι ότι ο αποχωρισμός δεν είναι η βασική αιτία του συνδρόμου οξείας θλίψης. 

Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του συνδρόμου αυτού και 

της πορείας της προσκόλλησης και του δεσμού. Προφανώς, η θλίψη που αισθάνονται 

τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στο ίδρυμα, μπορεί να συνδεθεί με κάποιου είδους 

ανάμειξη με την συμπεριφορά της προσκόλλησης, είτε γιατί ο αποχωρισμός διέκοψε 

έναν ήδη υπάρχοντα δεσμό, είτε γιατί οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του 

αποχωρισμού, απέτυχαν να διευκολύνουν την δημιουργία δεσμού. 

 

 
                                                 

1 Rutter M., “Maternal Deprivation, 1972-1978: New findings, New Concepts, New 
Approaches”, Child Development, Vol. 50, No. 2. (Jun., 1979), pp. 283-305. 
 

2 Robertson, J. & Robertson, J. “Young children in brief separations: a fresh look. 
Psychoanalytic Study of the Child, 1971, 26, 264-315. 
 

3 Hinde, R. A. & McGinnis, L. “Some factors influencing the effect of temporary mother-
infant separation: some experiments with rhesus monkeys. Psychological Medicine, 1977, 7, 
197-212. 
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3.2. Επίδραση στον γνωστικό τομέα 

 

3.2.1. Νοητική καθυστέρηση (Intellectual retardation) 

 

Σύμφωνα, με την έρευνα της B. Tizard1 και των συνεργατών της, η οποία 

μελέτησε την νοημοσύνη των παιδιών που μεγάλωσαν στο ορφανοτροφείο, βρήκε 

πως τα παιδιά ήταν φυσιολογικής νοημοσύνης, καθώς στο τεστ WISC το IQ τους 

ήταν 99, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (παιδιά που δεν είχαν αποχωριστεί ποτέ 

την οικογένεια τους) που ήταν 110. Παράλληλα, η Penny Dixon2, διενέργησε μια 

έρευνα όπου μελέτησε παιδιά που μεγάλωσαν στο ορφανοτροφείο από το πρώτο έτος 

γέννησης τους και βρήκε παρόμοια αποτελέσματα μ’ αυτά της Tizard. Η Dixon 

ανακάλυψε πως παιδιά ηλικίας από πέντε έως οχτώ χρονών, εμφάνιζαν περισσότερα 

προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς παρά, νοητικής καθυστέρησης, καθώς στο 

τεστ WISC το IQ τους ήταν 108, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που ήταν 116.  

Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα από την έρευνα της  

Penny Dixon, συνηγορούν πως το ιδρυματικό περιβάλλον και κατά συνέπεια η 

μητρική αποστέρηση δεν επηρεάζουν την νοημοσύνη των παιδιών, αλλά αντίθετα 

επιδρούν αρνητικά στην ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη. Συνεπώς, η διάσπαση του 

οικογενειακού πλαισίου δεν αποτελεί ενοχοποιητικό στοιχείο στην μη ομαλή 

ανάπτυξη της νοημοσύνης του παιδιού, αλλά μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του 

για δημιουργία κοινωνικών δεσμών.  

Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την ανάπτυξη της νοημοσύνης σαν 

ανεξάρτητη πτυχή από τις διαπροσωπικές σχέσεις και ως απομονωμένο κομμάτι από 

την κοινωνική και συναισθηματική ζωή του παιδιού. Οι ίδιες μελέτες φανερώνουν, 

πως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ορφανοτροφείο έχουν χαμηλή συμμετοχή στην 

σχολική τάξη, και το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει την μάθηση τους και ίσως 

μετέπειτα κάποιες πλευρές της γνωστικής τους ανάπτυξης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες των Dennis3, Goldfarb1, και Tizard &Hodges2, 

διαφαίνεται πως τα παιδιά που υιοθετήθηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία είχαν χαμηλότερο 

                                                 
1 Tizard B. & Hodges J.  “The effect of early institutional rearing on the development of 
eight-year-old children”. Journal of Child Psychology and Psychiatry, (1978), 19, 99-118. 
 
2 Dixon P.: (1978) Paper in preparation. 
3 Dennis W., “ Children of the crèche”, New York: Appleton- Century- Crofts, (1973) 
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I.Q. από τα παιδιά που υιοθετήθηκαν κατά τη βρεφική ηλικία. Εκ του αποτελέσματος, 

τα παιδιά που είχαν υιοθετηθεί αργότερα είχαν υποστεί την αποστέρηση για 

περισσότερο καιρό, ενώ τα παιδιά που υιοθετήθηκαν σε πολύ μικρή ηλικία 

μεγάλωσαν σ’ ένα περιβάλλον με περισσότερα ερεθίσματα. Επιπρόσθετα, η 

διαπίστωση ότι το I.Q. , των παιδιών που υιοθετήθηκαν αργότερα να οφείλεται στο 

γεγονός πως είχαν λιγότερες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τους γονείς τους. 

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας αποτελεί το είδος και ο χαρακτήρας της σχέσης 

παιδιού- γονέα και θα πρέπει να σημειωθεί πως η αλληλεπίδραση αυτή είναι 

διαφορετική κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, από τη περίοδο της νηπιακής 

ηλικίας.  

Βέβαια, το θέμα αυτό δεν έχει ακόμα διασαφηνιστεί, αλλά εντούτοις είναι 

ξεκάθαρο πως η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών είναι ευαίσθητη στις 

περιβαλλοντικές αλλαγές και κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας και κατά τη 

διάρκεια της μετέπειτα παιδικής ηλικίας. 

Σύμφωνα, με την έρευνα της Tizard & Rees3 πάνω στη παραγωγή και 

κατανόηση της γλώσσας σε παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών που βρίσκονται σε 

ορφανοτροφείο από τη γέννηση τους, παρατηρείται ότι δεν εμφάνιζαν κάποια 

γνωστική καθυστέρηση, όσον αφορά την προφορική ομιλία ή κάποια άλλη 

λειτουργία. Σ’ όλα τα ιδρύματα στα οποία διενεργήθηκε η έρευνα, οι στενές 

προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και το προσωπικό, αποθαρρύνονταν και η 

φροντίδα των παιδιών είχε περάσει από πολλά διαφορετικά χέρια. Εντούτοις, τα 

αποτελέσματα των ερευνών φανερώνουν πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που 

υποστηρίζουν πως η καλή σχέση μεταξύ παιδιού και προσωπικού, σε συνδυασμό με 

μια γενναιόδωρη προσφορά παιχνιδιών, βιβλίων και εκδρομών, προωθούν ένα μέσο 

επίπεδο νοητικής ανάπτυξης στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Η Tizard αναφέρει 

στην μελέτη της πως τα ίδια παιδιά στην ηλικία των δύο ετών παρουσίαζαν μια 

καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη, αλλά στην ηλικία των τεσσάρων είτε 

                                                                                                                                            
1 Goldfarb W., “ The effects of early institutional care on adolescent personality”, Journal of 
Experimental Education, (1943), 12, 106-129. 
 
2 Tizard B. & Hodges J.  “The effect of early institutional rearing on the development of 
eight-year-old children”. Journal of Child Psychology and Psychiatry, (1978), 19, 99-118 
 
3 Tizard B. & Rees J., “ A comparison on the effects of adoption, restoration to the natural 
mother, and continued institutionalization on the cognitive development of four-year-old 
children”, Child Development, Vol. 45, No 1, pp. 92-99 (Mar. 1974). 
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βρίσκονταν ακόμα στο ίδρυμα είτε όχι, η καθυστέρηση αυτή είχε εξαφανιστεί. Κατά 

τη διάρκεια των παρεμβαλλόμενων χρόνων, τα παιδιά είχαν δεχτεί φροντίδα από 

πολλά και διαφορετικά άτομα, αλλά ευτυχώς δύο πολύ σημαντικοί περιβαλλοντικοί 

παράγοντες είχαν αλλάξει: το προσωπικό μιλούσε στα παιδιά πολύ περισσότερο 

καθώς μεγάλωναν και τους προσφερόταν ένα πιο ποικίλο εύρος εμπειριών.  

Συνεπώς τα πορίσματα της έρευνας, αναδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία δεν 

μιλάνε πολύ ή δεν τους διαβάζουν και δεν τους παρέχεται μια σειρά από ερεθίσματα, 

τείνουν να παρουσιάσουν κάποιου είδους καθυστέρηση, ανεξάρτητα όμως από το 

περιβαλλοντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν. Η νοητική καθυστέρηση που 

παρατηρείται στα παιδιά του ορφανοτροφείου μπορεί να προκύψει από την ίδια 

έλλειψη εμπειριών και παροχής ερεθισμάτων που υφίστανται τα παιδιά σε 

οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

3.3 Επίδραση στην κοινωνική ανάπτυξη 

 

Η θεωρία της προσκόλλησης του Bowlby αναφέρει ότι η δημιουργία ενός 

πρωίμου δεσμού με την μητέρα, αποτελεί καθοριστικό γεγονός για τις μετέπειτα 

κοινωνικές σχέσεις του ατόμου. Υπάρχουν βέβαια πια, άφθονες αποδείξεις ότι τα 

βρέφη συνήθως αναπτύσσουν δεσμό με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στην ηλικία των 

έξι με δώδεκα μηνών. Η τάση ενός βρέφους να αναζητά δεσμούς ενισχύεται από το 

άγχος, τον φόβο, την αρρώστια και την κούραση· επομένως, οι δεσμοί είναι 

αναμενόμενο ν’ αναπτυχθούν με τα άτομα που τους προσφέρουν ανακούφιση τις 

στιγμές αυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με την  Mary Ainsworth1, ο τρόπος που αντιδράει ο 

γονιός στα καλέσματα του βρέφους και το είδος του δεσμού που θα αναπτυχθεί είναι 

καθοριστικής σημασίας. Το παιδί είναι πιθανότερο να αναπτύξει δεσμό με τα άτομα 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του και που ενεργά αλληλεπιδρούν μαζί του. 

Συνεπώς, οι αλληλεπιδράσεις αυτές θα καθορίσουν το είδος του δεσμού που θα 

χαρακτηρίζει το βρέφος (ασφαλής, ανασφαλής/ αμφιθυμικός, ανασφαλής/ αποφυγής). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Tizard & Rees2 παιδιά ηλικίας δύο ετών 

μεγαλωμένα μέσα σε ορφανοτροφείο, παρουσίασαν πιο έντονα συμπτώματα 

                                                 
1 Ainsworth M. D. S. “The development of infant-mother attachment” , In B. M. Caldwell & 
H. M. Ricciuti (Eds), Review of Child Development Research, Vol.3, Chicago: University of 
Chicago Press, (1973) 
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προσκόλλησης, σε σύγκριση με τα παιδιά που είχαν ανατραφεί στην οικογένεια τους. 

Τα ίδια παιδιά στην ηλικία των τεσσάρων ετών ήταν περισσότερο προσκολλημένα 

και επιπλέον ήταν λιγότερο πιθανό να δημιουργήσουν επιλεκτικούς δεσμούς και 

βαθιές κοινωνικές σχέσεις. Επίσης, τώρα είχαν την τάση να είναι υπερβολικά φιλικά 

με τους ξένους και να επιζητούν συνέχεια την προσοχή. Τα αποτελέσματα μπορούν 

να υποδείξουν πως οι εμπλεκόμενες διαδικασίες είναι διαφορετικές ή πιθανότερα ότι 

η φύση του αντικειμένου με το οποίο έχει δημιουργήσει δεσμό το βρέφος, θα 

επηρεάσει την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων που το παιδί θα δημιουργεί και 

στην μετέπειτα αναπτυξιακή του πορεία. Στην ηλικία των οχτώ χρονών, λιγότερα από 

τα μισά παιδιά ήταν πολύ προσκολλημένα με τις γυναίκες που τα φρόντιζαν και 

ακόμα επέμεναν ν’ αναζητούν στοργή και τρυφερότητα περισσότερο από τα 

υπόλοιπα παιδιά. Επίσης, συγκρινόμενα με την ομάδα ελέγχου, τα παιδιά στο ίδρυμα 

ήταν πιο ανήσυχα, νευρικά, ανυπάκουα, μη δημοφιλή και αποζητούσαν την προσοχή. 

Η P. Dixon1 πραγματοποίησε μια παρόμοια έρευνα με αυτήν της Tizard και 

κατέληξε στα ίδια σχεδόν αποτελέσματα. Τα παιδιά του ορφανοτροφείο παρουσίασαν 

μια συμπεριφορά συνεχούς αναζήτησης προσοχής, τσακώνονταν περισσότερο με 

τους συνομηλίκους τους και δεν ήταν αγαπητοί από αυτούς. Σύμφωνα, με περαιτέρω 

έρευνα της Dixon με παρατήρηση μέσα στην σχολική αίθουσα, αναφέρει πως τα 

παιδιά του ορφανοτροφείου παρόλο που επιζητούσαν την επαφή με τους δασκάλους 

και τους συνομηλίκους τους, ήταν πιθανότερο να αποτύχουν να δημιουργήσουν 

ικανοποιητικές κοινωνικές σχέσεις καθώς συμπροφέρονταν με μη αποδεκτούς 

τρόπους, φώναζαν μέσα στην τάξη και αγνοούσαν τις διαταγές της δασκάλας. 

Τα συμπεράσματα της Tizard και της Dixon φανερώνουν πως υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υπερβολικής προσκόλλησης, του ασαφούς/ 

διάχυτου δεσμού στην βρεφική ηλικία, της υπερβολικής αναζήτησης προσοχής και 

της άνευ όρων φιλικότητας στην ηλικία των τεσσάρων ετών με τις μη ικανοποιητικές 

σχέσεις με τους ενήλικες και τους συνομηλίκους κατά τη διάρκεια της μετέπειτα 

παιδικής ηλικίας. 

 

                                                                                                                                            
2 Tizard B. & Rees J., “ The effect of early institutional rearing on the behavior problems and 
affectional relationships of four-year-old children”, Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, (1975), 16, 61-74. 
 
1 Dixon P. : (1978) Paper in preparation. 
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3.3.1 Εξωστρέφεια και μιμητική συμπεριφορά 

 

Ο βαθμός εξωστρέφειας που εκδηλώνει ένα άτομο, θεωρείται ότι εξαρτάται και 

από το επίπεδο της νοητικής του ανάπτυξης αλλά και από τις εμπειρίες επιτυχίας ή 

αποτυχίας που έχει βιώσει και πως γνωστικά τις έχει αντιμετωπίσει. Καθώς, η 

εξωστρέφεια αποτελεί έναν πιο ισχυρό συντελεστικό παράγοντα στην επιτυχή 

επίλυση προβλημάτων, από ότι η φτωχή ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων, όσο 

χαμηλότερο είναι το γνωστικό επίπεδο ενός ατόμου, τόσο πιο εξωστρεφές θα πρέπει 

να είναι. Ωστόσο, ο βαθμός εξωστρέφειας που εκδηλώνει ένα άτομο, εξαρτάται 

επίσης και από την θέληση του να διαχειριστεί τις γνωστικές του ικανότητες· αυτή η 

θέληση θα πρέπει να εξαρτάται εν μέρει από την ιστορία του ατόμου πάνω στην 

επιτυχημένη ή αποτυχημένη ικανότητα του να διαχειριστεί αυτές τις ικανότητες. 

Έρευνες1, έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει την υπόθεση πως, ένα παιδί με 

ιστορικό νοητικής αποτυχίας  είναι πιο εξωστρεφές, από ότι ένα παιδί με το ίδιο 

επίπεδο νοητικής ανάπτυξης, το οποίο δεν έχει βιώσει τέτοιου είδους αποτυχία. 

Στην έρευνα των Zigler και Yando2 που αφορούσε στην εξωστρέφεια και στην 

μιμητική συμπεριφορά των παιδιών που μεγάλωσαν σε ίδρυμα και των παιδιών που 

μεγάλωσαν με την οικογένεια τους, διαπιστώνεται ότι τα πιο μικρά παιδιά τείνουν να 

είναι πιο μιμητικά από τα μεγαλύτερα παιδιά. Το δεδομένο αυτό της έρευνας 

συμφωνεί με τη δόμηση της εξωστρέφειας, μέσα από την οποία το παιδί «εξετάζεται» 

                                                 
1 Achenbach, T., & Zigler, E. “Cue learning and problem learning strategies in normal 
and retarded children”. Child Development, 39, 827-848, (1968). 
 
 Balla D., Styfco S. J. & Zigler E. “Use of the opposition concept and outerdirectedness 
in normal, familial retarded, and organic retarded children”. American Journal of Mental 
Deficiency75, 663-680, (1971). 
 
Sanders B., Zigler E. & Butterfield E. C. “Outerdirectedness in the discrimination 
learning of normal and mentally retarded children”. Journal of Abnormal Psychology, 73, 
368-375, (1968). 
 
Turnure J. E., & Zigler E. “Outerdirectedness in the problem-solving of normal and retarded 
children”. Journal of Abnormal and Social Psychology, 69, 427-436, (1964). 
 
Yando R., & Zigler E. “Outerdirectedness in the problem-solving of institutionalized and 
noninstitutionalized normal and retarded children”. Developmental Psychology, 4, 277-288, 
(1971). 
 
2 Zigler Ε. & Yando R., “Outerdirectedness and Imitative Behavior of Institutionalized and 
Noninstitutionalized Younger and Older Children”, Child Development, Vol. 43, No 2, pp. 
413-125, (Jun. 1972). 
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ως πραγματικά κινητοποιημένο να επιλύει προβλήματα. Όσο το παιδί μεγαλώνει και 

γίνεται γνωστικά πιο πλούσιο και ικανό να επιλύει προβλήματα, καθίσταται λιγότερο 

εξαρτώμενο από την βοήθεια των άλλων (για την επίλυση του προβλήματος). Το 

πόρισμα αυτό της έρευνας, αντικρούει την άποψη του A. Bandura για την εξέλιξη της 

μιμητικής συμπεριφοράς στα παιδιά. Ο Bandura υποστήριζε πως όσο μεγαλώνει και 

αναπτύσσεται ένα παιδί τόσο πιο μιμητικό είναι, καθώς όλες οι γνωστικές και 

συμβολικές λειτουργίες του εξελίσσονται όσο αναπτύσσεται το παιδί. Όσον αφορά τα 

παιδιά που μεγάλωσαν σε ίδρυμα, παρατηρήθηκε πως μιμούνται πολύ λιγότερο από 

τα παιδιά που μεγάλωσαν με την οικογένεια τους. Επίσης, αδιάσειστα στοιχεία 

υποδεικνύουν πως τα παιδιά του ιδρύματος ήταν εξέφραζαν μια έντονη δυσπιστία 

απέναντι στην βοήθεια των ενηλίκων, ως αποτέλεσμα της αρνητικής μεταχείρισης 

που είχαν δεχτεί από αυτούς. Υποθέτεται, πως αυτή η καχυποψία απορρέει από την 

μείωση της προσφερόμενης βοήθειας από τους ενήλικες στις διάφορες δοκιμασίες-

τεστ. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως, οι Zigler και Yando εντόπισαν διαφορές 

μόνο ανάμεσα στα μικρότερα παιδιά που μεγάλωσαν σε ίδρυμα και σ’ αυτά που 

μεγάλωσαν με την οικογένεια τους, και όχι ανάμεσα στην μεγαλύτερη ηλικιακή 

βαθμίδα. Το συμπέρασμα αυτό, εξηγείται από το γεγονός πως γενικά όλα τα 

μεγαλύτερα παιδιά τείνουν να μην μιμούνται σε σχέση με τα μικρότερα. 

 

 

3.3.2. Εγωκεντρισμός 

 

Ο J. Piaget, σύμφωνα με την αναπτυξιακή θεωρία του περί ίσης συμμετοχής 

ανατροφής και φύσης στην ανάπτυξη των παιδιών, υποστηρίζει πως τα παιδιά μέχρι 

την ηλικία των έντεκα χρονών διακατέχονται από έντονο εγωκεντρισμό και είναι 

ανίκανα να επικοινωνήσουν πλήρως και να αντιληφθούν την οπτική γωνία των 

άλλων. Βέβαια, ο εγωκεντρισμός αυτός, εξαλείφεται σιγά σιγά με την διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης. Στην αναπτυξιακή ψυχολογία του J. Piaget ο εγωκεντρισμός 

συχνά χρησιμοποιείται ως ο βασικός πυρήνας για την επεξήγηση των διάφορων 

πτυχών της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών. Ορίζεται ως μια γνωστική κατάσταση 

μέσα στην οποία ο κόσμος γίνεται αντιληπτός μόνο από μια οπτική γωνία. Ο 

Θεωρητικός υποστηρίζει πως ο εγωκεντρισμός αυτός καθιστά ανίκανα τα παιδιά να 

επικοινωνήσουν, καθώς τα εμποδίζει από το να υιοθετήσουν το ρόλο του ακροατή.   
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Θεωρώντας, λοιπόν, πως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ορφανοτροφείο είναι 

πιο ευαίσθητα συναισθηματικά και ίσως εμφανίζουν περισσότερες συναισθηματικές 

διαταραχές από τα παιδιά που δεν έχουν αποχωριστεί ποτέ την οικογένεια τους, σε 

συνδυασμό με την δυσκολία που εμφανίζουν στη δημιουργία ικανοποιητικών 

κοινωνικών σχέσεων, είναι πιθανότερο να είναι πιο εγωκεντρικά από τα υπόλοιπα 

παιδιά. Η έρευνα του John M. Neale1 για τον εγωκεντρισμό στα παιδιά του 

ορφανοτροφείου και στα παιδιά που μεγάλωσαν με την οικογένεια τους, καταλήγει 

στο συμπέρασμα πως τα παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές είναι πιο 

εγωκεντρικά από τα φυσιολογικά.  Το γεγονός πως σημαντικές διαφορές βρέθηκαν, 

ανάμεσα στις δύο ομάδες θα μπορούσε να δώσει τροφή σε μια θεωρία 

προσωπικότητας να συνδέσει την κοινωνικοποίηση με την παιδική ψυχοπαθολογία. 

 

3.3.3. Επιθετικότητα 

 

Ως επιθετικότητα θα μπορούσαμε να ορίσουμε την πράξη κατά την οποία 

κάποιος πληγώνει από πρόθεση κάποιον άλλο. Βέβαια, για να θεωρηθεί μια 

συμπεριφορά  επιθετική πρέπει να έχει την πρόθεση να κάνει κακό σε κάποιον. Η 

Maccoby2 υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα αρχίζει μόνο όταν τα παιδιά καταλάβουν 

ότι μπορούν να είναι η αιτία της στεναχώριας κάποιου άλλου και ότι μπορούν να 

αναγκάσουν τους άλλους να κάνουν αυτά που θέλουν, προκαλώντας τους 

στεναχώρια. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, δυο μορφές επιθετικότητας μπορούν να 

εκδηλωθούν στη συμπεριφορά τους: η συντελεστική επιθετικότητα και η εχθρική 

επιθετικότητα. Η συντελεστική επιθετικότητα στοχεύει στην απόκτηση κάποιου 

επιθυμητού πράγματος, όπως την απόκτηση κάποιου παιχνιδιού. Η εχθρική 

επιθετικότητα έχει στόχο να πληγώσει εσκεμμένα ένα άλλο πρόσωπο, είτε για 

εκδίκηση, είτε για εδραίωση κυριαρχίας. Σύμφωνα, με τη έρευνα της Judy Dunn3 τα 

παιδιά ηλικίας ενός με δύο ετών παρουσιάζουν συντελεστική επιθετικότητα, ενώ από 

την ηλικία των δυο ετών μέχρι την ηλικία των έξι εμφανίζουν εχθρική επιθετικότητα. 

                                                 
1 Neale John M., “Egocentrism Institutionalized and Noninstitutionalized Children”, Child 
Development, Vol. 37, No 1, pp. 97-101, (Mar. 1966). 
 
2 Maccoby, E.E., “Social development: Psychological growth and the parent-child 
relationship”. New York: Harcourt Brace Jovanovich (1980). 
 
3 Dunn J., “The beginners of social understanding”. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. (1988). 
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Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που εξηγούν την εκδήλωση της επιθετικής 

συμπεριφοράς. Ο πρώτος αναφέρεται στη εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου1 σύμφωνα 

με την οποία η επιθετικότητα είναι μια σημαντική δύναμη της εξέλιξης των ζώων και 

ότι είναι φυσική και αναγκαία. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία η εμφάνιση της 

επιθετικότητας συνοδεύει αυτομάτως την βιολογική ωρίμανση των νέων. Η δεύτερη 

ερμηνεία συνοδεύεται από την θεωρία της κοινωνικής μάθησης, σύμφωνα με την 

οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν να δρουν επιθετικά γιατί ανταμείβονται όταν το 

κάνουν. Συνήθως ο επιτιθέμενος βγαίνει νικητής καθώς το θύμα είτε ενδίδει είτε 

αποσύρεται. Τέλος, η τρίτη ερμηνεία αναφέρεται στην τάση των παιδιών να 

μιμούνται τη συμπεριφορά του ρόλου των ενηλίκων προτύπων. Σύμφωνα, με ένα 

πείραμα του Bandura2,  όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν ένα ενήλικα να χτυπά μια 

κούκλα- παλιάτσο, στη συνέχεια όπως ήταν αναμενόμενο, τα παιδιά εκδήλωσαν τις 

ίδιες επιθετικές συμπεριφορές όταν έμειναν μόνα με τη κούκλα. Τα παιδιά που είχαν 

παρακολουθήσει τις επιθετικές συμπεριφορές των ενηλίκων όχι μόνο μιμήθηκαν τις 

συγκεκριμένες επιθετικές μορφές συμπεριφοράς, αλλά ανέπτυξαν και δικές τους 

μορφές. Ο βαθμός επιθετικότητας που εκδηλώνεται από ένα παιδί εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες κυριότεροι από τους οποίους είναι οι φυσιολογικοί παράγοντες, 

οι νευρολογικοί, η κατάσταση του οικογενειακού πλαισίου, οι σχολικές συνθήκες και 

η επιρροή των συνομηλίκων. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως η ελλιπής κάλυψη 

των συναισθηματικών αναγκών ενός παιδιού αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό 

παράγοντα εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς.  

Συγκεκριμένα, η κατάσταση του οικογενειακού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει 

και μεγαλώνει το παιδί επηρεάζει τόσο την σωματική και την νοητική του ανάπτυξη, 

όσο και την ψυχοσυναισθηματική του πορεία και συνεπώς την συμπεριφορά του. 

Έρευνες με δίδυμα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

επιβεβαιώνουν τη σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος πάνω στην ανάπτυξη των 

παιδιών.  Όταν το ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο από αγάπη και 

συναισθηματική κάλυψη είναι επόμενο να αναπτυχθεί πιο φυσιολογικά από ότι ένα 

παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα ψυχρό περιβάλλον χωρίς να ικανοποιούνται οι 

βασικές του ανάγκες. 

                                                 
 
1 Darwin, C., “The origin of species”. New York, Penguin (1859-1958). 
2 Bandura A., Ross D. & Ross S.A., “Imitation of film- mediated aggressive models”. Journal 
of Abnormal and Social Psychology (1963). 66, 3-11. 
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Όσον αφορά τις διαφορές φύλου που σχετίζονται με τις διαταραχές 

συμπεριφοράς, τα αγόρια εμφανίζουν διαταραχές που σχετίζονται με 

εξωτερικευμένες μορφές συμπεριφοράς (επιθετικότητα), ενώ τα κορίτσια εμφανίζουν 

διαταραχές που σχετίζονται με εσωτερικευμένες μορφές συμπεριφοράς (άγχος). 

Αναπτυξιακά, μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών τα δυο φύλα δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Από την ηλικία όμως, των τεσσάρων ετών και 

μετά φαίνεται ότι αυξάνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στα αγόρια , ενώ δεν 

παρατηρείται τέτοιου είδους αλλαγή στα κορίτσια. Βέβαια, τα προβλήματα των 

κοριτσιών κορυφώνονται κατά τη περίοδο της εφηβείας και επικεντρώνονται στο 

συναισθηματικό τομέα, ενώ τα αγόρια παρουσιάζουν είτε προβλήματα 

συμπεριφοράς, είτε προβλήματα συναισθηματικού χαρακτήρα κατά τη σχολική τους 

ηλικία, αλλά συνήθως καταλήγουν με προβλήματα συμπεριφοράς στην εφηβεία. 

Συμπερασματικά, στα αγόρια ακόμα και τα συναισθηματικά προβλήματα καταλήγουν 

σε προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ δεν παρατηρείται το ίδιο στα κορίτσια. Φυσικά, 

αυτό δεν σημαίνει πως τα κορίτσια δεν είναι επιθετικά· και τα δύο φύλα εκφράζουν 

επιθετική συμπεριφορά, αλλά οι μορφές της επιθετικότητας τους διαφέρουν. Τα 

κορίτσια είναι πιθανότερο να πληγώσουν τη φιλική διάθεση ενός άλλου παιδιού ή να 

το αποκλείσουν από την ομάδα. Αυτή η μορφή επιθετικότητας ονομάζεται 

επιθετικότητα σχέσεων. Τα αγόρια αντίθετα, είναι πιο πιθανό να βρίσουν, να 

χτυπήσουν και να απειλήσουν ότι θα δείρουν κάποιο παιδί. 

Εν κατακλείδι, όσον αφορά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε πως αυτή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 

περιβαλλοντικές αλλαγές που υφίστανται, σε οποιαδήποτε ηλικιακή βαθμίδα κι αν 

βρίσκεται το παιδί. Σύμφωνα, με κάποια στατιστικά στοιχεία αναφέρεται πως το 62% 

των παιδιών που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά έχουν χάσει τον ένα από τους 

δύο γονείς του ή και τους δύο. Επιπλέον, πολλές έρευνες με παιδιά που υιοθετούνται 

μεγαλύτερα, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η βελτίωση του κοινωνικού- 

περιβαλλοντικού πλαισίου στην νηπιακή και παιδική ηλικία, οδηγεί σε αξιοσημείωτη 

βελτίωση της συμπεριφοράς και της κοινωνικότητας του παιδιού.  
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3.4. Διαταραχές της σίτισης και της πρόσληψης τροφής 

 

Σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση του DSM (1994)1, παρουσιάζονται τρεις 

κατηγορίες διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται συνήθως κατά τη βρεφική και 

νηπιακή ηλικία: α) η βρώση μη τροφικών ουσιών (ΠΙΚΑ), β) η μηρυκαστική 

διαταραχή και γ) η διαταραχή της πρόσληψης τροφής της βρεφονηπιακής ηλικίας.  

 Η βρώση μη τροφικών ουσιών (ΠΙΚΑ) είναι μια σπάνια διαταραχή τροφής που 

εκδηλώνεται συνήθως κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η διαταραχή αυτή μπορεί να διαγνωσθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Το 

βρέφος ή το νήπιο με αυτή τη διαταραχή συνηθίζει να τρωει διάφορες ουσίες όπως, 

τρίχες, σκόνη κ.ά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαταραχή αυτή υποχωρεί από 

μόνη της μετά από μερικούς μήνες, ιδίως αν βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές 

συνθήκες μέσα στις οποίες ζει και μεγαλώνει το παιδί. 

Η μηρυκαστική διαταραχή χαρακτηρίζεται από αναγωγή και αναμάσηση της 

τροφής και εκδηλώνεται κυρίως σε βρέφη και σε άτομα με νοητική καθυστέρηση. Τα 

άτομα με αυτή τη διαταραχή απολαμβάνουν τη διαδικασία της αναμάσησης και 

προκαλούν την αναγωγή βάζοντας το δάχτυλο στο λαιμό τους. Εντούτοις, κατά τη 

διαδικασία αυτή χάνονται μεγάλες ποσότητες τροφής με αποτέλεσμα πολλά βρέφη να 

υποσιτίζονται. 

Η διαταραχή της πρόσληψης τροφής της βρεφονηπιακής ηλικίας 

χαρακτηρίζεται από την αποτυχία επαρκούς πρόσληψης τροφής, με επακόλουθο την 

σημαντική απώλεια βάρους του παιδιού. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κάποια επιδημιολογικά στοιχεία2 τα παιδιά που 

ζουν και μεγαλώνουν σε ιδρύματα εμφανίζουν τη διαταραχή της βρώσης μη 

τροφικών ουσιών (ΠΙΚΑ) σε ποσοστό 9,2%- 16,7%. Προφανώς, οι δυσμενείς 

περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στο ίδρυμα εντείνουν την εκδήλωση μιας τέτοιας 

διαταραχής. 

 

 

                                                 
1 American Psychiatric Assocciation .“Diagnostic and statistical manual of mental disorders” 
(4th edition). Washington DC: Author. (1994). 
2 McAlpine C. & Singh N.N., “Pica in institutionalized mentally retarded persons”. Journal of 
Mental Deficiency Research. (1986), 30, 171- 178. 
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Συμπερασματικά, με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει κυρίως από τις έρευνες 

της B. Tizard, τα παιδιά ηλικίας 2 ετών που έχουν μεγαλώσει μέσα στο 

ορφανοτροφείο μιλάνε λιγότερο από τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με την 

οικογένεια τους, τα περισσότερα από αυτά πιπιλάνε τον αντίχειρά τους και μικρό 

ποσοστό παιδιών έχουν μάθει να πηγαίνουν στη τουαλέτα.  Επιπλέον, τα παιδιά του 

ιδρύματος, τείνουν να κλαίνε πιο εύκολα και εμφανίζονται να είναι πιο απρόθυμα να 

μοιραστούν πράγματα με άλλους. Όταν ήταν 24 μηνών η Tizard μέτρησε την νοητική 

τους ηλικία, η οποία αξιολογήθηκε στους 22 μήνες. Εντούτοις, η βασική διαφορά 

ανάμεσα στα παιδιά του ιδρύματος και στα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με την 

οικογένεια τους, είναι στη σχέση που αναπτύσσουν με τους ενήλικες. Τα παιδιά του 

ορφανοτροφείου ήταν πολύ πιο φοβισμένα απέναντι στους ξένους, αλλά από την 

άλλη πλευρά έτειναν να αντιδρούν με τρυφερότητα και να εμφανίζουν συμπεριφορά 

προσκόλλησης σε μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών ενηλίκων, με τους οποίους 

ένιωθαν οικεία. Επομένως, δεν ήταν το ότι η ιδρυματική ανατροφή είχε κάνει τα 

παιδιά αδιάφορα προς τους ενηλίκους, αλλά αντιθέτως, το γεγονός πως τα παιδιά 

αυτά λάμβαναν μειωμένη προσοχή και τρυφερότητα, τους ωθούσε σε μια ακατάσχετη 

επιθυμία για αναζήτηση περισσότερου συναίσθηματος.  

Στην ηλικία των τεσσάρων ετών, τα παιδιά που είχαν παραμείνει στο ίδρυμα 

είχαν μέτριο δείκτη I.Q. αλλά, είχαν αναπτύξει χαρακτηριστικά που οι νοσοκόμες 

αξιολογούσαν ως μη φυσιολογικά. Τα παιδιά του ιδρύματος έιχαν αρκετές εκρήξεις 

θυμού και επιθετικότητας με τους συνομιλήκους τους από ότι τα παιδιά που είχαν 

μεγαλώσει με την οικογένεια τους. Κάποια από τα παιδιά χαρακτηρίζονταν από το 

προσωπικο του ιδρύματος ως «ψυχρά» και άστατα, αλλά το αξιοπερίεργο ήταν πως 

ακολουθούσαν όποιο άτομο του προσωπικού είχε βάρδια, απαιτώντας προσοχή, αλλά 

δεν φαινόταν να τους απασχολεί ποιο συγκεριμένο άτομο είχε βάρδια εκείνη τη 

στιγμή. Η συμπεριφορά αυτή είχε θεωρηθεί αποδεκτή και φυσιολογική απο το 

προσωπικό στην ηλικία των 2 ετών, αλλά αναγνωρίσθηκε ως μη φυσιολογική όταν τα 

παιδιά έιγιναν τεσσάρων ετών.  
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Κεφάλαιο 4- Η Ψυχοπαθολογική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή 

 
Για δεκαετίες ερευνητές και θεωρητικοί αγνοούσαν την πολυπλοκότητα της 

πρόβλεψης ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων στην ενήλικη ζωή από δεδομένα της 

παιδικής ηλικίας. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα η σπουδαιότητα των εμπειριών κατά 

τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας των παιδιών συνδέεται με τον καθορισμό της 

μετέπειτα αναπτυξιακής τους πορείας. Η σκέψη αυτή επηρεάστηκε έντονα από τον 

ισχυρισμό του S. Freud ότι οι ψυχικές παθήσεις των ενηλίκων προκύπτουν από 

κάποια άλυτη σύγκρουση κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής. Την 

άποψη αυτή όμως δεν την υποστηρίζουν μόνο οι φροϋδικοί θεωρητικοί· ο ψυχολόγος 

Burton White1, ο Alan Sroufe, η June Fleeson2 κ.α. θεωρούν πως η φύση των πρώτων 

δεσμών του παιδιού επηρεάζει έντονα το τρόπο που δημιουργεί μεταγενέστερες 

σχέσεις. 

Βέβαια, αν και πολυάριθμες έρευνες δείχνουν σημαντική συνέχεια μεταξύ της 

βρεφικής ηλικίας και των μεταγενέστερων αναπτυξιακών σταδίων, δεν αποδεικνύουν 

ότι οποιοδήποτε χαρακτηριστικό είναι πάντα συνεχές και προβλέψιμο. Ο Freud3 

ανέφερε πως ο βαθμός στον οποίο η ανάπτυξη μοιάζει συνεχής και προβλέψιμη ή 

ασυνεχής και απρόβλεπτη, εξαρτάται από την οπτική γωνία του καθενός: 

 

«Εφόσον παρακολουθούμε την ανάπτυξη [μιας ψυχολογικής διεργασίας] από το 

τελευταίο της στάδιο προς τα πίσω, η σχέση φαίνεται συνεχής και πιστεύουμε ότι έχουμε 

κερδίσει γνώση η οποία είναι άκρως ικανοποιητική ή ακόμη και διεξοδική. Αν όμως, 

προχωρήσουμε αντιστρόφως, αν ξεκινήσουμε από τις συμπερασματικές υποθέσεις της 

ανάλυσης και προσπαθήσουμε να τις παρακολουθήσουμε έως το τελικό αποτέλεσμα, τότε δεν 

έχουμε πια την εντύπωση μιας αναπόφευκτης ακολουθίας γεγονότων την οποία δεν θα 

μπορούσαμε να προσδιορίσουμε με άλλο τρόπο. Παρατηρούμε αμέσως ότι θα μπορούσε να 

υπάρξει κάποιο άλλο αποτέλεσμα...» (σελ.167-168) 

 
                                                 
1 White B. L., “The first three years of life”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. (1975). 
 
2 Sroufe L.A. & Fleeson J. “Attachment and construction of relationships”. In W. W. Hartup 
& Z. Rubin (Eds.). Relationships and development. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
 
3 Freud S. “Beyond the pleasure principle”. In J. Strachey (Ed. and Trans), The standard 
edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 18). London: Hogarth 
Press. (1920/ 1955). 
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Συνοπτικά, αυτό που ισχυρίστηκε ο Freud ήταν πως είναι σχετικά εύκολο να 

παρακολουθήσει κανείς την ανάπτυξη ενός ατόμου προς τα πίσω μέχρι την αρχή της, 

αλλά δεν μπορεί να προβλέψει από πριν τις επιλογές του ατόμου και την αναπτυξιακή 

του πορεία στο μέλλον. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που αν επηρεάσουν το παιδί στα πρώτα  

χρόνια του μπορούν να επιβαρύνουν την αναπτυξιακή πορεία του και να ενισχύσουν 

τη πιθανή εμφάνιση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Η πρώιμη μητρική 

αποστέρηση, η απουσία δεσμού και σωστών προτύπων, η έλλειψη συναισθηματικής 

κάλυψης, η ανατροφή σ’ ένα ψυχρό περιβάλλον δίχως πολλά ερεθίσματα και θετική 

ανατροφοδότηση, είναι αρκετές από τις συνιστώσες που πιθανά να οδηγήσουν ένα 

παιδί που έχει βιώσει αυτές τις εμπειρίες να αναπτύξει μελλοντικά κάποιου είδους 

ψυχοπαθολογία. 

Βέβαια, οι μελέτες που αφορούν στην αναπτυξιακή επικινδυνότητα προβλέπουν 

μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές επιπτώσεις όταν υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες, οι 

οποίοι δεν πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα αλλά, στο σύνολο τους. Οι διάφορες 

επιδράσεις πάνω στην ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα συνδυασμών. Πολλοί μελετητές1, 2 

έχουν αναπτύξει μοντέλα αλληλεπίδρασης με σκοπό να περιγράψουν την 

αλληλεπίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Τα μοντέλα 

αλληλεπίδρασης ανιχνεύουν τους τρόπους με τους οποίους τα χαρακτηριστικά του 

παιδιού και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αλληλεπιδρούν διαχρονικά για να 

καθορίσουν την έκβαση της ανάπτυξης. 

  

4.1. Αναπτυξιακή πορεία δεσμού- Συνέχεια και ασυνέχεια 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της προσκόλλησης του John Bowlby και τη μελέτη της 

Mary Ainsworth πάνω στη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των βρεφών, θα 

προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αν ο καθορισμός του τύπου δεσμού στην βρεφική 

ηλικία επηρεάζεται και αλλάζει  όσο μεγαλώνει το άτομο.  

                                                 
1 Clarke A. M. & Clarke A. B. D. “Thirty years of child psychology: a selective review”. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry. 27, 719- 759, (1986). 
 
2 Sameroff A. J. “General systems theories and developmental psychopathology”. In D. 
Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.). Developmental psychopathology, Vol.1: Theory and methods. 
New York: Wiley. (1995). 
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Ο J. Bowlby υπέθεσε πως το βρέφος αναπτύσσει κάποια εσωτερικά μοντέλα 

εργασίας (internal working models) ή νοητικές αναπαραστάσεις των ατόμων που τα 

φροντίζουν και του εαυτού του, τα οποία μοντέλα συνδέονται με το συναίσθημα. 

Επειδή βασίζονται στα επικοινωνιακά βιώματα κατά την βρεφική ηλικία, παρέχουν 

τη βάση για την ανάπτυξη προσδοκιών για τις μελλοντικές σχέσεις. Τα εσωτερικά 

λειτουργικά μοντέλα από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν ενσωματώνονται, 

λειτουργούν ασυνείδητα και χρησιμοποιούνται από το παιδί ως οδηγό της 

συμπεριφοράς του και της αλληλεπίδρασης του με τον εξωτερικό κόσμο.  

Ένα παιδί με ασφαλή τύπο δεσμού αποθηκεύει ένα μοντέλο εργασίας ενός 

υποστηρικτικού, αξιόπιστου και αγαπητού ατόμου που το φροντίζει και ενός εαυτού 

που είναι άξιο αγάπης και προσοχής και θα μεταφέρει αυτές τις υποθέσεις και στις 

μετέπειτα σχέσεις του με άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, ένα παιδί με ανασφαλή τύπο 

δεσμού μπορεί να αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν ένα μέρος επικίνδυνο όπου οι 

άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και να βλέπει τον εαυτό του σαν 

ένα άτομο ανάξιο αγάπης και προσοχής. Ο Bowlby θεώρησε πως από στο δεύτερο 

μισό του πρώτου χρόνου αρχίζουν και συμβαίνουν πολλές αναπτυξιακές αλλαγές, οι 

οποίες θα καθορίσουν τη δημιουργία ενός υγιούς δεσμού. Είναι μια περίοδος όπου τα 

παιδιά θα εμφανίσουν πλήρες άγχος αποχωρισμού, όπου αναστατώνονται φοβερά 

όταν η μητέρα τους ή το άτομο που τα φροντίζει φεύγει από το δωμάτιο. Όταν 

επιτευχθεί αυτή η φάση του δεσμού, ρυθμίζεται η φυσική και η συναισθηματική 

σχέση μεταξύ του παιδιού και των αντικειμένων του δεσμού. Παιδιά που 

απομακρύνθηκαν από την οικογένεια τους πριν από τον έκτο μήνα εμφανίζουν 

χαμηλά επίπεδα στεναχώριας, ενώ μετά από τον έκτο μήνα εμφανίζουν έντονα 

συμπτώματα απάθειας, κλάματος, προσκόλλησης, διαταραχές ύπνου και διατροφής. 

Γύρω στον έβδομο μήνα θα αρχίσουν να εμφανίζουν το «άγχος του ξένου», θα γίνουν 

σιωπηλά και θα προσκολλούνται πολύ εύκολα σε ένα άγνωστο πρόσωπο. 

Συνοπτικά αναφέρουμε πως η M. Ainsworth με τον σχεδιασμό μιας 

διαδικασίας, η οποία ονομάζεται «συνθήκη με τον ξένο», διέκρινε τρία είδη δεσμού 

στα βρέφη: τον ασφαλή τύπο, τον ανασφαλή/ αμφιθυμικό και τον ανασφαλή/ 

αποφυγής τύπο. Ο ασφαλής τύπος δεσμού προάγεται από έναν γονέα στα πρώιμα 

χρόνια του παιδιού, ο οποίος είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί στα σήματα του 

παιδιού για φροντίδα και αντιδρά στην ανάγκη του για προστασία και ασφάλεια. Ο 

ανασφαλής/ αμφιθυμικός τύπος δημιουργείται από έναν γονέα ο οποίος ήταν 

διαθέσιμος στις ανάγκες του παιδιού του κάποιες φορές, το αποχωριζόταν αρκετά και 
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το εκβίαζε ότι θα το εγκαταλείψει με σκοπό να το ελέγχει. Τέλος, ο ανασφαλής/ 

αποφυγής τύπος είναι αποτέλεσμα μιας συμπεριφοράς όπου ο γονιός επανειλημμένα 

απέρριψε τις ανάγκες του παιδιού του, όταν αυτό αναζητούσε φροντίδα και 

ασφάλεια.  

Συνεπώς, με γνώμονα τα παραπάνω δεδομένα, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει 

μέσα σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται κατά πλειοψηφία από τον 

ανασφαλή τύπο δεσμού και ιδιαίτερα από τον τύπο ανασφαλή/ αποφυγής. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός πως μέσα σε ένα ίδρυμα αναπόφευκτα 

πολλές ανάγκες των παιδιών παραμελούνται και δεν ικανοποιούνται, με αποτέλεσμα 

το παιδί να αναζητά φροντίδα και ασφάλεια χωρίς αντίκρυσμα.  

Ωστόσο, ο Bowlby υποστήριζε πως οι υποθέσεις αυτές είναι σχετικά σταθερές 

μέσα στο χρόνο, δημιουργούνται στα πρώτα χρόνια της ζωής και δύσκολα 

τροποποιούνται. Βέβαια, η θεωρία του ήταν ανοιχτή στην πιθανότητα να αλλάξει ο 

τύπος του δεσμού ανάλογα με τις μετέπειτα καθοριστικές εμπειρίες του ατόμου. 

Η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι φανερή στον σχηματισμό της 

ποιότητας του δεσμού που θα αναπτύξει το έμβρυο και μπορεί να παίξει ουσιαστικό 

ρόλο στη αλλαγή του τύπου του δεσμού, όταν το παιδί μεγαλώσει. Κάθε 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. 

Κάποιες έρευνες1, 2 αναδεικνύουν πως αν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του 

παιδιού γίνονται περιβαλλοντικές αλλαγές, όσον αφορά τη φροντίδα του παιδιού, 

τότε η ποιότητα του δεσμού θα αλλάξει. Για παράδειγμα,ο Vaughn, ο Egeland, ο 

Sroufe και ο Waters (1979)3 ανακάλυψαν πως η πρώιμη καταχώρηση σε τύπους 

δεσμών αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου, αν η μητρική συμπεριφορά αλλάξει και 

αν το άτομο βιώσει στρεσσογόνες εμπειρίες ζωής. Ως στρεσσογόνες εμπειρίες 

χαρακτηρίζονται η απώλεια του ενός ή και των δύο γονιών, η σωματική, σεξουαλική 

                                                 
1 Belsky, J., Campbell, S. B., Cohn, J. F., &Moore, G. «Instability of infant-parent attachment 
security». Developmental Psychology, 32,921-924. (1996). 
 
2 Thompson, R. A., & Lamb, M. E. «Individual differences in dimensions of socioemotional 
development in infancy». In R. Plutchik & H. Kellerman (Eds.), Emotion: 
Theory, research, and experience: Vol. 2. Emotions in early development. New York: 
Academic Press. (1983a). 
Thompson, R. A., & Lamb, M. E. «Security and attachment and stranger sociability in 
infancy». Developmental Psychology, 19, 184-191. (1983b). 
 
3 Vaughn, B., Egeland, B., Sroufe, L. A,, & Waters, E. Individual differences in infant-mother 
attachment at twelve and eighteen months: Stability and change in families under stress. Child 
Development, 50, 971-975. (1979). 
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και ψυχολογική κακοποίηση, η παραμέληση των βασικών αναγκών του παιδιού, το 

διαζύγιο των γονιών, η δυσαρμονία μέσα στην οικογένεια και ο εθισμός των γονιών 

στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ. 

Αν ένα άτομο έχει χαρακτηρισθεί με ασφαλή τύπο δεσμού κατά τη βρεφική 

ηλικία, και στη συνέχεια βιώσει πολλές αρνητικές και στρεσσογόνες εμπειρίες, 

μπορεί πιθανώς να μεταπηδήσει στον ανασφαλή τύπο δεσμού. Επιπλέον, αν ένα 

άτομο με ανασφαλή τύπο δεσμού βιώσει περισσότερη απόρριψη, θα δημιουργήσει 

περισσότερες άμυνες με τον καιρό και είναι λιγότερο πιθανό να μεταπηδήσει σετον 

ασφαλή τύπο δεσμού.  

Αντίθετα, σύμφωνα, με την έρευνα των E. Waters, S. Merrick, D. Treboux, J. 

Crowell, and L. Albersheirn1, οι διαδικασίες οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν στην 

διατήρηση της σταθερότητας του ασφαλούς τύπου δεσμού είναι οι εξής: 1) η 

συνέπεια στην παροχή φροντίδας μέσα από το πέρασμα του χρόνου, 2) μια τάση 

επιμονής στις πρώιμες γνωστικές δομές, 3) τη σχετικά μέτρια ένταση στρεσσογόνων 

γεγονότων και 4) την επίδραση που έχουν οι πράξεις των ατόμων στο περιβάλλον 

τους. 

 

4.2. Ψυχοπαθολογικές διαταραχές στους ενήλικες οφειλόμενες στην παιδική 

κακοποίηση και παραμέληση. 

 

Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία, θεωρούμε πως τα παιδιά που έχουν 

μεγαλώσει μέσα σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον, έχουν υποστεί σε μεγαλό βαθμό 

συναισθηματική απόρριψη, παραμέληση των συναισθηματικών τους αναγκών και 

ψυχολογική κακοποίηση. Αυτά τα αρνητικά γεγονότα, είναι εξορισμού παρόντα σε 

ένα ίδρυμα, καθώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον το παιδί δεν μπορεί να αναπτύξει 

αμοιβαίους  και ανταποδοτικόυς δεσμούς με κάποιο σταθερό πρόσωπο, καθώς τα 

άτομα που το φροντίζουν είναι πολλά και διαφορετικά. Εκ των προτέρων λοιπόν, η 

ανατροφή σε ένα ίδρυμα συνεπάγεται με κάποιες ελλείψεις και δεν μπορεί να 

εξωμειωθεί με ένα οικογενειακό πλαίσιο, όταν βέβαια, αυτό λειτουργεί ομαλά και 

προσφέρει αγάπη και ασφάλεια στα μέλη του. Ωστόσο, φαινόμενα όπως, η σωματική, 

                                                 
1 Waters E., Merrick S., Treboux D., Crowell J. and Albersheirn L., “Attachment Security in 
Infancy and Early Adulthood: A Twenty-Year Longitudinal Study”, Child Development, 
Volume 71, Number 3, Pages 684-689, (May / June 2002). 
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ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση, η σωματική τιμωρία και άλλες παρόμοιες 

ακραίες συμπεριφορές δεν εμφανίζονται στην πλειοψηφία των ιδρυμάτων και 

αποτελούν εξαιρέσεις στο σύνολο των ιδρυματικών κέντρων. Επομένως, δεν 

ομαδοποιούμε τις συμπεριφορές αυτές ως τον κανόνα και δεν ισχυριζόμαστε πως σε 

όλα τα ίδρυματα εμφανίζονται τέτοιες άκραιες συμπεριφορές εκ μέρους των ατόμων 

του προσωπικού.    

Σύμφωνα με την έρευνα των A. Horwitz, S. Widom, J. Mclaughlin και H. 

Raskin White1, οι ενήλικες οι οποίοι ανέφεραν πως είχαν παραμεληθεί και 

κακοποιηθεί όταν ήταν παιδιά, σε σχέση με τους ενήλικες που δεν αναφέρουν κάτι 

τέτοιο, εμφανίζουν αξιοσημείωτα υψηλά ποσοστά σχεδόν όλων των 

ψυχοπαθολογικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, δυσθυμία, αγχώδεις διαταραχές, 

διαταραχές εθισμού στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, διαταραχές προσωπικότητας και 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς και γενικευμένο άγχος.  

Η πρώτη και πιο συχνή διανοητική διαταραχή είναι η δυσθυμία2. Η δυσθυμία 

αναφέρεται σε ένα σύνολο καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία έχουν επιμείνει 

για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τα συμπτώματα της δυσθυμίας περιλαμβάνουν 

διαταραχές όρεξης και ύπνου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κούρασης, προβλήματα 

αυτοσυγκέντρωσης και αίσθημα ματαιοδοξίας. Η δυσθυμία μοιάζει πολύ με την 

κατάθλιψη, αλλά διαφέρει στο γεγονός πως η δυσθυμία χαρακτηρίζεται από πιο 

μακροχρόνια συμπτώματα, αλλά μικρότερης έντασης από τη μείζονα κατάθλιψη. Το 

80% των ατόμων που πάσχουν από δυσθυμία, αναφέρουν πως τα πρώτα συμπτώματα 

της διαταραχής εμφανίστηκαν όταν ήταν έντεκα χρονών και αργότερα. 

Η διαταραχή κατανάλωσης και εξάρτησης από το αλκοόλ, περιγράφεται απο το 

DSM-III-R (1987). Η θετική διάγνωση της κατανάλωσης ή εξάρτησης από το αλκοόλ 

απαιτεί την παρουσία το λιγότερο τριών από τα παρακάτω εννιά συμπτώματα: 1) 

κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες ή κατανάλωση αλκοόλ για μεγαλύτερο 

διάστημα από αυτό που το άτομο ήθελε αρχικά, 2) μεγάλη ανοχή στην ουσία ή μια ή 

και περισσότερες ανεπιτυχείς προσπάθειες να κόψει το αλκοόλ ή να μετριάσει τη 

χρήση του, 3) ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του να το ξοδέυει σε δραστηριότητες 

                                                 
1  Horwitz A., Widom C. S., Mclaughlin J.  and White H. R. “The Impact of Childhood 
Abuse and Neglect on Adult Mental Health: A Prospective Study”. Journal of Health and 
Social Behavior, Vol. 42, No. 2., pp. 184-201. (Jun., 2001). 
 
2 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: 
3rd Revised ed. Washington, DC: American Psychiatric Association. (1987). 
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απαραίτητες για την απόκτηση της ουσίας ή για την ανάρρωση από τα συμπτώματα 

της, 4) συχνή μέθη ή υποχώρηση των συμπτωμάτων τη στιγμή που αναμένεται από το 

άτομο να διεκπεραιώσει σημαντικές υποχρεώσεις στη δουλεία του, στο σχολείο ή στο 

σπίτι του, 5) η παραίτηση ή ο περιορισμός από σημαντικές κοινωνικές, εργασιακές ή 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 6) η συνεχόμενη χρήση παρά την γνώση της εμφάνισης 

έντονων και επαλαναμβανόμενων κοινωνικών, ψυχολογικών ή σωματικών 

προβλημάτων, τα οποία οφείλονται στην υπερβολική χρήση της ουσίας, 7) 

αξιοσημείωτη ανοχή και ανάγκη για σημαντικά αυξημένες ποσότητες της ουσίας, 8) 

χαρακτηριστικά συμπτώματα στέρησης και 9) συχνή χρήση για την ανακούφιση ή 

την αποφυγή των συμπτωμάτων στέρησης. Επιπλέον, η διάγνωση της κατάχρησης ή 

εξάρτησης από το αλκοόλ απαιτεί αρκετά από τα παραπάνω συμπτώματα να έχουν 

επιμείνει για τουλάχιστον ένα μήνα ή να έχουν προκύψει επανηλειμμένα για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Η διαταραχή αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι επίσης ορισμένη από το 

DSM-III-R (1987). Η διάγνωση της απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον τριών από 

τους δώδεκα τύπους συμπεριφορών, όπως το σκασιαρχείο από το σχολείο, η 

επιθετική συμπεριφορά και η σωματική κακοποίηση των άλλων πρίν την ηλικία των 

δεκαπέντε χρόνων. Επιπλέον απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων από τους 

δέκα τύπους συμπεριφορών να έχουν εμφανιστεί από την ηλικία των δεκαπέντε, όπως 

οι εγκληματικές πράξεις, η πάλη, τα ψέματα και η έντονη παρορμητικότητα. 

Σύμφωνα λοιπόν, με την έρευνα των A. Horwitz, S. Widom, J. Mclaughlin και 

H. Raskin White, οι ενήλικες που είχαν παραμεληθεί και κακοποιηθεί στην παιδική 

τους ηλικία είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν μια ή και περισσότερες από τις 

παραπάνω διαταραχές. Ως εκ τούτου οι ενήλικες που έχουν μεγαλώσει σε ένα 

ιδρυματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο είχαν υποστεί την παραμέληση, την ελλιπή 

παροχή φροντίδας και την απουσία συναισθηματικών δεσμών, είναι πιθανό να 

εκδηλώσουν δυσθυμία, αλκοολισμό και αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Βέβαια, η επιρροή των πρώιμων αυτών εμπειριών εξαρτάται αρκετά από τα 

μετέπειτα γεγονότα που θα συμβούν στη ζωή των ενήλικων. Συγκεκριμένα, η 

επίδραση των στρεσσογόνων συμβάντων που μπορεί να εμφανιστούν αργότερα στη 

ζωή ενός ατόμου, επηρεάζονται από το κατά πόσο τα αποτελέσματα της παιδικής 

κακοποίησης και παραμέλησης θα έχουν επακόλουθες συνέπειες. Αν τα «θύματα» 

της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης δεν βιώσουν περαιτέρω αγχογόνες 

εμπείρίες στη ζωή τους, δεν θα εμφανίσουν ως ενήλικες τόσες ψυχικές διαταραχές 
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(προβλήματα αλκοολισμού, δυσθυμία ή αντικοινωνική συμπεριφορά), όσο οι 

ενήλικες που θα συνεχίσουν να βιώνουν άσχημες και στρεσσογόνες εμπειρίες.  

Επιπλέον, η έρευνα των T. O. Afifi, D. A. Brownridge, B. J. Cox και J. Sareen1 

υποδεικνύει πως η σωματική κακοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εμφάνιση 

σοβαρής κατάθλιψης και κατάχρησης/ εξάρτησης από το αλκοόλ, στην ενήλικη ζωή. 

Οι ερευνητές σύμφωνα με το DSM-III-R, διέκριναν τις ψυχιατρικές διαταραχές σε   

1) διαταραχές άγχους (συμπεριλαμβανομένης της γενικευμένης διαταραχής άγχους, 

της απλής φοβίας, της κοινωνικής φοβίας, της αγχώδους μετατραυματικής 

διαταραχής και της αγοραφοβίας), 2) σοβαρής κατάθλιψης, 3) διαταραχές 

κατάχρησης ή εξάρτησης από το αλκοόλ και 4) ένα ή περισσότερα αντικειμενοτρόπα 

προβλήματα (συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής κατάχρησης ή εξάρτησης από 

ουσίες, τη διαταραχή διαγωγής σε ηλικίες 15 εώς 17 χρονών και τη διαταραχή 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε ηλικίες 18 χρονών και άνω). 

Συμπερασματικά λοιπόν, καταλήγουμε στο δεδομένο πως οι ενήλικες οι οποίοι 

είχαν τιμωρηθεί με σωματική κακοποίηση, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν υποστεί 

σωματική κακοποίηση, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τις 

παραπάνω διαταραχές και είναι πιο πιθανό ότι δεν είχαν αισθανθεί σαν παιδιά τη 

ζεστασιά και τη φροντίδα από τους γονείς τους. Συγκεκριμένα, η παραπάνω έρευνα 

υποστηρίζει πως όσο χαμηλότερο ήταν το ποσοστό της γονεικής ζεστασιάς που είχαν 

νιώσει οι ενήλικες, τόσο υψηλότερη ήταν η σοβαρότητα της παιδικής δυστυχίας που 

είχαν βιώσει. Γενικά, τα άτομα που είχαν τιμωρηθεί σωματικά ή είχαν 

κακοκοποιηθεί, αντιλαμβάνονταν τη σχέση με τους γονείς τους ως ψυχρή και μη 

προστατευτική, σε σχέση με άτομα τα οποία δεν είχαν υποστεί κάτι παρόμοιο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των T. O. Afifi, D. A. Brownridge, B. J. Cox και J. Sareen 

υποδεικνύουν επίσης, πως αν ο ενήλικας είχε βιώσει ως παιδί σοβαρές καταστάσεις 

δυστυχίας και κακουχίας, τότε έχει αυξημένες πιθανότητες να πάσχει από 

ψυχιατρικές διαταραχές στην ενήλικη ζωή.  

Τα παραπάνω δεδομένα, επιβεβαιώνει και η μελέτη της J. D. McLeod2, η οποία 

αναφέρει πως ο θάνατος των γονέων και τα διαζύγια που βιώνει ένα παιδί, 

ενοχοποιούνται για την ομαλή ψυχική υγεία του στην ενήλικη ζωή, η οποία 
                                                 
1 Afifi Τ. Ο., Brownridge D. A., Cox B. J. και Sareen J., “Physical punishment, childhood 
abuse and psychiatric disorders”, Child Abuse & Neglect, 30,1093–1103, (2006). 
 
2 McLeod J. D. “Childhood Parental Loss and Adult Depression”, Journal of Health and 
Social Behavior, Vol. 32 (September) :205-220,(1991). 
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χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, από χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικών επιτευγμάτων, από μικρή ηλικία γάμου και από την επικινδυνότητα 

του διαζυγίου. Η κατάθλιψη και γενικότερα η καταθλιπτική συμπεριφορά, όπως 

περιγράφεται απο τα διαγνωστικά κριτήρια, αντιπροσωπεύει την πιο κοινή ψυχική 

ασθένεια ως επακόλουθο της γονεικης απώλειας. Μια ψυχοκοινωνική έρευνα των 

Dohrenwend και Dohrenwend 1υποστηρίζει πως υπάρχει ισχυρή αληθοφάνεια στην 

αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της γονεικής απώλειας, των κοινωνικο-οικονομικών και 

συζυγικών επακόλουθων και της κατάθλιψης. Άτομα με χαμηλή εκπαίδευση 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα θλίψης και στεναχώριας, από ότι άτομα με 

μεγαλύτερη μόρφωση. 

Τα συμπεράσματα αυτά, λοιπόν, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα σοβαρά 

ψυχικά τραύματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπως 

η κακοποίηση και η παραμέληση,  έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή. 

Τραυματικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε πρώιμα αναπτυξιακά στάδια είναι 

σχεδόν απίθανο να μην επηρρεάσουν την ψυχική υγεία του ατόμου και να μην έχουν 

αντίκτυπο στα μετέπειτα αναπτυξιακά στάδια. Αρκετές έρευνες2, 3, 4 αναφέρουν πως 

οι άσχημες παιδικές εμπειρίες  -όπως το να μεγαλώνει κάποιος με έναν ψυχικά 

άρρωστο γονέα, η τοποθέτηση του παιδιού σε κάποιο ίδρυμα και ο θάνατος του 

γονέα-  ασκούν έντονη και χρόνια επιρροή στους ενήλικες και επηρεάζουν τόσο την 

ισχύ των γάμων και των λοιπών κοινωνικών σχέσεων των ενηλίκων, όσο και τα 

επαγγελματικά επιτεύγματα και την σωστή λειτουργία της οικογένειας. Παρατηρούμε 

λοιπόν, πως η παραμέληση και η ελλιπής κάλυψη των αναγκών που υφίστανται η 

πλειοψηφία των παιδιών που μεγαλώνουν μέσα σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον, έχει 

                                                 
 
1 Dohrenwend, Bruce P. and Barbara Snell Dohrenwend, “Social Status and Psychological 
Disorder: A Causal Inquiry”. New York: Wiley. (1969). 
 
2 Quinton, D. and Rutter M.. "Parents of Children in Care: Current Circumstances and 
Parenting." Journal of Child Psychology Psychiatry 25:211-29. (1984). 
 
3 Brown, G.W., Hams T.O., and Bifulco A.. "Long-Term Effect of Early Loss of Parent." Pp. 
251-90 in Depression in Children: Developmental Perspectives, edited by M. Rutter, C.E. 
Izard, and PB. Read. New York: Guilford Press. (1986). 
 
4 Umberson, D. and Chen M. D. "Effects of a Parent's Death on Adult Children: 
Relationship Salience and Reaction to Loss. "American Sociological Review 59: 15248. 
(1994). 
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συνήθως άμεσο αντίκτυπο στη προσωπικότητα του ατόμου και επηρεάζει ολους τους 

τομείς της ζωής του.  

Συνήθως, η παιδική αυτή κακοποίηση είναι ενταγμένη σε ένα σύνολο 

περιβαλλοντικών δυσαρμονιών, όπως η φτώχεια, η ανεργεία, η κατάχρηση αλκοόλ 

και ναρκωτικών από τους γονείς και η ανεπαρκής οικογενειακή συνοχή και 

λειτουργία. 

 

4.3. Επίδραση στο συναισθηματικό τομέα και στις σχέσεις με το άλλο φύλο 

 

Ανάμεσα στις πολλές συνεισφορές στις κοινωνικές και συμπεριφοριστικές 

επιστήμες του J. Bowlby, μπορούμε να προσθέσουμε την επιμονή του στην διάσωση 

της προκλητικής άποψης του S. Freud, πως οι πρώιμοι συναισθηματικοί δεσμοί με το 

πρωταρχικό άτομο που φροντίζει το παιδί, αποτελούν αρχέτυπο για τις μετέπειτα 

ερωτικές σχέσεις του ατόμου.  

Η σύναψη και το δέσιμο του δεσμού συνίσταται πρώτον, στο γεγονός ότι ένα 

άτομο χρησιμοποιεί ένα άλλο άτομο ως «ασφαλή βάση» (secure base), από την οποία 

εξερευνεί και κυριαρχεί στο περιβάλλον του σε περιόδους ασφάλειας και δεύτερον, 

συνίσταται στο γεγονός πως ένα άτομο χρησιμοποιεί αυτό το άλλο άτομο ως 

«ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους στρες και κινδύνου. Η διάσπαση ή απώλεια 

αυτού του δεσμού συνοδεύεται απο πένθος και θλίψη για το άτομο που είχε φύγει. Η 

ομοιότητα ανάμεσα στη θλίψη που νίωθει ένα βρέφος και στην οδύνη που αισθάνεται 

ένας ενήλικας για τη δίασπαση του δεσμού με τον σημαντικό Άλλο, αποτελεί το 

πρωταρχικό δείγμα απόδειξης για το σύστημα συμπεριφοράς του δεσμού, το οποίο 

αποτελεί ένα σημαντικό και ισχυρό στοιχείο των σχέσεων καθόλη τη διάρκεια της 

ζωής των ατόμων. 

Ο Hazan και ο Shaver1, παρουσίασαν ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο, το οποίο 

εστιάζει στο πως ένα αναπτυσσόμενο άτομο μεταφέρει το τύπο δεμού που είχε 

υιοθετήσει από τη σχέση του με του γονείς του, στις μετέπειτα κοινωνικές και 

ερωτικές του σχέσεις. Οι ερευνητές αυτοί θεώρησαν πως τα βασικά στοιχέια του 

δεσμού που αναπτύσσει το βρέφος, ενσωματώνονται ικανοποιητικά στις σχέσεις με 

τους συνομιλήκους, καθόλη τη διάρκεια της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής. 

Η συμπεριφορά της αναζήτησης προσοχής και εγγύτητας, υποθέτεται ότι αποτελεί το 
                                                 
1 Hazan, C., & Shaver, P. “Romantic love conceptualized as an attachment process”. Journal 
of Personality and social Psychology, 52,511-524. (1987). 
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πρώτο στοιχείο που μεταφέρεται στις σχέσεις με τους συνομιλήκους, ακολουθούμενο 

από το στοιχείο της αναζήτησης ασφάλειας και υποστήριξης, (αναζήτηση ενός 

ασφαλούς καταφύγιου) και τέλος από το στοιχείο της χρησιμοπoιήσης ενός 

συγκεκριμένου Άλλου, ως ασφαλή βάση (secure base).  

O Hasan και ο Shaver παραθέτουν αποδείξεις για το γεγονός πως η αναζήτηση 

σωματικής εγγύτητας αποτελεί ένα σημαντικό πρωταρχικό στοιχείο των σχέσεων 

ανάμεσα στους ενήλικες. Σημειώνουν πως, μέσα στη σχέση η ανάγκη για εγγύτητα 

τείνει να απαλειφθεί καθώς περνάει ο χρόνος, και αυτό είναι μια σημαντική 

συμπεριφοριστική αλλαγή. Πράγματι, μια παρόμοια διαδικασία λαμβάνει χώρα 

ανάμεσα στα βρέφη και σε αυτούς που τα φροντίζουν. Κατά τη διάρκεια της 

βρεφικής ηλικίας, η ανάγκη για κοντινή σωματική εγγύητητα εξαλείφεται, καθώς το 

βρέφος έχει αυξανόμενη ικανότητα να κατανοεί, να προβλέπει και να επηρεάζει το 

είδος δεσμού που έχει αναπτύξει με το άτομο που το φροντίζει. Βέβαια, η 

συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται σε βρέφη τα οποία έχουν ένα διαθέσιμο και 

ανταποκρινόμενο άτομο που τα φροντίζει. Αυτό, φαίνεται ότι οφείλεται στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων στον κινητικό, συναισθηματικό, γλωσσικό και εκφραστικό 

τομέα, γεγονός που θεωρητικά φαίνεται να οδηγεί στην ικανότητα του βρέφους να 

σχηματίζει γνωστικά και συναισθηματικά μοντέλα της σχέσης. Αυτή η εσωτερική 

γνώση ή αλλιώς το εσωτερικευμένο μοντέλο εργασίας της διαθεσιμότητας και της 

δυνητικής υποστήριξης του ατόμου που φροντίζει το βρέφος και οι αναπτυσσόμενες 

ικανότητες του παιδιού μέσα σε μια ποικιλλία τομέων, συνεισφέρουν δυναμικά στα 

αισθήματα ασφάλειας που νιώθει το παιδί και μειώνουν την ανάγκη για σωματική 

επαφή ως το μόνο μέσο για να νιώθουν ασφάλεια.    

Παρόλο, που η μείωση αυτής της ανάγκης είναι βασισμένη κατά μεγάλο μέρος 

στην ωρίμανση του βρέφους, μπορούμε να υποθέσουμε πως η αυξανόμενη 

πρόβλεψιμότητα της συμπεριφοράς του ενήλικα συντρόφου, δηλαδή η αίσθηση 

διαθεσιμότητας και παροχής ασφάλειας, συνεισφέρουν στο να «χαλαρώσει» την 

ανάγκη του άλλου συντρόφου για συνεχή σωματική επαφή και παρακολούθηση. Με 

άλλα λόγια, το άτομο είναι ικανό να ενσωματώνει τη συμπεριφορά του συντρόφου 

του στο δικό του εσωτερικευμένο μοντέλο εργασίας για τις σχέσεις και επιπλέον, να 

μπορεί να νιώθει ασφαλές και σίγουρο όταν δεν βρίσκεται σε επαφή με το σύντροφο.   

Η θεωρία της προσκόλλησης αξιώνει ότι η εμπειρία του άγχους, της αρρώστιας 

και  του κινδύνου προκαλεί ένα άτομο να αναζητήσει ένα άλλο άτομο, εξαιτίας της 

έμφυτης ανάγκης του ατόμου για ασφάλεια. Αν το στρες είναι αυξημένο, ο άνθρωπος 
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έχει τη τάση να βρίσκει καταφύγιο σε οποιοδήποτε άτομο, αν και οικεία και 

ανταποκρινόμενα άτομα προτιμούνται από τα άγνωστα και μη διαθέσιμα άτομα, αν 

βέβαια υπάρχει η διαθέσιμη επιλογή.  

Ο Hasan και ο Shaver αναφέρουν πως η μετάβαση  της συμπεριφοράς του 

ατόμου από το ασφαλές καταφύγιο στην ασφαλή βάση συμβαίνει χάριν στην 

αποδεδειγμένη ανταπόκριση του συντρόφου σε περιόδους στρες. Ο χρόνος και η 

αναμφισβήτητη δέσμευση, θεωρούνται εξίσου απαραίτητα. Αναφέρουν πως, όπως 

στη σχέση γονέα- παιδιού, έτσι και τις ερωτικές σχέσεις ο σύντροφος παίζει ένα 

ζωτικό ρόλο.  Όπως, ο γονέας δραστικά υποστηρίζει την εξερεύνηση και διασφαλίζει 

στο παιδί του ότι θα είναι κοντά του, διαθέσιμος και σε εγρήγορση, αν προκύψει 

οτιδήποτε, έτσι και ο σύντροφος πρέπει να μάθει στον άλλο ότι μπορεί να τον 

χρησιμοποιήσει ως ασφαλή βάση, από την οποία το άτομο μπορεί να εξερευνεί.  

Ο Sroufe και ο Fleeson1 πρότειναν τη υπόθεση πως το παιδί εσωτερικεύει ως 

μοντέλο ολόκληρη τη σχέση, όχι μόνο το ρόλο που έχει ως παιδί, αλλά επίσης το 

ρόλο που έχει ο γονέας μέσα στη σχέση, πολύ πρίν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει σε μια σχέση. Επομένως, το άτομο πρέπει να μάθει να είναι ένα 

υπεύθυνο άτομο που να μπορεί να φροντίσει κάποιον, είτε είναι ένας άλλος ενήλικας, 

είτε είναι το ίδιο του το παιδί.  

Ο Hazan και ο Shaver αναφέρουν πως οι πρώτες αρνητικές εμπειρίες που έχει 

βιώσει ένα άτομο σε μια σχέση, μπορεί να τον οδηγήσουν να έχει πολύ μικρές και 

περιορισμένες προσδοκίες από τη σχέση, αλλά ταυτόχρονα οι ίδιες αυτές 

πρωταρχικές σχέσεις μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου θετικά, 

αναζητώντας και παρέχοντας φροντίδα σε μια σχέση. Η αποτυχία μια σχέσης ή 

διατήρηση μιας μη ικανοποιητικής σχέσης, μπορεί να εδρεύει όχι μόνο στην ανάγκη 

του ατόμου για ασφάλεια και εγγύτητα, αλλά επίσης, στον «αγώνα» του συντρόφου 

να παράσχει φροντίδα, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να 

αποτυχγάνει να είναι μια αποτελεσματική φιγούρα προσκόλλησης (attachment 

figure). 

 

 

 

                                                 
1 Sroufe, L. A., & Fleeson, J. (Eds.). Attachment and the construction of relationships. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. (1986). 
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4.4. Διαφορές φύλου 

 

Όπως αναφέρφηκε και προηγουμένως, πολλοί ερευνητές ανέπτυξαν μοντέλα 

αλληλεπίδρασης για να περιγράψουν την αλληλεπίδραση των διάφορων παραγόντων 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ατόμου. Τα μοντέλα αλληλεπίδρασης ανιχνεύουν 

τους τρόπους με τους οποίους τα χαρακτηριστικά του παιδιού και τα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος του αλληλεπιδρούν διαχρονικά για να καθορίσουν την έκβαση της 

ανάπτυξης. Ο M. Rutter και οι συνεργάτες1, 2 του χρησιμοποίησαν το μοντέλο 

αλληλεπίδρασης για να εξηγήσουν τη μετέπειτα προσαρμογή στη ζωή, νεαρών 

Λονδρέζων που είχαν περάσει μεγάλο μέρος της βρεφικής και παιδικής τους ηλικίας 

μέσα σε ίδρυμα. Τα παιδιά αυτά είχαν εισαχθεί στο ίδρυμα γιατί οι γονείς τους δεν 

μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην ανατροφή τους. Πολλά από αυτά παρέμειναν στα 

ιδρύματα σε όλη τη βρεφική και νηπιακή τους ηλικία. Σε ηλικία 21 εώς 27 ετών, 

συγκρίθηκαν με μια άλλη ομάδα Λονδρέζων, της ίδιας ηλικίας και από την ίδια 

περιοχή.  

Όσον αφορά τις γυναίκες της εν λόγω έρευνας, αυτές που είχαν μεγαλώσει σε 

ίδρυμα (πειραματική ομάδα), είχαν βιώσει δυσκολίες, που οι γυναίκες της ομάδας 

σύγκρισης δεν είχαν αντιμετωπίσει. Από την πειραματική ομάδα, το 42% είχαν μείνει 

έγκυοι πρίν από την ηλικία των 19 ετών και το 39% δεν ζούσαν πια με τον πατέρα 

τον παιδιών τους. Αντίθετα, μόνο το 5% της ομάδας ελέγχου είχαν μείνει έγκυοι πρίν 

την ηλικία των 19 ετών και όλες συζούσαν με τον πατέρα των παιδιών τους. 

Παράλληλα, οι γυναίκες που είχαν μεγαλώσει σε ίδρυμα αναφέρουν πως κατά τη 

διάρκεια που φρόντιζαν τα παιδιά τους είχαν βιώσει, μια σοβαρή ψυχολογική κρίση, 

ενώ οι γυναίκες της ομάδας σύγκρισης, δεν είχαν βιώσει κάποια παρόμοια εμπειρία. 

Όταν μελετήθηκαν οι συμπεριφορές ανατροφής των παιδιών μητέρων που είχαν 

μεγαλώσει σε ίδρυμα παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Το 65% της πειραματικής ομάδας, σε σχέση με το 28% της ομάδας ελέγχου, 

παρατηρήθηκε πως εμφανίζει έλλειψη ευαισθησίας προς τις ανάγκες των παιδιών 

                                                 
 
1 Quinton D., Rutter M., “Parenting behavior of mothers raised in care”. In A. R. Nicol (Ed.). 
Longitudinal studies in child psychology and psychiatry: Practical lessons from research 
experience. New York: Wiley. (1985). 
 
2 Rutter M., Quinton D. & Hill J., “Adult outcome of institution-reared children”. In L. 
Robins & M. Rutter (Eds.). Straight and devious pathways from childhood to adulthood. 
Cambridge: Cambridge University Press. (1990).  
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τους. Η απουσία έκφρασης ζεστασιάς προς τα παιδιά τους αξιολογήθηκε με 45% 

στην πειραματική ομάδα και με 19% στην ομάδα ελέγχου. Τέλος, το 33% της 

πειραματικής ομάδας, σε σχέση με το 16% της ομάδας ελέγχου δεν συμμετείχε στο 

παιχνίδι με τα παιδιά τους. 

Τα στατιστικά αυτά δεδομένα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ανατροφή 

ενός παιδιού σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα 

μια σειρά αρνητικών γεγονότων στη ζωή του ατόμου. Οι γυναίκες οι οποίες είχαν 

περάσει την παιδική τους ηλικία μέσα στο ίδρυμα, είχαν οι ίδιες πρώτα βιώσει την 

απουσία ζεστασιάς, την έλλειψη ευαισθησίας και την μοναξιά στο παιχνίδι. Σύμφωνα, 

λοιπόν, με τη θεωρία της μίμησης και της μάθησης, οι γυναίκες αυτές ενσωμάτωσαν 

το μοντέλο αυτό ανατροφής και το χρησιμοποίησαν στην ανατροφή των δικών τους 

παιδιών, παρόλο που συνειδητά μπορεί να το καταδίκαζαν και να το απέρριπταν. Οι 

σοβαρές συνέπειες όμως των πρώιμων αυτών εμπειριών, όταν εξετάζονται υπό το 

πρίσμα του μοντέλου αλληλεπίδρασης, καθίσταται φανερό πως ενεργοποιούν μια 

σειρά αρνητικών γεγονότων, που τείνουν να διαιωνίζουν την κατάσταση.  

Η «χιονοστιβάδα» των κακοτυχιών, ξεκινά με την ιδρυματική φροντίδα, η 

οποία οδηγεί στην απουσία ισχυρών δεσμών κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία και 

έπειτα στην δυσκολία δημιουργίας ικανοποιητικών σχέσεων με τους συνομιλήκους. 

Στη συνέχεια, τα προβλήματα αυτά ενισχύουν τη πιθανότητα μιας εφηβικής 

εγκυμοσύνης ή τη δημιουργία μιας σαθρής σχέσης με το άλλο φύλο που καταλήγει σε 

εγκυμοσύνη, βρίσκοντας τους δύο συντρόφους να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις μιας ακέραιης οικογένειας. Ως συνέπεια, η πρώιμη εγκυμοσύνη αποτελεί 

εμπόδιο στην περαιτέρω μόρφωση της γυναίκας και ως εκ τούτου περιορίζει τις 

πιθανότητες της για επαγγελματική κατάρτιση. Η ανεργία, οι οικονομικές δυσκολίες, 

η πιθανή απουσία συντρόφου και το βάρος της ανατροφής του παιδιού, δημιουργούν 

ένα μειονεκτικό και αγχογόνο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η γυναίκα στρεσσάρεται, 

με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια κακή ποιότητα γονεικής φροντίδας με το παιδί της. 

Εντούτοις, δεν είναι δεδομένο πως οι πρώιμες αρνητικές εμπειρίες θα 

προκαλέσουν μια σειρά από αρνητικά γεγονότα, καθώς σύμφωνα με την έρευνα του 

Rutter και των συνεργατών του, κάποιες γυναίκες που μεγάλωσαν σε ίδρυμα και 

είχαν υποστηρικτικούς συντρόφους, βρέθηκαν να είναι εξίσου αποτελεσματικές στη 

φροντίδα των παιδιών τους, όσο και οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Εν κατακλείδι, 

λαμβάνοντας υπόψιν τα ευρήματα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο 

ιδρυματισμός στη βρεφική και παιδική ηλικία και η επακόλουθη έλλειψη ισχυρών 
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συναισθηματικών δεσμών, δεν καταδικάζουν τις γυναίκες να γίνουν κακές μητέρες. 

Εάν, δηλαδή, η αλυσίδα αυτή των αρνητικών γεγονότων σπάσει, και το άτομο βιώσει 

όμορφες και θετικές εμπειρίες στη μετέπειτα ζωή του, τότε μπορεί να δημιουργηθούν 

ευνοικές συνθήκες για να συνάψει ολοκληρωμένες και ώριμες σχέσεις και να 

συμπεριφέρεται απόλυτα φυσιολογικά. 

Όσον αφορά, στους άντρες που πέρασαν τη βρεφική και νηπιακή τους ηλικία σε 

ίδρυμα, η εν λόγω έρευνα αναφέρει επίσης πως οι μετέπειτα θετικές εμπειρίες της 

ζωής μειώνουνν τον κίνδυνο μακροχρόνιων δυσκολιών. Μια σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες της ομάδας ιδρύματος είναι πως οι άντρες 

είναι πιο πιθανό να βρούν μια πιο υποστηρικτική σύντροφο και να μεγαλώσουν την 

οικογένεια τους μέσα σε μια ολοκληρωμένη οικογένεια από ότι οι γυναίκες. Ως εκ 

τούτου, περιορίζουν τη μεταβίβαση των δικών τους πρώιμων αρνητικών εμπειριών 

στη επόμενη γενιά.   

 Επίσης, μια σημαντική έρευνα που έχει μελετήσει τις διαφορές ανάμεσα στις 

γυναίκες και τους άντρες, είναι αυτή των Horwitz A., Widom C. S., Mclaughlin J.  

και White H. R1. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, υποδεικνύουν ότι η παιδική 

κακοποίηση και παραμέληση, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του 

ατόμου καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Η έρευνα αναφέρει πως οι άντρες οι οποίοι 

είχαν υποστεί ψυχολογική, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση ή είχαν  

παραμεληθεί σε έντονο βαθμό στη παιδική τους ηλικία, υποφέρουν ως ενήλικες με 

περισσότερα συμπτώματα δυσθυμίας και διαταραχής αντικοινωνικής 

προσωπικότητας, από τους ενήλικες της ομάδας ελέγχου.  

Παράλληλα, οι γυναίκες που είχαν υποστεί παραμέληση ή κακοποίηση όταν 

ήταν παιδιά, δηλώνουν επίσης πως πάσχουν από συμπτώματα αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς και δυσθυμίας, σε σχέση με τις γυναίκες της ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, 

οι γυναίκες αυτές αναφέρουν πως πάσχουν επίσης από χρόνια κατάχρηση και 

εξάρτηση από το αλκοολ.  

Συμπερασματικά, οι άντρες οι οποίοι είχαν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση 

όταν ήταν παιδιά, είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από συμπτώματα δυσθυμίας, ενώ οι 

γυναίκες είναι είναι πιο πιθανό να έχουν περισσότερα συμπτώματα αλκοολισμού και 

                                                 
1 Horwitz A., Widom C. S., Mclaughlin J. and White H. R. “The Impact of Childhood Abuse 
and Neglect on Adult Mental Health: A Prospective Study”. Journal of Health and Social 
Behavior, Vol. 42, No. 2., pp. 184-201. (Jun., 2001). 
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αντικοινωνικής συμπεριφοράς,σε σχέση με άτομα τα οποία μεγάλωσαν σε ένα 

αρμονικό και ολοκληρωμένο περιβάλλον όταν ήταν παιδιά. Η παιδική παραμέληση, η 

κακοποίηση όλων των μορφών, η μετέωρη ανικανοποίητη ανάγκη του παιδιού και η 

έλλειψη ζεστασιάς και φροντίδας, όχι μόνο έχουν διαφορετικές συνέπειες στην 

ψυχική υγεία των γυναικών και των αντρών, αλλά είναι επίσης συνδεδεμένες με 

κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι ασυνήθιστες και για τα δύο φύλα.   

Σύμφωνα με την έρευνα της J. D. McLeod1 οι γυναίκες οι οποίες είχαν χάσει 

έναν γονέα στη παιδική τους ηλικία, εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα καταθλιπτικής 

διάθεσης, σε σχέση με τις γυναίκες που δεν είχαν βιώσει γονεικό θάνατο. Αντίθετα, 

δεν παρατηρήθηκε παρόμοια καταθλιπτική συμπεριφορά στο δείγμα των αντρών.   

 

 

4.5. Παράγοντες προστατευτικότητας ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας στην ενήλικη 

ζωή 

 

Μέχρι τώρα, αναφέραμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η πρώιμη μητρική 

αποστέρηση και η απουσία συναισθηματικών δεσμών στη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 

των παιδιών που έχουν μεγαλώσει στο ίδρυμα, αλλά και στην μετέπειτα πορεία της 

ζωής τους. Δεν είναι όμως πάντα αναπόφευκτη και μη αναστρέψιμη η «ζημιά» που 

έχει συντελεστεί κατά τα πρώτα χρόνια του βρέφους, καθώς ορισμένοι παράγοντες 

προστατευτικότητας μπορεί να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης 

κάποιας ψυχοπαθολογίας στην ενήλικη ζωή.  

Ο πρώτος και ο πιο σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να μπορεί να 

επηρεάσει τον αντίκτυπο των πρώτων αρνητικών εμπειριών στην ενήλικη ζωή είναι 

οι περιβαλλοντικές αλλάγες. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος και του πλαισίου μέσα 

στο οποίο ζεί και μεγαλώνει το παιδί- ο έφηβος- ο ενήλικας, καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την επιδείνωση ή την βελτίωση της ψυχικής του υγείας. Αν οι εμπειρίες που θα 

ακολουθήσουν στην ζωή του παιδιού είναι θετικές, όπως η ενταξή του σε ένα 

υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον και η συμμετοχή του σε ένα δίκτυο κοινωνικής  

και συμβουλευτικής υποστήριξης  μπορούν να του δώσουν την κατάλληλη ώθηση για 

να υπερπηδήσει τις αρνητικές πρώιμες εμπειρίες που έχει βιώσει. Ως ενήλικας επίσης, 

μια ολοκληρωμένη σχέση με έναν υποστηρικτικό σύντροφο που του παρέχει 
                                                 
1 McLeod J. D. “Childhood Parental Loss and Adult Depression”, Journal of Health and 
Social Behavior, Vol. 32:205-220, (September 1991). 
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ασφάλεια, η επαγγελματική του αποκατάσταση και γενικότερα ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον, μπορούν να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των επώδυνων αυτών 

εμπειριών. Αντίθετα, αν οι εμπειρίες που θα ακολουθήσουν στη αναπτυξιακή πορεία 

του παιδιού είναι αρνητικές, όπως η παραμονή του παιδιού μέσα σε ένα ψυχρό και 

δίχως ερεθίσματα περιβάλλον, οι αρνητικές επιρροές από συνομιλήκους, ή η μη 

δυνατότητα για περαιτέρω εκπαιδευτική μόρφωση, μπορούν να επιδεινώσουν και να 

διαιωνίσουν μια είδη υπάρχουσα ψυχοπαθολογική συμπεριφορά. Για αυτό το λόγο, η 

υιοθεσία (όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 2) αποτελεί μια πολύ σωτήρια λύση για 

τη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού, καθώς μεταπηδά σε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο νιώθει ασφάλεια, είναι ικανό να 

δημιουργήσει δεσμούς με τους θετούς γονείς του και λαμβάνει τη τρυφερότητα και τη 

ζεστασία που έχει ανάγκη. 

Δεύτερος, παράγοντας που μπορεί να μεταβάλλει τις μακροχρόνιες επιδράσεις 

των βρεφικών εμπειριών είναι η βιο-κοινωνικο-συμπεριφορική μεταστροφή που 

αναδιοργανώνει τη φυσική και ψυχολογική λειτουργία σε ποιοτικά νέα είδη στα 

βρέφη καθώς πλησιάζει το τέλος της βρεφικής ηλικίας. Συνιστώσες όπως, η 

κατάκτηση της γλώσσας, οι νέες γνωστικές ικανότητες και η εξερεύνηση και επαφή 

με τον κοινωνικό κόσμο, αναδιατάσσουν το τρόπο με τον οποίο το βρέφος 

αντιλαμβάνεται, βιώνει και αντιμετωπίζει το κόσμο. Για παράδειγμα, ένα ήρεμο 

βρέφος το οποίο δεν εκφράζει καμία περιέργεια για το περιβάλλον του και δείχνει να 

ενδιαφέρεται ελάχιστα για ότι συμβαίνει γύρω του, μπορεί να εμφανίσει μεγάλη 

περιέργεια και κινητικότητα μόλις αρχίσει να περπατά. Αντίθετα, ένα ανήσυχο 

βρέφος, που επιζητά συνέχεια τη προσοχή και νιώθει ματαίωσει όταν δεν του 

ικανοποιούνται όλες του οι απαιτήσεις, μπορεί μετατραπεί σε ένα ήρεμο νήπιο μόλις 

αρχίσει να μιλά, καθώς έχει αποκτήσει την ικανότητα να συντονίζεται με το 

περιβάλλον του με τους δικούς του όρους. Επομένως, λοιπόν, η ανάπτυξη κάποιων 

γνωστικών και αισθητηριακοκινητικών ικανοτήτων κατά τη νηπιακή ηλικία, μπορεί 

να τροποποιήσει τις μακρόχρονες επιδράσεις της βρεφικής ηλικίας και την 

μελλοντική ψυχοσύνθεση του παιδιού. 

Τέλος, ένας τρίτος παράγοντας προστατευτικότητας είναι η αλλαγή στο τρόπο 

που τα παιδιά βιώνουν το περιβάλλον τους. Η αντίληψη δηλαδή, που έχουν αρχίσει 

να έχουν για τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους, λόγω των αυξημένων 

ικανοτήτων τους. Για παράδειγμα, το άγχος του αποχωρισμού που εκφράζει ένα 

βρέφος ενός έτους, όταν αυτοί που το φροντίζει δεν είναι παρών, είναι μια 
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δικαιολογημένη και κατανοητή αντίδραση, καθώς νιώθει ανήμπορο και σχετικά 

ανίκανο να μετακινηθεί. Ένα παιδί όμως τριών ετών, μπορεί να χειρισθεί πολύ 

καλύτερα της καταστάσεις αυτές του αποχωρισμού, καθώς έχει μεγαλύτερη 

αυτονομία, γιατί μπορεί να μιλήσει, να περπατήσει και να τρέξει και εξαρτάται 

λιγότερο από τους ανθρώπους που το φροντίζουν. Άρα, μια εμπειρία που είχε 

τεράστιο αντίκτυπο σε ένα βρέφος ενός έτους, δεν έχει την ίδια επίδραση σε ένα παιδί 

τριών ετών.  

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πως ο  βιολογικός παράγοντας της 

επιρροής των γονιδίων, επιδεινώνει ή εξισορροπεί πολλές φορές την ψυχοπαθολογική 

συμπεριφορά. Ο Caspi,  και οι συνεργάτες του1, αναφέρουν πως ο γενετικός 

παράγοντας μπορεί να κρύβει κάποια προδιάθεση εκδήλωσης ψυχιατρικών 

προβλημάτων, ο οποίος μπορεί να αποκαλυφθεί σε έντονες και εχθρικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η ακραία μορφή παραμέλησης, η σωματική τιμωρία 

και κακοποίηση.  Αντιστρόφως, ένας συγκεκριμένος γονότυπος μπορεί να 

λειτουργήσει προστατευτικά ενάντια σε συμπτώματα φτωχής ψυχικής υγείας, 

παρέχοντας μια εξήγηση στο γιατί κάποια άτομα που βιώνουν για παράδειγμα, 

σωματική τιμωρία, αναπτύσσουν ψυχικές διαταραχές, ενώ άλλα άτομα οχι. 

Επομένως, είναι πιθανό ότι κάποιοι γονότυποι έχουν την ικανότητα να μετριάζουν τα 

αρνητικά επακόλουθα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις άσχημες περιββαλοντικές 

συνθήκες.  

Εντούτοις, θα πρέπει να υπογραμίσουμε την σπουδαιότητα των πρώιμων 

εμπειριών της βρεφικής ηλικίας και τη καθοριστική σημασία των συναισθηματικών 

σχέσεων και δεσμών πέρα από το τέλος της βρεφικής ηλικίας. Οι παραπάνω 

παράγοντες προστατευτικότητας μπορεί να αποτελέσουν «νησίδα σωτηρίας» σε 

κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι αυτονόητο πως στην παρουσία των παραγόντων 

αυτών εξαλείφονται όλες οι επιπτώσεις των αρνητικών βιωμάτων. 

 

 

                                                 
1 Caspi A., McClay J., Moffitt T. E., Mill J., Martin J., Craig I. W., Taylor A., & Poulton R., 
“Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children”. Science, 297, 851–854, 
(2002). 
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4.6. Συμπεράσματα 

 
Με βάση τη Ψυχαναλυτική θεωρία του Sigmund Freud, τη συμβολή της κόρης 

του Anna Freud στη παιδική ψυχιατρική και του Jean Piaget στην εξελικτική 

ψυχολογία προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα συμπτώματα της 

ιδρυματοποίησης και τη ψυχοπαθολογική συμπεριφορά των παιδιών και των 

ενηλίκων που έχουν μεγαλώσει μέσα στο ορφανοτροφείο. Η θεωρία της 

προσκόλλησης του John Bowlby και η συνθήκη με το ξένο της Mary Ainsworth 

αποτέλεσαν το βάθρο για τη συσχέτιση της έλλειψης συναισθηματικής κάλυψης και 

της απουσίας δεσμού που βιώνουν τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα 

ιδρυματικό περιβάλλον και της εμφάνισης ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων κατά τη 

διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Σημαντική επίσης, είναι η συμβολή των ερευνών 

του J. Bowlby, της A. Freud, του W. Goldfarb, του R. Spitz, της B. Tizard, του M. 

Rutter, του D. Quinton και του J. Hill στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

που έχουν μεγαλώσει μέσα σε ίδρυμα, τη μητρική αποστέρηση, σε συνδυασμό με τη 

διακοπή της ομαλούς κοινωνικοποίησης και τη μελέτη των συνεπειών του 

ιδρυματισμού. Σύμφωνα με τους παραπάνω θεωρητικούς οι συνέπειες του 

ιδρυματισμού στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και γενικότερα στην ομαλή 

εξέλιξη των ψυχοκοινωνικών σταδίων του παιδιού επηρεάζεται από την ηλικία 

εισαγωγής του παιδιού στο ίδρυμα αλλά και από τον χρόνο παραμονής του μέσα σ’ 

αυτό. 

Σήμερα, στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 282 Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης, 

τα οποία περιθάλπτουν παιδιά από τη γέννηση τους μέχρι την ηλικία των 19 ετών. 

Δυστυχώς, όμως, ο αριθμός των ατόμων του προσωπικού είναι αρκετά περιορισμένος 

σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και τις ανάγκες που απαιτούνται για την 

ικανοποιητική παροχή φροντίδας στα παιδιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα 

αγόρια υπερτερούν σε αριθμό σε σύγκριση με τα κορίτσια. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να εξηγηθεί από την άποψη που μπορεί να έχουν οι γονείς, που τοποθετούν 

το παιδί τους στο ίδρυμα, ότι τα αγόρια είναι πιο «δύσκολα» και πιο ατείθασα σαν 

παιδιά από ότι τα κορίτσια. Επίσης, ένας ακόμη λόγος για το φαινόμενο αυτό θα 

μπορούσε να είναι πως οι γονείς τοποθετούν πιο εύκολα τα αγόρια σε ορφανοτροφεία 

από ότι τα κορίτσια, γιατί ίσως θεωρούν πως είναι πιο δυνατά και μπορουν να  

ανταπεξέλθουν πιο εύκολα στις κακουχίες από ότι τα κορίτσια. 
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 Εντούτοις, οι αίτιες εισαγωγής γενικά των παιδιών σε ιδρύματα, σύμφωνα με 

τα στατιστικά δεδομένα, είναι η οικονομική ένδεια των γονιών, ο θάνατος του ενός ή 

και των δύο γονιών, οι πολυπληθείς οικογένειες, η κατάχρηση και εξάρτηση των 

γονιών από ουσίες, ο αλκοολισμός, η ψυχική ή η σωματική ασθένεια των γονέων και 

η διαπίστωση της ακαταλληλότητας για την ανατροφή των παιδιών. Οι αιτίες αυτές 

αποτελούν τους πιο συνήθεις λόγους για την τοποθέτηση του παιδιού στο 

ορφανοτροφείο.  

Ωστόσο, όμως, τα ποσοστά υιοθεσίας στην Ελλάδα αν και φαίνονται να έχουν 

αυξηθεί σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. Η νόμιμη 

διαδικασία για την υιοθέτηση ενός παιδιού είναι τόσο χρονοβόρα, με ανεξάντλητη 

και περίπλοκη γραφειοκρατία, γεγονός που αποθαρρύνει πολλές φορές τα 

ενδιαφερόμενα ζευγάρια να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τη διαδικασία αυτή. Βέβαια, 

αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους, που τα εγγεγραμμένα ποσοστά 

υιοθεσίας είναι τόσο χαμηλά, αν και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι 

διαθέσιμα για υιοθεσία, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφεύγουν στη παράνομη 

υιοθεσία η οποία προσπερνά τις γραφειοκρατικές υποθέσεις έναντι αδράς αμοιβής. 

Όσον αφορα τις διαφορές των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί και των παιδιών 

που έχουν παραμείνει μέσα στο ίδρυμα, η B. Tizard αναφέρει, πως γενικά η 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών που υιοθετήθηκαν ήταν καλύτερη από τα άλλα 

παιδιά. Τα παιδιά που δεν υιοθετήθηκαν εμφάνιζαν δυσκολίες στο σχολείο, αλλά 

μόνο όσον αφορά τις κοινωνικές τους σχέσεις με τους συνομιλήκους τους και όχι σε 

νοητικό επίπεδο. Παρατηρήθηκε, ότι εκδήλωναν μια συμπεριφορά αποζήτησης 

συνεχούς προσοχής από τους ενήλικες, ήταν υπερβολικά φιλικά με τους ξένους και 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη δημιουργία καλών σχέσεων με τους συνομιλήκους 

τους. Επίσης, συγκρινόμενα με την ομάδα ελέγχου, τα παιδιά στο ίδρυμα ήταν πιο 

ανήσυχα, νευρικά, ανυπάκουα, μη δημοφιλή και αποζητούσαν την προσοχή. 

Αντίθετα, τα παιδιά που υιοθετήθηκαν, κατάφεραν να δημιουργήσουν ισχυρούς 

δεσμούς με τους θετούς γονείς τους, οποιαδήποτε κι αν ήταν η ηλικία υιοθέτησης. 

Επομένως, λοιπόν, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν ισχυρούς επιλεκτικούς δεσμούς 

για πρώτη φορά και μετά την ηλικία των 3 ή 4 ετών, με προυπόθεση βέβαια, την 

αλλάγη του περιβάλλοντος στην ηλικια αυτή. Άρα, η πρώιμη έλλειψη ευκαιριών για 

δημιουργία δεσμού δεν αφαιρεί την ικανότητα από τα παιδιά να δημιουργήσουν 

δεσμούς στη μετέπειτα παιδική τους ηλικία, αλλά επηρεάζει τις υπόλοιπες κοινωνικές 

τους σχέσεις. Παρατηρήθηκε, πως τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει σε ίδρυμα 
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μιμούνται πολύ λιγότερο από τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει με τη οικογένεια τους 

και εκδηλώνουν έντονες εκρήξεις θυμού και επιθετικότητας σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τα άλλα παιδιά. Καθώς, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ορφανοτροφείο είναι πιο 

ευαίσθητα συναισθηματικά και ίσως εμφανίζουν περισσότερες συναισθηματικές 

διαταραχές από τα παιδιά που δεν έχουν αποχωριστεί ποτέ την οικογένεια τους, σε 

συνδυασμό με την δυσκολία που εμφανίζουν στη δημιουργία ικανοποιητικών 

κοινωνικών σχέσεων, είναι πιθανότερο να είναι πιο εγωκεντρικά από τα υπόλοιπα 

παιδιά. 

Όσον αφορά τις διαφορές φύλου που σχετίζονται με τις διαταραχές 

συμπεριφοράς, τα αγόρια εμφανίζουν διαταραχές που σχετίζονται με 

εξωτερικευμένες μορφές συμπεριφοράς (επιθετικότητα), ενώ τα κορίτσια εμφανίζουν 

διαταραχές που σχετίζονται με εσωτερικευμένες μορφές συμπεριφοράς (άγχος).  

Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα από την έρευνα της  

Penny Dixon, συνηγορούν πως το ιδρυματικό περιβάλλον και κατά συνέπεια η 

μητρική αποστέρηση δεν επηρεάζουν την νοημοσύνη των παιδιών, αλλά αντίθετα 

επιδρούν αρνητικά στην ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη. Εντούτοις, η γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών είναι ευάλωτη στις περιβαλλοντικές αλλαγές καθόλη τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα 

και την ποσότητα των παρεχόμενων ερεθισμάτων και εμπειριών. Ωστόσο, η Tizard 

ανέφερε πως παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών που βρίσκονται στο ορφανοτροφείο από 

τη γέννηση τους δεν εμφάνιζαν κάποια καθυστέρηση στο γνωστικό τομέα, όσον 

αφορά την προφορική ομιλία ή κάποια άλλη νοητική λειτουργία.  

Σύμφωνα, με τη θεωρία της προσκόλλησης του J. Bowlby, τα βρέφη έχουν τη 

τάση να αναζητούν την ανάπτυξη δεσμού με άτομα τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες 

τους και τους προσφέρουν ανακούφιση σε καταστάσεις άγχους, φόβου, αρρώστιας 

και κούρασης. Η M. Ainsworth αναφέρει πως τα βρέφη δημιουργουν δεσμό με άτομα 

τα οποία ενεργά αλληλεπιδρούν μαζί του και το είδος αυτό της αλληλεπίδρασης, θα 

καθορίσει το είδος του δεσμού που θα χαρακτηρίζει τα βρέφη (ασφαλής, ανασφαλής/ 

αμφιθυμικός, ανασφαλής/ αποφυγής). Τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα 

ιδρυματικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται κατά πλειοψηφία από τον ανασφαλή τύπο 

δεσμού και ιδιαίτερα από τον τύπο ανασφαλή/ αποφυγής. Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από το γεγονός πως μέσα σε ένα ίδρυμα αναπόφευκτα πολλές ανάγκες των 

παιδιών παραμελούνται και δεν ικανοποιούνται, με αποτέλεσμα το παιδί να αναζητά 

φροντίδα και ασφάλεια χωρίς αντίκρυσμα. Βέβαια, η σημασία του κοινωνικού 
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περιβάλλοντος είναι φανερή στον σχηματισμό της ποιότητας του δεσμού που θα 

αναπτύξει το έμβρυο και μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη αλλαγή του τύπου 

του δεσμού, όταν το παιδί μεγαλώσει. Η σταθερότητα του τύπου του δεσμού 

εξαρτάται από τις μετέπειτα εμπειρίες που θα βιώσει το άτομο. Οι στρεσσογόνες 

εμπειρίες ζωής μπορεί επηρεάζουν τη συνέχεια του δεσμού, καθώς αν ένα άτομο το 

οποίο έχει χαρακτηρισθεί με ασφαλή τύπο δεσμού βιώσει περισσότερη απόρριψη και 

πολλές αρνητικές εμπειρίες, είναι πιθανό να μεταπηδήσει στον ανασφαλή τύπο 

δεσμού. Αντίθετα, αν ένα άτομο με ανασφαλή τύπο δεσμού δεν βιώσει πολλές 

στρεσσογόνες εμπειρίες και βρεί έναν υποστηρικτικό σύντροφο, μπορεί να 

μεταπηδήσει στον ασφαλή τύπο δεσμού. 

Σύμφωνα, με τον S. Freud, οι πρώιμοι συναισθηματικοί δεσμοί που αναπτύσσει 

το βρέφος με το άτομο που το φροντίζει, αποτελούν πρότυπο για τις μετέπειτα 

ερωτικές σχέσεις του ατόμου. Ο Hasan και ο Shaver προσωμοιάζουν τη σχέση 

παιδιού – γονέα με τις ενήλικες ερωτικές σχέσεις. Θεωρρούν, πως όπως ο γονέας 

υποστηρίζει το παιδί του και του παρέχει μια ασφαλή βάση από την οποία μπορεί να 

εξερευνά, με τον ίδιο τρόπο ο σύντροφος πρέπει να αποτελεί το καταφύγιο του 

άλλου, διασφαλίζοντας τον ότι θα τον στηρίζει και θα του παρέχει ασφάλεια. Η 

θεωρία της προσκόλλησης αναφέρει πως η εμπειρία του άγχους, του φόβου και της 

αρρώστιας ωθεί το παιδί να αναζητήσει τη δημιουργία δεσμού για να ανακουφιστεί 

από τις ανάγκες του αυτές. Με τον ίδιο τρόπο ο ενήλικας, σε περιόδους που το στρές 

είναι αυξημένο, έχει την τάση να αναζητά μια «ασφαλή βάση» (secure base), για να 

ανακουφιστεί. Στις περιπτώσεις όμως που οι στρεσσογόνες εμπειρίες είναι έντονες, 

το άτομο στην ανάγκη του για αναζήτηση ασφάλειας, μπορεί να βρεί καταφύγιο σε 

οποιοδήποτε άγνωστο άτομο. Οι ενήλικες που έχουν μεγαλώσει σε ίδρυμα κατά την 

παιδική τους ηλικία, εξαιτίας της αίσθησης του ανικανοποίητου που νιώθουν, τείνουν 

να προσκολλούνται πιο εύκολα σε άτομα και να δυσκολεύονται να απομακρυνθούν 

συναισθηματικά από αυτά, αναζητώντας την φροντίδα και την ασφάλεια που δεν 

βίωσαν σαν παιδιά.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με αρκετά δεδομένα ερευνών, οι συνέπειες του ιδρυματισμού 

στα παιδιά είναι έντονες, καθώς ενήλικες οι οποίοι ανέφεραν πως είχαν παραμεληθεί 

και κακοποιηθεί όταν ήταν παιδιά, σε σχέση με τους ενήλικες που δεν αναφέρουν 

κάτι τέτοιο, εμφανίζουν αξιοσημείωτα υψηλά ποσοστά ψυχοπαθολογικών 

διαταραχών, όπως κατάθλιψη, δυσθυμία, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές εθισμού 

στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, διαταραχές προσωπικότητας και αντικοινωνικής 
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συμπεριφοράς και γενικευμένο άγχος. Αρκετοί είναι οι ενήλικες οι οποίοι εμφανίζουν 

συμπτώματα επιθετικότητας, καχυποψίας, καταλαμβάνονται συχνά από αισθήματα 

απόρριψης, ανασφάλειας και ανηδονίας. Παρατηρήθηκε, επίσης, πως οι γυναίκες οι 

οποίες είχαν παραμεληθεί και κακοποιηθεί όταν ήταν παιδιά, εμφανίζουν 

περισσότερα συμτώματα αλκοολισμού και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ οι 

άντρες υποφέρουν περισσότερο από συμπτώματα δυσθυμίας.  

 Ωστόσο, η επίδραση των πρώιμων αρνητικών εμπειριών της παραμέλησης και 

κακοποίησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μετέπειτα γεγονότα που θα 

βιώσουν ως ενήλικες. Η επιρροή των αρνητικών αυτών εμπειριών θα επιδεινωθεί αν ο 

ενήλικας συνεχιζει να βιώνει στρεσσογόνες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να είναι πιο 

επιρρεπής σε ψυχικές διαταραχές, όπως, η δυσθυμία, η αντικοινωνική συμπεριφορά 

και ο αλκοολισμός. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος εαν είναι θετικές ή αρνητικές, 

μπορούν να βελτιώσουν ή να επιδεινώσουν αντίστοιχα την ψυχική υγεία του ατόμου. 

Τα συμπεράσματα αυτά, λοιπόν, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα σοβαρά 

ψυχικά τραύματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπως 

η κακοποίηση και η παραμέληση, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή. 

Τραυματικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε πρώιμα αναπτυξιακά στάδια είναι 

σχεδόν απίθανο να μην επηρρεάσουν την ψυχική υγεία του ατόμου και να μην έχουν 

αντίκτυπο στα μετέπειτα αναπτυξιακά στάδια, επηρεάζοντας με διαφορετικό τρόπο 

τους άντρες από τις γυναίκες. Παρατηρούμε λοιπόν, πως η παραμέληση και η ελλιπής 

κάλυψη των αναγκών που υφίστανται η πλειοψηφία των παιδιών που μεγαλώνουν 

μέσα σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον, έχει συνήθως άμεσο αντίκτυπο στη 

προσωπικότητα του ατόμου και επηρεάζει ολους τους τομείς της ζωής του. Η πρώιμη 

μητρική αποστέρηση, η απουσία δεσμού και σωστών προτύπων, η έλλειψη 

συναισθηματικής κάλυψης, η ανατροφή σ’ ένα ψυχρό περιβάλλον δίχως πολλά 

ερεθίσματα και θετική ανατροφοδότηση, είναι αρκετές από τις συνιστώσες που 

πιθανά να οδηγήσουν ένα παιδί που έχει βιώσει αυτές τις εμπειρίες να αναπτύξει 

μελλοντικά κάποιου είδους ψυχοπαθολογία. 
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Επίλογος 
 

Ολοκληρώνοντας την βιβλιογραφική έρευνα πάνω στις επιδράσεις του πρώιμου 

αποχωρισμού από τη μητέρα και τις συνέπειες της ιδρυματοποίησης, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα πως αρκετοί ενήλικες που είχαν μεγαλώσει μέσα σε ίδρυμα, 

εμφανίζουν υψηλά ποσοστά διαταραχών, οι οποίες βέβαια, επηρεάζονται από τις 

συνθήκες και τις αλλαγές του περιβάλλοντος. 

Αρκετές είναι οι έρευνες που αναδεικνύουν τα αποτελέσματα αυτά, εντούτοις 

όμως,  υπάρχουν θέματα προς περαιτέρω διερεύνηση πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο 

των συνεπειών του ιδρυματισμού και της μητρικής αποστέρησης στους ενήλικες. Ένα 

ερώτημα προς περαιτέρω εξέταση είναι ο βαθμός επίδρασης της πρώιμων στερήσεων 

και της απουσίας δεσμού, πάνω στην γνωστική ανάπτυξη των παδιών. Οι υπάρχουσες 

μελέτες οι οποίες αναφέρονται στο θέμα αυτό δεν φανερώνουν σαφή  και 

ολοκληρωμένα στοιχεία για το βαθμό συνάφειας μεταξύ πρώιμης και μεταγενέστερης 

γνωστικής απόδοσης. 

Επιπλέον, ένα ερώτημα προς διερεύνηση είναι οι τρόποι και οι πιθανότητες 

ανάκαμψης από την επίδραση των πρώιμων αυτών αρνητικών εμπειριών. Με ποιο 

τρόπο δηλαδή, τα άτομα που έχουν υποστεί αυτού του είδους την συναισθηματική 

αποστέρηση, μπορούν να δρουν ως φυσιολογικοί στην ενήλικη ζωή και να μην 

εμφανίσουν κάποιου είδους ψυχοπαθολογία. Σημαντικό δεδομένο στην προσπάθεια 

επανόρθωσης των αναπτυξιακών προβλήμάτων είναι η απομάκρυνση από το βλαβερό 

περιβάλλον, αλλά όπως διαφαίνεται αυτή η αλλαγή από μόνη της δεν επαρκεί για την 

ανάκαμψη. Για παράδειγμα, στην έρευνα του Dennis W., όταν τα παιδιά του 

ορφανοτροφείου στο Λίβανο,μεταφέρθηκαν σε άλλα ιδρύματα, δεν έφτασαν τα 

φυσιολογικά επίπεδα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Ποιές είναι, λοιπόν οι κατάλληλες 

συνθήκες για την πλήρη ανάκαμψη από την πρώιμη αποστέρηση ή μήπως η 

αποστέρηση ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία και διέρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα 

για να επιτρέψει στα παιδιά να ανακάμψουν πλήρως; Ωστόσο, τέτοιου είδους 

ερώτηματα είναι δύσκολο να απαντηθούν πλήρως, καθώς δεν τα βρέφη δεν μπορούν 

να βιώσουν σκόπιμα βλαβερές συνθήκες, για να ικανοποιηθεί η επιστημονική γνώση. 

Κατανοούμε, βέβαια, πως οι μελέτες αυτές για να φανερώσουν αξιόπιστα και 

αντικειμενικά στοιχεία, θα πρέπει να γίνονται σε ένα βάθος χρόνου και η μελέτη των 

υποκειμένων να είναι μακροχρόνια. Εντούτοις, αυτές οι μακροχρόνιες έρευνες είναι 
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αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθούν, τόσο από την μεριά των ερευνητών, όσο και 

από τη μεριά των υπό εξεταζόμενων ατόμων. Για τον λόγο αυτό, λίγες είναι οι 

έρευνες και συνεπώς τα δεδομένα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τις 

μακροχρόνιες επιπτώσεις των πρώιμων αρνητικών εμπειριών στη μετέπειτα ψυχική 

υγεία των ατόμων. 
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