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Περίληψη 
 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είχε ως στόχο να μελετήσει και να αναλύσει τα 

επίπεδα άγχους και εξουθένωσης που νιώθουν οι γονείς έχοντας ένα παιδί με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αλλά και τη συμβολή που παρείχε σε 

εκείνους το Ελληνικό Κράτος. Η έρευνα ακολουθεί ποιοτική μεθοδολογία και 

υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνέντευξης για την συλλογή των 

δεδομένων. Το δείγμα της έρευνας ήταν συνολικά 8 μητέρες, οι οποίες απαντώντας 

μέσα από ερωτήσεις, διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, ανέφεραν την προσωπική 

τους εμπειρία και τα συναισθήματα από την διάγνωση της διαταραχής του παιδιού 

τους, τις σκέψεις που έκαναν το πρώτο διάστημα που έγινε η διάγνωση, τις ενέργειες 

που ακολούθησαν, αργότερα, για να βοηθήσουν τόσο το παιδί τους με ΔΑΦ όσο και 

τους ίδιους και την οικογένειά τους, τον αντίκτυπο που είχε η κατάσταση του παιδιού 

σε κάθε ένα από τα μέλη ξεχωριστά, καθώς και τον βαθμό αλλά και τον τρόπο που 

επηρέασε η πανδημία την οικογένειά τους. Επιπροσθέτως, αξιολόγησαν την 

ανατροφή και την βοήθεια που οι ίδιες πρόσφεραν στο παιδί τους, τον ρόλο του 

ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και των θεραπευτών που ασχολήθηκαν με τις 

παρεμβάσεις του παιδιού τους, την κρατική βοήθεια που τους παρασχέθηκε και το 

πόσο τους έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Τέλος, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους 

κάνοντας σκέψεις για το μέλλον του παιδιού τους με ΔΑΦ και παρουσιάζουν τις δικές 

τους προτάσεις και ιδέες προς το Ελληνικό Κράτος για ένα καλύτερο μέλλον για όλα 

τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Στο γενικό μέσο όρο των 

απαντήσεων οι μητέρες συμφωνούσαν σε πολλές ερωτήσεις μεταξύ τους και στην 

ανάλυση δεδομένων παρατηρήθηκε η ταύτιση των απόψεων και των εμπειριών τους. 

Από τα ευρήματα της έρευνας διαφαίνεται ότι καταλυτικό ρόλο στη διευκόλυνση ή 

μη της διαβίωσης των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αλλά και των 

οικογενειών τους, παίζει το κράτος και η κοινωνία στην οποία βρίσκονται, 

λειτουργούν και αλληλεπιδρούν.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, Γονεϊκός άγχος, Γονεϊκή εξουθένωση, Συμβολή Ελληνικού 

Κράτους, Ποιοτική Έρευνα 
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Abstract 
 

The aim of this master's thesis was to study and analyze the levels of stress and 

burnout felt by parents having a child with Autism Spectrum Disorder (ASD) and also 

the contribution provided to them by the Greek State. The research follows a 

qualitative methodology and was implemented using the interview method for data 

collection. The sample of the research was a total of 8 mothers, who, answering 

through questions from different thematic sections, reported their personal experience 

and feelings from the diagnosis of their child's disorder, the thoughts they had in the 

first period when the diagnosis was made, the actions they took, later, to help both 

their child with ASD and themselves and their family, the impact the child's condition 

had on each of the members individually, as well as the degree and the way it affected 

the pandemic their family. In addition, they evaluated the upbringing and help they 

themselves offered to their child, the role of special educational staff and therapists 

who dealt with their child's interventions, the state aid provided to them and how 

much it has actually helped them. Finally, they expressed their feelings by thinking 

about the future of their child with ASD and present their own proposals and ideas to 

the Greek State for a better future for all children with special educational 

needs/disabilities. In the general average of the answers the mothers agreed on many 

questions with each other and in the data analysis the identification of their opinions 

and experiences was observed. From the findings of the research, it is clear that the 

state and the society in which they are, operate and interact play a catalytic role in 

facilitating or not the living of individuals who are on the autism spectrum and also of 

their families. 

 

Key words: Autism, Parental stress, Parental burnout, Contribution of the Greek 

State, Qualitative Research 
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Εισαγωγή  
 

Στη παρακάτω έρευνα θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τον αντίκτυπο 

που έχει η διάγνωση της Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), στα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους και κυρίως στις μητέρες τους, καθώς, επίσης, και 

όλες εκείνες τις υλικές, οικονομικές και πρακτικές συνεισφορές του Ελληνικού 

Κράτους σε αυτές τις οικογένειες.  

Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τα κεφάλαια που παρουσιάζονται και 

αναλύονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, θα περιγραφεί αναλυτικά η 

Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος, η συμπτωματολογία που παρουσιάζουν τα 

άτομα με αυτή τη διάγνωση και θα αναφερθούν τα είδη αλλά και κάποιες ευρέως 

γνωστές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν, συνήθως,  

οι ειδικοί στα άτομα με ΔΑΦ. Επίσης, θα διευκρινιστεί και θα συγκριθεί ο ρόλος των 

γονέων των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών με τους γονείς που στους κόλπους της 

οικογένειάς τους έχουν ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Στη 

συνέχεια, θα αναφερθούν και θα αναλυθούν τα συναισθηματικά στάδια από τα οποία 

περνούν οι γονείς μετά τη διάγνωση του παιδιού τους μέχρι να φτάσουν στο στάδιο 

της αποδοχής του, τα επίπεδα άγχους και εξουθένωσης που παρουσιάζουν αλλά και 

πού οφείλονται, η σημασία της κοινωνικής υποστήριξης σε οικογένειες οι οποίες 

νιώθουν ή/και έχουν απομονωθεί, λόγω της διάγνωσης καθώς, επίσης, και στην 

συνολική ποιότητα ζωής των οικογενειών αυτών. Επιπροσθέτως, θα περιγραφεί ο 

αντίκτυπος που έχει η διαταραχή, το σύνδρομο, η αναπηρία ή η δυσκολία του παιδιού 

στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας και κατά πόσο εμποδίζει αυτή η διάγνωση να 

δημιουργηθούν γεροί αδελφικοί δεσμοί μεταξύ τους. Θα επισημανθούν τα κοινωνικο-

οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς έχοντας ένα παιδί στο φάσμα 

του αυτισμού, το κόστος των θεραπειών και παρεμβάσεων που χορηγούνται στα 

παιδιά με ΔΑΦ και στις οικογένειές τους αλλά και με ποιον τρόπο η Ελληνική 
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κοινωνία και το Κράτος συμβάλει οικονομικά στους τρόπους θεραπείας των παιδιών, 

ώστε να διευκολύνει τις οικογένειές αυτές και να τις απαλλάξει από αυτό το 

οικονομικό βάρος. 

Τέλος, θα αναλύσουμε εκτενώς τις οκτώ, αυτές, περιπτώσεις μητέρων που 

έχουν παιδί το οποίο έχει διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού και συμμετέχουν στη 

ποιοτική έρευνα. Θα μπορέσουμε μέσα από τα αποτελέσματα που έχουν συλλεχθεί 

μέσω της συνέντευξης, να συγκρίνουμε και να δούμε εάν υπάρχει συσχέτιση και 

ταύτιση της θεωρίας με τα πραγματικά γεγονότα που βίωσαν οι ίδιες οι μητέρες. Θα 

μάθουμε για τις δυσκολίες που βίωσαν συναισθηματικά όταν πληροφορήθηκαν για τη 

διαταραχή του παιδιού τους και πώς κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν και να 

φτάσουν στο στάδιο της αποδοχής, τόσο οι ίδιες όσο και τα άλλα μέλη της 

οικογένειάς τους. Επιπλέον, θα αναφερθούν στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό 

πλαίσιο που ακολούθησε το παιδί τους με ΔΑΦ και κατά πόσο φάνηκε να το βοηθάει 

αυτό, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, καθώς οι πέντε από τις 

οκτώ συμμετέχουσες έχουν ενήλικα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Σχολιάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο μεγάλωσαν και παρείχαν βοήθεια στα παιδιά τους και αξιολογούν 

τον γονεϊκό τους ρόλο. Τέλος, αναφέρονται και σχολιάζουν αναλυτικά τη κρατική 

βοήθεια που έλαβαν τα παιδιά τους από την αρχή της διάγνωσης έως και σήμερα. 

Παραθέτουν τις δικές τους ιδέες προς το Ελληνικό Κράτος, προκειμένου να 

δημιουργηθούν κοινωνίες φιλικές και προσαρμοσμένες στα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία και στις ανάγκες τους, ώστε το μέλλον των παιδιών 

τους να μην χαρακτηρίζεται από αγωνία και αβεβαιότητα. Κλείνοντας, οι μητέρες 

διατύπωσαν την προσωπική τους εμπειρία και το πώς βίωσαν την πρωτόγνωρη 

κατάσταση της πανδημίας και της καραντίνας, περνώντας την με την οικογένειά τους 

και με το παιδί τους με ΔΑΦ.  
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Θεωρητικό Μέρος  

Κεφάλαιο 1: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  
 

Με τον όρο «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)» εννοούμε μια 

δυσλειτουργία που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά σε αναπτυξιακό επίπεδο και 

συνήθως τα συμπτώματα της εμφανίζονται τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής τους 

(Lord, Cook, Leventhal & Amaral, 2000). Παλαιότερα ήταν ευρέως γνωστή και 

χρησιμοποιούταν από τους ειδικούς η ορολογία «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

(ΔΑΔ)», κάτι το οποίο, μέσω της τροποποίησης που έγινε στο DSM-5, άλλαξε και 

μετονομάστηκε σε «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)», ένας όρος που ισχύει 

ακόμα και σήμερα (NOESI.gr). Σύμφωνα με τον Leo Kanner (1943), ο αυτισμός 

αφορά ένα είδος νευρο-συμπεριφορικού συνδρόμου, του οποίου η συμπτωματολογία 

χαρακτηρίζεται από στερεοτυπίες, μοναχικότητα, ελλιπή φαντασία και λόγο, 

δυσκολία δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων, αποφυγή βλεμματικής επαφής, απτική 

αμυντικότητα καθώς και πολύ καλό μνημονικό σύστημα (Heward, 2011). Για να 

μπορεί κάποιος να πάρει τη διάγνωση της ΔΑΦ θα πρέπει, σύμφωνα με το DSM-5 

και τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε αυτό, να υπάρχει ένας συνδυασμός 

δυσκολίας ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία του ατόμου και 

την εμφάνιση στερεοτυπικών, επαναλαμβανόμενων 

συμπεριφορών/χειρονομιών/δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων (DSM-5, 2013).  

Τα τελευταία 50 έτη η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δεν 

χαρακτηρίζεται πια ως μια στενά καθορισμένη έννοια, μιας σπάνιας διαταραχής της 

παιδικής ηλικίας αλλά ως μια διαταραχή ευρέως γνωστή, που έχει μελετηθεί, μπορεί 

να υποστηριχθεί και η οποία είναι αρκετά συχνή και χαρακτηρίζεται από μια 

ετερογένεια (Lord, Elsabbagh, Baird, & Vanderweele, 2018). Ο παγκόσμιος 

επιπολασμός του αυτισμού έχει υπολογισθεί ότι είναι περίπου 1%, όμως, 

περισσότερη είναι η εμφάνισή του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε χώρες όπου το 

εισόδημά τους είναι μεγάλο (Lord et al., 2020). Στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής (Η.Π.Α) έχει παρατηρηθεί ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού, με αποτελέσμα να θεωρείται, έως και σήμερα, μια από τις πιο 

συνηθισμένες αναπτυξιακές διαταραχές (Κατσούγκρη, 2018). Τις περισσότερες φορές 

διαγιγνώσκονται στο φάσμα του αυτισμού τα αγόρια, ενώ πολύ σπάνια τα κορίτσια, 

κάτι το οποίο αν συμβεί, συνήθως, είναι περισσότερο δύσκολη η αντιμετώπιση 
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(Κατσούγκρη, 2018). Αυτό συμβαίνει, διότι μέσα από έρευνες φάνηκε ότι τα 

κορίτσια που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού όσο πιο κοντά φτάνουν στην 

εφηβεία τόσο περισσότερο νιώθουν την ανάγκη να συγκαλύψουν τις κοινωνικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, δεδομένης της πίεσης που 

βιώνουν από τον κοινωνικό περίγυρο κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

αναγνωρίζεται εύκολα ο αυτισμός τους (Corscadden & Casserly, 2021). Η διάγνωση 

μπορεί να γίνει ήδη από τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού (Κατσούγκρη, 

2018).  

Επιπλέον, ακόμα μια αλλαγή που έγινε στη καινούργια έκδοση του DSM-5 

και η οποία αφορά την διάγνωση που παίρνουν τα άτομα αυτά, είναι ότι δεν 

υφίστανται και δεν χρησιμοποιούνται πλέον οι υποκατηγορίες Αυτισμός, Σύνδρομο 

Asperger και ΔΑΔ-Μη άλλως προσδιοριζόμενη (NOESI.gr). Αυτή η αλλαγή επέφερε 

πολλές ανησυχίες στα άτομα που είχαν ήδη διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού και 

έφεραν στις διαγνώσεις τους μια από τις παραπάνω υποκατηγορίες (NOESI.gr). 

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι το 2018-2019, οι 

διαγνώσεις που έφεραν μέσα αυτές τις υποκατηγορίες παρέμειναν όπως είχαν, 

εφόσον τις είχαν λάβει από τους αρμόδιους φορείς π.χ. ΚΕΣΥ, νοσοκομείο, 

Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο (NOESI.gr). Τέλος, ανάλογα με τα συμπτώματα που 

εμφανίζει κάθε άτομο, τη συχνότητα που τα εμφανίζει και τη σοβαρότητα αυτών, 

συγκαταλέγεται σε ένα από τα τρία επίπεδα υποστήριξης (επίπεδο 1: Ανάγκη 

υποστήριξης, επίπεδο 2: Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης και επίπεδο 3: Ανάγκη 

ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης) (NOESI.gr), τα οποία θα αναλυθούν στο 

κεφάλαιο της Συμπτωματολογίας της ΔΑΦ.  

Η αιτιολογία της ύπαρξης του αυτισμού δεν είναι γνωστή, έως και σήμερα. 

Ορισμένες έρευνες που έχουν λάβει χώρα ανά διαστήματα (Rutter, McDonnald, 

LeCouteur, Harrington, Bolton & Bailey, 1990; Rutter, Bailey, Bolton, & LeCouter, 

1993; Reddy, 2005) υποστηρίζουν ότι κάποιοι από τους παράγοντες που, πιθανόν, να 

οφείλεται ο αυτισμός είναι γενετικοί ή γονιδιακοί ή περιβαλλοντικοί ή κάποια 

ανωμαλία στα χρωμοσώματα του παιδιού (Αντωνίου & Δαλιανά, 2016). Παρόλα 

αυτά, τίποτα, ακόμα, δεν είναι σίγουρο και απαιτούνται κι άλλες έρευνες σχετικά με 

τα αίτια της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού.  



15 
 

Κεφάλαιο 1.1:  Η Συμπτωματολογία της Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ)  
 

Η γνωμάτευση της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος δεν είναι μια 

γρήγορη και εύκολη διαδικασία (Κατσούγκρη, 2018). Απαιτείται ο έλεγχος του 

ατόμου από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα μπορέσει να συμβουλεύσει 

και να βοηθήσει τόσο το παιδί όσο και την οικογένειά του (Κατσούγκρη, 2018). Η 

διαδικάσια της διάγνωσης μπορεί να γίνει από τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής του 

παιδιού και είναι καλό όταν οι γονείς αρχίζουν να παρατηρούν κάποιες «μη 

φυσιολογικές», για την ηλικία και τα ερεθίσματα του παιδιού, συμπεριφορές να 

έρθουν σε επικοινωνία με κάποιον ειδικό, ώστε να ελέγξουν το παιδί και να γίνει 

πρώιμη παρέμβαση (Κατσούγκρη, 2018).  

 Σύμφωνα με το DSM-5, για να διαγνωσθεί ένα άτομο με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), θα πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια τα οποία 

αφορούν 1. την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση του ατόμου με τον υπόλοιπο 

περίγυρό του, 2. τις συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντα και τις χειρονομίες του, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από μια μη φυσιολογικότητα και επανάληψη, 3. την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων στη πρώιμη παιδική ηλικία και 4. την έλλειψη φαντασίας (Τσομπόλη, 

2019). Πιο συγκεκριμένα:  

1. «Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο περίγυρο»: Τα άτομα που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν μια δυσκολία ως προς την 

λεκτική επικοινωνία με τον περίγυρό τους και την δημιουργία και διατήρηση 

σχέσεων (Τσομπόλη, 2019). Έχουν μια στάση απέναντι στους άλλους η οποία 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αδιαφορία, διότι αποφεύγουν την οπτική 

επαφή μαζί τους (Κατσούγκρη, 2018). Επίσης, εμφανίζουν έλλειψη 

ενσυναίσθησης και εκδήλωσης οποιουδήποτε συναισθήματος (Τσομπόλη, 

2019).  

2. «Συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και χειρονομίες που είναι ασυνήθιστες και 

επαναλαμβανόμενες»: Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν απλές αλλά και σύνθετες 

στερεοτυπικές κινήσεις (Κατσούγκρη, 2018). Στις απλές στερεοτυπικές-

επαναλαμβανόμενες κινήσεις συγκαταλέγονται η κίνηση του σώματός τους με 

συγκεκριμένη φορά, οι κινήσεις με τα δάχτυλα των ποδιών ή των χεριών τους, 

το τρίξιμο των δοντιών κ.ά. (Κατσούγκρη, 2018). Στις σύνθετες 
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στερεοτυπικές-επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές τα παιδιά εκδηλώνουν μια 

εμμονική στάση-προσκόλληση απέναντι σε πρόσωπα ή πράγματα, με 

αποτελέσμα να μην μπορούν εύκολα να τα αποχωριστούν (DSM-5, 2013). 

Επιπλέον, σύνηθες είναι το φαινόμενο τα παιδιά με ΔΑΦ να παρουσιάζουν 

ηχολαλία, δηλαδή να επαναλαμβάνουν λέξεις, ήχους ή φράσεις που ακούν και 

να τις χρησιμοποιούν αυτούσιες χωρίς να ταιριάζουν στη κάθε περίσταση 

(DSM-5, 2013). Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν τέτοια προσκόλληση σε 

δραστηριότητες, άτομα και αντικείμενα που δεν αλλάζουν εύκολα τις 

συνήθειες που έχουν μάθει και όταν αυτό συμβεί αντιδρούν απότομα (DSM-5, 

2013) π.χ. εάν κάποιο παιδί έχει μάθει ότι πηγαίνουν από έναν συγκεκριμένο 

δρόμο στο σχολείο και κάποια μέρα αυτό αλλάξει, τότε εκείνο, υπάρχει η 

πιθανότητα να αντιδράσει αποτόμα και άσχημα. Τέλος, εμφανίζουν μια υπέρ 

ή υπό-αντιδραστικότητα σε αισθητηριακά ερεθίσματα π.χ. δεν νιώθουν πόνο 

σε κάποιον τραυματισμό τους, πιθανή αντίδραση σε κάποιες 

οσμές/γεύσεις/υφές ή ήχους, μη αίσθηση του κρύου ή της ζέστης που 

επικρατεί στον χώρο κ.ά. (DSM-5, 2013).  

3. «Εμφάνιση των συμπτωμάτων στη πρώιμη παιδική ηλικία»: Η εμφάνιση των 

παραπάνω συμπτωμάτων θα πρέπει να γίνει όταν το παιδί βρίσκεται σε μικρή 

ηλικιακή φάση, όταν το παιδί, δηλαδή, αρχίζει να αναπτύσσεται σωματικά-

πνευματικά-κινησιολογικά-κοινωνικά (DSM-5, 2013). Παρόλα αυτά, 

ορισμένες φορές, μπορεί να αργήσουν να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς ή 

να παρουσιαστούν λίγο καθυστερημένα, διότι οι συνθήκες και το περιβάλλον 

που ζει το παιδί να μην βοηθούν την εκδήλωσή-παρατήρησή τους (DSM-5, 

2013).  

4. «Έλλειψη φαντασίας»: Τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν έλλειψη στο κομμάτι 

της φαντασίας (Κατσούγκρη, 2018). Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε 

παιχνίδια ρόλων, σε ελεύθερες δραστηριότητες, δεν μπορούν να κατανοήσουν 

τη διαφορά ανάμεσα στη κυριολεξία και τη μεταφορά των φράσεων, 

δυσκολεύονται να εμπλακούν σε συζητήσεις και να καταλάβουν πότε κάποιος 

κάνει χιούμορ (Κατσούγκρη, 2018).  

Παρόλο που μπορεί τα άτομα αυτά να παίρνουν την ίδια διάγνωση, κάθε άτομο 

είναι μοναδικό, τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές που εμφανίζει μπορεί να 

είναι διαφορετικά ή να εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και για το 
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λόγο αυτό θα πρέπει να τους διαχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα τη 

περίπτωση του παιδιού. Επίσης, άλλα παιδιά είναι περισσότερο λειτουργικά από 

κάποια άλλα (χαμηλής, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας) και για τον λόγο αυτόν  

υπάρχουν τρία επίπεδα υποστήριξης: επίπεδο 1: Ανάγκη υποστήριξης, που 

χρειάζονται τα άτομα που παρουσιάζουν δυσκολία στη προσαρμοστικότητα και την 

κοινωνικοποίηση (NOESI.gr), επίπεδο 2: Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης, όπου 

χρειάζονται τα άτομα που εμφανίζουν αξιοσημείωτες δυσκολίες στη 

προσαρμοστικότητα και την κοινωνικοποίηση (NOESI.gr) και επίπεδο 3: Ανάγκη 

ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης, όπου οι δυσκολίες των ατόμων στη 

κοινωνικοποίηση και την προσαρμοστικότητα χαρακτηρίζονται ως σοβαρές  

(NOESI.gr).  

 

Κεφάλαιο 1.2: Θεραπευτικές και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για άτομα με 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  
 

Όσα άτομα έχουν διαγνωσθεί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες 

θεωρούνται βασικές και χρήσιμες προκείμενου το άτομο να έχει μια καλύτερη 

ποιότητα και λειτουργία ζωής και να μπορέσει να προσαρμοστεί και να ενσωματωθεί 

με τον περίγυρό του (Νότας, χ.χ.). Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που φέρει αυτή η 

διαταραχή μπορεί να ποικίλει από άτομο σε άτομο, όπως, επίσης, διαφοροποιείται και 

η σοβαρότητα αυτών (Νότας, χ.χ.). Παρόλα αυτά, με οποιαδήποτε μορφή ή 

σοβαρότητα παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα στα άτομα αυτά, είναι σημαντικό 

να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν σε πρώιμο στάδιο οι παρεμβάσεις (Νότας, 

χ.χ.). Οι ειδικοί που προτείνουν και υλοποιούν τις πρώιμες, αυτές, παρεμβάσεις στα 

άτομα με ΔΑΦ, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την συννοσηρότητα της 

διαταραχής με άλλες διαταραχές, σύνδρομα ή αναπηρίες (Νότας, χ.χ.). Στόχος των 

θεραπευτικών παρεμβάσεων που αφορούν τα άτομα με ΔΑΦ είναι η μείωση των 

δυσκολιών που παρουσιάζουν σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς τους, ώστε 

να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης και 

αυτονόμησης, καθώς και η ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών τους όπως π.χ. 

πολύ καλή μνήμη, κλίση προς τη μουσική, τα μαθηματικά και γενικά τις θετικές 

επιστήμες κ.ά. (Γεωργιάδου, 2013).  
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Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή αντιλαμβανόμαστε ότι οι μέθοδοι και οι φορείς 

που παρείχαν τις απαραίτητες παρεμβάσεις-προσεγγίσεις στα άτομα με ΔΑΦ, ανά τα 

χρόνια, έχουν αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, το 1943 και για κάποια χρόνια μετά, οι 

παρεβάσεις και η γενικότερη εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονταν στο φάσμα 

του αυτισμού γινόταν είτε μόνο σε ένα εξειδικευμένο σχολείο είτε σε ψυχιατρική 

κλινική (Στελλάτου & Μαλλόπουλος, 2016). Αργότερα, επικοινωνήθηκε τόσο στους 

γονείς με παιδιά με ΔΑΦ όσο και στους ειδικούς η σπουδαιότητα της πρώιμης και 

εξειδικευμένης παρέμβασης και εκπαίδευσης των ατόμων αυτών, προκειμένου τα 

παιδιά να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές, γνωστικές, κοινωνικές ικανότητές τους 

(Παπαγεωργίου, 2012). Κάθε παρέμβαση θα πρέπει να οργανώνεται και να επιλέγεται 

με βάση τις ανάγκες, τα συμπτώματα, τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, τους 

στόχους που κάθε προσέγγιση επιθυμεί να πετύχει, τη σύμφωνη γνώμη των γονέων 

για την έναρξη της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς και το κόστος της (Νότας, 

χ.χ.). Όπως είναι αναμενόμενο, κάποιες προσεγγίσεις και τρόποι εκπαίδευσης 

λειτουργούν και ταιριάζουν καλύτερα σε κάποιους ενώ σε άλλους όχι ή τουλάχιστον, 

όχι το ίδιο (Παπαγεωργίου, 2012). Για παράδειγμα, ορισμένα παιδιά μπορούν να 

λειτουργήσουν καλύτερα είτε ατομικά είτε μέσα σε μικρές ομάδες παιδιών και σε 

χώρους οργανωμένους πολύ καλά και με υψηλές προδιαγραφές (Παπαγεωργίου, 

2012). Αντίθετα, άλλα παιδιά μπορούν και λειτουργούν πολύ καλά στις απλές τάξεις 

γενικής εκπαίδευσης με τη βοήθεια παράλληλης στήριξης (Παπαγεωργίου, 2012).  

Η αποτελεσματικότητα ή μη της κάθε παρέμβασης, πέρα από τα παραπάνω, θα 

εξαρτηθεί, επίσης, από την ομάδα που θα πλαισιώσει το παιδί και την οικογένειά του, 

ανάλογα πάντα με τη κάθε περίπτωση (Παπάζογλου, 2014). Η ομάδα αυτή είναι καλό 

να απαρτίζεται από ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων όπως είναι λογοθεραπευτής, 

φυσικοθεραπευτής, παιδοψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός κ.ά. (Παπάζογλου, 2014). 

Είναι σημαντικό να μπορεί να αξιολογηθεί η κατάσταση από έμπειρο ειδικό 

προσωπικό, έτσι ώστε το παιδί αλλά και η οικογένειά του να έχουν την βοήθεια που 

απαιτείται. Κάποιες από τις πιο βασικές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται συνήθως στις περιπτώσεις παιδιών που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι:  

1. Η μέθοδος TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children): Πρόκειται για την πιο γνωστή  

εκπαιδευτική παρέμβαση που χρησιμοποιείται σε παιδιά με ΔΑΦ που 
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εμφανίζουν επικοινωνιακά και συμπεριφορικά προβλήματα, ώστε να 

βελτιώσουν αυτούς τους τομείς (Γεωργιάδου, 2013). Η συγκεκριμένη μέθοδος 

εκπαίδευσης αφορά έναν δομημένο τρόπο διδασκαλίας (Στελλάτου & 

Μαλλόπουλος, 2016), που δημιουργήθηκε και αξιοποιήθηκε πρώτη φορά το 

1960 στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Ζώπτου, 2019). Αυτή η τόσο 

συγκεκριμένη δόμηση της προσέγγισης αφορά τον χώρο, τον χρόνο και τους 

στόχους που αυτή θέτει κάθε φορά (Γεωργιάδου, 2013). Μέσω του TEACCH 

επιδιώκεται και είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ γονέων και ειδικών 

εκπαιδευτών, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι (Ζώπτου, 2019). Αυτή η 

παρέμβαση ανάλογα τη περίπτωση του παιδιού με ΔΑΦ αναδιαμορφώνεται 

και γίνεται εξειδικευμένη για τις ανάγκες του (Ζώπτου, 2019). Επίσης, οι 

στόχοι που τίθονται κάθε φορά δεν αφορούν μόνο την εκπαιδευτική εξέλιξη 

του ατόμου αλλά, αργότερα, και την επαγγελματική του εξέλιξη (Ζώπτου, 

2019). «Βασίζεται στη γνωστική-συμπεριφοριστική προσέγγιση, 

ενσωματώνοντας αναπτυξιακές, ψυχοπαιδαγωγικές, ψυχογλωσσολογικές, 

ενταξιακές και οικολογικές προοπτικές» (Μουτσινάς, 2015, σελ.4). Το 

TEACCH χρησιμοποιείται και αφορά όλα τα άτομα με ΔΑΦ ανεξαρτήτως 

ηλικίας και φύλου (Ζώπτου, 2019). Βασικός σκοπός της προσέγγισης είναι 

μέσω οπτικών ερεθισμάτων-μέσων, το άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του 

αυτισμού να εκπαιδευτεί και να μάθει πράγματα σχετικά με το περιβάλλον 

που ζει και αλληλεπιδρά, τη καθημερινότητα/ρουτίνα του, το χώρο εργασίας 

του κ.ά. και σιγά-σιγά να αυτονομηθεί (Ζώπτου, 2019).  

2. Η συμπεριφοριστική προσέγγιση Applied Behavioral Analysis (ABA): Είναι η 

πιο γνωστή παρέμβαση που στόχο έχει την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

συμπεριφορών που είναι κοινωνικά αποδεκτές και αφορά, κυρίως, παιδιά με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος (Στελλάτου & Μαλλόπουλος, 2016). 

Επιπλέον, σκοπό έχει την κατανόηση, την ανάλυση και την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς που εκδηλώνει το άτομο, καθώς σε εκπαιδευτικό επίπεδο 

στοχεύει στην ανάπτυξη της λειτουργικής και αυθόρμητης επικοινωνίας, την 

κοινωνικοποίηση του ατόμου και την αλληλεπίδραση του με τους 

συνομηλίκους του και τέλος, την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων του 

(Andreadi, Charitaki, & Soulis, 2018). Προκειμένου το ABA να είναι 

αποτελεσματικό για την περίπτωση του κάθε παιδιού, καθώς πρόκειται για 

ακόμη μια εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, θα πρέπει να υπάρξει μια 
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πρώιμη, πολύ καλά δομημένη και μακράς διάρκειας ψυχο-εκπαιδευτική 

παρέμβαση, στην οποία θα συμμετέχουν οι απαραίτητοι ειδικοί και η 

οικογένεια του παιδιού με ΔΑΦ (Andreadi et al., 2018). Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται για παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, 

καθώς και σε ενήλικα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (Στελλάτου 

& Μαλλόπουλος, 2016). Στη προσέγγιση αυτή υπάρχει η επιβράβευση του 

ατόμου και η «τιμωρία» του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει ο/η 

ειδικός να ελέγξουν τις συμπεριφορές που εκδηλώνει το παιδί (Στεφανή, 

2020).  

3. Η μέθοδος PECS (Picture Exchange Communication System) Σύστημα 

Eπικοινωνίας μέσω Aνταλλαγής Eικόνων: Δημιουργήθηκε αυτή η μέθοδος 

από τους Lori Frost και Andy Bondy το 1985, προκειμένου να ενισχύσουν την 

επικοινωνία των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού 

(Στεφανή, 2020) ή που έχουν οποιαδήποτε διαταραχή τους προκαλεί 

πρόβλημα στον λόγο-επικοινωνία τους (Δημητρίου και συν., 2014). «Βασικό 

εργαλείο για τη διδασκαλία αποτελεί το Βιβλίο Επικοινωνίας, ένα ντοσιέ όπου 

περιέχει εικόνες, φωτογραφίες και σύμβολα, συνήθως πλαστικοποιημένα τα 

οποία τοποθετούνται πάνω σε μια ταινία βέλκρο και παρέχεται η δυνατότητα 

μεταφοράς του» (Στεφανή, 2020, σελ.13). Το PECS αποτελείται από έξι  

στάδια τα οποία πραγματοποιούνται με συγκεκριμένη ίδια σειρά κάθε φορά: 

1ο στάδιο, όπου ζητάει και ανταλλάσσει το άτομο διάφορες εικόνες που 

απεικονίζουν αντικείμενα ή καταστάσεις με τον συνδιαλεγόμενο του, 2ο 

στάδιο, όπου γίνεται «απόσταση και επιμονή για γενίκευση της δεξιότητας 

αιτήματος σε διαφορετικά μέρη και αποστάσεις», 3ο στάδιο, όπου το άτομο 

πρέπει να διακρίνει και να ξεχωρίσει δύο ή περισσότερες εικόνες μεταξύ τους, 

4ο στάδιο, όπου το άτομο πρέπει να συνθέση μια πρόταση χρησιμοποιώντας 

την εικόνα που αναγράφει το ρήμα «θέλω» συνδυάζοντάς την με μια εικόνα 

με το αντικείμενο που επιθυμεί, 5ο στάδιο, όπου πρέπει να είναι σε θέση να 

απαντάει στην ερώτηση «Τι θέλεις;» που θα του κάνει ο συνδιαλεγόμενός του 

και 6ο στάδιο, όπου το άτομο πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να σχολιάσει 

και να περιγράψει τις εικόνες και να δίνει απάντηση σε ερωτήσεις όπως «Τι 

βλέπεις;» ή «Τι είναι αυτό;» (Στεφανή, 2020, σελ.13). Τέλος, φαίνεται μέσα 

από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ως 

προς την επικοινωνία-ομιλία τόσο των παιδιών προσχολικής ηλικίας όσο και 
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των ατόμων που βρίσκονται στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή (Δημητρίου 

και συν., 2014).  

4. Το πλαίσιο επικοινωνίας SPELL (Structure Positive Empathy Low arousal 

Links): Με τη δημιουργία αυτού του πλαισίου, που δημιουργήθηκε από την 

Εθνική Οργάνωση Αυτιστικών της Μεγάλης Βρετανίας, σκοπός ήταν να 

υπάρξει ένας τρόπος με τον οποίο να μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι 

και οι οικογένειες των ατόμων με ΔΑΦ τις ανάγκες και τις σκέψεις τους, να 

μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να ενισχύσουν τις δυνατότητες και 

τα χαρίσματα αυτών των παιδιών και να μειώσουν εκείνες τις συμπεριφορές-

τρόπους που επιφέρει, ίσως, η διαταραχή αυτή (Δημητρίου και συν., 2014). 

Το πλαίσιο αυτό έχει ως βάση του, όπως γίνεται αντιληπτό κι από τα αρχικά 

του γράμματα, 1. τη δομή (π.χ. δραστηριότητες που θα οδηγήσουν το παιδί-

ενήλικα στην «ανεξαρτησία» του, στη μείωση της προσκόλλησής του σε 

αντικείμενα/πρόσωπα/καταστάσεις και στη δημιουργία ενός οικείου 

περιβάλλοντος, όπου εκείνα θα μάθουν να λειτουργούν με ή χωρίς την 

βοήθεια των άλλων) (Δημητρίου και συν., 2014), 2. τις προσδοκίες (π.χ. οι 

ειδικοί πρέπει να θέτουν υψηλούς αλλά ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους 

στόχους για το παιδί, να έχουν προσδοκίες από αυτό και να προσπαθούν να 

φτάσουν σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο γίνεται, να ενισχύουν τις 

δεξιότητες-ικανότητές του και να αναπτύξουν στο παιδί το αίσθημα της 

αυτοπεποίθησης και της προσπάθειας) (Δημητρίου και συν., 2014), 3. το 

αίσθημα της ενσυναίσθησης (π.χ. ο ειδικός που ασχολείται με το παιδί με 

ΔΑΦ θα πρέπει να προσπαθήσει να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του 

παιδιού, να προσπαθήσει να κατανοήσει όλα εκείνα που του αρέσουν ή δεν 

του αρέσουν, που του κεντρίζουν το ενδιαφέρον ή που τον κάνουν να 

βαριέται, που τον ενθουσιάζουν ή που τον στεναχωρούν και με βάση αυτά να 

δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ τους και να συνεχίσει την παρέμβαση) 

(Δημητρίου και συν., 2014), 4. την «ήπια διέγερση» (π.χ. ένας χώρος 

δομημένος σωστά για τις ανάγκες του παιδιού, ο οποίος δεν θα του αποσπά 

την προσοχή, δεν θα τον αγχώνει, δεν θα τον «τρελαίνει» και γενικότερα δε 

θα του δημιουργεί οποιοδήποτε είδους πρόβλημα ή δυσκολία την ώρα της 

παρέμβασης) (Δημητρίου και συν., 2014) και 5. τους δεσμούς (π.χ. το παιδί-

ενήλικας με ΔΑΦ, οι ειδικοί θεραπευτές, η οικογένεια ή οι φροντιστές των 

παιδιών με ΔΑΦ, θα πρέπει να δημιουργήσουν μια σχέση επικοινωνίας, 
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κατανόησης και αλληλοβοήθειας, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει η κάθε 

παρέμβαση να υλοποιηθεί σωστά, ήρεμα, αρμονικά και να έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα στο τέλος) (Δημητρίου και συν., 2014).  

Εκτός από τα διάφορα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που 

ακολουθούνται και εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παιδιών με διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών, όπως 

είναι π.χ. η παράλληλη στήριξη των παιδιών με ΔΑΦ καθώς με βάση τον νόμο υπ’ 

αριθ. 3699 - (ΦΕΚ Α 199/02.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», τα παιδιά που έχουν διαγνωσθεί είτε 

στο φάσμα του αυτισμού είτε με οποιαδήποτε άλλη διαταραχή, σύνδρομο, αναπηρία 

ή μαθησιακή δυσκολία, μπορεί να φοιτήσουν σε τάξη γενικής εκπαίδευσης, σε τάξη 

με τη βοήθεια παράλληλης στήριξης, σε τμήμα ένταξης, σε Ειδικά σχολεία ή 

κάνοντας μάθημα στο σπίτι με έναν δάσκαλο (Μαστρογιάννης & Ξανθοπούλου, 

2015). Επιπλέον, θεραπείες μέσω πολλών ειδών τέχνης εφαρμόζονται σε αρκετές 

περιπτώσεις ατόμων με ΔΑΦ π.χ. μουσικοθεραπεία, όπου το παιδί εκτός ότι 

χαλαρώνει, μαθαίνει ονομασίες οργάνων, μαθαίνει να παίζει κάποιο όργανο, 

κοινωνικοποιείται, εκφράζεται, αναπτύσσει τις κινητικές του δεξιοτήτες, επικοινωνεί 

κ.ά. (Καραγιαννίδου, 2020). Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων των παιδιών και στη μείωση των προβλημάτων-δυσκολιών που αυτά 

εμφανίζουν, συμβάλλει και η χορήγηση βιταμινών και η χορήγηση φαρμάκων 

ειδικών, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ατόμου και η λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία και η μέθοδος με τις «κοινωνικές ιστορίες» καθώς και τα τεχνολογικά 

μέσα και η χρήση τους (Παπαδογιωργάκη, 2014).  

Οποιαδήποτε παρέμβαση ή τρόπος προσέγγισης χρησιμοποιηθεί για τη περίπτωση 

του κάθε παιδιού υπάρχουν κάποια κριτήρια με βάση τα οποία η κάθε οικογένεια 

επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν και τους ειδικούς με τους οποίους θα 

συνεργαστούν, προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί τους (Νότας, χ.χ.). Πιο 

συγκεκριμένα, τέτοια κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:  

1. Τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού για το οποίο δημιουργούμε και 

αποφασίζουμε την παρέμβαση-προσέγγιση που θα ακολουθηθεί (Νότας, χ.χ.). 
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2. Ο βαθμός και η συχνότητα κατά την οποία παρουσιάζονται τα συμπτώματα-

χαρακτηριστικά της κάθε διαταραχής-συνδρόμου-δυσκολίας στο άτομο  

(Νότας, χ.χ.).  

3. Οι ικανότητες του παιδιού (Νότας, χ.χ.).  

4. Η στοχοθεσία της κάθε παρέμβασης-προσέγγισης κι αν ταιριάζει στους 

στόχους που επιθυμεί και χρειάζεται να επιτύχει η οικογένεια μαζί με τους 

ειδικούς θεραπευτές (Νότας, χ.χ.).  

5. Εάν η συγκεκριμένη παρέμβαση «ταιριάζει με το προσωπικό στυλ, τις ιδέες, 

τη φιλοσοφία των γονέων και των θεραπευτών-εκπαιδευτών» (Νότας, χ.χ., 

σελ.46). 

6. Το πόσο κοστοβόρα είναι η κάθε παρέμβαση κι αν μπορεί να ανταπεξέλθει 

οικονομικά η οικογένεια του παιδιού (Νότας, χ.χ.).  

Είναι σημαντικό να γνωστοποιείται από την αρχή στην οικογένεια ή τους 

φροντιστές του παιδιού ότι η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος δεν είναι μια 

διαταραχή όπου με την εφαρμογή μιας παρέμβασης ή με την χορήγηση φαρμάκων 

σταματάει να υφίσταται ούτε θεραπεύεται ολοκληρωτικά το άτομο, αλλά ότι με 

την συμβολή των ειδικών θεραπευτών και τις προσεγγίσεις που αυτοί θα 

χρησιμοποιήσουν, θα μειωθούν αρκετές ανεπιθύμητες συμπεριφορές και θα 

ενισχυθούν οι θεμητές (Παπάζογλου, 2014).  

 

Κεφάλαιο 2: Η σημασία της οικογένειας και η σύγκριση του 

γονεϊκού ρόλου ανάμεσα σε οικογένειες με τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρίες 
 

Ο θεσμός της οικογένειας ανά τα χρόνια, αν και έχει αλλάξει μορφή  

(πυρηνική, μονογονεϊκή, εκτεταμένη, κίμπουτς –κυρίως στην Ισραηλινή κοινωνία- 

κ.ά. (Muncie et al., 2008)) παραμένει ως ένας σημαντικός παράγοντας για την 

ανατροφή και την ορθή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός παιδιού (Μουδατσάκης, 

1995). Η ανάπτυξη αυτή αφορά τους τομείς της πνευματικής, σωματικής και ψυχικής 

υγείας του παιδιού (Μουδατσάκης, 1995).  
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 Προβλήματα και δυσκολίες, όπως είναι αναμενόμενο, αντιμετωπίζουν όλες οι 

οικογένειες, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρίες. Η μόνη διαφορά, τις περισσότερες φορές, έγκειται στον βάθμο, 

στη σοβαρότητα και την συχνότητα ύπαρξης των προβλημάτων αυτών που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι γονείς με ένα ΑμΕΑ στους κόλπους της. Παρόλα αυτά, είτε 

πρόκειται για ένα τυπικώς αναπτυσσόμενο παιδί είτε για ένα παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες, ο ρόλος που καλούνται οι γονείς να αναλάβουν και 

η σπουδαιότητα αυτού είναι ίδιος.  

 Αρκετές είναι οι φορές που τα παιδιά με κάποιο σύνδρομο, διαταραχή, 

αναπηρία ή άλλου είδους δυσλειτουργία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς ή 

καθόλου, στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά 

(Czapanskiy, 2013). Σε πολλές περιπτώσεις σχολείων και εκπαιδευτικού προσωπικού 

δεν ακολουθείται ο «Καθολικός Σχεδιασμός Μάθησης», όπως θα έπρεπε να γίνεται κι 

έτσι αρκετά παιδιά δεν έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης, ανεξάρτητα με τις δυσκολίες 

και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν (Χρυσόμαλλος, 2019). Ο 

«Καθολικός Σχεδιασμός» ή «Σχεδιασμός για όλους» ή «Συμπεριληπτικός 

Σχεδιασμός» (Darrow, 2010, σ.43) είναι ένας τρόπος εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

δημιουργήθηκε με στόχο να διευκολύνει την εκπαιδευτική διδασκαλία, ώστε όλοι οι 

μαθητές/-τριες σε μια τάξη, ανεξαρτήτως μαθησιακών δυσκολιών ή όχι, να μπορούν 

να συμμετέχουν ισότιμα την ώρα του μαθήματος (Ακογιούνογλου, Χαλκιαδάκη, & 

Νικολάου, 2019). Όλα τα παιδιά, λοιπόν, μέσω αυτού του σχεδιασμού έχουν την ίδια 

πρόσβαση στην μάθηση, κάτι το οποίο πάντα ήταν πρόκληση για τις κοινωνίες 

(Roski, Walkowiak, & Nehring, 2021). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

UNESCO και τους στόχους που έχει θέσει στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέχρι το 2030 

όλα τα συστήματα εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να έχουν προσαρμοστεί 

με τον τρόπο της συνεκπαίδευσης και της ίσης μάθησης των παιδιών, ανεξάρτητα των 

δυσκολιών-διαφορών που μπορεί αυτά να παρουσιάζουν (Roski et al., 2021). Ο 

«Καθολικός Σχεδιασμός (Universal Design for Learning)» έχει αποδειχθεί ότι δεν 

είναι ωφέλιμος μόνο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και για τα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά (Roski et al., 2021). Επιπροσθέτως, κατά την 

πανδημία COVID-19 όλο και περισσότεροι προσπάθησαν να υιοθετήσουν αυτό το 

είδος εκπαιδευτικής προσέγγισης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία 

μάθησης σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες (Roski et al., 2021). 
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Αυτός ο τρόπος εκπαιδευτικής προσέγγισης δημιουργήθηκε στηριζόμενος σε 

διάφορα ευρήματα νευροεπιστημονικών μελετών που σχετίζονται με τα τρία δίκτυα 

μάθησης, τα οποία δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους και 

είναι τα εξής: 1) «το δίκτυο της αναγνώρισης», που σχετίζεται με τους τρόπους με 

τους οποίους οι μαθητές/-τριες προσλαμβάνουν και αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες 

που δέχονται (Ακογιούνογλου και συν., 2019) 2) «το δίκτυο της αναπαράστασης», 

που αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν όλες εκείνες τις 

πληροφορίες που έχουν λάβει (Ακογιούνογλου και συν., 2019) και 3) «το 

συναισθηματικό δίκτυο», το οποίο επικεντρώνεται στην πληθώρα των τρόπων με 

τους οποίους τα παιδιά συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία (Ακογιούνογλου και 

συν., 2019). Εν κατακλείδι, ο συγκεκριμένος τρόπος μάθησης και εκπαίδευσης 

υπόσχεται ένα ενιαίο και ισότιμο περιβάλλον μάθησης και εκπαιδευτικό υλικό για 

όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως δυσκολιών ή μη που αυτοί μπορεί να παρουσιάζουν 

(Edyburn, 2021).  

Οι δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς με παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία δεν αφορούν μόνο τον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά 

και άλλους τομείς. Μερικές από τις δραστηριότητες και δράσεις που επιφορτίζουν 

τον ρόλο  του γονέα με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η συμμετοχή σε 

οργανώσεις γονέων, η οργάνωση σε υπηρεσίες υποστήριξης  και  παρέμβασης, η 

εκπαίδευση ως θεραπευτές και συνθεραπευτές των παιδιών τους, ο αγώνας τους ως 

πολίτες για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων υπέρ των παιδιών τους με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Τις περισσότερες φορές, οι 

γονείς αυτοί προβληματίζονται και αγχώνονται, περισσότερο από ότι οι γονείς με 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, διότι νιώθουν ότι οι κοινωνίες και ο τρόπος που είναι 

δομημένες δεν είναι βοηθητικές και πλήρως υποστηρικτικές για τα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες, με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται και να μην 

μπορούν να ενταχθούν με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο (Γενά & Μπαλαμώτης, 

2013). Το άγχος και η εξουθένωση των γονέων με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία σχετίζεται με την ανατροφή, την εκπαίδευση, την προσπάθεια 

ένταξης, την αποφυγή της περιθωριοποίησής του ίδιου όσο και της οικογένειας στο 

σύνολό της (δηλαδή τις σχέσεις με τα αδέλφια, με το στενό οικογενειακό περιβάλλον 

αλλά και τους πολιτισμικούς παράγοντες), τις οικονομικές επιβαρύνσεις καθώς και 

όλες εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες καταλήγουν να επηρεάζουν τόσο την 
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ψυχική όσο και την σωματική υπόσταση των γονέων, καθώς οι ρυθμοί της ζωής τους 

και οι υποχρεώσεις τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε ο Seymour και οι συνεργάτες 

του, το 2013, χρησιμοποιώντας ως δείγμα συλλογής δεδομένων πενήντα μητέρες που 

είχαν παιδί με ΔΑΦ ηλικίας 2-5 ετών, προκειμένου να εξετάσουν τα επίπεδα 

κόπωσης τους, έδειξαν τα αποτελέσματα ότι οι μητέρες με παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού παρουσιάζουν υψήλα επίπεδα κούρασης (Βαγιάννου, 2021). Η κόπωση 

αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν δυσκολίες ως προς 

την συμπεριφορά τους και συνδέεται/αυξάνεται περισσότερο, καθώς οι μητέρες 

βιώνουν και έντονο στρες και άγχος, ταυτόχρονα (Βαγιάννου, 2021). Επιπλέον, σε 

άλλες έρευνες που έχουν υλοποιηθεί διεθνώς (Giovagnoli et al., 2015, Thullen, & 

Bonsall, 2017, Argumedes et al., 2018 κ.ά.) έχει προκύψει από τα ευρήματα ότι οι 

οικογένειες έχοντας ένα παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

αντιμετωπίζουν χρόνιο άγχος, του οποίου αυξάνονται τα επίπεδα κάθε φορά ανάλογα 

με «τις αναπτυξιακές κρίσεις στη ζωή του παιδιού, όπως είναι η έναρξη της σχολικής 

φοίτησης, η αλλαγή σχολικής βαθμίδας, η εφηβεία» (Τσιώκα, 2020, σελ.14).  

Επιπροσθέτως, οι δύο τύποι οικογενειών διαφοροποιούνται και ως προς τις 

οικονομικές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται και προκύπτουν από την διάγνωση 

του παιδιού με κάποια διαταραχή, σύνδρομο, δυσλειτουργία, αναπηρία (Γενά & 

Μπαλαμώτης, 2013). Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς 

έχοντας ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία είναι πολύ 

περισσότερες από αυτές των οικογενειών με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και θα 

αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό, σε επόμενο κεφάλαιο αυτής της εργασίας.  

 

Κεφάλαιο 2.1: Συναισθηματικά στάδια γονέων έως την αποδοχή του παιδιού 

τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία 
 

 Όπως είναι αναμενόμενο οι γονείς οι οποίοι λαμβάνουν κάποια διάγνωση 

διαταραχής, συνδρόμου, αναπηρίας, μαθησιακής ή οποιαδήποτε άλλης δυσκολίας του 

παιδιού τους, περνούν από διάφορες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Δεν έχουν 

προετοιμαστεί ψυχολογικά ή εμπειρικά ή γνωσιακά για την έλευση και την 

διαχείριση ενός ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Για τον λόγο 

αυτόν, τις περισσότερες φορές, οι γονείς βιώνουν διάφορα συναισθήματα και 
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περνούν από ορισμένα στάδια όπως είναι 1. το στάδιο όπου η οικογένεια βιώνει το 

πρώτο σοκ της διάγνωσης του παιδιού τους (Σαράκη, 2015), 2. το στάδιο κατά το 

οποίο οι γονείς βρίσκονται σε άρνηση και δεν αποδέχονται αυτή τη διάγνωση 

(Σαράκη, 2015), 3. το στάδιο στο οποίο οι δυο γονείς νιώθουν ενοχές για αυτό που 

συμβαίνει στο παιδί και τους ίδιους (Σαράκη, 2015), 4. το στάδιο όπου βιώνουν ένα 

είδος πένθους (Σαράκη, 2015) και 5. το τελευταίο, συνήθως, στάδιο όπου οι γονείς 

αποδέχονται τη κατάσταση του παιδιού τους και προσπαθούν μέσα από πολλές 

ενέργειες να το βοηθήσουν σε όποιους τομείς χρειάζεται (Σαράκη, 2015). Τα στάδια 

αυτά ή η σειρά εμφάνισής τους δεν είναι πάντα ίδια σε όλους τους γονείς και για τον 

λόγο αυτό τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

 Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο οι γονείς οι οποίοι λαμβάνουν μια διάγνωση για 

το παιδί τους να την αμφισβητούν και να ζητούν να γίνει επαναξιολόγηση είτε στον 

ίδιο είτε σε άλλον γιατρό ή ειδικό (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Επίσης, ορισμένα 

από τα συναισθήματα που βιώνουν αυτοί οι γονείς είναι αυτά του φόβου, της 

λύπησης από τους άλλους, της ντροπής, της περιθωριοποίησης από το υπόλοιπο 

οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον τους κ.ά. (Κορνηλάκη, Κυπριωτάκη & 

Μανωλίτσης, 2010). Όπως αναφέρει και η Συνοδινού (2014β) οι οικογένειες που 

στους κόλπους τους έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά με κάποια ειδική εκπαιδευτική 

ανάγκη/αναπήρια, βιώνουν μια δύσκολη και περίπλοκη συναισθηματική κατάσταση, 

με εναλλαγές στα συναισθήματα και τις διαθέσεις τους, με μια συνεχόμενη φροντίδα 

προς το παιδί, με ένα διαρκές άγχος και αυτό πολλές φορές, κυρίως στις γυναίκες 

λόγω της περισσότερης ενασχόλησής τους με το παιδί, οδηγεί σε κατάθλιψη 

(Σαράκη, 2015). Τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν γίνει σχετικά με τα 

συναισθήματα που νιώθουν οι γονείς από την διάγνωση του παιδιού τους, έχουν 

δείξει ότι αρκετές είναι οι φορές όπου οι γονείς νιώθουν ότι για αυτό που τους συνέβη 

φταίνε οι γιατροί και οι ειδικοί (Broomhead, 2013).  

 Έχουν υλοποιηθεί αρκέτες έρευνες ανά τα χρόνια οι οποίες ασχολούνται με 

την επίδραση που έχει στην ψυχολογία των μητέρων και των πατέρων η γέννηση ενός 

παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά 

τη μητέρα, όπου από βιολογικής άποψης είναι η πρώτη που έρχεται σε επαφή με το 

μωρό και συνδέεται μαζί του, καθώς το κυοφορεί για διάστημα εννέα μηνών, είναι 

αυτή που από την πρώτη στιγμή το φροντίζει και στρέφει όλη την προσοχή της πάνω 

του (Σαράκη, 2015). Νιώθει θλίψη και πόνο, κάτι το οποίο κάποιες φορές είναι σε 
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θέση να διαχειριστεί και κάποιες άλλες όχι (Σαράκη, 2015). Ορισμένες φορές, οι 

μητέρες με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαγιγνώσκονται με κατάθλιψη 

και νευρικούς κλονισμούς, καθώς από την συνεχή φροντίδα του παιδιού της νιώθει 

ψυχολογικά και σωματικά εξουθενωμένη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αποκόπτεται από τον κοινωνικό και οικογενειακό της περίγυρο (Σαράκη, 2015). 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Beckman (1983) οι οικογένειες που 

αποτελούνταν και από τους δύο γονείς (μητέρα-πατέρα) μπορούσαν να διαχειριστούν 

καλύτερα και αποτελεσματικότερα τη περίπτωση του παιδιού τους με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, συγκριτικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες ή με τις 

οικογένειες που αντιμετώπιζαν προβλήματα με τον/την σύζυγό τους (Σαράκη, 2015).  

 Οι γονείς μετά τη διάγνωση που θα λάβουν για τη κατάσταση του παιδιού 

τους, νιώθουν ότι εάν συνεργαστούν αρμονικά με τους ειδικούς θεραπευτές και εάν 

προσφέρουν στο παιδί τους όλες τις απαραίτητες, για εκείνο, θεραπείες-παρεμβάσεις-

προσεγγίσεις, τότε εκείνο θα θεραπευτεί εντελώς και θα γίνει ένα τυπικώς 

αναπτυσσόμενο παιδί (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Όταν το αντιληφθούν αυτό οι 

ειδικοί, θα πρέπει αμέσως να εξηγήσουν στην οικογένεια ότι κάτι τέτοιο δεν 

υφίσταται κι ότι οι θεραπείες και οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα επιφέρουν 

βελτίωση στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση του παιδιού τους, χωρίς αυτή, όμως, να 

σταματήσει να υφίσταται (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Είναι απαραίτητο και 

ωφέλιμο να ενημερωθούν σφαιρικά οι γονείς από τους ειδικούς, για την διαταραχή, 

αναπηρία, σύνδρομο ή δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί τους, προκειμένου να 

υπάρξει γρήγορη ανταπόκριση και πιο γρήγορη αποδοχή του από την οικογένεια 

(Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Δεν θα πρέπει να θεωρούμε εύκολη ή δεδομένη τη 

διαδικάσια της αποδοχής του παιδιού από τους γονείς και την προσαρμογή τους με 

την κατάσταση του. Χρειάζεται χρόνος, επιμονή, υπομονή, ενημερώση, ειλικρίνεια, 

σεβασμός, κατανόηση, στήριξη και εμπιστοσύνη από την οικογένεια προς και από 

τους ειδικούς θεραπευτές. Οι οικογένειες που στους κόλπους τους έχουν ένα ή 

περισσότερα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία θα πρέπει σε όλο 

αυτό το «ταξίδι» από τη γέννηση και τη διάγνωση μέχρι την προσαρμογή-αποδοχή 

του παιδιού τους να αισθάνονται ότι δεν στιγματοποιούνται ούτε περιθωριοποιούνται 

από τον υπόλοιπο περίγυρό τους, ότι έχουν δίπλα τους, τους κατάλληλους ανθρώπους 

οι οποίοι θα βοήθησουν όπου και όπως χρειαστεί τόσο το παιδί τους όσο και τους 

ίδιους.  
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Κεφάλαιο 2.1.1: Γονεϊκό άγχος και γονεϊκή εξουθένωση που βιώνουν οι γονείς 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία 
 

 Όλοι όσοι έχουμε γεννηθεί μας έχουν φέρει στη ζωή οι γονείς μας και οι 

περισσότεροι από τον πληθυσμό των ανθρώπων κάποια στιγμή γίνονται γονείς 

(Bornstein, 2020). Σύμφωνα με τους ανθρώπους που έχουν γίνει γονείς, η εμπειρία 

αυτή κι αυτό το «ταξίδι» δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο (Bornstein, 2020). 

Ο ρόλος του γονέα συνεπάγεται με πρωτόγνωρα συναισθήματα χαράς, 

ενθουσιασμού, ικανοποίησης, αλλά πολλές φορές φέρνει δυσκολίες, προκλήσεις και 

κάποιες φορές, απογοητεύσεις (Bornstein, 2020). Πρόκειται για έναν ρόλο ζωής που 

δεν τελειώνει ποτέ, ακόμα κι όταν το παιδί ενηλικιωθεί και δημιουργήσει δική του 

οικογένεια. Καθημερινά οι γονείς είναι εκείνοι όπου έρχονται αντιμέτωποι με την 

ανατροφή των παιδιών τους, την ανάπτυξή τους –σωματική και πνευματική-, τις 

δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν, τις αλλαγές που βιώνουν στη ψυχολογία και στη 

συμπεριφορά τους, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους (Bornstein, 2020). Κάποιες 

μέρες είναι πιο εύκολες από άλλες και οι γονείς νιώθουν επαρκείς και ικανοποιημένοι 

από τη γονική τους μέριμνα προς το παιδί τους. Άλλες φορές πάλι οι γονείς νιώθουν 

ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες και τις αλλαγές που 

παρουσιάζουν τα παιδιά τους και νιώθουν, επίσης, εξουθενωμένοι (Bornstein, 2020).  

 Όταν οι γονείς φτάσουν σε σημείο να μην μπορούν να διαχειριστούν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα όλους εκείνους τους παράγοντες που τους δημιουργούν 

άγχος και εξουθένωση και σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών τους, τότε είναι 

πολύ πιθανόν να εμφανίσουν «γονική εξουθένωση» (Mikolajczak, Gross, & Roskam, 

2019). Αυτός ο όρος της «γονικής εξουθένωσης (parental burnout)» περιγράφει μια 

κατάσταση που βιώνουν οι γονείς ως προς την εκπλήρωση του ρόλου τους, καθώς 

νιώθουν 1. εξουθενωμένοι-εξαντλημένοι σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους 

(Mikolajczak & Roskam, 2020), 2. συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι από εκείνα 

(Mikolajczak & Roskam, 2020) και 3. μη ικανοποιημένοι από τον γονεϊκό τους ρόλο 

(Mikolajczak & Roskam, 2020). Η «γονική εξουθένωση» παρουσιάζεται  ως 

αποτέλεσμα μιας σοβαρής και χρόνιας εξάντλησης και αγχώδους κατάστασης που 

αισθάνονται οι γονείς από την φροντίδα του παιδιού τους (Super & Harkness, 2020). 

Το συναίσθημα αυτό δεν το ζουν μόνο οι οικογένειες με παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, αλλά και οι γονείς των τυπικά  αναπτυσσόμενων 

παιδιών. Περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης αυτού του είδους εξουθένωσης, έχουν 
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οι γονείς εκείνοι όπου τους χαρακτηρίζει η τελειομανία, η χαμηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη, η χαμηλή αυτοπεποίθηση ως προς την αποτελεσματική φροντίδα του 

παιδιού, η ηλικία του γονέα, το μορφωτικό του επίπεδο, το οικονομικό του εισόδημα, 

η κρατική βοήθεια που λαμβάνει, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του, ο 

αριθμός των παιδιών, η ποιότητα της συζυγικής-συντροφικής σχέσης του, ο τύπος της 

οικογένειας του π.χ. μονογονεϊκή, πυρηνική κ.λπ. κ.ά. (Super & Harkness, 2020). 

Επίσης, βασικό ρόλο στην εμφάνιση γονικής εξουθένωσης έχει και το πολιτιστικό-

πολιτισμικό υπόβαθρο των γονέων, καθώς σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένας άλλος 

ορισμός του «καλού γονέα» (Super & Harkness, 2020).  

Αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε ακόμα περισσότερο σε οικογένειες εν 

μέσω της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19 που ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζει να 

υπάρχει ακόμη και σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να περιορίσει 

τους γονείς με τα παιδιά τους για πολλές ώρες και μέρες μέσα στο σπίτι (Mikolajczak 

& Roskam, 2020). Αρκετές χώρες παγκοσμίως, ως μέτρο πρόληψης του κορωνοϊού 

και της εξάπλωσής του, έλαβαν δραστικά μέτρα όπως χρήση μάσκας, χρήση 

αντισυπτικού, διατήρηση αποστάσεων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, 

απομόνωση, κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων, δομών και φορέων κ.ά. (Sahithya, 

Kashyap, & Roopesh, 2020). Αυτό πέρα από οικονομικές, κοινωνικές, 

επαγγελματικές επιπτώσεις είχε και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων 

και ενηλίκων (Sahithya et al., 2020). Υπήρξε αυξημένο άγχος, αγωνία, εξουθένωση, 

προβλήματα ύπνου, μη παραγωγικότητα, αποξένωση και προβλήματα-συγκρούσεις 

των διαπροσωπικών σχέσεων των ανθρώπων (Sahithya et al., 2020). Οι γονείς, για 

πρώτη φορά, βρέθηκαν κλεισμένοι σπίτια τους με τους συντρόφους-συζύγους τους 

και τα παιδιά τους, καθώς οι χώροι εργασίας ήταν κλειστοί όπως, επίσης, και τα 

σχολεία (Sahithya et al., 2020). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι γονείς με ή χωρίς παιδιά 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία να νιώσουν ότι ο ρόλος τους είναι ακόμα 

περισσότερο επιβαρυμένος, με περισσότερο άγχος και αβεβαιότητα, με λιγότερα 

αποθέματα ενέργειας και κουράγιου κι έτσι, να φθάσουν πιο εύκολα στο στάδιο της 

γονικής εξουθένωσης (Sahithya et al., 2020).  

Ειδικότερα οι οικογένειες με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς-

προσαρμοστικότητας αντιμετωπίζουν, συνήθως, περισσότερες προκλήσεις 

καθημερινώς και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους είτε σε περιόδους 
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πανδημίας είτε σε φυσιολογικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεριφορικά, 

αυτά, προβλήματα των παιδιών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ψυχική υγεία των 

γονέων καθώς, επίσης, και την γονική φροντίδα τους (Rahman & Jermadi, 2021). 

Επιπλέον, μέσα από έρευνα που έχει γίνει έχει αποδειγχθεί ότι ιδιαίτερα οι γονείς 

παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

άγχους και στρες συγκριτικά με τους γονείς των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών ή 

των παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με κάποια άλλη διαταραχή, αναπηρία, σύνδρομο 

π.χ. το σύνδρομο Down, όπως, επίσης, είναι πιθανόν να εμφανίσουν κατάθλιψη  

(Rahman & Jermadi, 2021). Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα υψηλά επίπεδα 

άγχους και εξουθένωσης που βιώνουν οι γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία ενισχύουν και επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα 

συμπεριφοράς των παιδιών τους, καθώς εκείνοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά (Shawler & Sullivan, 2017).  

Επιπρόσθετα, οι γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία νιώθουν άγχος και αβεβαιότητα για την μόρφωση που θα λάβει το 

παιδί τους, για την παροχή κρατικής μέριμνας, για την αυτονομία ή μη των παιδιών 

τους, για το μέλλον τους όσο βρίσκονται στη ζωή εκείνοι αλλά κι όταν εκείνοι 

φύγουν από την ζωή (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις και ακόμα 

περισσότερο η σχέση μεταξύ γονέα-παιδιού είναι αμφίδρομες, χρειάζονται σεβασμό, 

εμπιστοσύνη, δουλειά, αλληλοβοήθεια και κατανόηση ώστε να μπορέσουν να 

εξελιχθούν και να προσφέρουν ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια. Κι αν 

ακόμα, κάποιες φορές, ο ρόλος των γονέων γίνεται δύσκολος και περισσότερο 

απαιτητικός, είναι σημαντικό οι γονείς να το αντιλαμβάνονται εγκαίρως και να 

αναζητούν την κατάλληλη βοήθεια είτε για εκείνους είτε για τα παιδιά τους.  

 

Κεφάλαιο 2.2: Τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής υποστήριξης στους γονείς 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, οι οικογένειες (γονείς και 

αδέρφια) των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα άγχους συγκριτικά με τις οικογένειες που μεγαλώνουν τυπικώς 

αναπυτσσόμενα παιδιά. Το άγχος αυτό μπορεί να αφορά την υγεία του παιδιού τους, 
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τις επιπρόσθετες ευθύνες-φροντίδα, το εισόδημα τους καθώς, επίσης, και τις 

διαθέσιμες υπηρεσίες (Terreault, Blais-Michaud, Deschenes, Beaupre, Gascon, 

Boucher, & Carriere, 2014). Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του Καναδά το 

2001, οι οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία δεν 

λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη και κάτι τέτοιο καθιστά αναγκαία την 

δημιουργία και παροχή φορέων-δομών υποστήριξης (Terreault et al., 2014).  

 Σύμφωνα με τον House (1981) η κοινωνική υποστήριξη χωρίζεται σε 4 

κατηγορίες:  

1. «Συναισθηματική υποστήριξη» η οποία παρέχει στους γονείς ενσυναίσθηση, 

αγάπη, φροντίδα και εμπιστοσύνη (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008).  

2. «Οργανική υποστήριξη» η οποία παρέχει υλικά αγαθά ή τις κατάλληλες και 

απαραίτητες υπηρεσίες στα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη (Glanz et al., 

2008).  

3. «Ενημερωτική υποστήριξη» η οποία παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές, 

πληροφορίες και προτάσεις τις οποίες χρειάζεται ένα άτομο για να μπορέσει 

να ανταπεξέλθει σε πιθανά προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να  

αντιμετωπίζει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Glanz et al., 2008).  

4. «Υποστήριξη αξιολόγησης» η οποία παρέχει πληροφορίες, ανατροφοδότηση 

και επιβεβαίωση που απαιτούνται για την αξιολόγηση (Glanz et al., 2008).  

Μέσα από διάφορες μελέτες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει ότι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας, προκειμένου να μειωθεί το άγχος και η απομόνωση που 

βιώνουν, συγκεκριμένα, οι γονείς με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι η 

«κοινωνική υποστήριξη» (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

 Τι είναι, όμως, η κοινωνική υποστήριξη και πώς την βιώνουν οι ίδιοι οι 

γονείς;  

 Ο ορισμός της κοινωνικής υποστήριξης αφορά μια δομή η οποία απαρτίζεται 

από άτομα τα οποία δημιουργούν μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας, 

υποστηρικτηκότητας και δεκτικότητας (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια κατά την οποία οι γονείς χρησιμοποιούν αυτή τη 

«δομή» π.χ. ορισμένοι γονείς ξεκινούν αυτό το είδος υποστήριξης χωρίς να 

προσδιορίσουν το ακριβές χρονικό περιθώριό που θα διαρκέσει ενώ άλλοι το 

χρειάζονται για μια μεμονωμένη χρονική στιγμή (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Η 
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κοινωνική υποστήριξη στοχεύει στη θετική ενίσχυση της ψυχολογίας και των 

συναισθημάτων των γονέων, στην ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τη 

διαταραχή, το σύνδρομο ή τη δυσκολία του παιδιού τους, έτσι ώστε να το μάθουν 

καλύτερα και να μπορέσουν να το βοηθήσουν πιο ουσιαστικά, καθώς και στην 

παροχή συμβουλών για την επίλυση «προβλημάτων» που πιθανόν μπορεί να 

δημιουργηθούν στην καθημερινότητα τόσο του παιδιού όσο και των ίδιων (Γενά & 

Μπαλαμώτης, 2013).  

 Υπάρχουν δύο ειδών κοινωνικής υποστήριξης: 1. Επίσημη μορφή κοινωνικής  

υποστήριξης, όπου ειδικοί και εξειδικευμένοι φορείς παρέχουν τη βοήθεια που 

χρειάζονται κάθε φορά οι γονείς (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013) και 2. Ανεπίσημη 

μορφή κοινωνικής υποστήριξης, όπου οι γονείς λαμβάνουν βοήθεια από το 

κοινωνικό-οικογενειακό τους περιβάλλον π.χ. συγγενείς, φίλοι, εκκλησία κ.λπ. (Γενά 

& Μπαλαμώτης, 2013). Είτε οι γονείς λάβουν την επίσημη μορφή κοινωνικής 

υποστήριξης είτε την ανεπίσημη, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η βοήθεια που 

λαμβάνουν είναι ουσιαστική και συμβάλλει στο να φθάσουν στο στάδιο της αποδοχής 

του παιδιού τους πιο εύκολα (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

 

Κεφάλαιο 2.3: Λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής των οικογενειών με παιδί 

στο φάσμα του αυτισμού 
 

 Τα τελευταία χρόνια, αν και όλο και περισσότεροι μελετητές ασχολούνται με 

την διερεύνηση και ανάλυση της ποιότητας ζωής των οικογενειών που στους κόλπους 

τους έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, δεν 

έχει επικρατήσει ένας μόνο ορισμός που να χαρακτήριζει και να περιγράφει τη 

ατομική, αυτή, ποιότητα ζωής (Χατζηθεολόγου, 2019). Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, 

όμως, η ποιότητα ζωής η οποία επηρεάζει την λειτουργία του κάθε ατόμου, 

σχετίζεται με τις σωματικές λειτουργίες, τη ψυχολογική κατάσταση, τις σχέσεις 

μεταξύ του οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και του κοινωνικού, καθώς και τη 

προσωπική ανάπτυξη του (Aktan, Orakci, & Durnali, 2020).  

 Όπως είναι αναμενόμενο, δεδομένου του άγχους, της πίεσης και της 

εξουθένωσης που βιώνουν καθημερινά οι γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία, σχετικά με την εκπαίδευση, την ανατροφή, το μέλλον, τη 

φροντίδα του παιδιού τους, μειώνεται η ποιότητα ζωής τους και δεν νιώθουν την ίδια 
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ικανοποίηση από τη ζωή, συγκριτικά με τους γονείς των τυπικώς αναπτυσσόμενων 

παιδιών (Aktan et al., 2020). Ειδικότερα μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν 

υλοποιηθεί όπως αυτή που έκανε η Eapen, το 2016 ή οι Yamada et al. το 2012 ή οι 

Lee et al. το 2009 ή η Meltzer το 2008 ή οι Allik et al. το 2006 ή οι Mailick et al. το 

2001 κ.ά. όσο αναφορά την επίδραση που έχει η φροντίδα και η ανατροφή ενός 

παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού στη ποιότητα ζωής των γονέων, 

φάνηκε ότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν έχουν καλή ποιότητα ζωής συγκριτικά με 

τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης ή που έχουν διαγνωσθεί με κάποια άλλη 

διαταραχή, σύνδρομο ή δυσκολία/αναπηρία (Σιμίτσης, 2016). Αυτό οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες όπως π.χ. στην έλλειψη απασχόλησης των γονέων κατά τη 

διάρκεια της καθημερινότητάς τους πέρα από την οικογενειακή ρουτίνα, η μη 

κοινωνικά αποδεκτή και αποκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος που συνεπάγεται τον «αποκλεισμό» των γονέων από τις 

κοινωνικές δραστηριότητες, λόγω έντονου άγχους, θυμού, ντροπής εμφανίζουν 

ψυχοσωματικά συμπτώματα οι γονείς κ.λπ. (Τζανακάκη, 2020).  

 Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών, όπου η αναπηρία ή η διαταραχή ή το 

σύνδρομο που έχουν και ανάλογα με τη σοβαρότητα της συμπτωματολογίας που 

εμφανίζουν περιορίζει περισσότερο τους γονείς μέσα στο σπίτι και δεν τους αφήνει 

περιθώρια να ασχοληθούν με κάτι άλλο πέρα από τις οικογενειακές υποχρεώσεις και 

την φροντίδα-ανατροφή του παιδιού τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία 

(Καραγιαννίδης, 2018). Είναι πολύ σημαντικό οι κοινωνίες να βοηθούν στην 

ενίσχυση και στη καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των γονέων τον παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, καθώς έτσι οι ίδιοι οι γονείς θα είναι 

περισσότερο αποτελεσματικοί και με περισσότερη ενέργεια ως προς την ανατροφή 

των παιδιών τους, με αποτελέσμα να έχει θετικό αντίκτυπο και στη συμπεριφορά-

ψυχολογία και του ίδιου του παιδιού (Καραγιαννίδης, 2018). «Η ποιότητα ζωής 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τη ζωή του σε συνάρτηση με 

τις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες που υπάρχουν στο περιβάλλον του. Αυτό 

σημαίνει ότι η ποιότητα ζωής των ατόμων είναι αναγκαίο να διερευνάται με βάση τα 

χαρακτηριστικά που φέρει το πολιτισμικό πλαίσιο» (Μπαρμπούτη-Νάκα, 2019, 

σελ.43-44).  
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Κεφάλαιο 2.4 : Ο αδελφικός δεσμός και η ποιότητα της σχέσης τους 

 

Σε χώρες που συγκαταλέγονται στο Δυτικό κόσμο, για παράδειγμα οι ΗΠΑ, η 

Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

περισσότερα παιδιά έχουν μάθει να μεγαλώνουν και να συμβιώνουν μαζί με τον/τα 

αδελφό/αδέλφια τους (Χάλιος, 2020). Σε αρκετές έρευνες που έχουν γίνει η αδελφική 

σχέση που υπάρχει χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα, μια σχέση σημαντική και 

ισχυρή που συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (Χάλιος, 2020). 

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που ανάμεσα στα αδέλφια υπάρχουν 

καθημερινές και διαφόρων ειδών διαμάχες και αντιζηλίες (Χάλιος, 2020). Είναι 

εμφανές το γεγονός ότι οι αδελφικοί δεσμοί είναι πολύ ισχυροί και μοναδικοί, με 

εύκολες και δύσκολες στιγμές κάτι που αποδεικνύεται κι από τα ίδια τα οικογενειακά 

συστήματα (Φραγγογιάνη, 2016).   

Ο δεσμός αυτός είναι κάποιες φορές πολύπλοκος, αλλά είναι εξίσου πολύ 

σημαντικός και έχει πολλά οφέλη τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για όλη την 

υπόλοιπη οικογένεια (Φραγγογιάνη, 2016). Από την προσχολική μέχρι την ενήλικη 

ζωή των ανθρώπων, δημιουργούνται πολλών και διαφορετικών ειδών σχέσεων 

μεταξύ τους, όμως αυτή που κρατάει μέσα στη διάρκεια των χρόνων, συνήθως, είναι 

αυτή με τα αδέλφια τους (Φραγγογιάνη, 2016). Τα αδέλφια πέρα από τη σχέση που τα 

συνδέει, αποτελούν και τον συνδετικό κρίκο για τους γονείς τους, ακόμα και μετά 

που εκείνοι θα φύγουν από την ζωή (Φραγγογιάνη, 2016). Επίσης, κάτι άλλο που 

ενισχύει περισσότερο αυτή τη σχέση είναι ότι τις περισσότερες φορές, οι οικογένειες 

που έχουν ήδη ένα παιδί κι αποφασίζουν να κάνουν κι άλλο, περνάνε αυτό το στάδιο 

μαζί με το παιδί τους, μοιράζονται τις σκέψεις τους, συζητάνε για το πώς θα είναι η 

ζωή με το νέο μέλος, ακούνε τις σκέψεις και του παιδιού για τον ερχομό αυτόν και 

γενικότερα, προετοιμάζουν τον χώρο και όλα τα μέλη της οικογένειας για το 

νεογέννητο μέλος (Φραγγογιάνη, 2016). Με αυτό τον τρόπο, το παιδί ήδη αρχίζει να 

νιώθει πολύ κοντά με το αδελφάκι του και να βιώνει αισθήματα αγάπης και χαράς για 

εκείνο, πριν ακόμα γεννηθεί (Φραγγογιάνη, 2016). Επίσης, ακόμα κι αν τα ζευγάρια 

αποφασίσουν να χωρίσουν για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, τα παιδιά και ο 

δεσμός μεταξύ τους, συνήθως, δεν αλλάζει, ούτε χαλάει (Φραγγογιάνη, 2016). 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια σχέση ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες, η οποία 
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προσαρμόζεται με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στη ζωή του ενός και του 

άλλου αδελφού (Φραγγογιάνη, 2016).  

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς προτιμούν να κάνουν λίγα 

παιδιά και τα οποία έχουν μικρή ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους (Φραγγογιάνη, 2016). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αδέλφια να δημιουργούν μια πολύ στενή σχέση, ήδη από 

τα παιδικά τους χρόνια, να μεγαλώνουν μαζί, να μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες και 

βιώματα, αντικείμενα όπως παιχνίδια, ρούχα κ.λπ (Κακούρη, 2021). Βέβαια, όπως 

προείπαμε, ο αδελφικός δεσμός είναι και πολύπλοκος, καθώς τα αδέλφια πολλές 

φορές αισθάνονται πληθώρα συναισθημάτων, που μπορεί να διαφέρουν του ένα με 

του άλλου (Φραγγογιάνη, 2016). Σε καθετί που συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν τα 

αδέλφια μεταξύ τους, μπορεί να επηρεαστεί η σχέση τους θετικά ή αρνητικά (Λαδά, 

2019). Η σχέση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στα αδέλφια τα βοηθάει σε τομείς όπως 

είναι αυτός της ψυχικής υγείας, της κοινωνικοποίησης, του γνωστικού επιπέδου, της 

αλληλοϋποστήριξης κ.ά. (Λαδά, 2019). Συνεπώς, η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται από 

μια πληθώρα αντιθετικών συναισθημάτων όπως αγάπη-μίσος, ηρεμία-νεύρα/ένταση, 

συνεργασία-ανταγωνισμός, αρμονία-διαμάχη (Χάλιος, 2020).  

Παρά το γεγονός ότι κάποια αδέλφια εμφανίζουν παρόμοιες συμπεριφορές και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά, δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα παιδιά διαφέρουν ως 

προς τις επιλογές τους, τον τρόπο που θα ζήσουν, το πνευματικό και γνωστικό τους 

επίπεδο κ.ά. (Χάλιος, 2020). Εκείνος που ερεύνησε και αναφέρθηκε πρώτος στην 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα αδέλφια ήταν ο Adler, ο οποίος ασχολήθηκε, κατά 

κύριο λόγο, με το αν και με ποιο τρόπο ασκεί επιρροή στην ατομική ανάπτυξη του 

κάθε παιδιού η σειρά με την οποία θα γεννηθούν (Λαδά, 2019). Έπειτα, ακολούθησε 

η θεωρία του Furman και του Buhrmester, το 1985, η οποία ήταν και περισσότερο 

αποδεκτή, σχετικά με την ποιότητα του αδελφικού δεσμού «όπου έθεσε ως 

διαστάσεις της αδελφικής σχέσης τις ακόλουθες: Θαλπωρή/Εγγύτητα, Σύγκρουση, 

Ανταγωνισμός/ Αντιζηλία, Κύρος/ Εξουσία» μεταξύ των αδελφών (Μανωλοπούλου 

και συν., 2021, σελ.3). 

 Παρόλο που η σχέση μεταξύ των αδελφών μπορεί να είναι μια σχέση δυνατή, 

με ισχυρούς δεσμούς, η οποία διαρκεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων, δεν σημαίνει 

ότι δεν μπορεί να αλλάξει ή ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένη (Κακούρη, 2021). Η 

σχέση, αυτή, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία που 
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βρίσκονται τα παιδιά, το φύλο τους και η σειρά με την οποία γεννήθηκαν 

(Μανωλοπούλου, Δαβάζογλου, & Κόκκινος, 2021). Για την ακρίβεια, τα παιδιά που 

είναι μεγαλύτερα ηλικιακά, με την γέννηση του νέου παιδιού, αρχίζουν να 

προσαρμόζονται σε μια νέα συνθήκη, που βοηθάνε όπως και όσο μπορούν τους 

γονείς τους, φροντίζουν και προσέχουν (ανάλογα την ηλικία τους) το μικρότερο παιδί 

και, τις περισσότερες φορές, λειτουργούν και ως πρότυπα για τα μικρότερα μέλη της 

οικογένειας (Κακούρη, 2021). Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά-αδέλφια και φθάνουν στο 

στάδιο της εφηβείας, η σχέση αυτή παίρνει και τη μορφή «συνεργασίας», καθώς 

αρχίζει η προσπάθεια ελέγχου και πίεσης των γονέων τους, προκειμένου να 

αποκτήσουν ή να κάνουν αυτό που θέλουν (Κακούρη, 2021). Αργότερα και όσο 

φτάνουν προς την ενηλικίωση, τα αδέλφια μπορεί για κάποιους λόγους π.χ. λόγω 

απόστασης, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, λόγω γάμου και δημιουργίας της 

δικιάς τους οικογένειας, να απομακρυνθούν και να μην μπορούν να βρίσκονται 

καθημερινά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως συνήθιζαν παλαιότερα 

(Μανωλοπούλου και συν., 2021). Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όσο κι αν 

απομακρύνονται τα αδέλφια κατά την εφηβική ή ενήλικη ζωή τους, δεν υπήρξε η 

πρώτη «μορφή» κοινωνικοποίησης του παιδιού (Μανωλοπούλου και συν., 2021).  

 

Κεφάλαιο 2.4.1: Ο αντίκτυπος που έχει στα αδέλφια η συνύπαρξη με τον/την 
αδελφό/-ή τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

Έχουν υλοποιηθεί διάφορες μελέτες ανά τα χρόνια, οι οποίες αφορούν τα 

συναισθήματα που νιώθουν τα αδέλφια παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με κάποια 

ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, διαταραχή, σύνδρομο ή αναπηρία (Wing, 2000). Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών δεν καταλήγουν πάντα στα ίδια 

συμπεράσματα (Wing, 2000). Για παράδειγμα, κάποιες μελέτες (Burbidge & Minnes 

2014; Shivers & Dykens, 2017) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συμβίωση με ένα 

παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σχέση 

με τα υπόλοιπα αδέλφια, άλλες (O’Brien, Slaughter & Peterson, 2011; Tomney, Barry 

& Bader, 2012) συμπεραίνουν ότι αυτή η συνύπαρξη επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

στον αδελφικό, αυτόν, δεσμό, καθώς υπάρχουν λιγότερες διαμάχες μεταξύ τους, είναι 

πιο κοντά ο ένας με τον άλλον κ.ά. (Λαδά, 2019). Βέβαια, υπάρχουν κι αυτές οι 

έρευνες (Doody, Hastings, O’Neill, & Grey, 2010), οι οποίες καταλήγουν στο 
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συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση της αδελφικής σχέσης στις οικογένειες 

που έχουν παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία και σε αυτές που δεν 

έχουν (Λαδά, 2019). Επομένως, στις οικογένειες που υπάρχει κάποιο παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, ο αδελφικός δεσμός δεν χαρακτηρίζεται μόνο από 

διαμάχες, ανταγωνισμούς και επιβολή του τυπικώς αναπτυσσόμενου παιδιού προς το 

αδελφάκι του, αλλά χαρακτηρίζεται κι από αγάπη, φροντίδα, ηρεμία και 

αλληλεπίδραση σε παιχνίδια και δραστηριότητες (Μανωλοπούλου, 2021).  

 Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται και επηρεάζεται η σχέση μεταξύ 

τυπικώς αναπτυσσόμενου παιδιού και αδελφού/-ής με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία σχετίζονται με το φύλο των παιδιών, την κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας (Λαδά, 2019), τη σειρά γέννησης, το πλήθος των μελών 

της οικογένειας (Μανωλοπούλου, 2021), καθώς και οι δυσκολίες που επιφέρει η 

αναπηρία/σύνδρομο/διαταραχή του παιδιού (Φραγγογιάννη, 2016). Κάποια παιδιά 

αντιδρούν πιο ψύχραιμα όταν μαθαίνουν για τη διαταραχή/αναπηρία του αδελφού 

τους και μπορούν να προσαρμοστούν, σχετικά, εύκολα στη συνθήκη αυτή, ενώ άλλα 

περνούν μέσα από πολλά στάδια μέχρι να αποδεχτούν το αδελφάκι τους, κάτι το 

οποίο, πολλές φορές δεν συμβαίνει κιόλας (Wing, 2000). Τα παιδιά αυτά που 

δυσκολεύονται ως προς την ποσαρμογή στο σπίτι και αποδοχή του αδελφού με την 

ιδιαιτερότητα, συνήθως, εμφανίζουν δυσκολίες προσαρμογής και στο σχολείο 

(Mattes, 1990).  

 Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που έχουν αδελφό που βρίσκεται στο φάσμα του 

αυτισμού αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στη καθημερινότητά τους (Wing, 2000). 

Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αρκετές φορές τα αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ 

είναι ότι οι γονείς τους στρέφουν, σχεδόν, όλη τη προσοχή τους στο παιδί με ΔΑΦ κι 

ασχολούνται περισσότερο μαζί του, παρά με το τυπικώς αναπτυσσόμενο παιδί τους 

(Wing, 2000). Επίσης, κάποιες φορές, οι γονείς συμπεριφέρονται με περισσότερη 

εύνοια προς το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, ειδικότερα όταν 

αυτό βρίσκεται σε μικρή ηλικία, και έτσι, το τυπικώς αναπτυσσόμενο παιδί της 

οικογένειας νιώθει ένα είδος αδικίας και έτσι, μπορεί να ξεκινήσει η αντιζηλία και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών (Μανωλοπούλου, 2021). Για τον λόγο αυτό, θα 

πρέπει οι γονείς από πολύ νωρίς να χωρίσουν τον χρόνο σωστά και ίσα σε όλα τα 

παιδιά, ανεξαρτήτως ιδιαιτερότητας-αναπηρίας, ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους 

αντιζηλίες και προβλήματα μεταξύ των παιδιών και των γονέων (Wing, 2000).  
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Με βάση μαρτυρίες γονέων που έχουν τυπικώς αναπτυσσόμενο παιδί και 

παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, τα παιδιά και η αλληλεπίδραση που 

έχουν με τα αδέλφια τους που είναι ΑμΕΑ μπορούν να χωριστούν σε 3 ομάδες:  

1. Τα αδέλφια κρατάνε μια απόσταση και δεν ασχολούνται πολύ με τη φροντίδα 

του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία (Φραγγογιάννη, 

2016). 

2. Τα αδέλφια «παίρνουν» το ρόλο του γονέα, τον βοηθάνε όπου και όσο 

χρειαστεί (Φραγγογιάννη, 2016). Αυτό συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, σε παιδιά 

της οικογένειας που είναι κορίτσια, καθώς είναι περισσότερο προσαρμοστικά, 

με θετική στάση απέναντι στο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία, σε αντίθεση με τα αγόρια, που είναι πιο 

αποστασιοποιημένα και με «αρνητική» στάση (Φραγγογιάννη, 2016). 

3. «Τα αδέλφια των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, μπορεί 

να συνδέονται με το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους» (Φραγγόγιαννη, 2016, σελ.137). 

Έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, λιγότερο, αλλά και σε χώρες του 

εξωτερικού, περισσότερο, έχουν μελετήσει τη σχέση, την επικοινωνία, τη φροντίδα 

μεταξύ των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών και των αδελφών τους με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, καθώς και έχουν αναλύσει τη ψυχολογική 

κατάσταση που βρίσκονται τα αδέλφια παιδιών με κάποια 

αναπηρία/διαταραχή/σύνδρομο  (Koukourikis, Soulis, & Andreoulakis, 2021; 

Gottfried & McGene, 2013; ŞENGÜL ERDEM, 2021; Douglas, Kammes, Nordquist, 

& D’Agostino, 2018; Hayden, Mccaffrey, Fraser-Lim, & Hastings, 2019; Kale & 

Siğirtmaç, 2020).  

 Πιο συγκεκριμένα, τα αδέλφια παιδιών που έχουν διαγνωσθεί στο φάσμα του 

αυτισμού φαίνεται ότι παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους και εσωτερίκευσης 

προσωπικών προβλημάτων/σκέψεων και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν και 

καταθλιπτικά συμπτώματα, συγκριτικά με τα αδέλφια παιδιών τυπικώς 

αναπτυσσόμενων ή με κάποια άλλη αναπηρία (Koukourikis et al., 2021). Βέβαια, τα 

αδέλφια αυτών των παιδιών δεν επηρεάζονται μόνο αρνητικά αλλά και θετικά, καθώς 

από πολύ νωρίς εμφανίζουν στοιχεία ωριμότητας, υπευθυνότητας, ενσυναίσθησης, 

υπομονής, ανθεκτικότητας και κοινωνικότητας (Koukourikis et al., 2021). Επίσης, σε 
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αρκετές περιπτώσεις αδελφικής συνύπαρξης το τυπικώς αναπτυσσόμενο παιδί νιώθει 

μη ικανό να επικοινωνήσει σωστά και ολοκληρωμένα με το αδελφάκι του με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία (Douglas et al., 2018). Όσο περνάει, όμως, ο καιρός 

τα αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ βρίσκουν τρόπους/κώδικες επικοινωνίας και αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα, την ενίσχυση της επικοινωνιακής/γλωσσικής ικανότητας των παιδιών 

με ΔΑΦ, της αλληλεπίδρασής τους σε παιχνίδια και σε διάφορες δραστηριότητες, 

καθώς και της κοινωνικότητας τους  (Douglas et al., 2018). Στο Ηνωμένο Βασίλειο 

έχει υπολογιστεί μέσα από έρευνα ότι περίπου το ποσοστό των 7% έως 17% 

αντιστοιχεί σε παιδιά που τα αδέλφια τους έχουν διαγνωσθεί με κάποια χρόνια 

πάθηση ή αναπηρία (Hayden et al., 2019).  

 Σε έρευνα που διεξήγαγαν το 1991 οι Bagenholm και Gillberg, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ ή με νοητική υστέρηση 

βίωναν αισθήματα έντονου άγχους για το μέλλον τους, κοινωνικής απομόνωσης, 

προβλήματα με τους συνομηλίκους τους, δυσκολίες ως προς την προσαρμογή, τη 

συγκέντρωση, τη συμπεριφορά και ένιωθαν ότι το αδελφάκι τους με ΔΑΦ ή νοητική 

υστέρηση, τους είναι βάρος το οποίο θα το έχουν εφ’ όρου ζωής (Φραγγογιάννη, 

2016). Τα αδέλφια αυτών των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία αναλαμβάνουν ευθύνες 

σχετικά με την φροντίδα του αδελφού τους και κάποιες φορές αυτές οι ευθύνες 

συνεπάγονται με αισθήματα θυμού, τύψεων, ενοχών και γενικότερα κακή ψυχολογική 

κατάσταση (Φραγγογιάννη, 2016).  

Προκειμένου η συνύπαρξη των παιδιών να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή 

γίνεται μέσα στο σπίτι, θα πρέπει τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά να προσέχουν 

πολύ τα πράγματά τους/παιχνίδια τους, καθώς υπάρχει η πιθανότητα αν το παιδί με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία εμφανίζει συμπεριφορές καταστροφικές και 

επιθετικές, να καταστρέψει τα προσωπικά αντικείμενα των αδελφών του (Wing, 

2000). Στη περίπτωση που συμβεί κάι τέτοιο, τότε οι γονείς θα πρέπει αμέσως να 

αντικαταστήσουν τα σπασμένα αντικείμενα με άλλα καινούργια και να εξηγήσουν 

στο παιδί με ΔΑΦ ότι δεν είναι σωστό να πειράζουν αντικείμενα και παιχνίδια που 

δεν είναι δικά τους (Wing, 2000). Με αυτό τον τρόπο καθώς και με συζήτηση με τα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά τους, θα μπορέσουν να τους δείξουν ότι υπάρχει ίδιος 

σεβασμός και κατανόηση για όλα τα μέλη της οικογένειας ανεξαρτήτως διαταραχής ή 

όχι, κι έτσι θα αποφευχθούν πιθανές αντιζηλίες και διαμάχες (Wing, 2000). 
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Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι κάποια παιδιά νιώθουν άβολα να 

καλέσουν τους φίλους τους στο σπίτι την ώρα που βρίσκεται μέσα σε αυτό και το 

αδελφάκι τους με τη διαταραχή/σύνδρομο/αναπηρία (Wing, 2000). Οι γονείς 

οφείλουν από όταν βρίσκονται τα παιδιά τους σε πολύ μικρή ηλικία, να τους 

εξηγήσουν ότι μπορούν να καλούν όποιον θέλουν σπίτι για να παίζουν, χωρίς να 

νιώθουν αμήχανα ή άσχημα, επειδή βρίσκεται στον ίδιο χώρο και το αδελφάκι τους 

(Wing, 2000). Είναι πολύ σημαντικό, οι γονείς να βρουν αυτή την «πρόσκληση» των 

παιδιών τους ως ευκαιρία για να εξοικειωθεί και το παιδί τους αλλά και οι φίλοι του 

με ένα άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία και με την αλληλεπίδραση 

με αυτό, συζητώντας και εξηγώντας τους τις όποιες, τυχόν, απορίες ή 

προβληματισμοί δημιουργηθούν και θέλουν να μάθουν (Wing, 2000).  

Εν κατακλείδι, οι γονείς των παιδιών θα πρέπει να είναι δίπλα τους σε όλες τις 

φάσεις που μπορεί να περνάνε τα παιδιά τους με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία. Να συζητάνε μαζί τους, να τους λύνουν τις απορίες, τα άγχη ή τις 

φοβίες που τους δημιουργούνται από την ύπαρξη ενός παιδιού με κάποια 

ιδιαιτερότητα μέσα στην οικογένεια. Επίσης, θα ήταν καλό αν φρόντιζαν οι γονείς να 

δημιουργήσουν ισχυρούς αδελφικούς δεσμούς ανάμεσα στα παιδιά, χωρίς πίεση, 

δημιουργώντας ένα κλίμα κατανόησης, αλληλοϋποστήριξης, αγάπης, φροντίδας και 

στοργής. Τέλος, θα πρέπει να μπορούν να μοιράσουν ισάξια τον χρόνο τους στα 

παιδιά τους, ώστε να μην υπάρξουν αρνητικά συναισθήματα από τη πλευρά του 

τυπικώς αναπτυσσόμενου παιδιού στο αδελφάκι του.  

 

Κεφάλαιο 3: Κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που επιφέρει 
στους γονείς η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος 
 

 Μέσα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε οικογένειες με ένα ή 

περισσότερα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, έχει φανεί ότι αυτοί οι γονείς εκτός 

από συναισθηματικές-ψυχολογικές, σωματικές και κοινωνικές «επιπτώσεις» έρχονται 

αντιμέτωποι και με τις οικονομικές επιβαρύνσεις που φέρει μια τέτοια διαταραχή 

(Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

 Από τη στιγμή της διάγνωσης, κατά την οποία το άτομο που διαγιγνώσκεται 

με διαταραχή αυτιστικού φάσματος βρίσκεται στη παιδική ηλικία μέχρι και την 
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ενηλικιώση του οι οικονομικές επιβαρύνσεις και απαιτήσεις αυξάνονται (Μοδέστος, 

2018). Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς προκειμένου να κατανοήσουν, να δουν και να 

καλύψουν τις ανάγκες του παιδιού τους ψάχνουν και απευθύνονται σε ειδικούς 

θεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ιατρούς, υπηρεσίες κ.ά., κάτι το οποίο είναι 

αρκετά κοστοβόρο και χρονοβόρο σαν διαδικασία (Μοδέστος, 2018). Τα έξοδα του 

παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δεν αφορούν μόνο την εκπαίδευσή 

του αλλά και την ιατρική φροντίδα του, καθώς κάποιες φορές μπορεί κάποιο παιδί να 

χρειαστεί επιπλέον ιατρική υποστήριξη συγκριτικά με κάποιο άλλο (Μοδέστος, 

2018).  

Κάποιοι γονείς, συνήθως οι μητέρες, είτε σταματάνε τη δουλειά τους είτε 

ελλαττώνουν τις ώρες εργασίας τους, έτσι ώστε να επικεντρωθούν στην ανατροφή 

του παιδιού τους και στη φροντίδα του, με αποτέλεσμα να μειώνεται, έτσι, το 

συνολικό οικογενειακό εισόδημα (Ντρέ, 2018). Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, 

επηρεάζει τη γονεϊκή σχέση καθώς οι μητέρες κατακλύζονται από συναισθήματα 

απογοήτευσης και θλίψης που σταμάτησαν την επαγγελματική τους πορεία και από 

την άλλη οι πατέρες βιώνουν περισσότερο άγχος, διότι επωμίζονται το βάρος για το 

εισόδημα του οικογενειακού προϋπολογισμού (Ντρέ, 2018). Ο οικογενειακός 

προϋπολογισμός μιας οικογένειας με παιδί στο φάσμα του αυτισμού επηρεάζει και τις 

υπηρέσιες, τις δομές, τις παρεμβάσεις-προσεγγίσεις που θα απευθυνθούν και θα 

ακολουθήσουν οι γονείς. Αρκετές είναι οι φορές όπου οι γονείς δεν διαλέγουν τους 

ειδικούς θεραπευτές και τις υπηρεσίες με βάση το πόσο καλό είναι αλλά με κριτήριο 

το κόστος, δηλαδή πόσο φθηνό ή ακριβό είναι (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Μια 

οικογένεια με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα θα στραφεί και θα επιλέξει, τις 

περισσότερες φορές, τρόπους και λύσεις οι οποίες θα παρέχουν λιγότερη και χαμηλού 

επιπέδου φροντίδα και θεραπεία στο παιδί τους (Χατζηθεολόγου, 2019). Παρόλα 

αυτά, δεν υπάρχουν αποτελέσματα ερευνών που να δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις με το 

υψηλότερο οικονομικό κόστος συνεπάγονται και με τα καλύτερα θεραπευτικά 

αποτελέσματα για το παιδί (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Αρκετοί γονείς, ανά 

περιόδους, έχουν ασκήσει αρνητική κριτική σχετικά με το υψηλό κόστος των 

θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχεδιάζουν και παρέχουν οι 

ειδικοί σε παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). 

«Ο αγώνας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για άτομα με αυτισμό 

ανέδειξε τη σημασία του υπολογισμού του κόστους αυτών των υπηρεσιών. Όμως το 
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κόστος της φροντίδας ατόμων με αυτισμό μπορεί να είναι μικρότερο από το κόστος 

της μη σωστής φροντίδας τους» (Μαδέστος, 2018, σελ.19). Παρόλα αυτά, 

οποιαδήποτε μορφή και κόστος θεραπείας και παρέμβασης επιλέξουν οι γονείς να 

παρέχουν στο παιδί τους, η επιβάρυνση σε συναισθηματικό και οικονομικό επίπεδο 

που θα βιώσουν οι γονείς είναι αναπόφευκτη και δεδομένη (Γενά & Μπαλαμώτης, 

2013).  

 

Κεφάλαιο 3.1: Συμβολή του Ελληνικού Κράτους για Άτομα με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) 

 

 Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμΕΑ της Πρόνοιας έχει δημιουργήσει και εφαρμόσει εννέα  

προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με κάποια 

αναπηρία σε αισθητηριακό, κινητικό, νοητικό επίπεδο (ypergasias.gov.gr). Μέχρι και 

τις 31/12/2018 τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνταν από τους Δήμους της 

Ελλάδας, ενώ από την 1/1/2019, την εφαρμογή τους την ανέλαβε ο Οργανισμός 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (opeka.gr). 

Σύμφωνα με την οικονομική συμβολή που παρέχει το ελληνικό κράτος στα άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το 

ασφαλιστικό καθεστώς, τα ασφαλιστικά ταμεία κ.ά., όπως εκείνη αναφέρεται μέσα 

στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 

είναι η εξής:  

Πίνακας (ypergasias.gov.gr): 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - AIDS 

Πάσχοντες από 

μεσογειακή αναιμία 

AIDS - Αιμορροφιλία 

362€ 

697€ 

α) Άτομα με 

μεσογειακή αναιμία, 

θαλασσαιμία, 

αιμοσφαιρινοπάθεια, 

δρεπανοκυτταρική 

αναιμία- ομόζυγο 

δρεπανοκυτταρική 

αναιμία- 

μικροδρεπανοκυτταρική 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

αναιμία. Για όλες τις 

παραπάνω παθήσεις 

απαιτείται ποσοστό 

αναπηρίας από 67% 

και άνω. 

β) Άτομα με 

αιμορροφιλία Α, 

αιμορροφιλία Β, 

συγγενείς αιμορραγικές 

διαθέσεις. Για όλες τις 

παραπάνω παθήσεις 

απαιτείται ποσοστό 

αναπηρίας από 50% 

και άνω. 

γ) Άτομα με Σύνδρομο 

Επίκτητης 

Ανοσολογικής 

Ανεπάρκειας (AIDS) με 

ποσοστό αναπηρίας 

από 50% και άνω 

ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ανασφάλιστα και 

έμμεσα ασφαλισμένα 

άτομα με βαριές 

αναπηρίες 

(ενοποιημένο 

πρόγραμμα βαριάς 

αναπηρίας με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και 

άνω) 

313€ 

α) Άτομα ανασφάλιστα 

ή έμμεσα ασφαλισμένα 

που λόγω σοβαρής 

σωματικής, νοητικής ή 

ψυχικής ασθένειας ή 

αναπηρίας έχουν 

ποσοστό αναπηρίας 

από 67% και άνω 

β) Άτομα με χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια 

τελικού σταδίου τα 

οποία είναι 

ανασφάλιστα ή έμμεσα 

ασφαλισμένα και έχουν 

ποσοστό αναπηρίας 

από 80% και άνω, 

ανεξαρτήτως του 

διατροφικού 

επιδόματος. 

γ) Άτομα με διαβήτη 

τύπου 1 

ινσουλινοεξαρτώμενο 

τα οποία είναι 

ανασφάλιστα ή έμμεσα 

ασφαλισμένα και έχουν 

ποσοστό αναπηρίας 

από 50% και άνω 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΥΣΗ 

 
697€ 

Άτομα με εγκεφαλική 

παράλυση ηλικίας έως 

18 ετών 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

165€ 

α) Άτομα με 

ακρωτηριασμό και των 

δύο κάτω άκρων με 

ποσοστό αναπηρίας 

80% και άνω 

β) Άτομα με 

ακρωτηριασμό και των 

δύο άνω άκρων 80% 

και άνω 

γ) Άτομα με παράλυση 

των δύο κάτω άκρων 

80% και άνω 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ-

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ 

 
362€ 

1)Νεφροπαθείς που 

βρίσκονται στο 

τελευταίο στάδιο 

χρονιας νεφρικής 

ανεπάρκειας. 2) 

Μεταμοσχευμένοι 

καρδιάς, ήπατος, 

πνευμόνων και μυελού 

των οστών. 3) 'Οσοι 

έχουν υποβληθεί σε 

πολυσπλαχνική 

μεταμόσχευση, καθώς 

και σε όσους έχουν 

υποβληθεί σε 

μεταμόσχευση έστω και 

ενός εκ των παρακάτω 

οργάνων: στομάχου, 

σπληνός, παγκρέα− 

τος, νησιδίων 

παγκρέατος, εντέρου 

(παχέος ή λεπτού), 

ήπατος, νεφρού, 

καρδιάς και πνευμόνων  

ΚΩΦΩΣΗ - ΒΑΡΗΚΟΪΑ 
 

362€ 

α) Άτομα με κώφωση – 

βαρηκοΐα με ποσοστό 

αναπηρίας από 67% 

και άνω, ηλικίας μέχρι 

και 18 ετών, καθώς και 

οι μεγαλύτεροι των 65 

ετών. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

β) Άτομα με κώφωση – 

βαρηκοΐα με ποσοστό 

αναπηρίας από 67% 

και άνω, ηλικίας 19 - 

65 ετών, που πάσχουν 

ταυτόχρονα με την 

κώφωση – βαρηκοΐα 

και από άλλη χρόνια 

σωματική, πνευματική 

ή ψυχική πάθηση ή 

βλάβη. 

γ) Άτομα με κώφωση – 

βαρηκοΐα με ποσοστό 

αναπηρίας από 67 % 

και άνω, από 19 έως 

25 ετών, που φοιτούν 

σε σχολεία, κατώτερες, 

μέσες ή ανώτερες 

τεχνικές ή 

επαγγελματικές σχολές 

ή σε σχολές του ΟΑΕΔ 

ή σε ανώτερα ή 

ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ή σε μονάδες 

επαγγελματικής 

καταρτίσεως κλπ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ 

ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

Εφόσον δε λαμβάνουν 

για την ίδια αιτία άμεσα 

ή έμμεσα καμία 

οικονομική ενίσχυση με 

οποιαδήποτε μορφή 

από τον ασφαλιστικό 

τους ή άλλο φορέα της 

ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής ή εφόσον 

λαμβάνουν οικονομική 

ενίσχυση με 

οποιαδήποτε μορφή 

μέχρι του ποσού των 

29,35€ μηνιαίως ή 

εφόσον λαμβάνουν για 

την ίδια αιτία από τον 

ασφαλιστικό τους ή 

άλλο φορέα της 

ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής οικονομική 

ενίσχυση με 

527€ 

α)Aτομα με Σοβαρή ή 

Βαριά Νοητική 

Υστέρηση, με ποσοστό 

αναπηρίας από 80% 

και άνω (Π.Α. ≥ 80%) 

και δείκτη νοημοσύνης 

34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34)  

β) άτομα με σύνδρομο 

Down ή άλλα γενετικά 

σύνδρομα του 

χρωμοσώματος, με 

συνοδό σοβαρή ή 

βαριά νοητική 

υστέρηση και με 

ποσοστό αναπηρίας 

από 80% και άνω (Π.Α. 

≥ 80%) 

γ) άτομα με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος ή 

διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή ή αυτισμό ή 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

οποιαδήποτε μορφή 

μεγαλυτερη από 29,35 

€ και μέχρι ποσού ίσου 

της κατώτερης 

αναπηρικής (βασικής) 

σύνταξης τoυ ΟΓΑ 

όπως αυτή 

αναπροσαρμόζεται 

κάθε φορά 

σύνδρομο Asperger, με 

ποσοστό αναπηρίας 

από 80% και άνω (Π.Α. 

≥ 80%). 

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ - 

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ - 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ 

Ανασφάλιστοι ή 

ασφαλισμένοι του 

Δημοσίου 

τετραπληγικοί - 

παραπληγικοί - 

ακρωτηριασμένοι 

771€ 

α) Τετραπληγικοί – 

παραπληγικοί εφόσον 

έχουν ποσοστό 

αναπηρίας 67% και 

άνω 

β) Άτομα που πάσχουν 

από ασθένειες που 

έχουν επιφέρει 

αναπηρία του ίδιου 

βαθμού – 67% και άνω 

– και της ίδιας μορφής 

– τετραπληγία, 

παραπληγία - λόγω μη 

αναστρέψιμης βλάβης 

του νωτιαίου μυελού ή 

των ριζών ή των 

νευρών ή των μυών 

(Ν.2646/1998) * Στις 

ανωτέρω κατηγορίες 

εντάσσονται και άτομα 

των οποίων οι 

γνωματεύσεις 

αναγράφουν τους 

όρους τετραπάρεση – 

παραπάρεση 

γ) Ακρωτηριασμένοι με 

ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω 

προερχόμενο από 

ακρωτηριασμό 

ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ - 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ 

- Εργαζόμενοι - 

Συνταξιούχοι - 

Εργαζόμενοι φοιτητές - 

Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 

- Άνεργοι ανασφάλιστοι 

- Άνεργοι άμεσα 

ασφαλισμένοι - Έμμεσα 

362€ 

697€ 

Άτομα των οποίων 

πιστοποιείται η οπτική 

αναπηρία - αναπηρία 

όρασης με ποσοστό 

αναπηρίας από 80% 

και άνω 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ασφαλισμένοι - Μη 

εργαζόμενοι φοιτητές - 

Τυφλά παιδιά που δε 

φοιτούν σε σχολεία ή 

δε φιλοξενούνται σε 

οικοτροφεία του ΚΕΑΤ 

ή του Παραρτήματος 

Θεσσ/νίκης - Τυφλά 

παιδιά που φοιτούν σε 

σχολεία ή 

φιλοξενούνται σε 

οικοτροφεία του ΚΕΑΤ 

ή του Παραρτήματος 

Θεσσ/νίκης - 

Ασκούμενοι δικηγόροι - 

Επιστήμονες 

πανεπιστημιακού 

επιπέδου που 

σύμφωνα με το πτυχίο 

τους ασκούν την 

επιστήμη τους - 

Δικηγόροι που 

αποδεδειγμένα ασκούν 

δικηγορία 

ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ 

- Χανσενικοί ασθενείς 

που περιθάλπτονται ως 

εσωτερικοί στο ΘΧΠΑ - 

Τα εξαρτημένα μέλη 

της οικογένειας του 

χανσενικού ασθενή 

(σύζυγος, γονείς, 

άγαμες αδελφές, 

ανήλικα αδέλφια ή 

εκείνα που δεν 

μπορούν να εργαστούν 

εξαιτίας αναπηρίας ή 

νόσου και 

συντηρούνται 

οικονομικά από αυτόν) 

και για όσο διάστημα 

αυτός νοσηλεύεται στο 

ΘΧΠΑ -Τα ανήλικα 

παιδιά του 

-Οι χανσενικοί που 

νοσηλέυονται κατ΄οίκον 

και απέχουν λόγω της 

νόαου από την εργασία 

362€ 

697€ 

Νοσοκομείο Λοιμωδών 

Νόσων Αθηνών 

(Δ.Ν.Λ.Ν.Α.) ή το 

πρώην Κέντρο 

Κοινωνικής 

Αποκατάστασης 

Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) 

- σε περίπτωση 

ανικανότητας προς 

εργασία λόγω της 

ασθένειας ή λόγω 

αναπηρίας, ιατρική 

γνωμάτευση του 

Θ.Χ.Π.Α. ή του 

Δ.Ν.Λ.Ν.Α.. ή του 

Κ.Κ.Α.Χ., στην οποία 

να αναγράφεται ότι 

λόγω της ασθένειας ή 

λόγω αναπηρίας δε 

δύναται να εργαστεί - 

βεβαίωση νοσηλείας 

(για τα εξαρτημένα 

μέλη) ή εξιτήριο (για τα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

τους -Οι 

αποθεραπευθέντες από 

τη νόσο του Χάνσεν, 

που εξήλθαν με 

εξιτήριο από το ΘΧΠΑ 

ή από το πρώην 

Δημόσιο Νοσοκομείο 

Λοιμωδών Νόσων 

Αθηνών ή από το 

πρώην Κέντρο 

Κοινωνικής 

Αποκατάστασης 

Χανσενικών,ανεξάρτητα 

από το χρόνο 

παραμονής τους σε 

αυτά ή παραμένουν στο 

οικογενειακό τους 

περιβάλλον 

ανήλικα τέκνα) ή 

επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα αυτών 

από το Θ.Χ.Π.Α. ή 

Δ.Ν.Λ.Ν.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ. - 

εκκαθαριστικό της 

εφορίας και 

ασφαλιστικό βιβλιάριο 

από τα οποία να 

προκύπτει η εξάρτηση 

από το χανσενικό 

ασθενή 

(ypergasias.gov.gr).  

 Εκτός από την οικονομική συμβολή που προσφέρει το Ελληνικό Κράτος στα 

άτομα που έχουν διαγνωσθεί με κάποια αναπηρία/σύνδρομο/διαταραχή, παρέχει και 

ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) 

(Εφημερίδα Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2019), κάποιες 

διευκολύνσεις ως προς την εξυπηρέτηση των ατόμων αυτών π.χ. ηλεκτρονική κάρτα 

αναπηρίας, διευκολύνσεις ως προς την μεταφορά των ΑμΕΑ, διασφάλιση της 

παροχής της απαραίτητης δημόσιας υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, 

εξασφάλιση επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης για ΑμΕΑ, παροχή 

πλήρους πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του 

κάθε ατόμου σε εκείνα αλλά και στους γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές τους κ.ά. 

(amea.gov.gr).  

 Συμπερασματικά, οι γονείς με παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με κάποια 

διαταραχή/σύνδρομο/αναπηρία έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι η κοινωνία και η 

συμβολή του κράτους –οικονομική ή/και υλική- είναι προσβάσιμη σε αυτούς. Να 

αισθανθούν ότι σε αυτό το ταξίδι δεν είναι μόνοι, αλλά κατακλύζονται από 

ανθρώπους που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Να 

στηρίζονται από ένα Κράτος Δικαίου όπου θα σέβεται τα δικαιώματα τόσο των ίδιων 
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όσο και των παιδιών τους που έχουν διαγνωσθεί με κάποια 

διαταραχή/σύνδρομο/αναπηρία. Να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα τους στηρίζει 

οικονομικά, ψυχολογικά, σωματικά και πνευματικά, καθώς η κάθε οικογένεια έχει 

άλλες ανάγκες να καλύψει.  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας  
 

 Σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι να διερευνήσει και να αναλύσει  

τον αντίκτυπο που έχει η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στους γονείς και 

στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του παιδιού. Επίσης, θα διερευνήσει τα επίπεδα 

του άγχους και της εξουθένωσης που νιώθουν οι γονείς έχοντας ένα παιδί που 

βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, θα παρουσιάσει τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί 

το Ελληνικό Κράτος ώστε να βοηθήσει τις οικογένειες αυτές και θα αναφέρει σε 

ποιον βαθμό παρέχεται η οποιαδήποτε κρατική βοήθεια. Τέλος, θα αξιολογηθεί αυτή 

η κρατική συμβολή μέσω των εμπειριών και των βιωμάτων των γονέων που 

συμμετέχουν στην μελέτη.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 Μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων που θέτουμε στην αρχή της μελέτης, 

ορίζουμε το σκοπό της εκάστοτε έρευνας –ποσοτικής ή ποιοτικής- και προσπαθούμε 

να απαντήσουμε σε αυτά με ακρίβεια και σαφήνεια (Creswell, 2016). Στη προκειμένη 

έρευνα, ο σκοπός και το κεντρικό ερώτημα σχετίζεται με την εξουθένωση και το 

άγχος που βιώνουν οι γονείς έχοντας ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και 

στο είδος της βοήθειας που τους παρέχει το κράτος. Μέσα από την διαδικασία της 

συγκεκριμένης έρευνας, αποσκοπούμε στην καταγραφή και επεξεργασία της 

προσωπικής εμπειρίας των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων που γέννησαν και 

μεγάλωσαν ένα παιδί με διάγνωση «Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)» και 

πώς εκείνες αξιολογούν την βοήθεια που τους παρείχε το Ελληνικό Κράτος. Πιο 

συγκεκριμένα, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που τίθονται προς απάντηση μέσα 

από την παρούσα έρευνα είναι τα εξής:  
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1. Με ποιον τρόπο αλλά και σε ποιον βαθμό επηρεάζει η διάγνωση της 

Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) τους γονείς σε επίπεδο ψυχικής, 

σωματικής και πνευματικής υγείας;  

2. Η διάγνωση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) επηρεάζει θετικά ή 

αρνητικά τις σχέσεις των μελών μεταξύ τους αλλά και μεμονωμένα με το 

παιδί;  

3. Ποιοι είναι οι τρόποι που χρησιμοποιεί η οικογένεια για να βοηθήσει το παιδί 

της με ΔΑΦ αλλά και τους ίδιους, μετά την διάγνωση της διαταραχής και πώς 

συμβάλει σε αυτό η βοήθεια που παρέχει το Ελληνικό Κράτος;  

 

Ερευνητικό Μέρος 
 

Μεθοδολογία 
 

Συμμετέχοντες 
 

Το δείγμα που κλήθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα αποτελείται από μητέρες 

οι οποίες έχουν γεννήσει και έχουν μεγαλώσει-μεγαλώνουν είτε μόνες τους είτε με 

την βοήθεια των συζύγων-συντρόφων τους το παιδί τους που έχει διαγνωσθεί στο 

φάσμα του αυτισμού. Ο συνολικός αριθμός των μητέρων αυτών είναι οκτώ, εκ των 

οποίων οι τρεις από αυτές έχουν ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού  (ηλικίας 9, 10,5 και 15 ετών) και οι υπόλοιπες πέντε έχουν ενήλικα παιδιά 

(ηλικίας 24, 25, 27, 27 και 32 ετών). Τα παιδιά και των οκτώ μητέρων είναι αγόρια. 

Όλες οι συμμετέχουσες είναι Ελληνίδες και η μητρική τους γλώσσα είναι τα 

ελληνικά. Η ηλικιακή κλίμακα των μητέρων κυμαινόταν από 42 έως 62 ετών και όσο 

αναφορά το μορφωτικό τους επίπεδό ήταν υψηλό ενώ αντίθετα το κοινωνικο-

οικονομικό τους επίπεδο ποικίλε από μέτριο έως πολύ υψηλό. Δεν εξετάστηκε το 

θέμα της θρησκείας κι άλλων παρόμοιων πεποιθήσεων των συμμετεχόντων. Η 

πλειοψηφία των γυναικών της έρευνας είναι ακόμα παντρεμένες ενώ δύο από αυτές 

είναι χήρες και μία διαζευγμένη. Επίσης, οι επτά από τις οκτώ έχουν κι άλλο παιδί 

εκτός από το παιδί τους με ΔΑΦ. Οι επτά από τις οκτώ μητέρες απευθύνθηκαν σε 

ειδικό για την αξιολόγηση και διάγνωση του παιδιού τους σε ηλικία περίπου 2-2,5 
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ετών, ενώ μόνο μία απευθύνθηκε σε ειδικό για την διάγνωση, όταν το παιδί είχε γίνει 

5 χρονών.  

Η παρούσα δειγματοληψία έγινε με βάση τη κρίση της ερευνήτριας καθώς 

επίσης και με βάση ορισμένους πρακτικούς παράγοντες, που θα εξυπηρετούσαν την 

ομαλή ροή της έρευνας και θα ενίσχυαν την ποικιλομορφία των απαντήσεων και των 

δεδομένων, εξαιτίας των διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικο-οικονομικών επιπέδων 

και βιωμάτων των συμμετεχόντων μητέρων. Όσον αφορά το συνολικό αριθμό του 

δείγματος, προκύπτει και υπακούει στους κανόνες της ποιοτικής έρευνας σχετικά με 

τους συνεντευξιαζόμενους, σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να είναι οκτώ έως 

δώδεκα άτομα.  

Στόχος των ερευνητών σε μια ποιοτική έρευνα δεν είναι η συλλογή μεγάλου 

αιρθμού δείγματος, όπου μετά θα γίνει στατιστική ανάλυση αυτού, αλλά η θέσπιση 

μικρού αιρθμητικά δείγματος ή η μελέτη περιπτώσεων, ώστε να μπορέσουν να 

εμβαθύνουν και να το κατανοήσουν καλύτερα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Στη 

παρούσα ποιοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση και συλλογή του 

δείγματος η σκόπιμη δειγματοληψία (purposeful sampling) και ειδικότερα η 

δειγματοληψία μέγιστης διακύμανσης (maximal variation sampling). Σκόπιμη 

δειγματοληψία χρησιμοποίησε η ερευνήτρια εκ προθέσεως, δεδομένου ότι τα άτομα 

που επέλεξε θα παρείχαν ποικιλία πληροφοριών-εμπειριών και δειγματοληψία 

μέγιστης διακύμανσης, καθώς τα άτομα αυτά παρουσίαζαν διαφορές ως προς την 

ηλικία την δική τους και των παιδιών τους αλλά και ως προς την οικονομική τους 

κατάσταση. Καθ’όλη τη διαδικασία της εύρεσης και συλλογής του δείγματος, δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή από την ερευνήτρια στο να εξετάσει από πριν εάν το δείγμα 

διαφέρει μεταξύ του, ώστε να μπορέσει να επιτύχει την ποικιλομορφία των 

συμμετεχόντων, με σκοπό την εξαγωγή πολλών και διαφορετικών δεδομένων-

εμπειριών.  

Το συγκεκριμένο δείγμα εντοπίστηκε μέσα από Κέντρο Εκπαίδευσης Αγωγής 

και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στη Κρήτη και 

από το κοινωνικό περιβάλλον της ερευνήτριας. 
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Παραγωγή του Ερευνητικού Υλικού: Συνέντευξη και Διαδικασία  

 

 Για τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων η συνέντευξη, με κύριο στόχο να νιώσουν άνετα οι 

συνεντευξιαζόμενες και να αναφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα βιώματα 

τους αναθρέφοντας ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Σκοπός, 

επίσης, ήταν να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης και από τις 

δύο πλευρές μέσα από τον διάλογο και την συζήτηση.  

 Το μέρος καθώς και η ώρα που θα διεξαγόταν η συνέντευξη συζητήθηκε και 

οριστικοποιήθηκε μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με τις μητέρες. 

Οι συνεντευξιαζόμενες είχαν απόλυτη ελευθερία ως προς την επιλογή και του μέρους 

και του χρόνου που τις εξυπηρετούσε να γίνει η συνάντηση, προκειμένου να 

αισθάνονται οικεία και ήρεμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της συνέντευξης και 

να μπορούν, έτσι, να συνομιλούν και να εκφράζονται άνετα με την ερευνήτρια. Με 

εξαίρεση μια μητέρα, η οποία βρισκόταν σε άλλο νομό της Κρήτης από την 

ερευνήτρια και ήταν δύσκολη η δια ζώσης συνάντηση κι επομένως η συνέντευξη μαζί 

της έγινε μέσω Skype, οι υπόλοιπες έγιναν δια ζώσης. Πιο συγκεκριμένα, μία μόνο 

μητέρα επιθυμούσε η συνάντηση να γίνει στον προσωπικό της χώρο, δηλαδή στην 

οικεία της, τέσσερις μητέρες μπορούσαν να βρουν ελεύθερο χρόνο μόνο στον χώρο 

εργασίας τους, μία μητέρα την εξυπηρετούσε να βρεθούμε σε κάποιον χώρο 

αναψυχής (καφετέρια), καθώς ήθελε να το συνδυάσει με μια δραστηριότητα του γιου 

της που λάμβανε χώρα κοντά στο καφέ και τέλος, μία μητέρα προτιμούσε να βρεθεί 

με την ερευνήτρια στον χώρο όπου πηγαίνει και δραστηριοποιείται τα πρωινά ο γιος 

της, καθώς στο συγκεκριμένο κέντρο υπάρχει ειδικός χώρος που προορίζεται για 

προσωπικές συζητήσεις, με αποτέλεσμα να νιώθει πιο άνετα εκεί.  

 Όλες οι συναντήσεις καθώς και καθ’όλη τη διαδικασία της συνέντευξης η 

ερευνήτρια βρισκόταν μόνη μαζί με τη κάθε μητέρα ξεχωριστά, σε μέρος-χώρο όπου 

δεν θα υπήρχε φασαρία, θα αισθανόταν άνετα η μητέρα και θα υπήρχε ιδιωτικότητα. 

Σε κάθε συνέντευξη γινόταν εκ νέου αναφορά της ερευνήτριας σχετικά με την 

σκοποθεσία της συνάντησης-συνέντευξης, δηλαδή ότι αφορά μια έρευνα στα πλαίσια 

της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα «Γονεϊκό άγχος και εξουθένωση των 

οικογενειών με παιδί στο φάσμα του αυτισμού και η συμβολή του κράτους». Επίσης, 

η ερευνήτρια προσπαθούσε από την αρχή να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, 
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ώστε οι ερωτώμενες να μην νιώσουν ντροπή ή ανασφάλεια για τις απαντήσεις που θα 

έδιναν στις ερωτήσεις που θα τους έθετε. Υπήρχε ελευθερία λόγου και έκφρασης ως 

προς τα θέματα που επρόκειτο να συζητηθούν, όπως, επίσης, είχε διευκρινιστεί η 

ανωνυμία των συνεντευξιαζόμενων, των παιδιών τους καθώς και όποιων στοιχείων 

μπορούσαν να υπονοήσουν τη ταυτότητά τους (π.χ. μέρος, σχολεία-κέντρα, ειδικό 

προσωπικό, ονόματα συγγενών κ.λπ.). Επιπλέον, είχε επισημανθεί ότι οποιαδήποτε 

στιγμή της συζήτησης δεν νιώσουν άνετα ή θέλουν να γίνει διακοπή, έχουν το 

διακαίωμα να το πουν και να ζητήσουν είτε να μην απαντήσουν κάποια ερώτηση και 

να προχωρήσουν στην επόμενη είτε να σταματήσει εντελώς η συνέντευξη και να μην 

συμμέτεχουν καθόλου στο δείγμα και στην έρευνα. Οι μητέρες ερωτήθηκαν και 

συμφώνησαν να υπάρξει μαγνητοφώνηση της συζήτησης, δεδομένου ότι έπρεπε να 

είναι η ερευνήτρια συγκεντρωμένη στα λόγια και τις απαντήσεις της 

συνεντευξιαζόμενης και να μην σημείωνει εκείνη την ώρα, όπως και ότι θα 

εξυπηρετούσε αργότερα στο στάδιο της απομαγνητοφώνησης και συγκέντρωσης των 

πληροφοριών που θα έδινε η μητέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να διασφαλιστεί 

η αξιοπιστία της συνολικής έρευνας και των αποτελεσμάτων της.  

 Πριν από την έναρξη της μαγνητοφώνησης και της διατύπωσης των 

ερωτήσεων η ερευνήτρια διεκπεραίωνε μια γενική συζήτηση με τη κάθε μητέρα, 

ρωτώντας την διάφορες γενικές ερωτήσεις ή σχολιάζοντας κάποιο θέμα που φαινόταν 

να την απασχολεί, με σκοπό να νιώσουν οικεία οι γυναίκες και να γνωριστεί  

καλύτερα η ερευνήτρια με εκείνες. Από τον τρόπο που κυλούσε η συζήτηση, από τις 

απαντήσεις και από το ύφος των μητέρων και τη συναισθηματικά φορτισμένη, 

ορισμένες φορές, ατμόσφαιρα, δεν φάνηκε να τις απασχολεί ή να τις αγχώνει το 

γεγονός της μαγνητοφώνησης. Πολύ σημαντικό ήταν και το γεγονός ότι η ερευνήτρια 

πριν να ξεκινήσει την υλοποίηση των συνεντεύξεων ξεκίνησε με μια πιλοτική 

συνέντευξη, όπου σκοπός της ήταν να εξοικειωθεί η ερευνήτρια με τη διαδικασία της 

μαγνητοφώνησης, τη σειροθέτηση και υποβολή των ερωτήσεων προς τις μητέρες. Η 

αρχική, αυτή, πιλοτική συνέντευξη έχει συμπεριληφθεί στο εξεταζόμενο δείγμα και 

στα αποτελέσματα, διότι εξελίγχθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, χωρίς 

διακοπές ή άλλα τεχνικά προβλήματα, με πολλές και διαφορετικές πληροφορίες που 

θα εμπλούτιζαν τα αποτελέσματα της έρευνας και τα οποία ήταν χρήσιμο να 

αναφερθούν.  
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 Πιθανόν η ενασχόληση της ερευνήτριας με τη συνέντευξη ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων ήδη σε προηγούμενες πτυχιακές και σεμιναριακές εργασίες με 

θέμα τον Αυτισμό ή και κάποια άλλη διαταραχή-σύνδρομο, να την βοήθησε να 

χειριστεί τη συζήτηση και να κυλήσει ομαλά η ροή της. Επιπροσθέτως, η ερευνήτρια 

άκουγε με πολλή προσοχή τα λεγόμενα των μητέρων, έκανε επιπλέον ερωτήσεις από 

τις προκαθορισμένες, όχι μονο διευκρινιστικές, ώστε να εκμαιεύσει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα της έρευνας, χωρίς, όμως, να υπάρξει πίεση, άγχος ή 

«εισβολή» σε βαθιά προσωπικά δεδομένα-εμπειρίες, τις οποίες μπορεί να μην ήθελαν 

να εκμυστηρευτούν οι ερωτώμενες.  

 Η μορφή που είχαν οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων ήταν ανοιχτού τύπου, 

καθώς οι γυναίκες είχαν την ελευθερία να απαντήσουν όπως εκείνες ήθελαν, δίνοντας 

όσες λιγότερες ή περισσότερες λεπτομέρειες επιθυμούσαν. Ήταν εξαρχής 

προκαθορισμένες οι ερωτήσεις και ο βασικός άξονας όπου θα κινούταν η συζήτηση, 

παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις τίθονταν και άλλες ερωτήσεις, διευκρινιστικές 

ή μη, διότι κάποιες συνεντευξιαζόμενες –οι περισσότερες από το δείγμα- φαινόταν να 

επιθυμούν να δώσουν επιπλέον πληροφορίες εκτός των προκαθορισμένων 

ερωτήσεων και οι οποίες είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να χρησιμοποιηθούν και να 

αναλυθούν, αργότερα, στην έρευνα. Αν και ήταν προκαθορισμένες οι ερωτήσεις, η 

σειροθέτηση και υποβολή αυτών στις μήτερες δεν ήταν ακριβώς η ίδια κάθε φορά. 

Ορισμένες συνεντευξιαζόμενες την ώρα της συνέντευξης ανακαλούσαν μνήμες και 

εμπειρίες που είχαν ζήσει και έτσι είτε απαντούσαν, αθελά τους, και σε ερωτήσεις 

που ακόμα δεν τους είχαν τεθεί είτε έδιναν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που 

ζήτησε και πίστευε ότι θα λάβει η ερευνήτρια, με αποτέλεσμα να αναλύουν κι άλλα 

ζητήματα, εντός του ερευνητικού θέματος πάντα. Ο τρόπος με τον οποίο έθετε τις 

ερωτήσεις η ερευνήτρια σε κάθε μητέρα δεν ήταν ξύλινος και μηχανικός, καθώς 

κάποιες φορές η συνέντευξη ήταν συναισθηματικά φορτισμένη κι έτσι έπρεπε να 

προσαρμόσει η ερευνήτρια τον τρόπο διατύπωσης και συνέχισης της συζήτησης.  

Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με απλό λόγο, ώστε να μπορούν να γίνονται 

αντιληπτές και κατανοητές από όλο το δείγμα, ήταν σχεδιασμένες με τρόπο που 

υπάκουαν στους κανόνες δεοντολογίας και χωρίς να ενσωματώνει ή να υπονοεί η 

ερευνήτρια σε αυτές, δικές της προσωπικές ιδέες-αντιλήψεις. Οι πρώτες έξι 

ερωτήσεις σχετίζονταν με διάφορα προσωπικά στοιχεία των μητέρων (ηλικία, 

επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση και πόσα παιδιά έχουν) ενώ 
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δύο αφορούσαν γενικά στοιχεία του παιδιού τους που έχει διαγνωσθεί με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (ηλικία και ποια σειρά κατέχει το παιδί αυτό, στη 

περίπτωση που υπήρχαν αδέρφια). Στη συνέχεια οι υπόλοιπες έντεκα ερωτήσεις ήταν 

οι πιο σημαντικές και ουσιαστικές για το θέμα της μελέτης μας, οι οποίες είχαν άμεση 

σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα και αφορούσαν πτυχές της ζωής ενός γονέα που 

γεννάει και μεγαλώνει ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού (περίοδος 

διάγνωσης και συναισθήματα μητέρας, ενέργειες-παρεμβάσεις για το παιδί και την 

οικογένεια, ικανοποίηση ή μη από τη γονεϊκή βοήθεια-ανατροφή που παρείχαν στο 

παιδί, ικανοποίηση ή μη του εκπαιδευτικού πλαισίου-προσωπικού, συμβολή του 

Ελληνικού Κράτους και προτάσεις προς αυτό, σκέψεις για το μέλλον του παιδιού με 

ΔΑΦ και η επιρροή του Covid-19 σε εκείνες και την οικογένειά τους). Καθ’όλη τη 

διάρκεια της συνέντευξης και των ερωτήσεων οι μητέρες μπορούσαν να μοιραστούν 

και να αναφερθούν εκτενέστερα σε ό,τι εκείνες ήθελαν και θεωρούσαν σημαντικό να 

υποθεί για το θέμα.  

 Η παρότρυνση της ερευνήτριας για να συνεχίσει τον λόγο της κάποια μητέρα 

δεν ήταν σημαντική, διότι από μόνες τους φάνηκε να είναι έτοιμες και να θέλουν να 

απαντήσουν στα ερωτήματα, ακόμα και σε αυτά που η απάντηση που θα έδιναν τους 

έκανε να ανασύρουν από τη μνήμη τους περιστατικά και συναισθήματα που είχαν 

«θάψει» μέσα τους. Παρόλα αυτά, αρκετές ήταν οι φορές όπου οι νέες πληροφορίες 

που έφερναν στην επιφάνεια οι ερωτώμενες, παρότρυναν την ερευνήτρια να τις 

αναλύσει και να εμβαθύνει περισσότερο στο θέμα, όπου κρινόταν σκόπιμο και 

βοηθούσε τη ροή της συζήτησης. Καμία μητέρα δεν ήταν λακωνική στον λόγο της, 

αλλά ακόμα και κάποιες που φαινόντουσαν διστακτικές στην αρχή και σφιγμένες, 

στη πορεία ένιωσαν καλύτερα και πιο άνετα κι αυτό φάνηκε από τη ροή του λόγου 

τους και τις απαντήσεις που έδιναν στην ερευνήτρια.  

 Ύστερα από την ολοκλήρωση της συνέντευξης και τις ευχαριστίες της 

ερευνήτριας προς τις συνεντευξιαζόμενες για την αποδοχή της πρόσκλησης της 

συμμετοχής τους στην έρευνα και για τον χρόνο και τις πληροφορίες που δέχτηκαν να 

μοιραστούν μαζί της, σταματούσε η ηχογράφηση και η ερευνήτρια έλεγε 

χαρακτηριστικά σε κάθε μητέρα: «Θα ήθελα για άκομα μια φορά να σας 

ευχαριστήσω πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας και τις πληροφορίες που μου 

παρείχατε. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να μην σας ταλαιπώρησα. Σας ξαναλέω 

ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία όλων των στοιχείων που μου δώσατε κι ότι η ηχογράφηση 
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θα χρησιμοποιηθεί μόνο για δική μου βοήθεια κατά τη μεταφορά των απαντήσεων 

σας στο «χαρτί» και ύστερα θα διαγράφεται. Εάν το επιθυμείτε μπορώ να σας στείλω 

τη τελική μορφή της συνέντευξής μας και για οποιαδήποτε αλλαγή-διόρθωση θέλετε, 

μπορείτε να με ενημερώσετε. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε». 

 

Διασφάλιση Ποιότητας και Δεοντολογία  
 

 Η ερευνήτρια ασχολήθηκε και υλοποίησε εξολοκλήρου μόνη της όλες τι 

συνεντεύξεις με τις μητέρες, η οποία λόγω παλαιότερής της ενασχόλησης με τη 

συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων σε ποιοτικές έρευνες ήταν αρκετά 

εξοικειωμένη με όλη την διαδικασία και την ενεργητική ακρόαση των 

συνεντευξιαζόμενων, χωρίς να επεμβαίνει και να εκφράζει δικές της ιδέες και 

απόψεις. Δεν υπήρξε διακοπή του λόγου των συμμετεχόντων την ώρα της 

συνέντευξης από την ερευνήτρια, εκτός κι αν κρινόταν απαραίτητο είτε για 

περισσότερες διευκρινήσεις σε κάποιο από τα λεγόμενα των μητέρων είτε στη 

περίπτωση που από τα λεγόμενά τους φαινόταν να μην έχουν κατανοήσει ακριβώς 

την ερώτηση που τους τέθηκε, οπότε έπρεπε να γίνει καλύτερη και πιο 

απλουστευμένη διατύπωση από την ερευνήτρια. Οι συνεντεύξεις ξεκίνησαν να 

πραγματοποιούνται από τις 8 Μαϊου 2022 έως 3 Σεπτεμβρίου 2022, με ένα κενό 

διάστημα περίπου δύο μηνών μέσα στο καλοκαίρι, καθώς κάποιοι γονείς είχαν φύγει 

για οικογενειακές διακοπές.  

 Αναφορικά με την ερευνητική δεοντολογία που έπρεπε να τηρηθεί κατά τη 

διεξαγωγή της παρούσας ποιοτικής έρευνας, η ερευνήτρια είχε καταστήσει σαφές στις 

μητέρες τη στοχοθεσία της έρευνας και όλες εκείνες τις ενέργειες που περιλαμβάνει, 

όπως, επίσης, και το δικαίωμα που είχαν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν είτε να μην 

απαντήσουν σε κάποια ερώτηση και να προχωρήσουν σε επόμενη είτε να 

σταματήσουν εντελώς τη διαδικασία της συνέντευξης και να ζητήσουν διαγραφή των 

πληροφοριών-απαντήσεων που ήδη είχαν δώσει. Επιπλέον, προκειμένου να 

διασφαλιστεί πλήρως η ανωνυμία των μητέρων και των στοιχείων που είχαν δώσει, 

αντικαταστάθηκαν τα ονόματά τους με αριθμούς, προκειμένου να γίνει η ανάλυση 

των δεδομένων και να χρησιμοποιηθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε όλες 

τις συνεντεύξεις η ερευνήτρια έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον για τα βιώματα και τις 

σκέψεις-συναισθήματα των συμμετεχόντων, καθώς αντιλαμβανόταν την 
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σπουδαιότητα του να νιώσουν άνετα οι μητέρες να εκφραστούν και να μοιραστούν 

τις πληροφορίες που εκείνες ήθελαν. Η συνέντευξη ως ένα εργαλείο συλλογής 

δεδομένων των ποιοτικών ερευνών έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έτσι ο κάθε 

ερευνητής μπορεί να γνωρίσει καλύτερα το δείγμα του, να συλλέξει από αυτό 

ποικιλία πληροφοριών, να ακούσει προσεκτικά τα λόγια του και να εμβαθύνει 

περισσότερο σε λεπτομέρειες και γεγονότα, όπου κρίνεται σκόπιμο, για τους σκοπούς 

της έρευνας και της θεματολογίας της. Επίσης, το γεγονός ότι δεν είναι μια 

απρόσωπη διαδικασία την καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και ερευνητικά 

αξιόπιστη.  

 Όλες τις συνεντεύξεις τις μετέφερε η ερευνήτρια σε έντυπο αρχείο στον 

προσωπικό της υπολογιστή κατά την απομαγνητοφώνησή τους και στη συνέχεια 

διέγραψε τις μαγνητοφωνήσεις από το μαγνητόφωνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ανωνυμία του δείγματος. Στο αρχείο αυτό είχε πρόσβαση μόνο η ίδια η ερευνήτρια 

και μετέπειτα στην έντυπη μορφή των συνεντεύξεων αλλά και στην γενικότερη 

σύνθεση της εργασίας είχε πρόσβαση και λόγο και η επόπτρια της, στην περίπτωση 

που απαιτούνταν διορθώσεις-αλλαγές. Κατά την απομαγνητοφώνηση η ερευνήτρια 

μετέφερε τον προφορικό λόγο των συνεντευξιαζόμενων σε γραπτό λόγο, 

μεταφέροντας επακριβώς όχι μόνο τις απαντήσεις τους αλλά και τα συναισθήματα, 

τους μορφασμούς και τις χειρονομίες των μητέρων, ώστε να αποτυπωθεί όσο το 

δυνατόν καλύτερα η συνολική εικόνα τους. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν 

αρκετά, επομένως και ο χρόνος και ο όγκος της κάθε απομαγνητοφώνησης ήταν 

μεγάλος.  

 

Ανάλυση Δεδομένων 
 

 Από την ανάλυση που έγινε στα ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν ορισμένες 

θεματικές ενότητες οι οποίες θα καταγραφούν στην συνέχεια αναλυτικά από την 

ερευνήτρια και οι οποίες παρουσιάζουν όχι μόνο τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

μητέρων αλλά και τις ομοιότητες που εμφανίζουν ορισμένες απαντήσεις μεταξύ τους. 

Στη συνέχεια, γίνεται εμβάθυνση από την ερευνήτρια στις απαντήσεις που δόθηκαν 

από κάθε μητέρα στη συνέντευξη και κατανομή αυτών στην αντίστοιχη θεματική 

ενότητα που προέκυπτε. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες που προκύπτουν 

από τις ερωτήσεις της συνέντευξης είναι οι εξής: 
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1. Περίοδος διάγνωσης και συμπεριφορές παιδιού με ΔΑΦ. 

2. Σκέψεις και συναισθήματα μητέρας μετά την λήψη της διάγνωσης. 

3. Ενέργειες που έκαναν οι γονείς για να βοηθήσουν τον εαυτό τους, το παιδί 

τους και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. 

4. Αντίκτυπος διάγνωσης στη μητέρα, στις σχέσεις της οικογένειας και στις 

σχέσεις των αδελφών (όπου υπήρχαν).  

5. Σκέψεις και συναισθήματα μητέρας για την ανατροφή που παρείχε στο παιδί 

της με ΔΑΦ.  

6. Εκπαιδευτικό πλαίσιο παιδιού με ΔΑΦ. 

7. Βαθμός ικανοποίησης μητέρας από το εκπαιδευτικό προσωπικό του παιδιού 

της με ΔΑΦ.  

8. Παροχή κρατικής βοήθειας στο παιδί με ΔΑΦ και στη μητέρα. 

9. Σκέψεις και συναισθήματα για το μέλλον του παιδιού με ΔΑΦ. 

10. Προτάσεις στο Ελληνικό Κράτος για τα παιδιά με ΔΑΦ. 

11. Αντίκτυπος Covid-19 σε επαγγελματικό/οικονομικό/οικογενειακό επίπεδο. 

 

Αποτελέσματα 
 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τις μητέρες των παιδιών που βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν με την σειρά που 

καταγράφηκαν οι θεματικές ενότητες στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

 

1η θεματική ενοτήτα: «Περίοδος Διάγνωσης» 

 Σχετικά με την περίοδο της διάγνωσης, οι συνεντευξιαζόμενες ανέφεραν ότι 

παρατήρησαν ορισμένες συμπεριφορές των παιδιών τους που παρέκλιναν από αυτές 

που έβλεπαν είτε στα άλλα τους παιδιά είτε στα παιδιά του οικογενειακού-κοινωνικού  

τους περίγυρου είτε από όσα εκείνες υπέθεταν ότι είναι φυσιολογικά ή μη 

φυσιολογικά για την ηλικία που βρίσκονταν τα παιδιά τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να τις παροτρύνει να αναζητήσουν βοήθεια ειδικού και διάγνωση. Οι επτά από τις 

οκτώ μητέρες αντιλήφθηκαν ότι κάτι «περίεργο», όπως δηλώνουν οι ίδιες, συμβαίνει 

στο παιδί τους, περίπου στην ηλικία των 2-2,5 ετών. Μόνο μία μητέρα από το 
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συνολικό δείγμα αν και είχε κάποια δείγματα από τη συμπεριφορά του γιου της, τον 

πήγε για διάγνωση στην ηλικία των 5 ετών, καθώς όπως δηλώνει η ίδια ήταν μικρή 

όταν γέννησε τον γιο της και δεν ήξερε, ακόμη, για την περίπτωση του Αυτισμού. Η 

συγκεκριμένη συμμετέχουσα της έρευνας τόνισε, επίσης, ότι εξαιτίας ενός 

χειρουργείου που είχε το παιδί της με ΔΑΦ σε βρεφική ηλικία, θεώρησε ότι όποια 

συμπεριφορά και χαρακτηριστικό εμφάνισε ο γιος της αργότερα, ευθυνόταν το 

χειρουργείο, επομένως για τον λόγο αυτόν άργησε να αναζητήσει διάγνωση και 

βοήθεια. Ορισμένες μητέρες συμβουλεύτηκαν αναπτυξιολόγο, ο οποίος/η οποία τους 

έδωσε και τη διάγνωση, ενώ κάποιες άλλες επισκέφτηκαν παιδοψυχίατρο-

παιδοψυχολόγο, όπου και έλαβαν την διάγνωση του παιδιού τους. Οι συμπεριφορές 

που παρουσίασαν τα παιδιά τους και τις έκανε να στραφούν στην συμβολή και 

συμβουλή ειδικού ήταν σχεδόν παρόμοιες σε όλες τις περιπτώσεις του δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, αφορούσαν έλλειψη βλεματικής επαφής, εμφάνιση στερεοτυπιών, 

έλλειψη λόγου, αποχή από ομαδικά παιχνίδια-έλλειμα ως προς την κοινωνικοποίηση, 

παλινδρόμηση σε ικανότητες που είχαν κατακτηθεί, αισθητηριακά προβλήματα, σε 

μία περίπτωση υπήρχαν και σπασμοί, σε μία περίπτωση παιδιού υπήρχε δημόσιος 

αυνανισμός και σε δύο περιπτώσεις υπήρχε αυτοτραμαυτισμός του παιδιού με ΔΑΦ. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν: 

(Συν.1): «(…)διαφορά είδα μετά τα 2. Παρατηρήσαμε με τον άντρα μου και μας είπαν και 

το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον ότι εεε…κάτι έχει αλλάξει στον Γ. Δηλαδή, ενώ μέχρι 

τα 2 βλέπαμε, ας πούμε, ότι εεε… έλεγε…λεξούλες, ας πούμε, ή έδειχνε τα κουλουράκια που 

ήταν στον φούρνο εεε…ή πλησίαζε παιδάκια, μετά τα 2…εκεί στα 2,5 ήταν πιο έντονο, 

άρχισε να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να κάνει κάποιες στερεοτυπικές κινήσεις χωρίς λόγο, 

σταμάτησε να μιλάει τελείως…καθόλου και δεν έδειχνε πια. Οπότε κατάλαβα ότι κάτι 

συμβαίνει. …οπότε στα 2,5 ουσιαστικά έγινε η πρώτη αξιολόγηση από αναπτυξιολόγο.» 

(Συν.2): «(…)ο Σ. δεν ανταποκρινόταν εεε όπως εεε όλα τα παιδιά. Εεε και γυρώ στο…εκεί 

πριν γίνει 2 χρονών εεε…ανακαλύψαμε ότι έχει…είναι στο φάσμα. (…)του μιλάγαμε και δεν 

ανταποκρινόταν. Φαινόταν σαν να μην άκουγε. Δεν ανταποκρινόταν πάντα, δεν ήταν καλή 

βλεματική επαφή εεε και έκλεινε…δηλαδή, όταν του τραγουδάγαμε έκλεινε τα αυτιά του, 

δεν ήθελε να ακούει. Ναι και όταν του μίλαγες δεν γύρναγε πάντα. Ναι μεν μερικές φορές 

γύρναγε άλλες δεν. Δηλαδή, ήταν σαν να μην άκουγε. Φαινόταν σαν να μην άκουγε.» 

(Συν.3): «Παρατηρήσαμε διαφορές σε ηλικία 2 χρονών παρά…περίπου 2 μήνες. Δηλαδή 22 

μηνών ήταν και είχε αρχίσει την απουσία βλεματικής επαφής, στερεοτυπικές συμπεριφορές 
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όπως τοποθετήσεις, ξέρεις, σε σειρά, εε….αισθητηριακές αλλαγές..εεε…μια δυσκολία στην 

επικοινωνία, εκτός από την βλεματική επαφή, ε…και είχε και μια εναλλαγή ευερεθιστότητας 

με κλάμα. Ένα κλάμα διαφορετικό από αυτό που είχε πριν. Στην διαμαρτυρία του, ας πούμε. 

Και επίσης, ενώ είχε αρχίσει να λέει κάποιες λέξεις αυτά τα…μαμά, μπαμπά, παππού, 

γιαγιά, τα σταμάτησε.(…)πήγαμε πρώτα σε παιδοψυχολόγο, έπειτα πήγαμε σε 

αναπτυξιολόγο.» 

(Συν.5): «(…)γύρω στα 2-2,5 άρχισα να αναζητώ βοήθεια. Παρατήρησα ότι δεν γύριζε όταν 

άκουγε το όνομά του, ότι δεν εστίαζε πολύ το βλέμμα του εεεε…κι επειδή είχα ως μέτρο 

σύγκρισης τα συνομήλικα ξαδέρφια του, μπορούσα πολύ εύκολα να το δω. Αρχικά 

απευθύνθηκα σε παιδοαναπτυξιολόγο.» 

(Συν.6): «(…)Το καταλάβαμε από μικρός ό,τι ήταν, γιατί είχα και 2 ανήψια που ήταν λίγο πιο 

μεγάλα και βλέπαμε την διαφορά. Ειδικά μέχρι που έκανε τους σπασμούς, από τότε που 

ήταν 2 μηνών μέχρι 10 μηνών που έκανε τους τελευταίους σπασμούς. (…)γύρω στα 5. Γιατί 

κι εγώ δεν ήξερα για τον αυτισμό εκείνη την εποχή. (…) μεγαλώνοντας απόκτησε στοιχεία 

αυτισμού ο Α. Παλαιότερα δεν τα είχε. Μικρότερος δεν είχε θέμα ούτε με τους ήχους ούτε 

με εμμονές με κάτι να επιμένει….εεεε….μεγαλώνοντας όλο και κάποια εμμονή παρουσίαζε.» 

(Συν.7): «(…)Ο Ρ. μέχρι και 1 έτους δεν μου έδωσε δυνατά σημάδια…περπάτησε κανονικά, 

έδειχνε, έτσι, όχι ένα επίμονο βλέμμα αλλά δεν το αξιολόγησα. Κάπου στους 18 μήνες 

άρχισα να βλέπω ένα έλλειμα στη κοινωνικοποίηση και ένα πισωγύρισμα σε κάποια 

πράγματα. Δηλαδή, κάποια πράγματα που τα διέθετε, άρχισε σιγά-σιγά να τα χάνει. 

Διαπίστωσα, επίσης, απομόνωση, επιλογή παιχνιδιού μοναχική και με ιδιαίτερο τρόπο, 

δηλαδή κάποιο αυτοκινητάκι να το παρατηρεί,να ξαπλώνει και να το πιάνει, να το 

ακολουθεί με τη ματιά του, να μην έχει ιδιαίτερη σχέση με τον αδερφό του (…). (…)άρχισε 

στα καλά καθούμενα, εμάς μας φαινόταν στα καλά καθούμενα, να δαγκώνεται, όταν ήταν 

κάτι που τον δυσκόλευε (…)». 

(Συν.8): «(…) λίγο πριν κλείσει τα 3 χρόνια. Ενώ είχε κατακτήσει κάποιον λόγο, άρχισε 

σταδιακά να τον χάνει. Άρχισε να τρώει τα νύχια του και άρχισε να αυνανίζεται στο πάτωμα. 

(…)στην αρχή πήγαμε σε αναπτυξιολόγο (…) την τελική διάγνωση την έκανε 

παιδοψυχίατρος.» 
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2η θεματική ενότητα: «Σκέψεις-Συναισθήματα μητέρας μετά τη διάγνωση» 

 Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων μετά την λήψη της διάγνωσης του 

γιου τους που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, βίωσαν αρχικά ένα σοκ και ένα 

πένθος. Κάποιες μητέρες δήλωσαν ότι μετά τη διάγνωση οι σύζυγοί τους πέρασαν 

από το στάδιο της άρνησης και έκαναν αρκετό καιρό, συγκριτικά με εκείνες, να 

αποδεχτούν την κατάσταση. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των μητέρων, ένιωσαν θλίψη, 

πληγώθηκαν πολύ και έκλαψαν. Έψαχναν απαντήσεις για να μπορέσουν να 

απαντήσουν στα προσωπικά τους ερωτήματα σχετικά με το τι φταίει και γιατί αυτό να 

συμβαίνει στο παιδί τους. Αισθάνθηκαν την ώρα που έλαβαν το χαρτί της διάγνωσης 

ότι ο κόσμος τελείωσε κι ότι πάγωσαν όλα. Ήρθαν αντιμέτωπες με διάφορες σκέψεις 

για το μέλλον του παιδιού τους που τους δημιουργούσε περισσότερο άγχος από το 

ήδη υπάρχον. Για μια μητέρα η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της, με μικρή χρονική 

διαφορά από την διάγνωση του γιου της, ένιωσε ότι είναι μόνη κι ότι το 

συναισθηματικό και ψυχολογικό βάρος δεν είχε να το μοιραστεί με κάποιον. Επίσης, 

για μια άλλη μητέρα όπου είχε αποκτήσει το παιδί της με εξωσωματική και ο σύζυγός 

της βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους σε άλλη χώρα, η στεναχώρια ήταν 

μεγάλη, ένιωσε σαν «μια κεραμίδα να έπεσε πάνω της» και θεωρούσε αυθαίρετα, 

όπως η ίδια τονίζει, ότι μετά από τόσο κόπο που έκανε για να αποκτήσει το παιδί της, 

δεν μπορούσε να το απολαύσει. Τέλος, δύο μητέρες είπαν ότι υπήρξε πρόβλημα στον 

γάμο τους μετά την διάγνωση, παρόλα αυτά η μία από τις δύο χώρισε με τον πρώην 

σύζυγό της, αλλά έχει δημιουργήσει μια νέα σχέση με έναν καινούργιο σύντροφο, ο 

οποίος την στηρίζει και την βοηθάει σε μεγάλο βαθμό με το παιδί της με ΔΑΦ. Από 

τα λεγόμενα όλων των μητέρων, γρήγορα μπόρεσαν να περάσουν από αυτά τα στάδια 

και να φθάσουν στο σημείο να ψάξουν λύσεις και παρεμβάσεις, ώστε να βοηθήσουν 

ουσιαστικά και πρακτικά το παιδί τους.  

(Συν.1): «πραγματικά σαν να πενθούσα κάτι. Δηλαδή, τώρα που σκέφτομαι τι έκανα τότε 

ξέρω ‘γω…εεε πολλές ώρες κλάμα ατελείωτο, εεε το τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δηλαδή, οι 

σκέψεις οι περισσότερες ήταν για το μέλλον, να δούμε τι θα γίνει μετά από πολλά χρόνια, 

ας πούμε, εεε…ενώ κατάλαβα και εκεί ήταν που βγήκα από αυτό το πράγμα, μετά από 1 

μήνα που κάθε βράδυ καθόμουν κι έκλαιγα, ας πούμε, και έμενα μέχρι αργά έτσι..εεε…μετά 

κατάλαβα ότι «τώρα τι θα γίνει. Άσε το μέλλον, κοίτα το παρόν», και μετά αρχίσαμε σιγά-

σιγά, ας πούμε. Αλλά, ο πρώτος μήνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ο άντρας μου…στην αρχή 

πέρασε από άρνηση. Εγώ δεν πέρασα από άρνηση, πήγα κατευθείαν στο πένθος. (…)Αλλά 
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ουσιαστικά εμένα είναι ένας μήνας ενώ στον άντρα μου ήταν γύρω στους 5-6 μήνες. Να το 

συνειδητοποιήσει.» 

(Συν.2): «(…)Ναι, δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Εντάξει…σου μπαίνει η αμφιβολία και το ερώτημα 

αν φταις εσύ για όλο αυτό που συμβαίνει στο παιδί και γιατί έτυχε αυτό σε εσένα. (…)Ναι, 

ήταν ένα μεγάλο σοκ. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ που πάθαμε τότε.» 

(Συν.3): «Λοιπόν…στην αρχή είναι ένα σοκ. Δηλαδή, είναι λίγο ένα χαστούκι. Γιατί εκεί που 

βλέπεις ένα παιδί που είναι…ντάξει….καλό…δεν είχε πρώιμα σημάδια, δηλαδή, ξαφνικά 

σου έρχεται αυτό το πακέτο που δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Δηλαδή….ανησυχείς για το παιδί 

γιατί…είναι κάτι που το παντρεύεται (εννοεί τη διάγνωση) και δεν ξέρεις τι να κάνεις. 

Δηλαδή, έχεις μια αγωνία να βρεις τους επαγγελματίες, να συνηθίσεις ότι είναι κάτι χρόνιο, 

οπότε πάντα θα πρέπει να ασχολείσαι με αυτό, να βρεις το πλαίσιο, να αλλάξεις τη 

συμπεριφορά σου απέναντι στο παιδί, να συντονιστεί το σπίτι απέναντι στο παιδί. Εμείς δεν 

τα καταφέραμε…εννοώ με τον πρώην σύζυγο.» 

(Συν.4): «Σοκ αισθάνεσαι γιατί είναι το πρώτο σου παιδάκι. Ήμουν κι εγώ μικρή τότε, 27 

χρονών κοπέλα ήμουν. Το πρώτο παιδί, μεγάλη ανησυχία, αγωνία (…). Ξεκίνησε ένα πένθος, 

να σου πω την αλήθεια, για εμένα προσωπικά σαν μητέρα. Για εμένα μιλάω τώρα. 

Εεε…αλλά έπρεπε να αντέξω (…).» 

(Συν.5): «(…)Το τέλος του κόσμου γιατί η ψυχολογία μου ήταν πολύ επιβαρυμένη, εξαιτίας 

προσωπικών θεμάτων εεεεε….και νόμιζα ότι τελείωσε η ζωή. Εμένα ήταν και παραπάνω (ενν. σοκ-

θλίψη κ.λπ.) γιατί δεν είχα με ποιον να το μοιραστώ. Ήταν σημαντικό αυτό.» 

(Συν.6): «(…)Ντάξει το αντιμετωπίσαμε με κλάματα στην αρχή. Κλασικά. Αν και δεν συγκινούμαι 

τώρα πια…..Αυτό που δεν μπορούσα να δω ήταν άλλα παιδιά στην ηλικία του, τότε. Με επηρέαζε 

άσχημα. (…)Και στην αρχή μέχρι να το συνειδητοποιήσω, λέγαμε γιατί σε εμένα,γιατί έτσι, γιατί 

αλλιώς, αλλά μετά έπρεπε να το καταλάβουμε, να τον βοηθήσουμε. Διότι, αν μοιρολατρούσαμε, δεν 

θα κάναμε τίποτα.» 

(Συν.7): «Σαν να έπεσε μια κεραμίδα στο κεφάλι μου. Για πολλούς λόγους. Ίσως, επειδή είχα 

κουραστεί στο να συλλάβω τα παιδιά μου και να τα γεννήσω, άρα είχα περάσει μια «δοκιμασία» και 

θεωρούσα, αυθαίρετα, ότι έπρεπε να το απολαύσω αυτό και δεν το περίμενα. Και μάλιστα, επειδή ο 

σύζυγός μου έφυγε στην Α. (το μέρος), για λόγους επιστημονικούς-επαγγελματικούς κ.λπ., όταν τα 

παιδιά ήταν ακόμα 6 μηνών, παρόλο που είχαμε πολύ καλές σχέσεις κ.λπ (…). Πραγματικά ήταν κάτι 

που με στεναχώρησε, γιατί έπρεπε στη πράξη, μόνη μου, να το χειριστώ και να δω τι θα κάνω. 

Έπρεπε να βρω λύσεις και στο πρακτικό επίπεδο να δω τι θα γίνει. Στο θεωρητικό είχα τη στήριξη 
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του άντρα μου (…). Άρα, έπρεπε εγώ να το διαχειριστώ αυτό, να μπορέσω να στηρίξω τους γονείς 

μου και να στηρίξω κι εμένα. Με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δούλευα.»  

(Συν.8): «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί το υποψιαζόμασταν μεν αλλά δεν μπορούσαμε να 

το αποδεχτούμε δε. Στεναχώρια…ντάξει. Εγώ νομίζω ότι το αποδέχτηκα πολύ πιο γρήγορα, γιατί 

έπρεπε να δουλέψω με τον Π. Ο άντρας μου δυσκολεύτηκε περισσότερο, πιστεύω. (…) 

Πληγωθήκαμε, στεναχωρεθήκαμε αλλά το αποδεχτήκαμε. (…) Το πήραμε απόφαση.» 

 

3η θεματική ενότητα: «Ενέργειες γονέων για να βοηθήσουν τους ίδιους, το παιδί τους 

και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας» 

 Όλες οι συμμετέχουσες της έρευνας μόλις έλαβαν την διάγνωση του παιδιού τους 

κατευθείαν σκέφτηκαν τρόπους και πρακτικές λύσεις για να το βοηθήσουν και είτε σε 

δευτερεύοντα χρόνο είτε καθόλου αναζήτησαν βοήθεια για τους ίδιους. Ακολούθησαν τις 

συμβουλές και τις παροτρύνσεις των ειδικών οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις 

πρότειναν εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, στήριξη από παιδοψυχολόγο-παιδοψυχίατρο και 

ειδικό παιδαγωγό. Αναζήτησαν κάποιες μητέρες και εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας όπως 

είναι τα καλλιτεχνικά, η μουσικοθεραπεία κ.λπ. Οι μητέρες ήθελαν να ξεκινήσουν την 

πρώιμη παρέμβαση, προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα στο παιδί. Κάποιες 

από αυτές άλλαξαν και κατοικία, έτσι ώστε να μείνουν σε ένα μεγαλύτερο σπίτι το οποίο θα 

το διαμόρφωναν ειδικά για τον γιο τους. Άλλες εκτός από την βοήθεια των ειδικών, 

συμβουλεύτηκαν το διαδίκτυο αλλά και διάφορα ειδικά βιβλία που σχετίζονταν με το θέμα, 

προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαταραχή του παιδιού τους, να προσπαθήσουν να την 

κατανοήσουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν με τον τρόπο τους όσο καλύτερα μπορούσαν. 

Οι περισσότερες ασχολήθηκαν και εκείνες ενεργά με τις παρεμβάσεις που χορηγούσαν στα 

παιδιά τους οι ειδικοί.  

(Συν.1): «(…)εκείνη τη στιγμή σκεφτήκαμε κατευθείαν το παιδί. Λοιπόν…οπότε ξεκινήσαμε με 

ψυχολόγο και μετά άρχισε εργοθεραπευτή και μετά μέσα σε 6 μήνες είχε ξεκινήσει πρώιμη 

παρέμβαση. (…) μετά τους 6 μήνες που ξεκίνησε πρώιμη παρέμβαση το παιδί, τότε ξεκινήσαμε και 

εγώ και ο άντρας μου συμβουλευτική, (…). (…)θα προτιμούσα εμείς να ξεκινήσουμε πρώτοι τη 

συμβουλευτική και μετά να ξεκινήσει το παιδί.»  

(Συν.2): «Εντάξει μετά τη διάγνωση…στη διάγνωση μας είπαν κάποια πράγματα που πρέπει να 

κάνουμε. Δηλαδή να πάμε σε ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπεία… (…)Εεε…όχι, τότε δεν είχαμε πάει 

σε κάποιον ψυχολόγο και σε κάποιον… Όχι, όχι, δεν είχαμε πάει. Το παλέψαμε… Εεε..ντάξει 
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περισσότερο πέσαμε πάνω στο παιδί κι αφήσαμε τους εαυτούς μας.» όσον αφορά το παιδί: 

«Δηλαδή και κολύμπι πήγαινε και κυκλοφοριακή αγωγή πήγαινε από πολύ μικρός με τον Α.(ένας 

εκπαιδευτής του). Και κυκλοφοριακή αγωγή έξω και τον έπαιρνε βόλτα εεε…και…τι άλλο έκανε; Και 

ζωγραφική από μικρός.»  

(Συν.3): «(…) ξεκινήσαμε άμεσα τις εργοθεραπείες, γιατί μας είπε η αναπτυξιολόγος, όσο πιο πρώιμη 

παρέμβαση γίνει τόσο πιο καλό είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Οπότε, στα 2…όταν ήταν πια 

2 χρονών ξεκινήσαμε τις εργοθεραπείες. (…)2,5 ξεκίνησε και…εεε παιδοψυχολόγο, για την 

ψυχοεκπαίδευση και του παιδιού και δική μας. Εεεε και ξεκινήσαμε και λόγοθεραπείες. Οπότε, το 

πλαισιώσαμε σε όλα…σε όλες τις παραμέτρους, ας πούμε και μπήκαμε σε μια σειρά. Τώρα για δικό 

μας….Εγώ, εεε επειδή σε εκείνη τη φάση έτυχε και ξεκίνησα τη δουλειά, οπότε μπήκα σε ένα 

πλαίσιο, εκεί έκανα…περιπού 6 μήνες μετά από τη διάγνωση, έκανα κάποιες συνεδρίες εγώ. 

Εεε….αυτό έκανα αρχικά. Μετά, επειδή είχαν παρουσιαστεί προβλήματα στο σπίτι, γιατί ο σύζυγος 

δυσκολευόταν πάρα πολύ…Για να προσαρμοστεί με το παιδί…ναι. Μετά κάναμε και κάποιες 

ζεύγους, δεν πήγαν καλά και τελικά χωρίσαμε.» 

(Συν.4): «(…)Με την βοήθεια της εργοθεραπεύτριας διαμορφώσαμε και ένα περιβάλλον 

διαφορετικό στο σπίτι. Μετακομίσαμε…αφήσαμε το διαμέρισμα και πήγαμε σε μια μονοκατοικία με 

κήπο και διαμορφώσαμε έξω τα πάντα για τον Α. (…)Πήγαμε και σε παιδοψυχολόγο και εγώ και ο 

άντρας μου, η ίδια έβλεπε και εμάς. Έβλεπε και τον Α. Κανονικά, κάθε εβδομάδα συνεδρίες. Για 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για 2 χρόνια; 3; 2 ήταν.»  

(Συν.5): «Έπρεπε να ακολουθήσω τις υποδείξεις των ειδικών. Δεν γνώριζα κάτι. Άρχισα με το να 

προσπαθώ να ενημερωθώ, όσο μπορούσα από διαδίκτυο κ.λπ. εεεε….όμως έμεινα πιστή στις 

υποδείξεις των ειδικών και στην προσωπική μου σχέση με το παιδί και στην αντικειμενική 

υποστήριξη που έπρεπε να του δώσω. Εργασιοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχολόγοι….Εγώ δεν 

ζήτησα βοηθεία για εμένα από κάποιον ψυχολόγο. Δεν ζήτησα βοήθεια, παρόλο που με 

συμβούλευαν όλοι να ζητήσω από κάποιον βοήθεια.» 

(Συν.6): «(…) Εμείς, τώρα, δεν κάναμε τίποτα. Μεταξύ μας, επειδή ντάξει δεν…σαν 

οικογένεια….δηλαδή, τότε είχα δει και οικογένειες να διαλύονται εξαιτίας αυτού. Όχι μόνο οι γονείς 

μεταξύ του, αλλά και οι συμπεθέροι κι αυτά. Εμείς, όμως, δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα. 

Κανένας δεν είπε εσύ φταις, εγώ φταίω. Είμαστε όλοι πολύ καλά. Είχα βοήθεια, δηλαδή, και 

ψυχολογική και οι γονείς μου τον έπαιρναν στο χωριό και με βοηθούσαν και τον κρατούσαν.»  

(Συν.7): «(…) εκεί υπήρχε μια εξαιρετική Ειδική Παιδαγωγός, η οποία ανέλαβε τον Ρ. Κάναμε κάθε 

μέρα 1-1,5 ώρα παρέμβαση. Ήταν δύσκολο, γιατί ήμουν κι εγώ κάθε μέρα μέσα στην παρέμβαση κι 

έβλεπα ότι το παιδί μου ζοριζόταν σε κάποια πράγματα κι έπρεπε να δοκιμάσει καινούργια 
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πράγματα, γίνονταν αλλαγές, δεν είχε βγάλει, ακόμα, λόγο, οπότε έβλεπα όλον αυτόν τον κόπο που 

γινόταν. Θυμάμαι, όμως, μια συμβουλή που μου είχε δώσει ο κ. Π., που σου είπα πριν. Μου είχε πει 

να δίνω στο παιδί κι ας φαίνεται, τώρα, ότι δεν το παίρνει το παιδί αυτό, όμως, μακροπρόθεσμα 

μπορεί να φανούν τα αποτελέσματα. Επίσης, μου είπε να κοιτάξω πολύ τη σχέση μου με τον σύζυγό 

μου. Δηλαδή, να μην αφήσω αυτό το γεγονός να μας χαλάσει ως οικογένεια. Αυτές τις δύο 

συμβουλές συγκράτησα. (…)εγώ προσπαθούσα και στο σπίτι να μάθω τρόπους να μαθαίνω στο 

παιδί διάφορα πράγματα. Επειδή είμαι κι εκπαιδευτικός, άρχισα να διαμορφώνω και το σπίτι 

κατάλληλα. (…)Μετά από περίπου 1 χρόνο δοκιμάσαμε και τον έγραψα σε παιδικό σταθμό. Ήμασταν 

και εκεί πολύ τυχεροί, γιατί ήταν ο νηπιαγωγός του άντρας κι επειδή έλειπε ο άντρας μου, ο Ρ. είχε 

ένα αντρικό πρότυπο. Έβαζε τα όριά του, είχε έναν άλλον τρόπο, όχι τον μαμαδίστικο. Ο Ρ. ήθελε τα 

όρια. (…)συνεργαστήκαμε με μια φανταστική κυρία εκεί στα Χ., η οποία είχε φτιάξει έναν υπέροχο 

χώρο, όχι αισθητικά, αλλά πρακτικά. Είχε όλα αυτά με την αισθητηριακή ολοκλήρωση, με πανιά, με 

φρούτα για να αγγίξει…Πήγαιναν βόλτες, στη παραλία για να αγγίξει την άμμο κ.λπ. Με αυτήν έμαθε 

ο Ρ. ποδήλατο. Κάναμε διάφορα. (…)από το ΚΕΔΔΥ, τότε, όπου είχα μια τραυματική εμπειρία, καθώς 

θεωρώ ότι ήταν…όχι σκληροί, εγώ τους πήρα έτσι…ήταν….απόλυτοι ότι θα πάει το παιδί σε Ειδικό 

Δημοτικό. Εγώ έλεγα ότι τόση δουλειά που έχει γίνει αν πάει το παιδί σε Ειδικό Δημοτικό, θα πάει 

πίσω. Εγώ μέσα από έναν νόμο που είχα μάθει ότι υπάρχει, έδινε το δικαίωμα στο παιδί μου να έχει 

παράλληλη στήριξη στο σχολείο. Έχοντας, λοιπόν, αυτή τη διάταξη του Νόμου στα χέρια μου, πήγα 

στο ΚΕΔΔΥ τότε, για να διεκδικήσω αυτό που δικαιούμουν. (…)Τώρα όσο αναφορά εμάς, πήγαμε σε 

ψυχολόγο, έχοντας διαβάσει κι εγώ κάποια πράγματα και μου είπε να βρίσκουμε χρόνο μεταξύ μας. 

Εντάξει δεν με κάλυψε. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια Ειδικής Αγωγής, παρακολούθησα κάποια 

σεμινάρια που έκανε ο σύλλογος Λογοθεραπευτών, διάβασα το βιβλίο με τις Κοινωνικές Ιστορίες και 

το εφαρμόζαμε στον Ρ. εεεε…και τώρα, παρακολουθώ και ανατροφοδοτούμαι από το Youtube με 

βιντεάκια από τον κύριο Ξ. (συγγραφέας βιβλίων) και γενικά, από το διαδίκτυο. Επίσης, με έμμεσο 

τρόπο ψάχνομαι και προσπαθώ να το περάσω και στην οικογένειά μου αυτό, (…)»  

(Συν.8): «Αναζητήσαμε την παιδοψυχίατρο, η οποία τον παρακολουθούσε. Στην αρχή πηγαίναμε 

εμείς 2 φορές την εβδομάδα και 1 ο Π. για να μας λέει πώς θα του φερθούμε και τι θα του κάνουμε 

κάθε φορά. Στο τέλος έβλεπε πιο πολύ τον Π. με την βοήθεια μιας ειδικής παιδαγωγού. Εμάς μας 

έδινε κατευθύνσεις τι θα κάνουμε. Ο Π. αισθητηριακά ήθελε δουλειά, γιατί δεν μπορούσε να πιάσει 

κάποια πράγματα π.χ. μους, σαντιγύ, κρέμα. Με κάποιες υφές είχε θέματα. Παίρναμε τον αφρό 

ξυρίσματος και τον πιάναμε, τον βάζαμε στον καθρέφτη για να αρχίσει να συνηθίζει την υφή. (…) 

Σιγά-σιγά άρχισε να αποδέχεται τις υφές του νερού, το χώμα κ.λπ.»  
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4η θεματική ενότητα: «Αντίκτυπος Διάγνωσης στα μέλη της οικογένειας»  

 Στη πλειοψηφία των μητέρων η διάγνωση του παιδιού τους επηρέασε αρνητικά τόσο 

εκείνες όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειες. Εκείνες βίωσαν ότι ο κόσμος χάνεται, ότι 

αυτή η διάγνωση έφερε τα «πάνω-κάτω» στη ζωή τους, όπως χαρακτηριστικά εξομολογείται 

μια μητέρα. Ορισμένες μητέρες βίωσαν εκείνο το διάστημα τόσο έντονη θλίψη, η οποία 

υπάρχει ακόμη και σήμερα, ανεξαρτήτως της αποδοχής που έχουν δείξει για το παιδί. Άλλες 

μετά τη γέννηση και τη διάγνωση του παιδιού τους προσάρμοσαν τη ζωή τους –προσωπική, 

κοινωνική και επαγγελματική- με βάση το πρόγραμμα και τις ανάγκες του παιδιού τους με 

ΔΑΦ. Χαρακτηριστικά τονίζει μια μητέρα ότι όταν συνέβη αυτό στην οικογένεια «σταματάς 

να κάνεις όνειρα». Αρνητικό αντίκτυπο είχε και στις περισσότερες συζυγικές σχέσεις των 

συμμετεχόντων, καθώς άλλοι χώρισαν γιατί δε μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την 

κατάσταση σαν ζευγάρι, άλλοι, ενώ παρέμειναν μαζί, πέρασαν δύσκολα και ένιωθαν 

«χαμένοι», όπως λέει μια μητέρα, άλλοι παραμέρησαν τα δικά τους προσωπικά 

συναισθήματα, γιατί πρώτιστο μέλημά τους ήταν το παιδί κι άλλοι αισθάνθηκαν ότι το 

περισσότερο βάρος και τις ευθύνες του παιδιού αλλά και της οικογένειας το αναλαμβάνουν 

μόνο εκείνες, χωρίς οι σύζυγοί τους να αξιοποιούν τον πατρικό τους ρόλο, λόγω 

επαγγελματικών υποχρεώσεών τους ή για άλλους λόγους. Τέλος, για μια μητέρα ήταν τόσο 

έντονο το στάδιο του πένθους που βίωνε που, όπως επισημαίνει, άργησε πολύ να κάνει 

δεύτερο παιδί, διότι δεν ήταν πολύ καλά ψυχολογικά. 

(Συν.1): «Λοιπόν. Εεε…εμένα στην αρχή αν εξαιρέσεις το πένθος και τα λοιπά, που το 

οποίο…δηλαδή, η στεναχώρια πάντα υπάρχει. Ακόμα και τώρα υπάρχει. Έτσι; Ναι μεν υπάρχει 

αποδοχή, δουλειά..δεν έχει σημασία. Σίγουρα μέσα μου στεναχωριέμαι. Λοιπόν…εεε…άρα με 

επηρέασε αρνητικά, ουσιαστικά. Τώρα την σχέση με τον σύζυγο…στην αρχή ίσως επηρεάστηκε 

αρνητικά, με την έννοια ότι εγώ ήμουν τελείως χαμένη…εκείνος χαμένος από την δική του μεριά, 

οπότε ήταν σαν να είμαστε σαν ζευγάρι, ας πούμε, ένα χώρισμα μόνοι μας. (…)μετά μας έφερε πιο 

κοντά. Μετά που ξαναβρήκαμε τα πατήματά μας…στη συνέχεια μας έφερε πιο κοντά.» 

(Συν.2): «Εντάξει…την σχέση με τον άντρα μου δεν την επηρέασε τόσο πολύ. Ντάξει γιατί είπαμε ότι 

πρέπει να το παλέψουμε αυτό το κομμάτι και να βοηθήσουμε τον Σ. Δηλαδή…βοήθησε ο ένας τον 

άλλον και οι δυο μαζί τον Σ. (…) ήταν τα ερωτήματα που σε τρώνε, ας πούμε. Το γιατί. 

Εντάξει…θεωρώ ότι δεν με πήρε τόσο πολύ από κάτω…γιατί παλεύαμε…πάλευα και παλεύαμε μαζί 

με τον Α. (τον σύζυγό της) να βοηθήσουμε το παιδί.»  

(Συν.3): «Τις σχέσεις μου με το σύζυγο δεν τις επηρέασε καλά. Αλλά, επειδή πιστεύω ότι η 

συμμετοχή στις σχέσεις είναι 50-50…εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου που μιλάω, θεωρώ ότι 
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εξάντλησα τις προσπάθειες. Πάντως δεν είχε καλή κατάληξη στο ζευγάρι (γελάει), αυτό το πράγμα. 

Ντάξει, δε φταίει φυσικά η κατάσταση του παιδιού. Αυτό ήταν ένα….ένας καταλύτης, ας πούμε, για 

να δούμε πώς αντιδρούσε ένα στρες στη σχέση.» 

(Συν.4): «(…)με επηρέασε αρνητικά στην αρχή. Άσχημα. Και για πολλά χρόνια με επηρέασε, γιατί 

άργησα να κάνω και δεύτερο παιδί. Πενθούσα. Πενθούσα και συγχρόνως ήταν ένα διάστημα το 

οποίο έψαχνα τον εαυτό μου. Σε σχέση και με το παιδί, σε σχέση και με τον σύντροφο…τον άντρα 

μου και σε σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο, σε επηρεάζει. Όλο αυτό επηρέασε…τα συναισθήματά 

μου ήταν πολλά και προσπαθούσα να τα βάλω κι εγώ σε μια τάξη. Και κατάλαβα..δηλαδή, εκεί που 

έψαχνα να βρω δουλειά σαν Κ.Λ., όλα σταμάτησαν. Λάτρευα την δουλειά μου, αλλά σταμάτησε 

αυτό το κομμάτι κι αποφασίσαμε να…να επικεντρωθούμε στον Α. (…)Τώρα σε σχέση με τον 

σύζυγο…ήμασταν και οι 2 μικροί τότε. Φυσικά και μας επηρέασε. Εεε…δεν φτάσαμε στο σημείο να 

ρίχνει ευθύνες ο ένας στον άλλον για κάτι, ευτυχώς! Αλλά…πιστεύω ότι εγώ ήμουν η πιο δυνατή στη 

σχέση και ο Γ. (ο σύζυγος) είχε αποστασιοποιηθεί λίγο σαν πατέρας. Ήταν μπερδεμένος. Και, νομίζω, 

ότι σε αυτό το κομμάτι τον βοήθησα. Σε αυτό το κομμάτι βοήθησα και εγώ και τον σύζυγό μου, για 

να είμαστε μαζί. Κατάλαβες; Γιατί είναι πολύ εύκολο να διαλυθεί και μια σχέση. (…)Το συναίσθημα 

δεν ήταν πάντα εύκολο να το διαχειριστείς, γιατί ξαφνικά όλα αλλάζουν. Αλλάζουν. Σταματάς να 

κάνεις όνειρα.»  

(Συν.5): «Εμένα το πρώτο διάστημα έφερε στη ζωή μου τα πάνω-κάτω. Ευτυχώς πολύ σύντομα 

κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω κάτι και έκανα ότι μπορούσα και προσωπικά και επαγγελματικά. 

Εεε…το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δε θα άλλαζα τον Γ. (το παιδί της με ΔΑΦ) με τίποτα. Δεν ξέρω 

αν αυτό λέει κάτι…αλλά αν μου ζητούσε κάποιος να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή, θα έλεγα 

ότι δεν θα άλλαζα τίποτα.» 

(Συν.6): «Κοίτα να δεις. Σίγουρα εμένα με επηρέασε περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί 

εγώ ρύθμισα τη ζωή μου, βάση του Α. Ας πούμε, το πότε θα έτρωγα, πότε θα έκανα μπάνιο π.χ. 

απλά παραδείγματα σου λέω. Εεεε…ήταν αν θα κοιμόταν ο Α., αν θα…για να μπορώ να κάνω κι εγώ 

κάποια πράγματα. (…)Τώρα τη σχέση με τον σύζυγό μου μπορώ να πω ότι την έχει επηρεάσει. Από 

την άποψη ότι εγώ είμαι λίγο πιο κλεισμένη στο σπίτι, είμαι λίγο…δεν μπορώ να ακολουθώ σε 

κάποια πράγματα που θα ήθελε να ακολουθώ. Εντάξει κι έχω πιο πολλά νεύρα από όσα θα έπρεπε 

(γελάει). Εεε μέχρι εκεί ντάξει, τα έχει επηρεάσει όλα αυτά.»  

(Συν.7): «(…)Όσο αναφορά τον σύζυγό μου, έχουμε μια σχέση καλή, απλώς ο σύζυγός μου είναι ένας 

άνθρωπος καριερίστας. Όχι με την αρνητική έννοια. (…)Αυτό, λοιπόν, για να το πετύχεις, του 

σήκωσα εγώ πολύ βάρος από τον ρόλο του τον πατρικό. Η δουλειά του, του έτρωγε πολλές ώρες και 

έλειπε από το σπίτι συχνά.»  
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(Συν.8): «Στην αρχή τα βάζεις με τον εαυτό σου και λες γιατί σε εμένα; Τι έκανα λάθος; Τι δεν 

πρόσεξα στην εγκυμοσύνη; (…) Λες τι φταίει και τι δεν φταίει; Τα βάζεις με όλους. Μαλώνεις με 

όλους. Διαταράσσονται όλες οι σχέσεις. Εμείς με τον Π. κοντέψαμε να χωρίσουμε μια εποχή, επειδή 

άργησε να το αποδεχτεί και είχαμε διάφορα άλλα θέματα. (…) Κόψαμε τις επαφές τις κοινωνικές 

(…).» 

 Σχετικά με τις σχέσεις με τα αδέλφια, όπου επτά στις οκτώ μητέρες είχαν και άλλο 

παιδί εκτός από αυτό που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, υπήρξε έντονη επιρροή της 

διάγνωσης και σε αυτούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αδέλφια βίωναν έντονα επίπεδα 

άγχους, λόγω της κατάστασης του αδερφού τους, σε άλλες ένιωθαν ζήλεια και ότι οι γονείς 

τους δίνουν περισσότερη προσοχή και χρόνο στον αδελφό τους παρά σε εκείνους. Υπήρχαν 

δύο περιπτώσεις συνεντευξιαζόμενων όπου είχαν γεννήσει πρώτα το παιδί τους με ΔΑΦ και 

έπειτα το άλλο τους παιδί. Στη πρώτη περίπτωση το παιδί με ΔΑΦ δεν μπορούσε να 

διαχειριστεί τον ερχομό του νέου παιδιού μέσα στο σπίτι, διότι είχε συνηθίσει να είναι μόνος 

μέσα στο σπίτι, δεν μπορούσε να ακούει το μωρό να κλαίει, με αποτέλεσμα να κλείνει τα 

αυτιά και να δυσανασχετεί με τους ήχους και την φασαρία. Στη δεύτερη περίπτωση έγινε πιο 

ομαλή προσαρμογή του παιδιού με ΔΑΦ με το αδερφάκι του, καθώς οι γονείς συμπεριέλαβαν 

το παιδί στη φροντίδα του νέου μέλους της οικογένειας κι έτσι το αποδέχτηκε καλύτερα. 

Παρόλα αυτά, όλες οι ερωτώμενες ανέφεραν ότι αρχικά αντιμετώπισαν δυσκολία 

προσαρμογής των άλλων παιδιών τους με αυτό που βρίσκεται στο φάσμα, αδυναμία 

δημιουργίας αδελφικών σχέσεων και δυσκολία ως προς την κατανόηση της κατάστασης του 

αδελφού τους. Στη συνέχεια με το πέρασμα του χρόνου και όσο μεγάλωναν και τα τυπικά 

αδέλφια ένιωσαν αισθήματα αγάπης, φροντίδας και προστασίας για τα αδέλφια τους και σε 

μέγιστο βαθμό δημιούργησαν και αδελφικές σχέσεις μεταξύ τους, βγαίνοντας με φίλους, 

συντρόφους και γνωστούς των τυπικών παιδιών και κάνοντας διάφορες δραστηριότητες, έτσι 

ώστε να περνάνε χρόνο μαζί.  

(Συν1): «(…)Σίγουρα της έφερε ένταση, άγχος…είχαμε να διαχειριστούμε πολύ άγχος από τη δική 

της μεριά. Δεν επηρέασε, όμως, τη σχέση της με τον αδερφό της. Δηλαδή, ακόμα και τώρα τον 

προστατεύει, τον αγαπάει, παίζουν μαζί παρόλο που έχουν 5 χρόνια διαφορά. Έχουν μεγάλη 

διαφορά. Εεεε…αλλά σίγουρα της έχει βγάλει άγχος όλο αυτό.» 

(Συν.2): «Εεε..ντάξει με την κόρη μου είχαμε διάφορα προβλήματα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. 

Ήταν κι αυτή μικρή τότε. Θεωρούσε ότι μόνο αυτόν αγαπάμε. (…) Επηρεάστηκε, ναι επηρεάστηκε. 

Εντάξει, ούτως η άλλως είχαν δυο χρόνια διαφορά, η ζήλεια υπήρχε αναμεταξύ τους πριν 

παρουσιαστεί το πρόβλημα… 4 χρονών παιδάκι δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα γιατί έπρεπε να 
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πάει ο Σ. εκεί, γιατί έπρεπε να πάει ο Σ. αλλού κι όλα αυτά και θεωρούσε ότι περισσότερο αγαπάμε 

τον Σ. από ό,τι αυτήν.»  

(Συν.3): «Και τώρα, όσο αναφορά τη σχέση με τη μικρή…επειδή ήταν πολύ μικρό το κοτσυφάκι το 

δεύτερο, τότε, στην αρχή είχαν μεταξύ τους…δεν είχαν καλή σχέση. Δηλαδή, ο Γ. (το παιδί με ΔΑΦ) 

δεν μπορούσε να δεχτεί τη παρουσία της. Αλλά, μετά εξελίγχθηκε σε πολύ καλή. Τώρα, δηλαδή, 

έχουν πολύ καλή σχέση. (…) Ναι, ναι, το οποίο έκλαιγε και τον ενοχλούσε, έκλεινε τα αυτιά. Εεε…ενώ 

είχε εμένα σε αποκλειστικότητα, ας πούμε, μετά έπρεπε να ασχολούμαι και με την Ν. (τη κόρη), 

οπότε τον ζόρισε αυτό. (…) τώρα μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε.» 

(Συν.4): «Τον υποδέχτηκε…ο Α. (το παιδί με ΔΑΦ) τον πρόσεχε. Την κούνια, εκείνο, αυτό…τον 

βάλαμε να βοηθάει, να μου δίνει το κουκλάκι, να μου δίνει την πάνα, σε αυτό το πλαίσιο έγινε. Ο 

μικρός δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει εεε…μέχρι και τη  ηλικία των 10 χρονών, δεν μπορούσε 

να συνειδητοποιήσει ακριβώς τι σημαίνει αυτισμός. Πάντα ήταν με τη δική μας προτροπή, δηλαδή 

έτσι είναι ο Α., το επαναλαμβάναμε….πολλές φορές έλεγε μα γιατί αυτό ο Α., μα γιατί ο Α. παίρνει 

τόσα κομμάτια παζλ κι εμένα όχι, εεε του παίρναμε κι αυτουνού. Έβγαζε ζήλεια. Δεν μπορούσε να το 

διαχειριστεί, ακόμα, αυτό το συναίσθημα. (…)Τώρα μιλάνε, έτσι, τον πειράζει, έχουν τον δικό τους 

τρόπο επικοινωνίας.  Δηλαδή, πάνε και μαζί να πετάξουν τα σκουπίδια, να πάρουν παγωτό, να 

κάτσουν να φάνε ένα παγωτό, αυτό.» 

(Συν.6): «Οι σχέσεις με την αδελφή του είναι πάρα πολύ καλές. Τον δέχτηκε και τον αγαπάει. Από 

μικρή που ήταν τον είχε αποδεχτεί.» 

(Συν.7): «Σίγουρα ο άλλος μου γιος είναι ένα παιδί που ποτέ δεν το παραμέλησα, όμως, μεγάλωσε 

έχοντας το «πρόβλημα» μέσα στο σπίτι. Μεγάλωσε με μεγάλους, δηλαδή, με τον παππού και τη 

γιαγιά. Έδειξε μια ώριμη συμπεριφορά, έχει ενσυναίσθηση, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να τον….όχι να 

τον περιόρισε…δεν έκανε εκρήξεις, δεν ήταν κακομαθημένος. Πάντα να σκέφτεται και τον άλλον. 

Μέσα του έχει μια ενσυναίσθηση.» 

 

5η θεματική ενότητα: «Σκέψεις/Συναισθήματα για ανατροφή παιδιού με ΔΑΦ» 

 Όσο αναφορά τα συναισθήματα και τις σκέψεις που κάνουν οι μητέρες σχετικά με τον 

γονεϊκό τους ρόλο και πόσο καλά έχουν ανταπεξέλθει σε αυτόν μέχρι τώρα ή όχι, κάποιες αν 

και νιώθουν ότι ό,τι μπορούσαν να παρέχουν στα παιδιά τους το παρείχαν, δεν αισθάνονται 

πλήρως ικανοποιημένες, ενώ άλλες δεν θα άλλαζαν κάτι ως προς την ανατροφή του παιδιού 

τους, καθώς νιώθουν ευχαριστημένες. Άλλες τονίζουν πολύ την αγάπη που ένιωσαν και 

έδωσαν στο παιδί τους. Τέλος, κάποιες μητέρες ακόμα και τώρα φροντίζουν να κάνουν 
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ενέργειες για να βοηθήσουν το παιδί τους και να του παρέχουν ό,τι καλύτερο μπορούν, το 

οποίο θα τους βοηθήσει και μακροπρόθεσμα.  

(Συν.1): «Πάντα αυτό που σκεφτόμουν και που σκέφτομαι είναι αν όλα αυτά που κάνω είναι σωστά 

ή όχι (γελάει). Ναι, ακριβώς. Θα άλλαζα, ναι. Σε κάποια στιγμή θα άλλαζα κάποια πράγματα που 

είχαμε κάνει, κάποιες θεραπείες πιστεύω ότι του έκαναν κακό…εεε…πιστεύω ότι, πολλές φορές έχω 

σκεφτεί ότι θα ήθελα στην αρχή τα πρώτα χρόνια εε…να μην έχανα τον πρώτο καιρό μέχρι να 

ηρεμήσω εγώ, ας πούμε, νιώθω ότι έχασα πράγματα από το παιδί. Άλλες φορές πάλι που δουλεύω 

πολλές ώρες, πάλι σκέφτομαι ότι χάνω πράγματα με το παιδί.» 

(Συν.2): «Όχι, δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Ντάξει, σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε 

κάτι…περισσότερο αλλά…και τότε, δηλαδή, πριν από 20….χρόνια, θεωρώ ότι αυτά που κάναμε ήταν 

πολύ…εεε…ό,τι ό,τι κυκλοφορούσε, δηλαδή, το κάναμε. Δεν αφήσαμε κάτι. Δηλαδή και κολύμπι 

πήγαινε και κυκλοφοριακή αγωγή πήγαινε από πολύ μικρός. (…)δεν λυπηθήκαμε τα λεφτά. Ό,τι 

μπορούσαμε κάναμε για την εποχή εκείνη.» 

(Συν.3): «Ναι…Στο επίπεδο των παροχών που του κάνω, θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτό 

που θα…που όλες τις φορές δεν πετυχαίνω είναι να είμαι πάντα όσο ψύχραιμη θα ήθελα στις 

αντιδράσεις μου απέναντί του. Δηλαδή, λόγω κούρασης, εεε…λόγω κι άλλων θεμάτων, κάποιες 

φορές μπορεί να αντιδράσω πιο συναισθηματικά ενώ θεωρητικά δεν θα έπρεπε. (…)ντάξει, αυτό 

που θα ήθελα, τώρα προσπαθώ να πάρω μέτρα να γίνει, θα ήθελα να έχω ένα σπίτι που να είναι πιο 

φιλικό για τον Γ. Δηλαδή, να έχει έναν κήπο, μια αυλή, να μπορεί να παίξει, να βγει έξω…να έχει πιο 

πολύ επαφή με την φύση, κάτι που δυστυχώς οι συνθήκες της πόλης δεν το προσφέρουν. Αυτό. 

Αλλά αυτό παίρνουμε μέτρα να αλλάξει, οπότε ντάξει οκ, πιστεύω θα γίνει.» 

(Συν.4): «Δεν θα άλλαζα κάτι, Κάλλια. Όχι. Είμαι ευχαριστημένη. Του παρείχαμε ό,τι μπορούσαμε. 

Με το χέρι στη τσέπη είσαι, βασικά. Ό,τι μπορούσαμε του παρείχαμε του Α. Και στο ένα μας παιδί 

και στο άλλο. Όσον αφορά τον Α. δεν έχω μετανιώσει, όμως, κάτι όσον αφορά την εκπαίδευσή του.» 

(Συν.5): «Πάντα έχω ένα συναίσθημα ανεπάρκειας. Πάντα έχω….εεεε…τις….πάντα νιώθω ότι θα 

μπορούσα να έχω κάνει πολλά περισσότερα που δεν τα έκανα. Ίσως είναι και το θέμα της ηλικίας 

μου, που πιστεύω ότι μια νεότερη μαμά θα μπορούσε, ίσως, να έχει κάνει περισσότερα πράγματα 

από εμένα. Δική μου άποψη. Πάντα, όμως, αισθάνομαι ότι υπολείπομαι σε κάτι. Δε ξέρω γιατί. Αλλά 

γενικά είμαι έτσι και σαν άνθρωπος. Με το παιδί, απλώς, είναι και οι ενοχές μεγαλύτερες. Παρόλα 

αυτά, αισθάνομαι ότι αν μπορούσα να κάνω περισσότερα, που δεν ξέρω ποια θα ήταν αυτά τα 

περισσότερα, αυτό θα ήθελα.» 

(Συν.6): «Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Νομίζω έχω βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή, παλαιότερα κάναμε 

πάρα πολλά πράγματα. Και πισίνα πήγαινε και διάφορα, διάφορα. Ίσως θα έπρεπε να συνεχίσω λίγο 
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παραπάνω;! Αυτό μόνο. Ο Α. έχει πάρα πολλή αγάπη, που δεν νομίζω ότι έχουν πάρει άλλα παιδιά. 

Όχι μόνο από εμένα, αλλά κι από τους γύρω του. Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι.» 

(Συν.7): «(…)ό,τι κάναμε εμείς στο σπίτι…κανονίζαμε με παρέες και ο Ρ. ερχόταν, κάναμε εκδρομές, 

ταξίδι σε κάποιο νησί, μπαίναμε σε αεροπλάνο, πλοίο, να πάμε σε καφετέρια. Δεν τον 

απομονώσαμε. Απλά θεωρώ ότι ο Ρ. επηρρεάστηκε και τσαμπουκάλεψε στο σχολείο. Θα ήθελα να 

έχει άλλα πρότυπα. Άλλες κοινωνικές συναναστροφές. (…)μέσα από διάφορα πράγματα προσπαθώ 

κι εγώ να πάρω και να δω θετικά τη ζωή μου και την οικογένειά μου, με έναν άνθρωπο που έχει 

αυτή τη διάγνωση, που δεν θα περάσει αυτή η διάγνωση, δεν είναι κάτι που φεύγει με ένα χάπι. 

Έχω, όμως, αποφασίσει ότι θα διεκδικώ τα δικαιώματα του παιδιού μου κι εμένα, ότι δεν θα 

ντρέπομαι, καθώς είχα περάσει από τέτοιες φάσεις. Θέλω να χαρεί το παιδί μου τη ζωή του και να 

χαρούμε κι εμείς, γιατί έτσι μας προέκυψε. Δε χρειάζεται να αυτολυπούμαστε ούτε δε ξέρω τι.» 

(Συν.8): «Θεωρώ ότι είμαι ευχαριστημένη με ό,τι του έκανα. Ίσως, τώρα, είμαι πολύ κουρασμένη για 

να κάνω κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι του έκανα πάρα πολλά όταν έπρεπε. Τώρα δεν μπορώ άλλο. 

Ό,τι μπορώ κάνω.» 

 

6η θεματική ενότητα: «Εκπαιδευτικό πλαίσιο παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ)» 

 Αναφορικά με το εκπαιδευτικό πλαίσιο που ήθελαν οι μητέρες να ενταχθούν και να 

παρακολουθήσουν μάθημα τα παιδιά τους, ποικίλλαν οι απαντήσεις τους. Ορισμένες ήθελαν 

το παιδί τους από το στάδιο του παιδικού σταθμού να ξεκινήσουν σε τυπικό σχολείο και 

συνέχισαν με αυτόν τον τρόπο μέχρι και το Δημοτικό, όπου εκεί χρειάστηκε να ζητήσουν τη 

βοήθεια παράλληλης στήριξης, που όπως τονίζουν οι μητέρες ταλαιπωρήθηκαν πολύ μέχρι να 

τους παραχωρήσει το ΚΕΔΔΥ παράλληλη στήριξη. Άλλες ενώ ξεκίνησαν να πηγαίνουν το 

παιδί τους σε τυπικό Νηπιαγωγείο, φρόντισαν να υπάρχει τμήμα ένταξης το οποίο θεωρούσαν 

ότι θα βοηθούσε το παιδί τους. Υπήρχαν και συνεντευξιαζόμενες οι οποίες πίστευαν ότι το 

παιδί τους ήταν καλύτερο να πάει σε ειδικό σχολείο, γιατί εκεί θα μπορούσαν να του 

παρέχουν τη φροντίδα και την εκπαίδευση που χρειαζόταν. Η πλειοψηφία των παιδιών με 

ΔΑΦ πήγε σε Ειδικό Γυμνάσιο και Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο, όπου και τελείωσαν τις 

σχολικές βαθμίδες. Στην μετέπειτα πορεία τους, τα πέντε από τα οκτώ παιδιά του δείγματος 

βρίσκονται τώρα και δραστηριοποιούνται-απασχολούνται σε ένα Κέντρο Εκπαίδευσης 

Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμΕΑ στη Κρήτη.  
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(Συν.1): «Τώρα είναι σε ειδικό δημοτικό. Έτσι;! Στο ειδικό σχολείο δεν έχουν παράλληλη. Δεν 

χρειάζεται, κιόλας, γιατί είναι 3 παιδάκια μέσα στην τάξη.» 

(Συν.2): «Ξεκίνησε από ειδικό σχολείο εδώ στο Η. (το μέρος) στην Π. που είναι. Και μετά εεεε.. στη 

Δευτέρα δημοτικού πήγε μια χρονιά, δύο χρονιές…δύο χρονιές πήγε στο ειδικό και μετά…ναι δύο 

χρονιές πήγε και μετά μεταπήδησε στο κανονικό σχολείο. Στο κανονικό δημοτικό με παράλληλη 

στήριξη. (…)Όλα τα χρόνια είχε παράλληλη στήριξη στο δημοτικό. Εεε μετά πήγε στο…Καλλιτεχνικό 

Γυμνάσιο. Έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο. Και μετά για το 

λύκειο….εεε…πήγε στο ειδικό ΕΠΑΛ. (…)Ε και μετά…άνοιξε η θέση και πήγαμε στην Ζ.Π. (το κέντρο 

που βρίσκεται το παιδί).» 

(Συν.3): «Έχει παράλληλη. Είναι σε γενικής…τυπικής ανάπτυξης σχολείο. Πήγαμε σε ένα δημόσιο, 

Νηπιαγωγείο που είχε, όμως, τμήμα ένταξης. Το οποίο…πήγαμε, επειδή το ξέραμε ότι υπάρχει τμήμα 

ένταξης. Συνεννοηθήκαμε και με την εκπαιδευτικό και όντως βοήθησε πάρα πολύ (το τμήμα 

ένταξης). Έμεινε 2 χρονιές εκεί, γιατί όταν τελείωσε τη 1 χρονιά η….η εκπαιδευτικός θεώρησε ότι δεν 

θα τον ωφελούσε να πάει στο δημοτικό, οπότε κάναμε δύο φορές το τμήμα ένταξης εκεί. Εεεε μετά 

πήγε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο τυπικής ανάπτυξης, απλά από την αρχή ήταν με παράλληλη.  

Στην αρχή το ΚΕΔΔΥ μας είχε εγκρίνει 12ωρη εεε….οπότε είχαμε ένα πρόβλημα. Γιατί δεν είχε σε 

όλες τις μέρες, οπότε εγώ πλήρωνα τις υπόλοιπες, γιατί ο Γ. (το παιδί με ΔΑΦ) δεν μπορούσε να 

είναι μόνος του. Όμως, μετά την Τρίτη δημοτικού, μετά από πίεση δικιά μου στο ΚΕΔΔΥ, μου 

ενέκριναν 24ωρη. Οπότε, τώρα, μέχρι να τελειώσει το δημοτικό έχει 24ωρη.» 

(Συν.4): «Τώρα είναι στη Ζ. (το κέντρο). Πριν τη Ζ. πήγαινε στο Ε.Ε.Κ. Στο δημοτικό πήγαινε στο ειδικό 

δημοτικό. Από το νηπιαγωγείο ξεκίνησε ο Α. κανονικά. Δεν τον πήγα σε κανονικό νηπιαγωγείο.» 

(Συν.5): «Ο Γ. ξεκίνησε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του σε ένα τυπικό Γυμνάσιο, που για 

διάφορους λόγους εε…θεώρησα σωστό ότι δεν θα έπρεπε να συνεχίσει . Πράγμα για το οποίο έχω 

μετανιώσει σφόδρα. Που τον άλλαξα και τον πήγα σε ειδικό. Ούτε στο τυπικό δε θα μπορούσε…δε 

θα ήταν εεε…πολύ καλή η παρακολούθηση που θα έκανε, αλλά ούτε και στο ειδικό είναι αυτό που 

περίμενα να βρω και δεν το βρήκα ποτέ. Ούτε από το προσωπικό ούτε από το περιβάλλον εκεί. 

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό πήγε σε τυπικό σχολείο.» 

(Συν.6): «Τη πρώτη φορά που πήγε σε σχολείο, πήγε σε ειδικό νηπιαγωγείο. (…)Εεε και μετά από 10-

15 χρόνια πήγε στη Ζ. (το κέντρο). Όλες τις σχολικές βαθμίδες, όμως, τις πέρασε σε ειδικά σχολεία.» 

(Συν.7): «Εκεί γύρω στα 4-5 χρόνια των παιδιών, ήρθαμε στο Η. κι ο Ρ. πήγε στο Νηπιαγωγείο Β., στο 

τμήμα ένταξης. (…). Ο Ρ. τελειώνοντας από το τμήμα ένταξης του Νηπιαγωγείου, πέρασε από το 

ΚΕΔΔΥ, τότε, όπου είχα μια τραυματική εμπειρία, καθώς θεωρώ ότι ήταν…όχι σκληροί, εγώ τους 

πήρα έτσι…ήταν….απόλυτοι ότι θα πάει το παιδί σε Ειδικό Δημοτικό. Εγώ έλεγα ότι τόση δουλειά 
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που έχει γίνει αν πάει το παιδί σε Ειδικό Δημοτικό, θα πάει πίσω. Εγώ μέσα από έναν νόμο που είχα 

μάθει ότι υπάρχει, έδινε το δικαίωμα στο παιδί μου να έχει παράλληλη στήριξη στο σχολείο. 

Έχοντας, λοιπόν, αυτή τη διάταξη του Νόμου στα χέρια μου, πήγα στο ΚΕΔΔΥ τότε, για να διεκδικήσω 

αυτό που δικαιούμουν. (…). Έτσι, όταν ο Ρ. πήγε 1η Δημοτικού είχε παράλληλη στήριξη και μαζί ήταν 

και η δασκάλα του τμήματος. (…)Μετά από σκέψη και ψάξιμο κατέληξα ότι θα ήθελα να δοκιμάσει 

το Ειδικό Γυμνάσιο. Μετά στη βαθμίδα του Λυκείου, πήγαμε στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο.  

Μετά ο Ρ. ήρθε εδώ σε αυτή τη δομή (το κέντρο που βρίσκεται τώρα). Έναν χρόνο είναι εδώ.» 

(Συν.8): «Πήγε στο Νηπιαγωγείο που πήγαν και τα άλλα μου παιδιά. Στο κανονικό. Ο Π. έκανε 3 

χρονιές στο Νηπιαγωγείο. Μετά πήγε στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο, γιατί είμαι της άποψης ότι τα 

παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο της γειτονιάς τους. Στο σχολείο το κανονικό δεν μπορούσε 

να πάει, καταρχάς γιατί ήμουν ήδη εγώ εκεί και επίσης ήξερα ότι δεν μπορεί να σταθεί ένα παιδί σε 

αυτό το σχολείο. Οπότε αναζητήσαμε το Ειδικό σχολείο. Μετά πήγε στο Ε.Ε.Κ. και έκατσε 8 χρόνια. 

Τώρα πηγαίνει στη Ζ.Π. (το κέντρο).»  

 

7η θεματική ενότητα: «Βαθμός ικανοποίησης μητέρας από τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών»  

 Η πλειονότητα των μητέρων συμφωνούσε ως προς τον βαθμό μη ικανοποίησής τους 

από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου είτε αυτό ήταν Ειδικό είτε Τυπικής ανάπτυξης. 

Θεωρούν ότι οι δάσκαλοι-καθηγητές παρουσίαζαν μια στάση αδιαφορίας και ότι δεν έχουν 

τις απαραίτητες γνώσεις κι ούτε υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να μπορέσουν να 

στηρίξουν πρακτικά τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Λίγες ήταν οι 

περιπτώσεις των μητέρων που είναι πολύ ευχαριστημένες και ικανοποιημένες από τον ρόλο 

των εκπαιδευτικών, τονίζοντας, μάλιστα, την πολύ καλή συνεργασία και συνεννόηση που 

υπάρχει μεταξύ σχολείου και σπιτιού. Τέλος, οι περισσότερες ερωτώμενες πιστεύουν ότι το 

Κράτος δεν έχει δώσει την δέουσα προσοχή στην εκπαίδευση των ατόμων αυτών, καθώς, 

σύμφωνα με εκείνες, τα μαθήματα του Ειδικού είναι τα ίδια με του Γενικού σχολείου και οι 

απαιτήσεις είναι πολλές. Επίσης, δεν θεωρούν βοηθητικό για τα ίδια τα παιδιά, το γεγονός ότι 

σε ένα τμήμα Ειδικού σχολείου συνυπάρχουν παιδιά με εντελώς διαφορετικές διαγνώσεις, 

κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα και σύγχυση τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στους 

εκπαιδευτικούς.  

(Συν.1): «Ναι. Και γενικά όταν υπάρχει κάποιο θέμα, το συζητάμε πάντα. Οπότε δεν έχω κανένα 

παράπονο. Πάντα το συζητάμε και υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Θα μου 
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πουν κι εγώ θα τους ενημερώσω αν υπάρχει κάτι, ας πούμε, εε…έχουμε..τουλάχιστον αυτά τα 2 

χρόνια έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία.» 

(Συν.2): «Ε κοίτα να δεις. Νόμιζω ότι το εκπαιδευτικό κομμάτι δεν είναι προσαρμοσμένο…δεν έχει 

προσαρμοστεί πάνω σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, εκεί νομίζω ότι υστερεί το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Δηλαδή δεν γίνεται αυτά τα παιδιά να κάνουν εεε…εεε φυσική, χημεία, μαθηματικά…τύπου όπως 

κάνουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. (…)θα έπρεπε τα ειδικά ΕΠΑΛ να 

ήταν προσαρμοσμένα σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή να μαθαίνουν κάτι… Γιατί και στο ειδικό τώρα που 

λέμε ειδικό ΕΠΑΛ..είναι…εεε…πάνε…όλα τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Είτε είναι αυτιστικά είτε 

είναι με διανοητική στέρηση είτε είναι σε καροτσάκι, που το μυαλό τους λειτουργεί πάρα πολύ καλά 

εεε…είτε είναι εεε… και σύνδρομο Down. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα όλα. Εεε παιδιά που έχουν 

προβλήματα με τις οικογένειές τους εεε σε οικογένειες…από τα ιδρύματα. Παραβατικά παιδιά που 

δεν μπορούν να πάνε σε κανονικά σχολεία τα στέλνουν εκεί πέρα. Οπότε είναι σαν εισαγωγικά 

φύλαξη.» 

(Συν.3): «Όχι. Κατηγορηματικά. Θα σου πω. Όχι από τον δάσκαλο της παράλληλης στήριξης, ούτε 

από την δασκάλα του Γ. Από την αντίδραση των άλλων δασκάλων. Επειδή, πλέον στο σχολείο 

υπάρχουν ειδικότητες, οπότε δεν μπαίνει μόνο η δασκάλα του παιδιού στη τάξη, αλλά μπαίνουν κι 

άλλοι. Εεε πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν καμία κατεύθυνση ή βοήθεια. Ξέρω ‘γω…θα 

μπορούσε η διευθύντρια, ας πούμε ή θα μπορούσαν να ρωτήσουν το άτομο που είναι στην 

παράλληλη πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το τάδε θέμα…παρά να έχουν, ας πούμε, την 

οποιαδήποτε ανάμειξη, αποκλείουν το παιδί από κάποιες διαδικασίες. Το οποίο δεν είναι σωστό. 

Εεε…Αυτό είναι το…και επίσης, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, που θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε 

σχολείο ένας ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, που αν χρειαστεί με δική του παρέμβαση, να 

λυθούν κάποια θέματα. Δεν είναι σταθερή η παρουσία τους εκεί με αποτέλεσμα να πηγαίνουν μια 

φορά την εβδομάδα… Δεν νομίζω ότι φταίνε αποκλειστικά και μόνο οι εκπαιδευτικοί, γιατί αν και 

αυτοί δεν έχουν καθοδήγηση για κάτι που δεν ξέρουν, τότε δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά, το 

σύστημα μπάζει από παντού. Στην Ελλάδα, τουλάχιστον. (…)εφόσον λέει το κράτος ότι θέλουμε 

εεεε…συμφοίτηση, να παίρνει και τα μέτρα για να γίνεται σωστά.» 

(Συν.4): «Ναι καλά ήταν.» 

(Συν.5): «Στο Γυμνάσιο που ήταν και πιο δύσκολη η μετάβαση, γιατί έφευγε από πάνω μου και 

έπρεπε να αυτενεργήσει κι έπρεπε να σταθεί στα πόδια του…εκεί δε θωρώ ότι δόθηκε η δέουσα 

προσοχή. Ούτε στο ειδικό θεωρώ. Τουλάχιστον αυτό που θα περίμενα εγώ. Γιατί οι προσδοκίες είναι 

υποκειμενικές του καθενός. Εεεε…δεν σημαίνει…ίσως αντικειμενικά κάποιοι άλλοι γονείς να είναι 
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πολύ ευχαριστημένοι, όπως ακούω. Για την κατάσταση του δικού μου παιδιού μιλάω. Οπότε, γενικά 

δεν είμαι ικανοποιημένη.» 

(Συν.6): «Στα ειδικά σχολεία όχι. Τι να πω. Τώρα είναι διαφορετικά. Εγώ μιλάω για πολλά χρόνια 

πίσω. Εγώ, τότε, είχα αντιληφθεί ότι οι δάσκαλοι του κανονικού σχολείου έκαναν κάποια σεμινάρια, 

τους δίναν καλύτερα ποσά από τον μισθό τους και πήγαιναν γι’αυτό τον λόγο. Είδα σπάνια….αυτή η 

Νηπιαγωγός πονούσε αυτό που έκανε. Οι άλλοι, οι περισσότεροι ήταν αδιάφοροι, μερικοί μας 

έκαναν τη ζωή ακόμα δυσκολότεροι από ό,τι ήταν. Όχι τότε δεν ήμουν ικανοποιημένοι. (…)Στη  Ζ. 

ξεκίνησε στο απογευματινό και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είδα τη διαφορά του ενός 

σχολείου από το άλλο. Μετά έπρεπε να ενταχθεί ο Α. στο πρωινό τμήμα εεε…ντάξει ο Α. ήταν πολύ 

πιο εύκολος τότε, από ό,τι είναι τώρα. Ντάξει δεν είχα πρόβλημα. Και με τα παιδιά….ντάξει ξέρω ότι 

κι αυτά…όλοι οι εκπαιδευτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και ειδικά αυτοί που είναι πιο παλιοί έχουν 

κουραστεί σαν κι εμένα. Αλλά πήγαινα το παιδί μου εκεί και ένιωθα ασφάλεια. Που είναι το βασικό. 

Ήξερα ότι το παιδί εκεί και ασφαλές θα είναι και…ήμουν αρκετά ήσυχη.» 

(Συν.8): «Η κ. Γ. που τον είχε στο Νηπιαγωγείο τον αγαπούσε και τον φρόντιζε πάρα πολύ. Τον είχε 

στις εκδηλώσεις όλες. Δεν τον είχε παραγκωνισμένο. Δεν τον ξεχώριζε. Ουτε και η άλλη κυρία που 

τον είχε μετά στο ολοήμερο. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στο Νηπιαγωγείο. Μόνο με μια κυρία που 

αντιδρούσε και έλεγε ότι «θα μας κάνεις το σχολείο Ειδικό και πότε θα πα΄ρεις το παιδί σου από 

εκεί». Αυτό. Στο Δημοτικό είχε τον κ. Γ. που του είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Πήρε πολλή αγάπη. Μόνο 

που το παιδί φεύγει από το σπίτι και πάει στο σχολείο και εγώ μπορώ να πάω στη δουλειά μου, 

είναι κάτι πολύ σημαντικό που το δημόσιο σχολείο μου το πρόσφερε. Και δεν μπορώ να αρνηθώ τον 

ρόλο αυτόν. Είμαι ικανοποιημένη. Και στο Ε.Ε.Κ. έμαθε μαγειρική κι έτσι με βοηθάει κι εμένα στο 

σπίτι. Οπότε εγώ αυτό δεν μπορώ να μην τους το αναγνωρίσω.» 

 

8η θεματική ενότητα: «Συμβολή Ελληνικού Κράτους» 

 Οι συνεντευξιαζόμενες όσο αναφορά το κράτος και την βοήθεια που παρείχε σε αυτές 

και το παιδί τους, οι περισσότερες δεν γνώριζαν καθόλου το νομοθετικό πλαίσιο και τι ορίζει 

για τα επιδόματα και την συνεισφορά του κράτους στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία. Άργησαν πολύ να ενημερωθούν για αυτό. Παρόλα αυτά, αργότερα είτε 

εκείνες είτε από το οικογενειακό τους περιβάλλον αναζήτησαν σχετική ενημέρωση και έτσι 

τα παιδιά τους πέρασαν από αξιολόγηση, προκειμένου να γίνει ξανά η διάγνωση και να δουν 

τι ποσό αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση παιδιού, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Σε μια 

περίπτωση παιδιού η μητέρα αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι λόγω γραφειοκρατικής 

καθυστέρησης, το παιδί της στάματησε για ένα διάστημα να παίρνει το επίδομα που 
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δικαιούταν κι ότι εκείνο το διάστημα ήταν «πολύ δύσκολο» για εκείνη να ανταπεξέλθει 

οικονομικά. Μια άλλη ερωτώμενη, ανέφερε ότι το κράτος δεν της έδωσε κάποιο επίδομα για 

το παιδί της, λόγω της υψηλής λειτουργικότητάς του και της περιουσιακής κατάστασης της 

οικογένειας. Σχετικά με τον χώρο εργασίας τους, μόνο μία μητέρα χρησιμοποίησε το 

δικαίωμα της για διευκόλυνση ως προς τις ώρες και ημέρες εργασίας.  

(Συν.1): «Τέλος πάντων, μετά από 1 χρόνο μου είπαν από το κέντρο που πηγαίναμε, που έκανε την 

πρώιμη παρέμβαση, ότι δικαιούμαι κάποια χρήματα πίσω από τον ΕΟΠΥ…εε..οπότε, πήγα τότε και 

κατέθεσα τα χαρτιά, τέλος πάντων, πέρασε ο Γ….περνάς πάλι από παιδοψυχίατρο κ.λπ. εε…και…σου 

δίνουν ένα ποσοστό, ας πούμε, πίσω. Ένα ποσοστό χρημάτων που κάνει η λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία κ.λπ. Μετά στα 4 πέρασε πρώτη φορά από ΚΕΠΑ, από κέντρο πιστοποίησης 

αναπηρίας, δηλαδή, που ο αυτισμός εκεί δίνει 6-7%. Και τώρα περάσαμε δεύτερη φορά…οπότε 

αυτά ουσιαστικά, αυτά που ξέραμε ότι δικαιούται. Αυτά που μας είπαν, τέλος πάντων. Γιατί πού να 

τα ξέρεις;» Σχετικά με την ίδια: «Εγώ είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και ουσιαστικά εεε…συνέχισα 

να είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και συνεχίζω να είμαι ελεύθερη επαγγελματίας γι’αυτό τον λόγο. 

Εγώ ορίζω το ωράριό μου και το πρόγραμμα του παιδιού για να ξέρω ποιες ώρες θα είναι μαζί μου 

και τον Σεπτέμβρη που γίνονται οι προσαρμογές με χρειάζεται εκεί πέρα. Οπότε, αναγκαστικά, ας 

πούμε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον μέχρι να μεγαλώσει το παιδί. 

Οπότε εγώ προσαρμόζομαι, ουσιαστικά, στο πρόγραμμα του.» 

(Συν.2): «Εεε τα επιδόματα, όμως, ότι….δικαιούται ο Σ. εεε…δεν το άφησα. Άλλο να σου αργεί το 

κράτος ένα επίδομα. Κι εμένα κάποια στιγμή εεε…το είχαν κόψει το επίδομα από μόνοι τους, 

γιατί…παλιά, και τώρα ακόμα, είναι ανά τρία χρόνια εεε…περνάς από επιτροπή αξιολόγησης. Και 

παίρνεις ένα ποσοστό. Εεε κάποια στιγμή το είχαν κόψει, άργησε να πάει για αξιολόγηση…να 

περάσει πάλι από επιτροπή και το είχαν κόψει. Βέβαια, μετά, τα πήρα αναδρομικά. Αλλά μέχρι 

τότε…μέχρι να τα πάρω ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι κι αυτό ένα βοήθημα. Ήταν μια 

περίοδος που οι επιτροπές δεν ήταν τόσο γρήγορες….και καθυστερούσε. Δηλαδή, είχα καταθέσει τα 

χαρτιά και καθυστερούσε να περάσει από επιτροπή και να βγει η απόφαση.» Σχετικά με την ίδια: 

«Εεε κοίταξε να δεις…Στον ρόλο της δουλειάς δεν…προσωπικά δεν έχω εκμεταλλευτεί κάτι.» 

(Συν.3): «Εεεε…επίδομα, τίποτα. Μου είπαν να μην τα ζητήσω, γιατί η περιουσική μας κατάσταση 

δεν το επιτρέπει. Και, επίσης, μου είπαν…δεν ξέρω, δεν το έψαξα κιόλας παραπάνω, ότι εφόσον το 

παιδί είναι υψηλής λειτουργικότητας, δεν δικαιούται το επίδομα. Τώρα αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το 

ρώτησα παραπάνω. Εεε αυτό που έκανα στην αρχή, ήταν ότι μου συνταγογραφούσαν τις…τις 

συνεδρίες με τον ψυχολόγο και τον λογοθεραπευτή. Βασικά με τον λογοθεραπευτή. Και έπαιρνα ένα 

ποσό πίσω μέσω του ταμείου μου. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και την παράλληλη στήριξη. Που είναι 
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κρατική. Είναι δημόσια.» Σχετικά με την ίδια: «Ωράριο εργασίας, τίποτα. Στο νοσοκομείο που 

δούλευα, όσα χρόνια δούλευα, τίποτα.» 

(Συν.4): «Αργήσαμε. Τα επιδόματα δεν τα αναζητήσαμε ενώ τα δικαιούμασταν.» Σχετικά με εκείνη: 

«Όχι, γιατί δεν δούλεψα. Αφού γέννησα και το δεύτερο παιδί, δούλεψα σαν Κ.Λ. ημι-απασχόληση, 4 

ώρες σε κάτι προγράμματα της Νομαρχίας.» 

(Συν.5): «Μόνο αυτό με τη μισή συνεισφορά του κράτους στις θεραπείες και τη μισή δική μου. Δεν 

έχω κάνει καμία κίνηση για επίδομα. Δεν έχω κάνει. Τώρα, φέτος, το σκέφτηκα, να σου πω την 

αλήθεια. Είχαμε κανόνισει το πρώτο μας ραντεβούστο Ιατροπαιδαγωγικό, αλλά αρρώστησε ο Γ. και 

ακυρώθηκε κι δεν έκλεισα άλλο ραντεβού.» Σχετικά με την ίδια: «Επίσης, ποτέ δε ζήτησα 

διευκόλυνση σχετικά με το ωράριο της δουλειάς μου. Από πουθενά δεν έχω ζητήσει τίποτα. Είναι 

λίγο βαρύ, γιατί εεεε….βάζω βάρος που θα μπορούσε να είναι λιγότερο στους ώμους μου, από την 

άλλη, όμως, επειδή είμαι συγκεντρωτικό άτομο και θεωρώ ότι θέλω να έχω τον έλεγχο των πάντω, 

δε θα ένιωθα ασφαλής.» 

(Συν.6): «Όσο για τα επιδόματα, είναι ένα επίδομα της Πρόνοιας που παίρνουμε εεε…το οποίο το 

ξεκίνησε η μητέρα μου από την Α. (το μέρος). Εγώ δεν ήξερα τότε. Εκείνη είχε ρωτήσει και το 

ξεκίνησε από την Α. Είχαμε αναπηρία 67% εεε…και μετά πήραμε το 85% αναπηρία και αυξήθηκε το 

επίδομα. Δεν παίρνει κάποια σύνταξη. Δεν θα πάρει κάποια σύνταξη, γιατί δεν έχει κάποια 

αναπηρία σωματική. Αυτά τα παιδιά νομίζω παίρνουν μόνο. Τώρα, όταν ήταν να κάνουμε 

φυσικοθεραπείες, έπρεπε να μου τις γράψουν, ας πούμε, και να τις πηγαίνω σε 

φυσικοθεραπευτήριο τότε, εκείνη την εποχή, να τις κάνουν και δεν έδινα χρήματα. Είχα καταλήξει, 

όμως, μετά να φέρνω στο σπίτι…να έρχεται και εργοθεραπευτής και φυσικοθεραπευτής  να του 

κάνει, με ένα λιγότερο μικρό ποσό και να….Ιδιωτικά ουσιαστικά. Από το κράτος δεν έχουμε και 

πολλά. Μη φανταστείς.» Σχετικά με εκείνη: «Διευκολύνσεις ωραρίου…μετά που ήρθα στη δουλειά 

υπήρχε το μειωμένο ωράριο που έδιναν στις μητέρες, αλλά άνευ αποδοχών. Μετά γύρω στο ’98-’99, 

μπορούσαμε να το πάρουμε με αποδοχές και το πήρα. Υπάρχει μια άδεια ειδική που είναι συν 22 

εργάσιμες στο Δημόσιο, το οποίο έγινε μετά το 2000 μπορούσαμε και την παίρναμε. Δηλαδή, ήταν 

ακριβώς για παιδιά που είχαν διάφορες τέτοιες ανάγκες και ήταν χωρίς προγραμματισμό. Δηλαδή, 

άμα τύχαινε και ήθελε κάτι το παιδί μπορούσα να πάρω 1-2 μέρες.» 

(Συν.7): «Μετά ο Ρ. παίρνει αυτό το επίδομα της Πρόνοιας. Αυτό που δικαιούται. Για κάποιες 

θεραπείες στο παρελθόν έπαιρνε ένα ποσό από το ταμείο, αλλά μετά σταμάτησε να το δικαιούται. 

Στον καιρό που το δικαιούταν τα παίρναμε, ναι.» Σχετικά με την ίδια: «Δεν είχα ποτέ τέτοιες 

διευκολύνσεις στη δουλειά μου, ενώ το ήξεραν στον σύλλογο, εγώ δεν ήθελα ούτε άδειες ούτε 

τίποτα.» 
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(Συν.8): «Το επίδομα είναι μια χαρά λεφτά, η αλήθεια είναι. Γιατί στην αρχή δίναμε πάρα πολλά 

χρήματα, που δεν είχαμε το επίδομα. Κάποια τα γράφαμε στο βιβλιάριο, παρόλα αυτά δουλεύαμε, 

είχαμε λεφτά και δίναμε. Δεν είχαμε θέμα. Και τα κρατικά σχολεία καλά. Μετά που πήραμε, όμως, 

το επίδομα ήμασταν κι εμείς πιο άνετα οικονομικά.» Σχετικά με την ίδια: «Ειδικές διευκολύνσεις δεν 

είχαμε. Όμως, με πρόσεχαν στο ωράριο και στο Δημοτικό και στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο που 

ήμουν. Πάντα έλεγα πότε σχολάει το παιδί μου, για να φτιαχτεί το πρόγραμμά μου με βάση αυτό. 

Πρώτα φτιαχνόταν το δικό μου το πρόγραμμα. Πολλές φορές τον είχα μαζί μου στη δουλειά κι έκανα 

μάθημα, γιατί αργούσε να ανοίξει το Ε.Ε.Κ. κάποις φορές. Και είχα πάντα την ανοχή των 

συναδέλφων μου και των παιδιών. Δεν είχα παράπονο από τους συναδέλφους μου. Με 

εξυπηρετούσαν πάντα όποτε χρειαζόταν.» 

 

9η θεματική ενότητα: «Σκέψεις-Συναισθήματα μητέρων για μέλλον παιδιού με ΔΑΦ»  

 Οι μητέρες της έρευνας εκδήλωσαν πολλές ανησυχίες σχετικά με το μέλλον του 

παιδιού τους όταν εκείνες θα φύγουν από την ζωή και θα μείνουν τα παιδιά πίσω. 

Άγχωνονται πολύ πώς το παιδί τους θα τα καταφέρει και πολλές φορές αποφεύγουν να 

κάνουν αυτές τις σκέψεις. Επιθυμούν και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, 

ώστε να αφήσουν πίσω τους ένα περιβάλλον και πόρους που θα αποφέρουν οικονομικές 

απολαβές στα παιδιά τους –στα τυπικά και στα ΑμΕΑ-, καθώς επίσης και ένα μέρος να 

μπορούν να μείνουν και να απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά τους με ΔΑΦ. Οι 

ερωτώμενες που εκτός από το παιδί τους με ΔΑΦ έχουν και άλλο παιδί, στηρίζονται σε αυτό 

και στη βοήθεια και την φροντίδα που θα παρέχει στον αδελφό του μελλοντικά. Ευελπιστούν 

το Ελληνικό Κράτος να μεριμνήσει για τα παιδιά αυτά και να δημιουργήσει δομές φροντίδας 

και διαβίωσης.  

(Συν.1): «Αποφεύγω απλά να σκέφτομαι το μέλλον (γελάει). Γιατί, δυστυχώς έτσι όπως είναι τα 

πράγματα…ντάξει γίνονται πολλές κινήσεις πια κι εδώ, ας πούμε…εεε..γιατί κι εδώ οι περισσότερες 

κινήσεις γίνονται από ιδιωτικούς συλλόγους γονέων έτσι;! Για κάποια Στέγη Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης…αν κι εγώ θεωρώ..ντάξει έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας να καταφέρουμε ό,τι 

καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Έχω σκεφτεί διάφορα πράγματα. Να φτιάξω μια φάρμα. (…)Εεε 

εγώ θα ήθελα να το δω και λίγο αλλιώς. Διαφορετικά. Δηλαδή, μαθαίνουμε πάρα πολλά 

πράγματα…να μάθουμε τη γη να την περιποιούμαστε, να μάθουμε τα ζώα να τα περιποιούμαστε κι 

ό,τι άλλο προκύψει, γιατί ανακαλύπτουμε πολλά ταλέντα του (του παιδιού) τα τελευταία χρόνια στο 

σχολείο…(…) Την φάρμα των ζώων, όπως το καταλαβαίνεις. Να πάμε να μείνουμε μαζί…μαζί και 

μετά να μείνει μόνος του, κάποια στιγμή. Όνειρα τώρα. Να…κατάλαβες; Να την χειρίζεται και ίσως 
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όχι μόνος του αλλά και με άλλα άτομα. Το έχω πολύ έτσι στο μυαλό μου αυτό. (…)Εεε σίγουρα να 

υπάρχει ένα σχολείο που τα παιδιά μετά τα 18…πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε. 

Να μπορούν να συνεχίζουν, να πηγαίνουν το πρωί, να απασχολούνται, να μαθαίνουν πράγματα, 

όμως. Να φτιάχνουν, να κάνουν κάτι παραγωγικό. Αυτό είναι το βασικό. Να μπορούν να κάνουν κάτι 

παραγωγικό. Αν τους το μάθεις καλά, εκείνοι, είμαι σίγουρη, θα το κάνουν σαν ρομποτάκια. Είναι 

δεδομένο αυτό. Αρκεί να βρεις διάφορα πράγματα. Και να συνδέεται αυτό με την αγορά εργασίας. 

Δηλαδή, να φτιάχνουν ξέρω ‘γω, λέμε τώρα πράγματα και να τα πουλάνε μετά. Να τα πουλάνε. 

Δηλαδή, να νιώθουν κι αυτά αυτή την ευχαρίστηση. Ότι αυτό που κάνω το προσφέρω μετά. Που 

πιστεύω αυτό είναι το νούμερο ένα. Σκέφτομαι διάφορα τέτοια. Δηλαδή προσπαθώ, όχι να 

σκέφτομαι ότι….τι θα κάνει το κράτος; αυτό άστο τώρα.Μακάρι να γίνουν πράγματα. Φαίνεται ότι 

υπάρχει μια διάθεση να γίνουν πράγματα κι από το κράτος κι από όλους, τέλος πάντων, αλλά καλό 

θα είναι να σκεφτόμαστε διάφορες ιδέες. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μετά τα 

18…μετά τα 21 βασικά είναι το πιο δύσκολο. Και ο μεγάλος φόβος μου, όπως όλων των γονέων με 

παιδιά με αναπηρίες..ότι αν κάτι μου συμβεί τι θα γίνει.» 

(Συν.2): «Αυτό τώρα είναι ένα μαύρο σύννεφο. Εεε..το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι. Αλλά θεωρώ 

ότι…γενικά όταν τελειώνει κάτι…δηλαδή, όταν ο Σ. τελείωσε το δημοτικό βρέθηκα σε ένα τοίχο 

μπροστά τι έπρεπε να κάνω για το γυμνάσιο. Ε όπως το ίδιο και για το λύκειο, όπως και το ίδιο όταν 

τελείωσε το…λύκειο…τι έπρεπε να κάνει μετά. Αυτό…εκεί…υστερεί το ελληνικό κράτος κατά πολύ. 

Γιατί δεν υπάρχουν δομές του δημοσίου που να υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχουν αυτές 

οι… υποδομές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο άγχος. Θεωρώ για όλους τους 

γονείς που έχουν παιδιά στο φάσμα ή και…για την διαμονή τους.» 

(Συν.3): «Άγχος. Έχω άγχος. Κοίτα..έχω άγχος γιατί εγώ τι θέλω; Εγώ θέλω ο Γ. να είναι αυτόνομος, 

σίγουρα στις βασικές του λειτουργίες. Που είναι από τώρα, ευτυχώς! Δεν είναι τόσο βαριά η 

περίπτωση. Όμως, ξέρω ότι θα είναι ένα τοπίο κοινωνικά σκληρό. Γενικά το μέλλον του με αγχώνει 

μέχρι εκεί που ξέρω ότι θα υπάρχω εγώ. Αλλά μετά όσο και να αγχώνομαι και να το σκέφτομαι 

…αγχώνομαι δεν αγχώνομαι, όταν εγώ θα φύγω από αυτόν τον κόσμο τον μάταιο, όσο και να έχω 

αγχωθεί δεν θα αλλάξω κάτι (γελάει). Οπότε, ουσιαστικά αυτό που έχω σκεφτεί, είναι να έχω πάρει 

κάποια μέτρα όπως να έχει κάποια εισοδήματα, ξέρω ‘γω από ακίνητα, αν μπορεί να κάνει 

μια…μικρού τύπου δουλειά, ας πούμε, με βοήθεια, όμως. Με κάποια καθοδήγηση. Να έχει, ας 

πούμε, μια..πολύ μικρή…πώς να σου πω τώρα. Ένα ψιλικατζίδικο ή να κάνει κάποια…πιο πολύ για 

αυτόν. Να νιώθε, δηλαδή, ότι έχει κάτι στην ρουτίνα του. Τώρα..θα μπορεί να παίρνει ένα επίδομα 

αύριο, μεθαύριο, αν δεν μπορεί να κάνει καμία επαγγελματική δραστηριότητα;! Φαντάζομαι θα 

μπορεί. Βάση της διάγνωσης. Μάλλον θα προσανατολιστώ στο να έχει κάποιες απολαβές από 

ακίνητη περιούσια.» 
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(Συν.4): «Το μέλλον του παιδιού μου με απασχολεί πάρα πολύ, ειδικά όταν φύγω εγώ από τη ζωή. 

Με απασχολεί. Δεν θέλω να γίνει βάρος στον αδερφό του. Εεε…και επειδή δεν έχουμε και ένα 

κράτος πρόνοιας, δυστυχώς, με απασχολεί. Ναι, πάρα πολύ. Πολλές φορές δεν θέλω να το 

σκέφτομαι. Προσπαθούμε εμείς εδώ να δημιουργήσουμε ένα…περιβάλλον οικονομικό, που να 

μπορεί ο Α. να βοηθηθεί. Διάφορα. Ό,τι μπορούμε προσπαθούμε.» 

(Συν.5): «Αβεβαιότητα, φόβο, απόγνωση, αγωνία. Δε σου είπα και κάτι θετικό, αλλά δε νιώθω και 

κάτι θετικό. Μεγάλο φόβο και ανασφάλεια, νιώθω. Για την στιγμή που δεν θα είμαι δίπλα του. Και 

δεν ξέρω και πώς θα μπορούσα να του εξασφαλίσω …δηλαδή, δεν μου παρέχεται από το κράτος και 

κάτι που να νιώσω καλύτερα.» 

(Συν.6): «Αυτό είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Αυτό με το μέλλον. Γιατί οι γονείς στηρίζονται και 

στα άλλα τους παιδιά αλλά και τα άλλα παιδιά είναι παιδιά τους. Δηλαδή, δεν πονάς μόνο το ένα, 

πρέπει να πονέσεις και το άλλο. Δεν μπορείς να το φορτώσεις. Ντάξει είναι καλό παιδί  η Σ. (η κόρη 

της) και ο γαμπρός μου. Ποια είναι η σκέψη μας τώρα; Να έχει κάποια εισοδήματα ο Α., για να είναι 

η Σ. ίσως με κάποια βοήθεια, να φροντίζει τον Α. Να τον επιβλέπει. Αυτή είναι βασικά η σκέψη μας.» 

(Συν.7): «Προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά κι ότι κανείς δεν χάνεται. Αυτό που περνάει σαν σκέψη κι 

από τους άλλους γονείς, δηλαδή, τι θα γίνει όταν φύγουμε από τη ζωή εμείς οι γονείς, αλλά λέω 

κανείς δεν χάνεται. Πάντα θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι καλοί, άνθρωποι που 

μπορεί να μην τους ξέρεις κι από αλλού να περιμένεις βοήθεια κι από αλλού να έρθει. Από την άλλη, 

θέλω να πιστεύω ότι το παιδί μου θα βοηθήσει τον αδελφό του.» 

(Συν.8): «Να σου πω πρώτα μια σκέψη του άντρα μου. Όταν έμαθε ο Π. είναι αυτιστικός είπε: “ Α! 

Αυτό το παιδί δεν θα παντρευτεί. Δεν θα έχει έναν σύντροφο.» Όταν λες το παιδί τι θα γίνει, όταν 

δεν θα είμαι εγώ. Αυτή είναι βασικά η έννοια ενός ατόμου που έχει ένα παιδί, όπως τον Π. Όμως, τα 

παιδιά μου, μου είπαν ότι «Εμείς, μαμά μου, να είστε σίγουροι, ότι εμείς τον Π. μας δεν θα τον 

αφήσουμε.» Από τους συγγενείς μου είναι η αδερφή μου. Μόνο σε αυτήν θα μπορούσα να 

εμπιστευτώ τον Π. Σκεφτόμαστε με τον άντρα μου τι θα γίνει μετά και τι θα κάνει. Πιστεύω ότι όλα 

θα πάνε καλά.»  

 

10η θεματική ενότητα: «Προτάσεις μητέρας προς το Ελληνικό Κράτος»  

 Όλες οι συνεντευξιαζόμενες θεωρούν ότι το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει 

καλύτερα για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Ευελπιστούν να 

δημιουργήσει δομές φροντίδας, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για να μπορούν τα 

παιδιά να μένουν και να αυτοεξυπηρετούνται με ορισμένη βοήθεια, να επενδύσει χρήματα σε 
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όλες τις σχολικές βαθμίδες, να υπάρχει μέσα στα σχολεία καταρτισμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, που θα μπορεί να διαχειριστεί οτιδήποτε προκύπτει στα παιδιά. Πιστεύουν ότι θα 

έπρεπε να υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί χώροι απασχόλησης των παιδιών τους, για όλες 

τις ηλικίες και για τις ώρες που και εκείνες θα εργάζονται. Επίσης, χώροι όπου θα μπορούν 

να εργαστούν και να προσφέρουν όπως μπορούν, προκειμένου κι εκείνοι να αισθάνονται και 

να είναι παραγωγικοί. Στις περιπτώσεις που το κράτος θέλει να θεσπίσει την συμφοίτηση των 

ΑμΕΑ με τα τυπικά παιδιά, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να έχει φροντίσει να υπάρχουν 

παράλληλη στήριξη ή τμήμα ένταξης, όπου αυτό απαιτείται. Τέλος, θεωρούν ότι θα ήταν 

πολύ βοηθητικό για τις οικογένειες αυτών των παιδιών, ανεξαρτήτως οικονομικής 

κατάστασης, να παρέχει το κράτος δωρεάν όλες εκείνες τις υπηρεσίες-παρεμβάσεις-θεραπείες 

που χρειάζονται τα παιδιά τους. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα 

έπρεπε να πληρώνουν οι γονείς το λιγότερο δυνατόν κόστος και το υπόλοιπο να καλύπτεται 

από το κράτος.  

(Συν.1): «Από ό,τι ξέρω στα περισσότερα ειδικά σχολεία υπάρχει πρόβλημα χώρου και υποδομών. 

Υλικό δεν υπάρχει, τάξεις δεν υπάρχουν, κάποια σχολεία είναι παμπάλαια, ας πούμε, δηλαδή πρώτα 

από όλα αυτό είναι το νούμερο ένα. Αυτοί..εκτός ότι θα έπρεπε να είναι εξελιγμένα και με πολύ πιο 

ωραίους χώρους, αισθητηριακά δωμάτια κ.λπ. ντάξει αυτά είναι όνειρα απατηλά, ας πούμε, 

τουλάχιστον να είναι ανθρώπινοι χώροι. Για να είναι τα παιδιά μέσα. Να υπάρχει μια ωραία αυλή. 

Βασικά πράγματα. Αλλά το νούμερο ένα είναι και για την ασφάλειά τους και να χαίρονται να είναι 

σε αυτόν τον χώρο και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Μετά το νούμερο δύο…γιατί έχουμε περάσει 

κι εμείς από…γενικό σχολείο. Η παράλληλη στήριξη θα πρέπει να δίνεται από την πρώτη στιγμή στο 

παιδί και για όλον τον χρόνο. Αλλιώς να μην δίνεται καθόλου. Να μην λέμε…μην πάνε τότε σε γενικά 

σχολεία. Κοροϊδευόμαστε, ας πούμε; Αργούν, σε κάποια στέλνουν, ας πούμε, για δυο παιδιά μια 

παράλληλη, για τρία παιδιά μια παράλληλη έχω ακούσει σε δημοτικά…έτσι δεν έχει νόημα. Δηλαδή, 

αυτό το παιδί τι θα κάνει εκεί πέρα; Το σκοτώνεις, ας πούμε, αντί να το βοηθήσεις. Αυτά θεωρώ 

είναι και τα πιο βασικά για τις κατώτερες βαθμίδες.» 

(Συν.2): «Ε θεωρώ ότι πρέπει να…δημιουργηθεί ένας χώρος απασχόλησης γι’αυτά τα παιδιά. 

Δηλαδή, θα έπρεπε να υπήρχε π.χ. ένα μαγαζί που να μπορούσαν να δουλέψουν αυτά τα παιδιά 

εκεί. Να προσφέρουν. Γιατί κι αυτά θεωρώ ότι θέλουν να αισθάνονται εεεε…στην κοινωνία ότι κάτι 

κάνουν. Και να απασχολούνται. Γιατί δεν μπορούν να είναι συνέχεια κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι. 

Αλλά κάτι από το ελληνικό κράτος που να λέει ότι αυτά τα παιδιά που έχουν χάσει π.χ. και τους δυο 

γονείς, τους παρέχεται μια στέγη..κάτι…δεν υπάρχει. Όπως είναι π.χ. τα…τα…τα δημόσια 

γηροκομεία. Θα μπορούσε να υπάρχουν κάποιες τέτοιες δομές για νεότερα άτομα που να πηγαίνουν 

εκεί, να δουλεύουν π.χ. θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν κάτι. Σα δουλειά κάτι. Να καλλιεργήσουν, 
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να μαζεύουν ελιές π.χ., να φτιάχνουν τον κήπο…κάτι να κάνουν και να μένουν κιόλας μέσα. Ε ντάξει. 

Κοίταξε να δεις. Βήματα έχουν γίνει…γιατί υπάρχουν οι ιδιώτες από πίσω. Γι’αυτό έχουν γίνει 

κάποια βήματα. Τώρα…εν έτει 2022 δεν…να γίνονται τώρα στέγες. Τώρα…από την κοινωνία να 

γίνονται στέγες. Η Κυβέρνηση να δίνει λεφτά για στέγες ή για προσωπικό φροντιστή αυτών των 

παιδιών.» 

(Συν.3): «Πρώτον, να εξασφαλιστούν οι θέσεις στα δημόσια σχολεία. Ντάξει, για τα παιδιά που 

μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά. Και να εξασφαλιστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί εκεί για την 

παράλληλη ή για τμήματα ένταξης ή για ό,τι άλλο, τέλος πάντων, προβλέπεται για αυτή τη 

διάγνωση. Εε..να ενισχύονται πολύ η κοινωνική τους δυσκολία. Δηλαδή, μέσα στο σχολείο αν δεν 

φτάνει ο ένας εκπαιδευτικός της παράλληλης, ας υπάρχει κι ένας συντονιστής που θα είναι πιο πολύ 

για τα διαλείμματα, ώστε να μπορεί να εντάξει τα παιδιά με τα υπόλοιπα. Γιατί κι εκεί υπάρχει 

μεγάλη δυσκολία. Να υπάρχουν όλες αυτές οι παροχές του τύπου λόγο, έργο…θεραπείες και ειδικοί 

παιδαγωγοί για την προετοιμασία που θα έπρεπε κανονικά κατά τη γνώμη μου να είναι δωρεάν. . Ή 

αν δεν ήταν δωρεάν, να αποζημιώνονται από τα ταμεία όλα τα έξοδα. Γιατί, ακριβώς, είναι μια 

κατάσταση που δεν φεύγει από το παιδί. Οπότε ως χρόνιο νόσημα πια, θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται με δωρεάν παροχές από το κράτος. Θα έπρεπε να υπάρχουν κέντρα, σαν τα Κέντρα 

Ημέρας θα μπορούσε να είναι, για τους γονείς που δουλεύουν. Γιατί, μια μάνα που έχει ένα τέτοιο 

παιδί και δουλεύει ή θα πρέπει τα πρώτα χρόνια να φήσει τη δουλειά της, αφού δεν έχει πού να το 

πάει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η μάνα, δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο γιατί απομονώνεται. 

Οπότε θα έπρεπε να υπάρχουν δημόσιες δομές, στις οποίες θα μπορούσαν..όχι θα μπορούσαν, θα 

γινόταν μια ανίχνευση στη περιοχή, ας πούμε στο Η. (το μέρος) έχουμε 200 περιπτώσεις, εάν είναι 

προσχολικής ηλικίας τα απασχολούμε σε αυτό το Κέντρο Ημέρας, με τους απαραίτητους 

επαγγελματίες, και μετά να έχουν και απογευματινή λειτουργία. Θα μπορούσαν, ας πούμε, εκεί τα 

παιδιά να…να γίνεται το κομμάτι της προετοιμασίας για το σχολείο, οι θεραπείες τους και χρόνος, 

που θα μπορούσε, ας πούμε, ο γονιός να αφήσει το παιδί του αν πρέπει να δουλέψει, για να πάει να 

δουλέψει. Ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης. Κάπως έτσι. Ως Κέντρο Ημέρας. Επίσης, να υπάρχει 

μια πρόβλεψη για το μετά αυτών των παιδιών. Γιατί, ξαναλέω, αυτό είναι χρόνιο νόσημα. Δεν φταίει 

το παιδί. Ούτε ο γονιός φταίει. Για παράδειγμα, να συνεχίζουν κάποιου τύπου εκπαίδευση. Θα 

μπορούσε, ας πούμε, να εκπαιδεύονται σε κάποιες τέχνες, εννοώ σαν δραστηριότητες. Το φάσμα 

απέχει πολύ από τις άλλες διαγνώσεις και δεν μπορούμε να τους βάλουμε κάπου όλους μαζί. Να 

λέμε θα μαζεύεστε κάπου όλοι μαζί. Και να υπάρχουν και χώροι-πάρκα μέσα στην πόλη, που θα 

μπορούσε, ας πούμε, να πάει μια οικογένεια και να περάσει εκεί τον χρόνο της. Όχι ξεχωριστά από 

τα άλλα.» 
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(Συν.4): «Η πρώτη πρόταση θα ήταν περισσότερος αριθμός  ατόμων που θα δουλεύουν για τα 

παιδιά με αυτισμό. Γιατί, μπορεί να ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αλλά το κάθε παιδί έχει 

διαφορετική συμπεριφορά, ανάλογα σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Οπότε, πηγαίνοντας σε μια δομή 

με αυτισμό δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν αυτά τα παιδιά. Ναι μεν είναι αυτιστικοί αλλά το κάθε 

παιδί θέλει τη δική του εκπαιδευτικό. Εκεί υστερούμε. Τουλάχιστον, κρίνοντας από τα σχολεία που 

πήγαινε ο Α. Το δεύτερο είναι, να μην γίνεται η εναλλαγή των προσώπων. Δεν πρέπει να αλλάζουν 

τα πρόσωπα. Γιατί είναι το πιο σημαντικό για ένα άτομο ΑμΕΑ, αυτό. Το τρίτο και μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τη διαβίωσή τους. Αυτό. Πως έχει η Ζ. τους Ξενώνες Ημι-αυτόνομης 

Διαβίωσης; Καλό θα ήταν και το κράτος να μεριμνήσει γι’αυτό. Δεν υπάρχουν αυτή τη στίγμη, εκτός 

νομίζω από την Λ. (το μέρος). Συνήθως το κράτος στηρίζεται σε ιδιωτικές δομές και τις επιχορηγεί. 

Αυτό κάνει. Το ίδιο κρίνεται ανίκανο να δημιουργήσει από την αρχή κατάλληλες δομές.» 

(Συν.5): «Εγώ αυτό που θα ήθελα…το καλύτερο που έχω σκεφτεί για τον Γ. είναι να μπορούσε ο Γ. να 

ζήσει με ό,τι εφόδια έχει πάρει εεεε…μόνος του, με την υποστήριξη κάποιου. Κάποιου που θα είναι 

στη ζωή του, χωρίς να ζει μαζί του. Δηλαδή, κάποιος που θα τακτοποιεί τα πρακτικά θέματα, εκεί 

που δυσκολεύεται ο Γ. εεε…και θα έχει και την έγνοια του. Αυτό θα ήθελα σαν πρόταση να πω. Με 

την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα τον έχω καλύψει οικονομικά εγώ. Γιατί αν δεν είχα και το 

οικονομικό κομμάτι…εκεί, βέβαια, δεν θα ήταν αρκετό μόνο αυτό.» 

(Συν.6): «Να υπάρχει το σχολείο και να πηγαίνει (ενν. το παιδί) από την ώρα που πηγαίνει η μητέρα 

στη δουλειά της. Θέλει να πάει 7, θέλει να πάει 8…Κανονικά θα έπρεπε να έρχεται να το παίρνει το 

σχολικό κι όταν η μητέρα είναι σπίτι, να το φέρνει. Και μέσα στο σχολείο να κάνει τα πάντα. Και τις 

εργοθεραπείες του και τα πάντα. Αυτό. Τίποτα άλλο δεν θέλω από το κράτος. Και το σχολείο πρέπει 

να εμπλουτίσει τα μαθήματά του, τα κτίριά του, να έχουν πισίνα τα παιδιά, να έχουν διάφορα 

πράγματα. Δεν είναι κακό αυτό. Να χρηματοδοτήσει το κράτος τον προϋπολογισμό του σχολείου. 

Γιατί από ό,τι μας λένε τους δίνουν το 12% του προϋπολογισμού και πρέπει και το σχολείο να κάνει 

τον ζητιάνο μέσω προγραμμάτων, μέσω δωρεών…Θα έπρεπε να το χρηματοδοτήσει 100% και το 

σχολείο, είμαι σίγουρη, θα τακτοποιήσει όλα αυτά που λέμε. Γιατί όταν μπορεί το σχολείο και 

ελύσεται…Και σίγουρα, μετά που δεν θα υπάρχουμε , να υπάρχει κάτι για αυτά τα παιδιά. Να 

υπάρχει μέλλον. Νομίζω σε άλλα κράτη, υπάρχει. Το κράτος πρέπει να φροντίσει γι’αυτό. Για όλα τα 

παιδιά. Και με αυτισμό και με άλλα προβλήματα.» 

(Συν.7): «Τώρα όσο αναφορά το Κράτος, θεωρώ ότι θα πρέπει να μεριμνήσει για την Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Πρέπει το Κράτος να πάρει πρωτοβουλίες και πρέπει να 

μεριμνήσει για αυτά τα άτομα σε πρακτικό επίπεδο. Πρέπει να φτιαχτούν βιβλία ειδικά, να έχουν οι 

εκπαιδευτικοί έναν μπούσουλα, να υπάρχει Δια Βίου εκπαίδευση και να συνεργαστούν τα αρμόδια 

Υπουργεία, δηλαδή, το Υγείας, το Παιδείας, το Εργασίας. Εγώ σκεφτόμουν, δηλαδή, ότι ο Ρ. άνετα θα 
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μπορούσε να κάνει την δουλειά ενός διανομέα, όπως είναι αυτές οι εταιρίες που σου φέρνουν 

πακέτα. Ο Ρ. που ξέρει όλους τους δρόμους και τις οδούς, άνετα θα μπορούσε να είναι ο συνοδηγός 

ενός, του οποίου θα του έλεγε τη διαδρομή και μετά να κατέβαζε και να έδινε τα πακέτα. Επίσης, θα 

μπορούσε να δουλέψει με κάποιον Dj και να βάζουν μουσικές. Αλλά πού είναι αυτά τα πράγματα; 

Σίγουρα αυτά τα άτομα δεν περιμένουμε να δουλέψουν και να πλουτίσουν, αλλά μπορούν να 

προσφέρουν. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να έφτιαχνα έναν χώρο, έναν πολυχώρο, που θα ήταν 

για όλον τον κόσμο αλλά κυρίως, για αυτά τα άτομα και να δουλέψουν εκεί. Θα υπάρχουν διάφορες 

αίθουσες π.χ. με μουσικά όργανα και θα μπορούν να συμμετέχουν και να βοηθούν κι αυτά τα άτομα 

ή στη καφετέρια να δουλεψουν του χώρου αυτού. Όσες δομές υπάρχουν για αυτά τα παιδιά πρέπει 

να είναι στη καρδιά της πόλης. Να είναι κοντά, ώστε να πάρεις το παιδί και να του πεις πάμε, τώρα, 

σε ένα ταχυδρομείο να στείλουμε κάρτες ή πάμε στη τράπεζα να κάνεις ανάληψη χρημάτων με τη 

κάρτα. Να μάθω, δηλαδή, πώς περιμένω στην ουρά κ.λπ. Πράγματα της καθημερινότητας. Δε 

θέλουμε άλλο πια τη βιτρίνα και τα μπράβο. Θέλουμε την ουσία. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι 

στην καθημερινότητά μας. Κι αυτή η συμπερίληψη που λένε στα σχολεία, πρέπει να την βάλεις αλλά 

με όρους. Όχι να τους πετάξεις στους εκπαιδευτικούς, χωρίς ψυχολόγους, με τόσο μεγάλα τμήματα 

κ.λπ. Μίκρυνε τα τμήματά σου, φτιάξε βιβλία, φέρε προσωπικού, μείωσε τον αριθμό των μαθητών. 

Η ζωή έτσι είναι. Υπάρχουν κι αυτές οι διαφορετικότητες που δεν πρέπει να τις βλέπω σαν 

διαφορετικότητες, γιατί είναι μέσα στο κανονικό. Συμβαίνουν.» 

(Συν.8): «Σαν μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δώσουν λίγο 

παραπάνω στην Ειδική Αγωγή. Υπάρχουν άτομα που μπορούν να δουλέψουν στην Ειδική Αγωγή. 

Θέλει λίγο ακόμα βοήθεια η Ειδική Αγωγή. Υπάρχουν παιδιά που είναι μέσα στα σπίτια τους. Δεν τα 

πάνε πουθενά. Δεν υπάρχουν δομές να τα πάνε. Τώρα άρχισαν να γίνονται οι ειδικές τάξεις στα 

σχολεία, αλλά και πάλι δεν είναι ακόμα οργανωμένες. Θα έπρεπε να μπορούν τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες να ενσωματωθούν με τα άλλα παιδιά στα σχολεία και να συνηθίζουν να τα βλέπουν τα 

άλλα παιδιά.» 

 

11η θεματική ενότητα: «Αντίκτυπος Covid-19 σε επαγγελματικό / οικονομικό / 

οικογενειακό επίπεδο» 

 Η περίοδος του Covid-19 και της καραντίνας στις περισσότερες οικογένειες της 

έρευνας είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσουν υψηλά επίπεδα άγχους τόσο τα παιδιά όσο και 

οι ίδιοι οι γονείς. Οι γονείς είχαν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι τα σχολεία και οι δομές 

που πήγαιναν και απασχολούνταν τα παιδιά τους είχαν κλείσει, με αποτέλεσμα να αλλάξει 

όλο το πρόγραμμα και η «ρουτίνα» των παιδιών τους. Έπρεπε να βρουν τρόπους να τους 
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απασχολήσουν τις ώρες που ήταν μέσα στο σπίτι. Την περίοδο εκείνη πολλές μητέρες 

πήγαιναν πολλές βόλτες και περιπάτους με τα παιδιά τους, καθώς αυτή ήταν η μόνο διέξοδος 

για εκείνα. Κάποια παιδιά στράφηκαν στον υπολογιστή και την τηλεόραση, διότι μόνο εκεί 

μπορούσαν να απασχοληθούν την περισσότερη ημέρα. Κάποια παιδιά αναζητούσαν το 

σχολείο, τις παρέες που είχαν δημιουργήσει εκεί και ανυπομονούσαν να ξεκινήσουν πάλι. 

Ορισμένες μητέρες χρειάστηκε να δουλέψουν εξ αποστάσεως και αυτό τις άγχωσε πολύ, 

άλλες σταμάτησαν να δουλεύουν με αποτέλεσμα να μην έχουν οικονομικές απολαβές, μια 

μητέρα συνέχισε κανονικά τη δουλειά της, διότι η φύση της εργασίας της δεν της επέπτρεπε 

να λείπει και να την κάνει από απόσταση κι άλλες απλώς λόγω καραντίνας διέκοψαν για λίγο 

τη δουλειά τους χωρίς να τους στοιχίσει οικονομικά. Τέλος, όλες οι συνεντευξιαζόμενες 

τόνισαν πόσο δύσκολη περίοδος ήταν ψυχολογικά για όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμα κι 

αν κάποιες φορές προσπαθούσαν να δουν την θετική πλευρά και να προσπαθήσουν να 

ξεκουραστούν για λίγο, εκείνη την περίοδο. Σε οικονομικό επίπεδο, εκτός από μια μητέρα 

του δείγματος, δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα οι υπόλοιπες.  

(Συν.1): «Από το πρώτο lockdown εεε που…έγινε….που κλειστήκαμε όλοι και δεν ξέραμε τι 

θαβρεθεί μπροστά μας…Σίγουρα υπήρχε…υπήρχαν…δηλαδή και που ήμασταν όλοι κλεισμένοι, το 

παιδί ήταν αυτό που πήγε πίσω, οπότε κι εμείς έπρεπε μετά να κάνουμε πολλά πράγματα. Το ίδιο 

καλοκαίρι εγώ δεν θα μπορούσα να δουλέψω μετά. Άργησα να πιάσω δουλειά την επόμενη 

χρονιά…όλο αυτό με πήγε πίσω, ας πούμε, εμένα. Και τον άντρα μου από την άλλη μεριά. Όπως όλον 

τον κόσμο, βασικά. Πιστεύω ότι η πανδημία εκτός ότι μας επηρέασε όλους ψυχολογικά (γελάει).» 

(Συν.2): «Γιατί με τον Covid εγώ έμεινα...περίπου για ενάμιση, δύο χρόνια άνεργη. Γιατί, εκεί που 

δούελευα έκλεισε η εταιρία. Εεεε και δεν…ήμασταν όλοι κλεισμένοι σπίτι…(…) Ε ναι..αλλά άλλο να 

δουλεύεις σε μια εταιρία…γιατί εντάξει εγώ δουλεύω σαν S. (η δουλειά της) τώρα εεε…που δεν είναι 

ο μισθός…κάθε μήνα πέφτει…δηλαδή, δουλεύεις πληρώνεσαι. Δεν δουλεύεις, δεν πληρώνεσαι. Ναι, 

βέβαια. Είναι δύσκολο κομμάτι αυτό. Έχει επηρεάσει πολύ τον κόσμο, θεωρώ. Και τις σχέσεις. 

Δηλαδή, εμένα τώρα ο Σ. μου λέει…πότε θα τελειώσουν οι μάσκες; Και ψυχολογικά. Και δεν..και δεν 

ξέρεις πώς μπορεί να βγει σε ένα τέτοιο παιδί, το ψυχολογικό, δηλαδή, πώς θα το βιώσει. Ο Σ. 

επηρεάστηκε θεωρώ λίγο. Γιατί δε μπορούσε να βγει έξω, να βγει με τους φίλους του. Δεν πήγαινε 

σχολείο. Γιατί τα σχολεία είχαν κλείσει τότε. Όταν πήγαινε, δηλαδή, στο ΕΠΑΛ τον έπιασε και δεν 

πήγαινε σχολείο και έλεγε πότε θα πάω στο σχόλειο και πότε θα δω τους φίλους μου και….γιατί και 

το σχολείο γι’αυτά τα παιδιά είναι μια διέξοδος.» 

(Συν.3): «Ντάξει…κοίτα. Εμάς είχε το αντίθετο. Εμείς είχαμε πολλή δουλειά (γελάει). Πήξαμε στην 

δουλειά. Ναι, εμείς δεν κάτσαμε καθόλου. Κάτσαμε όταν κολλήσαμε Covid. Αναγκαστικά κάτσαμε 
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μέσα. Ντάξει, σε προσωπικό επίπεδο ήταν αυτό το θέμα…το στρες που αντιμετώπιζαν όλοι στο να 

πάρουμε μέτρα να μην κολλήσουμε, που τελικά κολλήσαμε και ησυχάσαμε. Αυτό. Για τον Γ., όμως, 

ήταν ένα στρες που στην καραντίνα ξαφνικά έπρεπε να κάτσει μέσα στο σπίτι. Του χάλασε όλη του 

την ρουτίνα. Επειδή δεν πήγαινε σε ειδικό σχολείο, στα ειδικά σχολεία συνέχισαν την λειτουργία 

τους αν θυμάμαι καλά σε όλη την πανδημία, ο Γ. έπρεπε να αλλάξει ρουτίνα. Οπότε του στοίχησε και 

στοίχησε και σε εμάς γιατί έπρεπε να βρούμε λύσεις για εκείνο το 6ωρο, ας πούμε, που δεν ήταν στο 

σχολείο. Αλλά εντάξει. Γενικά, δεν μας άλλαξε τραγικά, πέραν από αυτό το επίπεδο ανασφάλειας 

που δημιούργησε σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Αυτή την αβεβαιότητα. Αυτό νομίζω.» 

(Συν.4): «Ε φυσικά έχουν υπάρξει. Τώρα, αυτή την περίοδο, όχι. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια…ακόμα και 

όταν ήταν το lockdown, με τον Α. αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμά μας. Παράλληλα, σταμάτησε να 

πηγαίνει στη πισίνα, μέγα πλήγμα. Έβγαινα με τον Α. για βόλτα κάθε πρωί και κάθε απόγευμα, 

επίσης. Αυτό σε σχέση με τον Α. Εγώ ερχόμουν κανονικά στη δουλειά. Δεν υπήρχε άνθρωπος, 

βέβαια (γελάει), αλλά επειδή ερχόταν ο σύζυγός μου που είναι στην διεύθυνση, ερχόμουν κι εγώ. 

Σπίτι, χάλια. Όπως επηρέασε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, επηρέασε και εμάς. Ψυχολογικά να σου πω 

την αλήθεια, στην  αρχή ξεκουράστηκα λίγο από εδώ που ερχόμουν (στη δουλειά). Μετά άρχισε να 

με ενοχλεί, όμως, που δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε, ούτε σαν οικογένια. Εεε….δεν θέλω να τα 

θυμάμαι κι αυτά. Μακάρι να μην ξαναέχουμε τέτοια πάλι.» 

(Συν.5): «Σε επαγγελματικό επίπεδο εεεε…τις γενικές επιπτώσεις που είχε ο κλάδος μου όλος. 

Δηλαδή, το θέμα της τηλεκπαίδευσης. Όχι. Δεν είχα επιπτώσεις άλλες ούτε οικονομικές 

εεε…προσωπικές εννοείται ότι είχα το κόστος του να μην μπορώ να συναναστρέφομαι με 

ανθρώπους…με αγαπημένα πρόσωπα, όσο θα ήθελα. Και επίσης, το γεγονός ότι έπρεπε να 

υποστηρίξω περισσότερο το παιδί μου, για να ανταπεξέλθει. Αντικειμενικές δυσκολίες άλλες, όμως, 

δεν είχα. Εκτός από τις ψυχολογικές, που τις είχε όλος ο κόσμος. Οικονομικές όχι, πάντως.» 

(Συν.6): «Στην αρχή μείναμε σε καραντινά, γιατί ήταν κλειστό και το σχολείο του Α. Μετά είχαν πει 

ότι θα μένει ανοιχτό και είπαμε τι ώραια, τι καλά, γιατί ήταν όλα τα άλλα κλειστά σχολεία, ήταν οι 

δρόμοι ανοιχτοί και ερχόμουν κι εγώ στη δουλειά με ανοιχτούς τους δρόμους. Γιατί εγώ δεν έκανα 

τηλεργασία. Δεν γίνεται. Αλλά την περάσαμε καλά (ενν. την καραντίνα). Δόξα τον Θεό. Δεν υπήρξε 

τίποτα από όλα αυτά. Περάσαμε αρκετά καλά. Ούτε απώλειες είχαμε. Ευτυχώς!» 

(Συν.7): «Εεε…προσπαθούσαμε όλο αυτό να το στρέψουμε σε θετικό. Κι αυτό, δηλαδή, με τον Covid 

μας βοήθησε, γιατί κάναμε με τον άντρα μου και με τον Ρ. και με τον Χ. (τον σκύλο τους) τόσους 

περιπάτους στη καραντίνα, που δεν τους ξανακάναμε ποτέ. Κάθε απόγευμα περπατούσαμε. Τόσο 

ηλιοβασιλέματα είδαμε. Προσπαθήσαμε να το δούμε θετικά΄ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος, ήταν. 
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Θεωρώ ότι ο Ρ. αγχώθηκε, έκατσε πιο πολύ στο σπίτι, έφαγε πιο λάθος, κάναμε διάφορα, αλλά 

εντάξει. Διδαχτήκαμε από όλο αυτό κάτι.» 

(Συν.8): «Εγώ μετά που ξεκίνησε ο Covid το ’19 ήμουν συνταξιούχος. Καθίσαμε μέσα όλοι. 

Οικονομικά; Ο Π. (ο σύζυγός της) πήγαινε και ψώνιζε μια φορά την εβδομάδα, χωρίς να 

κοιτάζει τιμές κι αυτά, γιατί έμπαινε και ψώνιζε τσάκα-τσάκα. Ένας πήγαινε για ψώνια. Εγώ 

είχα να βγω…είχα να κατέβω από το σπίτι…κατέβηκα το καλοκαίρι που φύγαμε και πήγαμε 

Μ. (το μέρος). Αλλά κι εκεί πάλι τα ίδια. Μέσα. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είμαστε μέσα. 

Φέτος ξεψαρώσαμε και αρχίσαμε να πηγαίνουμε λαϊκή. Οπότε μας στοίχισε πολύ. Και ο Π. 

(το παιδί με ΔΑΦ) δεν πήγε στη Ζ. (το κέντρο που πηγαίνει) έναν χρόνο. Το παιδί ήταν στο 

σπίτι. Δηλαδή, πηγαίναμε μια βόλτα για να περπατήσουμε…κι αυτό να μην συναντήσουμε 

άνθρωπο. Ο Π. τότε ήταν 120 κιλά. Δεν μπορούσα να ρισκάρω, τότε, ένα τέτοιο παιδί να 

κολλήσει. Είχε πολύ πηχτό αίμ, είχε υψηλό αιματοκρίτη. Δηλαδή, δεν μπορούσα ένα τέτοιο 

παιδί να κολλήσει, εκείνη την εποχή. Μετά κολλήσαμε, βέβαια. Φέτος τον Μάρτη 

κολλήσαμε. Όχι στην αρχή. Καμία δραστηριότητα δεν έκανε στην αρχή με τον Covid. Άργησε 

πολύ να ξεκινήσει.» 

 

Συζήτηση 
 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που σχετίζονται με το ερευνητικό 

ερώτημα: «Με ποιον τρόπο αλλά και σε τι βαθμό επηρεάζει η διάγνωση της 

Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) τους γονείς σε επίπεδο ψυχικής, 

σωματικής και πνευματικής υγείας;», παρατηρούμε ότι οι γονείς ως προς την 

διάγνωση του παιδιού τους με ΔΑΦ, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να το αποδεχτούν 

στην αρχή. Τα συναισθηματικά στάδια που πέρασαν οι μητέρες ήταν αυτά του σοκ, 

στην αρχική είδηση της κατάστασης του παιδιού τους. Έπειτα, βίωσαν ένα είδος 

πένθους, με πολλά κλάματα και θλίψη, την οποία μετά διαδέχτηκε η αποδοχή. Το 

συγκεκριμένο εύρημα της έρευνας επιβεβαιώνεται κι από παρόμοιες μελέτες που 

τονίζουν την εναλλαγή συναισθημάτων που βιώνουν οι γονείς μετά την διάγνωση του 

παιδιού τους με ΔΑΦ (Βαγιάνου, 2021), αλλά και με έρευνες που τονίζουν την 

δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γονείς ως προς την ανατροφή και φροντίδα των 

παιδιών τους με ΔΑΦ (Oh & Chang, 2014; Albarracin, Rey & Jaimes, 2016; 
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Lecavalier, Leone, & Wiltz, 2006). Η σειρά των σταδίων αυτών, όπως και η διάρκεια 

που κάθε μητέρα περνούσε από την κάθε φάση, διέφερε.  

Παρόλο που έχουν αποδεκτεί τη κατάσταση του παιδιού τους και γνωρίζουν 

ότι αυτό είναι κάτι χρόνιο που δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ, παρουσιάζουν υψηλά 

επίπεδα άγχους. Το άγχος τους αφορά την ανατροφή των παιδιών τους, πώς θα 

ανταπεξέλθουν και πώς θα βοηθήσουν οι ίδιοι το παιδί τους, πώς η κοινωνία μπορεί 

να το βοηθήσει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και πώς θα ανταπεξέλθει αυτό  

όταν εκείνοι θα έχουν φύγει από την ζωή. Σύμφωνα με σύγχρονη έρευνα που 

πραγματοποίησε η Πιτσικάκη (2019), αλλά και με παλαιότερες έρευνες (Cantwell & 

Baker, 1984; DeMyer, 1979; DeMyer & Goldberg, 1983) σε μητέρες παιδιών με 

ΔΑΦ, έδειξαν τα αποτελέσματα ότι εκείνες, λόγω του υψηλού φόρτου καθηκόντων 

ως προς την ανατροφή και βοήθεια που προσφέρουν στο παιδί τους, αντιμετωπίζουν 

υψηλά επίπεδα άγχους και εξουθένωσης (Πιτσικάκη, 2019). Επίσης, οι μητέρες 

θεωρούν ότι ο ιδιαίτερος χειρισμός που πρέπει να επιδείξουν σε ορισμένες 

συμπεριφορές του παιδιού τους, τους δημιουργεί ένα είδος άγχους και σωματικής και 

ψυχολογικής καταπόνησης (Hoogsteen & Woodgate, 2013). Σχετικά με την ανάπτυξη 

και ανατροφή των παιδιών τους με ΔΑΦ αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες τόσο σε 

προσωπικό-οικογενειακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, πολλές 

είναι εκείνες οι μητέρες που νιώθουν ότι δεν εκπληρούν τον γονεϊκό τους ρόλο 

επαρκώς και πως, αν και κάνουν ό,τι κακλύτερο μπορούν, αγχώνονται αν είναι 

αρκετά ή σωστά όλα όσα προσφέρουν στο παιδί τους με ΔΑΦ. Όλες οι ερωτώμενες 

της έρευνας είπαν ότι προσπαθούν καθημερινά να ρυθμίζουν τη ζωή και το 

πρόγραμμά τους με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα του παιδιού τους με ΔΑΦ, με 

αποτέλεσμα κάποιες δικές τους δουλειές, επιθυμίες και υποχρεώσεις να 

παραμερίζονται. Αυτό είχε αντίκτυπο και στη κοινωνική ζωή των μητέρων, διότι 

αρκετές ήταν οι φορές που ένιωσαν οι γονείς ότι αφήνουν πίσω δικές τους 

προσωπικές σχέσεις, για να επικεντρωθούν στο παιδί ή επειδή το παιδί τους δεν 

μπορούσε να ταιριάξει με τις συνήθειες και τη ζωή των ανθρώπων που 

συναναστρέφονταν οι γονείς. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε απομόνωση των 

γονέων από τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

ταυτίζονται με ευρήματα άλλων ερευνών, όπου αναφέρουν την αλλαγή 

προτεραιοτήτων και την αναδιαμόρφωση της ζωής, της καθημερινότητας και του 

προγράμματος των μητέρων, λόγω της διάγνωσης του παιδιού τους και των αναγκών 
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που αυτό παρουσίαζε (Heydari et al., 2015). Επιπροσθέτως, φαίνεται μέσα κι από 

άλλες μελέτες ότι οι μητέρες είναι εκείνες οι οποίες, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας, προσπαθούν να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους και τις 

ανάγκες τους με βάση το παιδί τους με ΔΑΦ (Halfon, Houtrow, Larson & 

Newacheck, 2012; Dugdale, et al., 2021).  

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μητέρες των παιδιών κατά 

την πανδημία του Covid-19, μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο, τόνισαν 

τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις που είχε στις ίδιες αλλά και στα παιδιά τους με 

Αυτισμό. Στον μέσο όρο, όλες οι μητέρες κατέθεσαν ότι αναφορικά με τα παιδιά τους 

με ΔΑΦ η καραντίνα τα απομόνωσε πιο πολύ, τους άλλαξε το πρόγραμμά τους, κάτι 

το οποίο για εκείνα, λόγω της συγκεκριμένης διαταραχής, ήταν μεγάλο πλήγμα και 

τις έκανε να πρέπει να βρίσκουν τρόπους απασχόλησης και δραστηριοποίησής τους. 

Αυτή θεωρούν ότι ήταν και η μεγαλύτερη δυσκολία της πανδημίας. Ότι, δηλαδή, 

απομονώθηκαν τα παιδιά τους, είχαν κλείσει οι δομές, τα σχολεία και τα κέντρα 

απασχόλησής τους, με αποτέλεσμα να ταραχθούν τα ίδια τα παιδιά και να μην ξέρουν 

τι να κάνουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών, φάνηκε ότι τα 

μέτρα για την προστασία και την εξάπλωση κατά του Covid-19 που έλαβαν όλες οι 

χώρες παγκοσμίως, δημιούργησαν προβλήματα σε όλες τις οικογένειες και ιδιαίτερα 

σε εκείνες με παιδιά που παρουσίαζαν κάποια διαταραχή, σύνδρομο, δυσκολία, 

αναπηρία (Menter et al., 2022). Επίσης, άλλα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με 

την πανδημία και τον αντίκτυπο που είχε σε γονείς και παιδιά με ΔΑΦ, έδειξαν ότι σε 

μεγάλο βαθμό επηρέασε την ψυχολογία των γονέων, τους δημιούργησε περισσότερο 

στρες λόγω της φροντίδας που έπρεπε να παρέχουν στα παιδιά τους με Αυτισμό, 

καθώς και αισθήματα απογοήτευσης και πλήξης (Polόnyiova et al., 2022). Σύμφωνα 

και με άλλες έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα συνάδουν με τα ευρήματα της 

παρούσας μελέτης, οι οικογένειες που στους κόλπους τους έχουν ένα ή περισσότερα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία και ειδικότερα με παιδιά που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, την περίοδο της πανδημίας αντιμετώπισαν 

αρκετές δυσκολίες σε σχέση με τα παιδιά τους και την φροντίδα τους και έτσι, 

παρουσίασαν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και στρες (Chafouleas, & Iovino, 

2021).  

Ορισμένοι γονείς προσπάθησαν να δουν την θετική πλευρά της κατάστασης, λέγοντας 

ότι πέρασαν αρκετό χρόνο οικογενειακά, ότι ξεκουράστηκαν από την δουλειά τους, ότι 
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έκαναν πολλούς περιπάτους, ότι είδαν πολλά ηλιοβασιλέματα όλοι μαζί κι ότι δέθηκαν πιο 

πολύ μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές όλες οι μητέρες χαρακτήρισαν εκείνη 

την περίοδο την πιο δύσκολη ψυχολογικά, καθώς έπρεπε να διαχειριστούν πολλά πράγματα 

συγχρόνως, έχοντας να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη, για όλους, κατάσταση.  

Στη συνέχεια, αναφορικά με τα ευρήματα της μελέτης που αφορούν το ερευνητικό 

ερώτημα: «Η διάγνωση της Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) επηρεάζει θετικά ή 

αρνητικά τις σχέσεις των μελών της οικογένειας μεταξύ τους αλλά και μεμονωμένα με το 

παιδί;», οι μητέρες ανέφεραν ότι βίωσαν αρκετές δυσκολίες ως προς τον συντονισμό του 

σπιτιού και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, καθώς κάποια ζευγάρια πέρασαν μεγάλη 

κρίση, άλλα χώρισαν, ενώ άλλα από την αρχή λειτούργησαν «ομαδικά» βοηθώντας ο ένας 

σύντροφος τον άλλον και οι δυο μαζί, μετά, το παιδί. Τα παραπάνω δεδομένα 

επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες, οι οποίες τονίζουν ότι ορισμένες οικογένειες μετά τη 

διάγνωση του παιδιού τους είτε κατάφεραν να λειτουργήσουν αρμονικά και να κρατηθούν 

ενωμένοι είτε λόγω άγχους, αβεβαιότητας και έντασης που κυριάρχησε στα μέλη της, δεν 

μπόρεσαν να διατηρήσουν την οικογένειά τους ήρεμη και δεμένη (Βαγιάνου, 2021). Έρευνες, 

επίσης, της διεθνής βιβλιογραφίας τονίζουν τον αντίκτυπο που έχει η διάγνωση της ΔΑΦ στις 

οικογένειες και αναφέρουν ότι επηρεάζονται και «δοκιμάζονται» σημαντικά οι δεσμοί των 

μελών της οικογένειας, καθώς και η ποιότητα της ζωής τους (Cridland, et al., 2014; Navot, et 

al., 2016; McStay et al., 2014; Seymour et al., 2013). Στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογράφια, 

επισημαίνεται ότι όταν υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των δύο συζύγων, τότε η οικογένεια 

μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, απέναντι σε αγχωτικές και 

δύσκολες καταστάσεις (Peralta & Arellano, 2010). 

Οι μητέρες ανέφεραν, επίσης, σε σχέση με το παιδί τους με ΔΑΦ και τα αδέλφια του 

ότι, αρχικά, η σχέση τους αντιμετώπισε δυσκολίες. Τα τυπικά παιδιά τους δεν μπορούσαν να 

κατανοήσουν αυτό που συμβαίνει στον αδερφό τους και εκδήλωναν ένα είδος ζήλειας 

απέναντί του. Το αίσθημα της ζήλειας ενισχυόταν κι από το γεγονός ότι θεωρούσαν ότι οι 

γονείς είχαν στρέψει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής τους στα παιδιά με ΔΑΦ. Τα 

ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται κι από άλλες έρευνες, οι οποίες αναφέρουν ότι τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά στις οικογένειες που υπάρχει και ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία, βιώνουν αισθήματα παραμέλησης, θυμού, λύπης και ζήλειας, καθώς 

πιστεύουν ότι οι γονείς τους δεν τους δείχνουν την ίδια προσοχή και το ίδιο ενδιαφέρον, όπως 

με τον/την αδελφό/-ή τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία (Πιστόλα, 2019). Οι 

αδελφικές σχέσεις είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο, σε σχέση με την επιρροή που 
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δέχεται ο δεσμός μεταξύ παιδιού και γονέα (Πιστόλα, 2019). Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει 

ότι τα αδέλφια των παιδιών με ΔΑΦ εμφανίζουν, πολλές φορές, συμπτώματα κατάθλιψης και 

άγχους, τα οποία τις περισσότερες φορές δημιουργούνται εξαιτίας του άγχους που βιώνουν οι 

γονείς τους (Koukouriki et al., 2021). Τα παραπάνω ευρήματα της Koukouriki και συν. 

(2021) έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, διότι υπήρχαν και 

περιπτώσεις παιδιών που ανέπτυξαν πολύ έντονο άγχος, κάτι το οποίο οι γονείς έπρεπε να το 

διερευνήσουν και να το λύσουν. Αν και η αποδοχή από τα αδέλφια σε κάποιες από τις 

οικογένειες του δείγματος της έρευνας άργησε να επέλθει κι αν και δεν είχαν δημιουργηθεί 

στενοί αδελφικοί δεσμοί, με την πάροδο του χρόνου αυτό άλλαξε. Τα αδέλφια τους 

μεγαλώνοντας ένιωσαν αισθήματα φροντίδας, αγάπης και στοργής για εκείνα και 

προσπαθούσαν, με τον τρόπο τους, να τα ενσωματώσουν στη κοινωνική ζωή τους αλλά και 

να δημιουργήσουν δικές τους αναμνήσεις μαζί, πηγαίνοντας βόλτες, μιλώντας στο τηλέφωνο, 

κάνοντας δραστηριότητες μαζί κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, οι γονείς από την πλευρά τους, εξαρχής, 

είχαν προσπαθήσει να εξηγήσουν την κατάσταση του αδερφού τους, μέχρι το σημείο όπου 

μπορούσαν να το κατανοήσουν και τα παιδιά τους ανάλογα κάθε φορά με την ηλικία που 

βρίσκονταν. Μέσα από έρευνες φαίνεται ότι, όταν οι γονείς εμπλέκουν το τυπικώς 

αναπτυσσόμενο παιδί τους στην φροντίδα και περιποίηση του αδελφού τους με ΔΑΦ, τότε 

ενισχύουν τον αδελφικό δεσμό, δημιουργούν ένα αίσθημα ικανοποίησης στο παιδί και 

αισθάνεται ότι βοηθάει ουσιαστικά (Πιστόλα, 2021).  

 Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα: 

«Ποιοι είναι οι τρόποι που χρησιμοποιεί η οικογένεια για να βοηθήσει το παιδί της με ΔΑΦ 

αλλά και τους ίδιους, μετά την διάγνωση της διαταραχής και πώς συμβάλει σε αυτό η 

βοήθεια που παρέχει το Ελληνικό Κράτος;», φάνηκε ότι οι μητέρες ενώ αναγνωρίζουν την 

πρόοδο που έχει γίνει από παλιά έως τις ημέρες μας, θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα βήματα 

εξέλιξης. Επίσης, αναφορικά με τα κρατικά επιδόματα που χορηγούνται στους γονείς, 

τόνισαν ότι αν και οι περισσότερες δικαιούνται το επίδομα αναπηρίας των παιδιών τους και 

συνεισφέρει το Κράτος στις θεραπείες-παρεβάσεις του παιδιού, τονίζουν ότι θα ήταν πολύ 

ωφέλιμο και σημαντικό αν όλες αυτές οι παροχές ήταν δωρεάν για όλους, ανεξαρτήτως της 

κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης της εκάστοτε οικογένειας. Επιπροσθέτως, θεωρούν ότι 

ακόμα και αν δεν είναι δυνατό να γίνουν οι παρεμβάσεις-θεραπείες δωρεάν, τότε θα έπρεπε 

το Κράτος να καλύπτει οικονομικά το μεγαλύτερο μέρος του κόστους και οι γονείς να 

πληρώνουν κάτι ελάχιστο, ώστε να μην επιβαρύνονται και να μην αγχώνονται ακόμα 

περισσότερο με το οικονομικό κόστος της διαταραχής αυτής. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται 
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κι από έρευνες όπως της Βαγιάνου (2021) και των Ζήση, Μαυροπούλου & Δαρδάνη (2019), 

όπου τονίζουν ότι το οικονομικό θέμα και η κάλυψη των αναγκών και θεραπειών-

παρεμβάσεων του παιδιού τους με ΔΑΦ, προκαλεί στις μητέρες έντονο άγχος και δυσφορία. 

Παρόλα αυτά, όμως, το δείγμα της παρούσας μελέτης δηλώνει ότι δεν είναι αγνώμονες και 

ότι ακόμα και αν αργούν να λάβουν τα επιδόματα ή τις επιστροφές των χρημάτων του 

Κράτους για τις θεραπείες, είναι μια διευκόλυνση για εκείνους.  

 Επίσης, σκέφτονται και εκθέτουν τις ιδέες τους σχετικά με ενέργειες που θα μπορούσε 

το Κράτος να κάνει, προκειμένου κι εκείνοι αλλά και άλλοι γονείς με παιδιά με οποιαδήποτε 

ειδική ανάγκη/αναπηρία να νιώσουν ασφάλεια. Αγχώνονται και στεναχωριούνται που οι 

περισσότερες ενέργειες που έχουν γίνει έως και σήμερα, έχουν ξεκινήσει με πρωτοβουλία ή 

ακόμα και χρήματα των ιδιωτών κι όχι του κράτους π.χ. Στέγες Ημι-αυτόνομης Διαβίωσης, 

κέντρα απασχόλησης ΑμΕΑ κ.λπ. Νιώθουν αβεβαιότητα για το μέλλον του παιδιού τους με 

ΔΑΦ και με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να ενσωματωθεί και να προσφέρει 

πρακτικά, σε μια κοινωνία που δεν δημιουργεί χώρους-μέρη-υποδομές για εκείνα και τις 

ανάγκες τους. Το εύρημα αυτό ταυτίζεται και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπου 

αναφέρουν ότι μια σκέψη που κάνουν οι γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία και η οποία είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για εκείνους, σχετίζεται με το 

μέλλον του παιδιού τους και με το ποιες υποδομές θα στηρίξουν το παιδί τους στη μετέπειτα 

ζωή του (Dugdale, et al., 2021). Η έντονη, αυτή, δυσαρέσκεια που νιώθουν οι μητέρες του 

δείγματος της έρευνας, ταυτίζεται και επιβεβαιώνει τα δεδομένα της έρευνας της Τσιώκα 

(2020), όπου αναφέρει την έλλειψη υποδομών φροντίδας και στήριξης τόσο των γονέων όσο 

και των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού (Τσιώκα, 2020).  

 Στη συνέχεια, μιλώντας για τους ειδικούς εκπαιδευτές-θεραπευτές που 

συνεργάστηκαν και επισκέφτηκαν ανά τα χρόνια, οι περισσότεροι γονείς δηλώνουν 

απογοητευμένοι και καθόλου ευχαριστημένοι. Βίωσαν περιστατικά αδιαφορίας προς το παιδί 

τους, έλλειψη γνώσεων ως προς την διαχείρισή του, αδυναμία επικοινωνίας και συνεργασίας 

με τους ίδιους τους γονείς, αδυναμία δημιουργίας ενός περιβάλλοντος σωστά οργανωμένου 

και με ευκαιρίες ενσωμάτωσης των παιδιών τους με τα υπόλοιπα τυπικά παιδιά, στις 

περιπτώσεις που πρόκειται για συμφοίτηση τυπικών και ΑμΕΑ σε τμήματα γενικής 

εκπαίδευσης. Το εύρημα σχετικά με την έλλειψη των γνώσεων των εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας της Glykaki (2021), όπου 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να χειριστούν και να 

αξιολογήσουν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Σύμφωνα με άλλες 
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έρευνες (Stone, & Rosenbaum, 1988; Haimour & Obaidat, 2013), οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής κατέχουν περισσότερες γνώσεις για τις διαταραχές, τα σύνδρομα, τις δυσκολίες ή τις 

αναπηρίες που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς της Γενικής 

Εκπαίδευσης. Έπειτα, σχετικά με την συμπερίληψη και συμφοίτηση των ΑμΕΑ με τα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, η έρευνα της Πατσίδου-

Ηλιάδου (2011), αναφέρει τα οφέλη που θα έχει κάτι τέτοιο στα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία και στην ενσωμάτωσή τους, μετέπειτα, στην κοινωνία. 

Επίσης, αντίθετα με τις εμπειρίες που βίωσαν οι μητέρες του δείγματος της παρούσας 

έρευνας, υπάρχουν ευρήματα από μελέτες (Cassimos, Polychronopoulou, Tripsianis, & 

Syriopoulou-Delli, 2013; Σκιπιτάρη, 2016; Λαμπαδέρη & Γκαραβέλας, 2018), όπου 

διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο συμφωνούν αλλά και ενισχύουν την προσπάθεια 

για συνεκπαίδευση των ΑμΕΑ με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Επιπλέον, όταν τα 

παιδιά τους ξεκίνησαν την φοίτηση τους στα Ειδικά σχολεία, όπως οριζόταν με βάση την 

διάγνωσή τους, οι γονείς ήλπιζαν ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση και ότι θα βοηθούσε τα 

παιδιά τους. Παρόλα αυτά, οι γονείς αισθάνθηκαν ότι οι προσδοκίες τους από το σχολείο 

αλλά και τους ειδικούς εκπαιδευτές που θα πλαισίωναν τον χώρο ματαιώθηκαν, καθώς δεν 

αντίκρισαν τίποτα από όσα ήλπιζαν να βρουν. Από τις υποδομές π.χ. τα κτίρια, τις τάξεις, ο 

αριθμός παιδιών ανά τάξη, τα βιβλία, η ύλη, μέχρι το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν 

συνέπιπταν με αυτό που θεωρούσαν οι γονείς ότι θα έπρεπε να προσφέρεται στα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή, νοητική, σωματική δυσκολία, διαταραχή, σύνδρομο ή 

αναπηρία. Από το δείγμα της συγκεκριμένης ποιοτικής έρευνας, λίγες ήταν οι 

συνεντευξιαζόμενες που αισθάνονται ικανοποιημένες από την δουλειά και την προσφορά των 

εκπαιδευτικών-θεραπευτών, με τους οποίους το παιδί τους και οι ίδιες έχουν συνεργαστεί. 

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν προσδοκούν ακόμα περισσότερες ενέργειες και 

καλύτερες υποδομές, ώστε να υπάρχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους.  

 Όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα της παρούσας ποιοτικής 

μελέτης, φαίνεται να συμφωνούν τα ευρήματα με όσα προαναφέρθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας, όπου γίνονται αναφορές σε παλαιότερες 

βιβλιογραφικές πηγές, εργασίες και έρευνες.  

 Τα ευρήματα αυτής της μελέτης εμπλουτίζουν και επιβεβαιώνουν σε μεγάλο 

βαθμό τις ήδη υπάρχουσες έρευνες και πληροφορίες σχετικά με το θέμα της 

Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και την επιρροή του στα μέλη μιας 
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οικογένειας, τον τρόπο αντιμετώπισής του, τα συναισθήματα και τις σκέψεις που 

κάνουν οι γονείς έχοντας ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του Αυτισμού. 

Αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για την κρατική συμβολή που 

παρέχεται στις οικογένειες με παιδί με ΔΑΦ, προστίθονται νέες πληροφορίες στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία, καθώς οι μητέρες αναφέρουν την αδυναμία του Κράτους να 

στηρίξει τόσο τους ίδιους τους γονείς όσο και τα παιδιά τους, με αποτελέσμα να 

ενισχύεται το άγχος και η εξουθένωση που αισθάνονται και αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. 

Αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και την αλλαγή που έχει επέλθει στην Ελληνική 

κοινωνία και πραγματικότητα, συγκριτικά με τα παλαιότερα χρόνια, όμως, σύμφωνα 

με τα λεγόμενά τους, οι περισσότερες ενέργειες έχουν γίνει με τη βοήθεια και την 

χρηματοδότηση των ιδιωτών. Τέλος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προστίθεται 

στη σύγχρονη βιβλιογραφία και επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το άγχος και η 

εξουθένωση σε ψυχολογικό, σωματικό και πνευματικό επίπεδο που βιώνουν οι γονείς 

έχοντας ένα παιδί με ΔΑΦ, συνδέονται άρρηκτα με τον τρόπο που είναι 

διαμορφωμένη και δομημένη η κοινωνία, στην οποία ζουν και αλληλεπιδρούν τα 

άτομα που διαγιγνώσκονται στο φάσμα του Αυτισμού.  

 

Περιορισμοί έρευνας και Προτάσεις για Μελλοντική Μελέτη 
 

 Ένας βασικός περιορισμός που έχει η έρευνα είναι ότι δεδομένου ότι ακολουθεί 

ποιοτική μεθοδολογία, το δείγμα μας αποτελείται από οκτώ μόνο άτομα. Επίσης, ως μέσο 

συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, ενώ αν ήταν ποσοτική έρευνα θα 

μπορούσε να γίνει με ερωτηματολόγια και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την συλλογή και 

σύγκριση δεδομένων σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος. Αυτό θα μπορούσε να επιφέρει 

περισσότερα και διαφορετικά αποτελέσματα στην έρευνα. Επιπλέον, η μελέτη 

πραγματοποιηθήκε κατά την περίοδο της πανδημίας, επομένως μπορεί και αυτό να επηρέασε 

τη διάθεση, την ψυχολογία και την συμπεριφορά των γονέων, συγκριτικά με μια φυσιολογική 

συνθήκη και καθημερινότητα ζωής. Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός σχετίζεται με το φύλο 

και τον γονεϊκό ρόλο του δείγματος της έρευνας, διότι πρόκειται για γυναίκες-μητέρες.  

Μια πρόταση για μελλοντική μελέτη και αναστοχασμό, θα μπορούσε να είναι η ίδια 

ποιοτική έρευνα με συνέντευξη σε άντρες-πατέρες, με σκοπό να παρουσιαστεί και να 

συγκριθεί ο ρόλος, η οπτική και τα βιώματα από την πλευρά της πατρικής φιγούρας, 

συγκριτικά με της μητρικής. Θα είχε επιστημονικό ενδιαφέρον να γίνει σύγκριση και 
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ανάλυση των δύο φύλων και πώς εισπράττουν, σκέφτονται, νιώθουν και αντιμετωπίζουν τις 

ίδιες καταστάσεις οι άντρες-πατέρες, με τις γυναίκες-μητέρες της οικογένειας. 
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Παράρτημα 
 

Οδηγός Συνέντευξης: 

1. Ποια είναι η ηλικία σας; 

2. Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

3. Έχετε τελειώσει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

http://www.noesi.gr/
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https://amea.gov.gr/action#st_9
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5. Πόσα χρόνια είστε σε σχέση με τον πατέρα/την μητέρα του παιδιού (Ή πόσα χρόνια έχετε 
χωρίσει- ανάλογα με το τι έχει απαντηθεί παραπάνω); 

6. Πόσα παιδιά έχετε; 

7. Το παιδί που έχει διαγνωσθεί με ΔΑΦ, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, είναι το 
πρώτο/δεύτερο/τρίτο κλπ; 

8. Ποια είναι η ηλικία αυτού του παιδιού; Σε ποια τάξη φοιτά; 

9. Μιλήστε μας για την περίοδο της διάγνωσης; α) Πότε καταλάβατε ότι πρέπει να 
αναζητήσετε βοήθεια; β) Ποιες συμπεριφορές του παιδιού σας προβλημάτισαν; γ) Που 
απευθυνθήκατε; 

10. Μιλήστε μας για τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας τον πρώτο καιρό μετά τη διάγνωση; 

11. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνατε στη συνέχεια για να βοηθήσετε: α) το παιδί σας, β) εσάς 
και την οικογένειά σας; 

12. Πως πιστεύετε ότι επηρέασε η διάγνωση του παιδιού: α) εσάς σε προσωπικό επίπεδο, β) τις 
σχέσεις την οικογένεια, β) τις σχέσεις του παιδιού με τα αδέλφια του; 

13. Πως νιώθετε σε σχέση με την ανατροφή και τη βοήθεια που παρέχετε ο/η ίδιος/α στο παιδί 
σας; Θα αλλάζατε κάτι; 

14. Μιλήστε μας για το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί (π.χ.  έχει 
παράλληλη στήριξη στο σχολείο, πηγαίνει σε τμήμα ένταξης, φοιτά σε ειδικό σχολείο;) 

15. Είστε ικανοποιημένοι από το ρόλο των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση των 
θεμάτων που προκύπτουν στο σχολικό πλαίσιο; 

16. Τι είδους κρατική βοήθεια αναζητήσατε να παρασχεθεί στο παιδί σας και πότε (π.χ. 
επιδόματα, διευκολύνσεις στην εργασία όπως μειωμένο ωράριο, οικονομική κάλυψη ή 
συνεισφορά στις θεραπείες, κλπ). 

17. Πως σκέφτεστε το μέλλον του παιδιού σας; Ποια συναισθήματα έχετε κάνοντας αυτές τις 
σκέψεις; 

18. Ποιες είναι οι προτάσεις σας προς το ελληνικό κράτος σε σχέση με τις υποδομές και τη 
βοήθεια που πρέπει να παρέχεται στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού; 

19. Τα τελευταία δυο χρόνια, μετά την έναρξη της πανδημίας Covid-19, υπάρχουν αλλαγές για 
εσάς προσωπικά σε επαγγελματικό/οικονομικό/οικογενειακό επίπεδο; 

 

 


