
 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή» 

 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

Η αποδοχή των παιδιών με ΔΑΦ από τους γονείς τους και η σχέση 

της αποδοχής με την ανάπτυξη του παιδιού 

 

Τσίτλικα Γλυκερία (0249) 

 

 

 

 

 

Επόπτρια Καθηγήτρια: Μαρκοδημητράκη Μαρία 

Συν-Επόπτες Καθηγητές: Κυπριωτάκη Μαρία 

      Κουρκούτας Ηλίας 

 

 

 

Ρέθυμνο, Ιούνιος 2020 



2 

 

 

 

 

 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, αρχικά, στην επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κα. 

Μαρία Μαρκοδημητράκη, που χάρη στη διαρκή και πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη που μου 

προσέφερε κατάφερα να διεκπεραιώσω τη διπλωματική μου εργασία. Θα ήθελα, επίσης, να 

ευχαριστήσω τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου για 

τη συνεργασία, καθώς και όλους τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ που συμμετείχαν στην έρευνα, 

γιατί βρήκαν το θάρρος και μοιράστηκαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για ένα τόσο 

ευαίσθητο ζήτημα. 

Η διπλωματική μου εργασία αφιερώνεται στον αδερφό μου και τους μαθητές μου, που μου 

διδάσκουν τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν ο κόσμος μπορούσε να καταλάβει πως ό,τι 

είναι σωστό για εμένα δεν είναι απαραίτητα για 

όλους τους άλλους, ο κόσμος θα ήταν ένα πολύ 

πιο ευτυχισμένο μέρος. 

William Glasser  

 

  



3 

 

Περίληψη 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στον χώρο της αναπηρίας είναι η αποδοχή. Η διάγνωση 

ενός παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος φέρνει αλλαγές στην οικογενειακή ζωή 

και επηρεάζει ιδιαίτερα τους γονείς σε πολλούς τομείς. Ένας από τους πιο στρεσογόνους 

παράγοντες που αφορά την ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ είναι η έλλειψη της αποδοχής 

του από την ίδια την οικογένεια Το ζήτημα της αποδοχής επηρεάζει ιδιαίτερα τους γονείς και 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής της οικογένειας. Ερευνητικά δεδομένα, 

αποδεικνύουν ότι τα θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθούν τα παιδιά με ΔΑΦ, 

βοηθούν τους γονείς να αποδεχτούν σταδιακά τη διαταραχή και τις δυσκολίες του παιδιού 

τους. Οι γονείς προσπαθώντας να αποδεχτούν την κατάσταση βιώνουν πληθώρα 

συναισθημάτων και περνούν από τέσσερα στάδια συναισθηματικών αλλαγών μέχρι να 

φτάσουν στην αποδοχή. Επιπλέον, κάθε παιδί έχει τη βιολογική και μακροχρόνια ανάγκη για 

θετική ανταπόκριση από τους σημαντικούς άλλους. Σύμφωνα με τη θεωρία γονεϊκής 

αποδοχής-απόρριψης, η έκφραση της αποδοχής ή απόρριψης έχει σημαντικό αντίκτυπο στα 

παιδιά και επηρεάζει τη ζωή τους, καθώς οι συμπεριφορές του παιδιού διαμορφώνονται με 

βάση την αποδοχή ή την απόρριψη που βιώνει. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 

διερευνήσει τις απόψεις 20 γονέων πάνω στο ζήτημα της αποδοχής των παιδιών τους με 

ΔΑΦ και την επίδραση που μπορεί να έχει η αποδοχή στην ανάπτυξη του παιδιού. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς αποδέχονται τα παιδιά τους με ΔΑΦ. 

Επιπλέον, ανέδειξαν τη σημασία της γονεϊκής αποδοχής γενικότερα για τα παιδιά με ΔΑΦ 

και ειδικότερα για την ανάπτυξή τους, καθώς και διάφορους παράγοντες πέρα από την 

αποδοχή που συνεισφέρουν στην ανάπτυξή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αποδοχή, ΔΑΦ,  αυτισμός, θεωρία γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης, γονεϊκή 

αποδοχή 
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Abstract 

 

Acceptance is one of the major issues relating to disability. Several aspects of family life 

change after an of Autistic Spectrum Disorder (ASD) diagnosis. These changes affect parents 

especially in many different ways. One of the most stressful factors for the parents to deal 

with, during the upbringing of a child with ASD, is the lack of acceptance among the family 

members. This particular issue affects the parents’ wellbeing and the family quality of life. 

Empirical data prove that parents, whose children with ASD participate in therapeutical 

interventions, tend to accept gradually their children diagnosis. The parents trying to accept 

their child with ASD usually experience multiple emotions and go through four emotional 

stages in order to accept the diagnosis. In addition, each child has a biological need for 

positive reassurance from significant others. According to Parental Acceptance and Rejection 

Theory, the feelings of acceptance or rejection have an impact on the children and affect their 

life.  Furthermore, the feeling of being accepted or rejected can shape the behavior of a child 

or cause behavioral problems. The purpose of this study is to investigate the perceptions of 20 

parents of children with ASD about acceptance and the effect of acceptance in children 

development. The results of this study showed that the parents accept their children with 

ASD. In addition, the results pointed out the importance of parental acceptance for children 

with ASD, especially for their development, and various other factors which can contribute in 

child development.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: acceptance, ASD, autism, parental acceptance and rejection theory, parental 

acceptance 
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Εισαγωγή 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ή αλλιώς αυτισμός είναι μια νευρο-αναπτυξιακή 

διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ποιοτικά ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και 

την επικοινωνία και από περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα 

συμπεριφοράς (Heward, 2011). Η συγκεκριμένη διαταραχή επηρεάζει διάφορους τομείς της 

ανάπτυξης, ενώ σε κάθε ένα ξεχωριστό άτομο διαφέρει και ο βαθμός στον οποίο έχει 

επηρεαστεί η ανάπτυξή του. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ 

παρουσιάζουν μία πληθώρα χαρακτηριστικών, τα οποία ταυτόχρονα έχουν ιδιαίτερη 

ποικιλομορφία (Johnson & Myers, 2007). Οι τομείς της ανάπτυξης που επηρεάζονται 

αφορούν την επικοινωνία και την γλώσσα, τις κοινωνικές σχέσεις, την συναισθηματική 

ανάπτυξη, διάφορες νοητικές λειτουργίες που σχετίζονται με τις δυσκολίες στην 

αισθητηριακή επεξεργασία, την επιμονή για σταθερότητα και επανάληψη, τις στερεοτυπίες, 

καθώς μπορεί να οδηγούν και σε προβλήματα συμπεριφοράς (Heward, 2011). Πέρα από τις 

δυσκολίες στους παραπάνω τομείς, η ΔΑΦ συνδέεται και με συγκεκριμένες δυνατότητες  

που αναπτύσσουν τα παιδιά με τη διαταραχή, όπως οι εξαιρετικές μνημονικές και μουσικές 

ικανότητες (Heward, 2011). 

            Παρά τις αυξημένες δυσκολίες, τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν σημαντική 

βελτίωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό η 

παρουσία της πρώιμης παρέμβασης, καθώς έχει σημαντικά οφέλη μακροπρόθεσμα στην 

ανάπτυξη του παιδιού με ΔΑΦ. Για παράδειγμα, φαίνεται να παρουσιάζουν αισθητή αύξηση 

της κοινωνικοποίησής τους σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. (Frith, 2009). Τα παιδιά 

με ΔΑΦ, για να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες που έχουν στον συναισθηματικό τομέα, 

βασίζονται στη νοητική τους ικανότητα και αναπτύσσουν ή μαθαίνουν τεχνικές για την 

αναγνώριση ή την έκφραση συναισθημάτων (Kasari, Chamberlain & Bauminger, 2001). Για 

τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντική η διάγνωση της διαταραχής σε πολύ μικρή ηλικία. 

            Η διάγνωση της ΔΑΦ φέρει συχνά αλλαγές στην οικογένεια και έχει επιπτώσεις σε 

όλο το φάσμα της οικογενειακής ζωής. Η διάγνωση της διαταραχής φαίνεται να επηρεάζει 

ιδιαίτερα τους γονείς. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ καλούνται να αντιμετωπίζουν 

καθημερινά όλες τις παραπάνω δυσκολίες. Ως αποτέλεσμα, οι προκλήσεις αυτές, οι οποίες 

αποτελούν ψυχοπιεστικούς παράγοντες, απειλούν την ψυχική τους υγεία (Morgan, 1988, όπ. 

αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Ένας από τους πιο στρεσογόνους παράγοντες που 

αφορά την ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ είναι η έλλειψη της αποδοχής του από την 

οικογένεια και από τον κοινωνικό περίγυρο (White, 2009). Το ζήτημα της αποδοχής φαίνεται 
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να επηρεάζει ιδιαίτερα τους γονείς και συγκεκριμένα η γονεϊκή αποδοχή παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ποιότητα ζωής της οικογένειας. Τα θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθούν τα 

παιδιά με ΔΑΦ, πέρα της αντιμετώπισης των αναπτυξιακών δυσκολιών, φαίνεται να 

υποβοηθούν τους γονείς, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να αποδέχονται σταδιακά τη 

διαταραχή και τις δυσκολίες του παιδιού τους (Sharrett, 2015). Καθώς η γονεϊκή αποδοχή 

ενισχύεται, τα προβλήματα συμπεριφοράς, που αποτελούν σημαντικό στρεσογόνο 

παράγοντα για τους γονείς, επηρεάζουν όλο και λιγότερο την ψυχική τους υγεία (Weiss, 

Cappadocia, MacMullin, Viecili & Lunsky, 2012). 

            Φαίνεται, λοιπόν, ότι η γονεϊκή αποδοχή έχει σημαντικό ρόλο για τους γονείς αλλά 

και για τα παιδιά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την βιολογική και μακροχρόνια ανάγκη για θετική 

ανταπόκριση από τους σημαντικούς άλλους (Rohner, 2017). Γενικότερα, η γονεϊκή αποδοχή, 

ορίζεται ως η θετική ανατροφοδότηση που παίρνουν τα παιδιά από τους γονείς τους σε 

συνδυασμό με άλλες συμπεριφορές όπως η στοργή (είτε εκφράζοντάς την σωματικά είτε 

λεκτικά), η φροντίδα και η έκφραση ενδιαφέροντος προς αυτά, η ανατροφή και η 

διαπαιδαγώγησή τους, η παροχή υποστήριξης και η αγάπη που αυτά βιώνουν από τους γονείς 

(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2005). Οι Rohner και συνεργάτες (2005), διατύπωσαν τη 

θεωρία γονεϊκής αποδοχής–απόρριψης, η οποία είναι βασισμένη στην έρευνα και αφορά την 

κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. 

            Κατά την παιδική ηλικία, οι ποικίλες συμπεριφορές των γονέων απέναντι στα παιδιά 

τους χαρακτηρίζονται από μία συναισθηματική ζεστασιά και τρυφερότητα. Η έκφραση αυτής 

της συναισθηματικής ζεστασιάς από τους γονείς μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα συνεχές 

που η μία άκρη του συνεχούς χαρακτηρίζεται ως γονεϊκή αποδοχή και η άλλη άκρη του 

συνεχούς ως γονεϊκή απόρριψη (Rohner, 2017). Η γονεϊκή αποδοχή εκφράζεται με δύο 

βασικές μορφές: τη σωματική και τη λεκτική. Η γονεϊκή απόρριψη ορίζεται ως η έλλειψη ή η 

έντονη στέρηση της συναισθηματικής ζεστασιάς, της τρυφερότητας και της αγάπης των 

γονέων προς τα παιδιά και αφορά τρεις παραμέτρους: την εχθρότητα και επιθετικότητα, την 

αδιαφορία και παραμέληση και τέλος την αδιαφοροποίητη απόρριψη (Rohner, 2017). Η 

έκφραση της αποδοχής ή απόρριψης των γονέων φαίνεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα 

παιδιά καθώς όλα τα παιδιά ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στην αποδοχή ή στην 

απόρριψη των γονέων τους και επηρεάζεται η μετέπειτα ζωή τους από την απορριπτική 

στάση που μπορεί να είχαν οι γονείς τους απέναντι σε αυτά (Rohner et al., 2005). 

            Σε μία οικογένεια που γεννιέται ένα παιδί με αναπηρία, οι γονείς έρχονται 

αντιμέτωποι με το ζήτημα της αποδοχής. Το παιδί με αναπηρία παύει να είναι πηγή 

περηφάνιας για τους γονείς και οι ίδιοι αναδιαμορφώνουν τις προσδοκίες τους (Kandel & 
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Merrick, 2007). Οι γονείς προσπαθώντας να αποδεχτούν την κατάσταση και να 

προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα βιώνουν πληθώρα συναισθημάτων. Συγκεκριμένα, 

περνούν από τέσσερα στάδια συναισθηματικών αλλαγών μέχρι να φτάσουν στην αποδοχή 

και αντιμετώπιση του προβλήματος: (1) το στάδιο του σοκ, (2) το στάδιο της αντίδρασης, (3) 

το στάδιο της προσαρμογής και (4) το στάδιο του προσανατολισμού (Cunningham & Davis, 

1985), όπ. αναφ. στη Γενά, 2017). Καθώς οι γονείς περνάνε από τα στάδια αυτά, βιώνουν 

εναλλασσόμενα συναισθήματα θλίψης απελπισίας, λύπης, θυμού, ενοχών και άρνησης. Σιγά, 

σιγά οι γονείς επαναπροσδιορίζουν κάποια πράγματα, αρχίζουν να προσαρμόζονται στην 

καινούργια κατάσταση και συμφιλιώνονται με αυτήν. Συχνά, οι γονείς αποδέχονται τον 

αυτισμό ως κομμάτι του παιδιού τους (Midence & O’ Neill, 1999).            

            Η ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων αλλά και η ενεργή συμμετοχή 

τους στα διάφορα προγράμματα παρέμβασης φαίνεται να ενισχύει τα αισθήματα της 

γονεϊκής αποδοχής. Γονείς που συμμετέχουν σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα μαθαίνουν 

να εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για το παιδί τους με ΔΑΦ και επιτυγχάνεται 

βελτίωση της ψυχικής τους υγείας (Falloon, 2003, όπ. αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 

2013). Επιπλέον, η γονεϊκή αποδοχή λειτουργεί βοηθητικά στη σχέση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς του παιδιού και της ψυχολογικής κατάστασης των γονέων (Weiss et al., 2012. 

Jones, Hastings, Totsika, Keane, & Rhule, 2014). Στο τέλος, αρκετοί γονείς καταφέρνουν να 

αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα της οικογένειας και το παιδί με ΔΑΦ σε τέτοιο βαθμό 

που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να φανταστούν την οικογένειά τους χωρίς τη διαταραχή 

(DePape & Lindsay, 2015). 

            Συμπερασματικά, στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες και αναφορές για 

την διαδικασία αποδοχής της διάγνωσης της ΔΑΦ από τους γονείς. Όλες αυτές οι έρευνες 

είναι προσανατολισμένες στην πλευρά των γονέων. Μελετούν και εξηγούν τις δυσκολίες που 

βιώνουν οι γονείς μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν στην αποδοχή του παιδιού τους. Δεν 

υπάρχουν, όμως αρκετές έρευνες που να αναφέρουν τον αντίκτυπο της αποδοχής ή της 

απόρριψης των γονέων στα ίδια τα παιδιά. Για αυτόν τον λόγο, κρίνεται απαραίτητη η 

διεξαγωγή μιας έρευνας στα πλαίσια της οποίας θα διερευνηθεί το ζήτημα της γονεϊκής 

αποδοχής των παιδιών με ΔΑΦ, όχι μόνο από την οπτική των δυσκολιών των γονέων. 

Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη διερεύνησης των επιπτώσεων της γονεϊκής αποδοχής ή απόρριψης 

στις συμπεριφορές και στις δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ.  

            Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων πάνω στο 

ζήτημα της αποδοχής των παιδιών τους με ΔΑΦ, και κατά πόσο η αποδοχή που εκφράζουν 

συνδέεται με τα την ανάπτυξη του παιδιού τους. Πιθανολογείται ότι οι γονείς καταφέρνουν 
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τελικά να αποδεχτούν την διαφορετικότητα του παιδιού τους και αυτό ενδέχεται να 

επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού.  

            Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τη 

ΔΑΦ. Παρουσιάζονται, αναλυτικά, ο ορισμός της διαταραχής, η διαγνωστική διαδικασία, τα 

βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ, η αναπτυξιακή πορεία που ακολουθούν καθώς 

και πληροφορίες και ερευνητικά δεδομένα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά με τη 

συγκεκριμένη διαταραχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία 

γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης. Συγκεκριμένα, ορίζεται η γονεϊκή αποδοχή και 

αποσαφηνίζονται οι όροι της συναισθηματικής ζεστασιάς, της αποδοχής και της απόρριψης. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται άλλα σημαντικά στοιχεία της θεωρίας, όπως οι υποθεωρίες της 

προσωπικότητας και της αντιμετώπισης προβλημάτων. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στους 

γονείς των παιδιών με ΔΑΦ. Αποσαφηνίζεται ο γονεϊκός ρόλος, περιγράφονται αναλυτικά οι 

επιπτώσεις ενός παιδιού με ΔΑΦ στην οικογένεια και η διαδικασία της γονεϊκής αποδοχής. 

Επιπλέον, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένα 

την γονεϊκή αποδοχή παιδιών με ΔΑΦ.  

            Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά το ερευνητικό πρόβλημα. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο ακολουθεί η μεθοδολογία με βάση την οποία υλοποιήθηκε η έρευνα.  Αναφέρονται 

αναλυτικά ο σκοπός της έρευνας, τα ερωτήματα, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, τα 

εργαλεία συλλογής δεδομένων και περιγράφεται αναλυτική η διαδικασία διεξαγωγής 

δεδομένων και η ανάλυσή τους. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το 

κάθε εργαλείο ξεχωριστά και γίνεται η διαδικασία της τριγωνοποίησης. Τέλος, η εργασία 

ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας και τους περιορισμούς της. 
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Κεφάλαιο 1ο  

1. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

 

1.1 Ορισμός της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ή αλλιώς αυτισμός είναι μια νευρο-αναπτυξιακή 

διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ποιοτικά ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και 

την επικοινωνία και από περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα 

συμπεριφοράς (Heward, 2011). 

            Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Diagnostic and Statistical Manual for Mental 

Disorders – 5 (DSM – 5), είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, με διάφορα επίπεδα 

σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ είναι : (1) 

επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και (2) περιορισμένα 

και επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων. 

            Υπάρχουν συχνά και επιπλέον ελλείμματα στη συγκέντρωση προσοχής, στο λόγο και 

στην επικοινωνία, στις κοινωνικές και συναισθηματικές εκδηλώσεις, στην ανάπτυξη της 

θεωρίας του νου, στο παιχνίδι, στην αισθητηριακή επεξεργασία, στην επιλεκτική προσοχή σε 

συγκεκριμένα ερεθίσματα, στις γνωστικές λειτουργίες και στις εκτελεστικές λειτουργίες 

(Γενά, 2017). 

            Η διαταραχή αυτή συναντάται σε 1 στα 150 παιδιά (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2007, όπως αναφέρεται στο Heward, 2011), με μεγαλύτερη συχνότητα στα 

αγόρια από ότι στα κορίτσια (4:1).  

 

1.2 Διάγνωση παιδιών με ΔΑΦ 

Η διάγνωση, η αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων της ΔΑΦ είναι 

αμφιλεγόμενα θέματα, λόγω της ετερογένειας των συμπτωμάτων και της πολυπαραγοντικής 

αιτιολογίας (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια γίνονται 

προσπάθειες για όλο και πιο έγκυρο εντοπισμό και διάγνωση της διαταραχής. Η συνεχής 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας αλλά και η δημιουργία καινούργιων 
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εργαλείων αξιολόγησης καθιστούν πλέον εφικτή τη διάγνωση ήδη από την βρεφική ηλικία 

του παιδιού (Mandell, Listerud, Levy, & Pinto-Martin, 2002. Johnson & Myers, 2007).  

            Οι μητέρες είναι, συνήθως, εκείνες που εντοπίζουν κάποια σημάδια μη τυπικής 

ανάπτυξης του βρέφους ή απλώς έχουν την γενική αίσθηση ότι «κάτι δεν πάει καλά».  Τέτοια 

πρώιμα σημάδια συνήθως είναι ο φτωχός θηλασμός, η αδιαφορία ή η έντονη δυσφορία στο 

χάιδεμα, συνεχές κλάμα ή ουρλιαχτό, η αδιαφορία προς τη μητέρα ή το πρόσωπο φροντίδας, 

το να μην ανταποκρίνεται στις αγκαλιές (Wiseman, 2006, όπ. αναφ. στο Συριοπούλου & 

Κασίμος, 2013), η έλλειψη βλεμματικής επαφής, η αίσθηση ότι το βρέφος δεν ακούει (δεν 

γυρνάει, όταν το φωνάζουν) κ.α.. Οπότε οι μητέρες απευθύνονται σε κάποιον ειδικό και τότε 

γίνεται η πρώτη επίσημη διάγνωση της ΔΑΦ. 

            Υπάρχουν διάφορα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

και διάγνωση της ΔΑΦ. Το πιο διαδεδομένο και ευρέως αποδεκτό κριτήριο είναι αυτό του 

DSM – V (American Psychiatric Association, 2013).  Υπάρχουν και αρκετά ακόμα 

διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά από τους ειδικούς. Μερικά από 

αυτά είναι το Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), που ανιχνεύει τη διαταραχή σε 

ηλικίες 18 έως 36 μηνών και το Childhood Autism Rating Scale (CARS) που αναπτύχθηκε 

μέσω του προγράμματος TEACCH (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). 

 

1.3 Χαρακτηριστικά παιδιών με ΔΑΦ 

Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ έχουν μία πληθώρα χαρακτηριστικών και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλομορφία (Johnson & Myers, 2007). Το σύνολο όλων των 

χαρακτηριστικών αυτών αποτελεί στην ουσία ένα φάσμα συμπεριφοράς μέσα στο οποίο 

κινείται ξεχωριστά κάθε άτομο με αυτισμό (Johnson & Myers, 2007). Αυτό σημαίνει ότι 

πολλά άτομα με ΔΑΦ μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά προσομοιάζοντας έτσι ένα μοτίβο 

συμπεριφοράς (Wing, Leekam, Libby, Gould & Larcombe, 2002). Κάθε άτομο, όμως, είναι 

διαφορετικό αναπτύσσοντας έτσι κάθε φορά διαφορετικά χαρακτηριστικά που ανήκουν στο 

συγκεκριμένο φάσμα, μερικά από τα οποία συναντώνται συχνότερα και μερικά που μπορεί 

να συναντώνται σπανιότερα (Leekam, Libby, Wing, Gould & Taylor, 2002). 

            Με τον ίδιο τρόπο διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΦ 

ανάλογα με την ηλικία. Τα μικρά παιδιά παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα 

χαρακτηριστικών σε σχέση με τους ενήλικες με ΔΑΦ. Συνήθως τα παιδιά παρουσιάζουν 

περισσότερες δυσκολίες οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου βελτιώνονται και στην ενήλικη 
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ζωή φαίνεται να συναντώνται σε μικρότερο βαθμό (Shattuck, Seltzer, Greenberg, Orsmond, 

Bolt, Kring et al., 2007).  

            Επιπλέον, διαφοροποιημένη παρουσιάζεται η εικόνα των ατόμων με ΔΑΦ μεταξύ 

των δύο φύλων. Οι γυναίκες με ΔΑΦ συνήθως εκφράζουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά 

από τους άντρες με ΔΑΦ (Lai, Lombardo, Pasco, Ruigrok, Wheelwright, Sadek et al., 2011. 

Baron-Cohen, Cassidy, Auyeung, Allison, Achoukhi, Robertson et al., 2014). Συνήθως, οι 

γυναίκες με ΔΑΦ φαίνεται να εκφράζουν έναν πιο ήπιο φαινότυπο της διαταραχής, καθώς 

κατακτούν ένα καλύτερο επικοινωνιακό επίπεδο, καταφέρνουν να «καμουφλάρουν» 

συμπεριφορές που σχετίζονται με τον αυτισμό και ανταπεξέρχονται σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις (Lai et al., 2011). 

            Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, η ομάδα των ατόμων με ΔΑΦ παρουσιάζει 

ιδιαίτερη ανομοιογένεια, αλλά όλα τα άτομα ξεχωριστά εκφράζουν συγκεκριμένες κοινές 

συμπεριφορές οι οποίες ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. 

            Ο πρώτος που κατέγραψε ένα σύνολο χαρακτηριστικών προσπαθώντας να περιγράψει 

μια ομάδα παιδιών με ιδιαίτερες συμπεριφορές ήταν ο Kanner (1943/1985, όπ. αναφ. στο 

Heward, 2011), σύμφωνα με τον οποίο, τα παιδιά αυτά εμφάνιζαν δυσκολία ανάπτυξης 

σχέσεων με άλλους με τυπικό τρόπο, υπερβολική μοναχικότητα που έμοιαζε με απομόνωση 

του παιδιού από τον έξω κόσμο, αμυντική στάση σε αγγίγματα και αγκαλιές, ελλείμματα και 

ιδιομορφίες στο λόγο, όπως αλαλία ή ηχολαλία, ψυχαναγκαστική επιθυμία για επανάληψη ή 

σταθερότητα, ιδιόρρυθμη στερεοτυπική συμπεριφορά ή κινήσεις, πρώιμες διατροφικές 

προτιμήσεις, σε μερικές περιπτώσεις, εξαιρετικές μνημονικές ικανότητες και περιορισμένες 

αυθόρμητες συμπεριφορές όπως το τυπικό παιχνίδι. 

            Με το πέρασμα του χρόνου και την περαιτέρω έρευνα έγινε εκτενέστερη περιγραφή 

των χαρακτηριστικών που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

ομαδοποιήθηκαν και χωρίστηκαν σε κατηγορίες. Φαίνεται, εν τέλει, ότι ο αυτισμός μπορεί να 

επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ατόμου σε διάφορους τομείς δημιουργώντας είτε 

εξαιρετικές δυνατότητες είτε σημαντικές δυσκολίες και επηρεάζοντας τελείως διαφορετικά 

την κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Παρακάτω θα περιγραφούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 

που απαντώνται σε παιδιά με ΔΑΦ. 

 

1.3.1 Επικοινωνία και γλώσσα 

Από τα πρώτα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε παιδιά με ΔΑΦ είναι οι ιδιομορφίες στην 

επικοινωνία και στη γλώσσα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι συνήθως μία από τις πρώτες 

ενδείξεις ήδη από πολύ μικρή ηλικία της ΔΑΦ. Περίπου το ένα τέταρτο των παιδιών δεν 
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αναπτύσσουν λόγο (Anderson, Lord, Risi, Shulman, Welch, DiLavore, et al., 2007. Norrelge, 

Fernell, Eriksson, Hedvall, Persson, Sjölin, et al., 2015, όπ. αναφ. στο Weisblatt, 

Langensiepen, Cook, Dias, Plaisted Grant, et al., 2019).Τα παιδιά με ΔΑΦ που αναπτύσσουν 

λόγο είτε από μικρή ηλικία είτε αργότερα φαίνεται να έχουν κι αυτά πολλών ειδών 

δυσκολίες. Μία από τις συχνότερες ιδιομορφίες του λόγου στον αυτισμό είναι η ηχολαλία 

(Frith, 2009). Τα παιδιά με ηχολαλία έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν λέξεις ή και 

φράσεις που έχουν ακούσει. Η επανάληψη αυτή μπορεί να είναι άμεση ή ετεροχρονισμένη, 

δηλαδή,  μπορεί να επαναλαμβάνουν μια λέξη ή φράση που μόλις είπε ο συνομιλητής τους ή 

μπορεί απλά να επαναλαμβάνουν συνεχώς κάτι που άκουσαν προγενέστερα (Heward, 2011). 

Αυτού του είδους η δυσκολία καθιστά το λόγο τους μη λειτουργικό.  

            Υπάρχουν και παιδιά με ΔΑΦ που έχουν πλήρως λειτουργικό λόγο. Είναι, όμως, 

αρκετά συχνό να έχουν δυσκολίες στην κατανόηση του μεταφορικού λόγου και σε επίπεδο 

πραγματολογίας και σημασιολογίας (Frith, 2009). Αυτού του είδους οι δυσκολίες αφορούν 

την ικανότητα του ατόμου να αρχίσει, να διατηρήσει ή να τελειώσει μια συζήτηση. Οι 

πραγματολογικές δυσκολίες περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών, στη 

γραμματική, στη σύνταξη, στην προσωδία, στη βλεμματική επαφή, στη γλώσσα του σώματος 

και στις χειρονομίες (Συριοπούλου & Κασίμος, 2013). Επομένως, όλες αυτές οι ιδιομορφίες 

οδηγούν σε δυσκολίες επικοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα παιδιά με ΔΑΦ να μην 

μπορούν να γίνουν κατανοητά από τους γύρω τους και να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν 

τις ανάγκες τους. 

 

1.3.2 Κοινωνικές σχέσεις – Συναισθηματική ανάπτυξη 

Τα προβλήματα στο λόγο και την επικοινωνία επηρεάζουν τα παιδιά με ΔΑΦ στις κοινωνικές 

τους συναναστροφές, καθώς δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιείται ο 

προφορικός λόγος αλλά και η μη λεκτική επικοινωνία (Jordan, 1993). Όμως, οι κοινωνικές 

συναναστροφές είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί διάφορες άλλες ικανότητες 

πέρα του προφορικού λόγου. Μία από αυτές είναι η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι η 

ικανότητα να κατανοείς τα συναισθήματα του άλλου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

και αυτό που περνάει ή αλλιώς  να μπορείς να «μπεις στη θέση του» (Frith, 2009). Τα παιδιά 

με ΔΑΦ δυσκολεύονται πολύ περισσότερο με τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων 

αλλά και τη δική τους (Happe, 2013). Αρκετά παιδιά με ΔΑΦ δεν μπορούν να αναγνωρίσουν 

και να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα. Επιπλέον, δυσκολεύονται να αντιληφθούν και 

να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων. Αυτού του είδους οι συναισθηματικές 

δυσκολίες επηρεάζουν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. 
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            Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού φαίνεται να έχουν μία κοινωνική 

αδεξιότητα στις διαπροσωπικές τους συνδιαλλαγές (Frith, 2009), που τα δυσκολεύει στην 

δημιουργία ή διατήρηση φιλικών σχέσεων στο σχολείο. Μία συχνή παρανόηση της 

κατάστασης είναι η άποψη ότι τα παιδιά με ΔΑΦ είναι μοναχικά και δεν θέλουν κοινωνικές 

συναναστροφές (Frith, 2009). Τα παιδιά με ΔΑΦ, όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά έχουν 

ανάγκη από τις συναναστροφές με παιδιά της ηλικίας τους, θέλουν να εντάσσονται σε 

ομάδες συνομηλίκων και να παίζουν με τους άλλους (Bauminger & Kasari, 2000). Η 

δυσκολία τους, όμως, να μοιράζονται μία συναισθηματική κατάσταση με άλλους μέσα από 

παιχνίδια, όπου η συνεργασία είναι απαραίτητη, αλλά και μέσα σε οργανωμένες ομάδες 

συνομηλίκων περιορίζει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων (Johnson & 

Myers, 2007).   

 

1.3.3 Νοητικές λειτουργίες 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συναντάται στα παιδιά με ΔΑΦ είναι η επίδραση στις 

νοητικές λειτουργίες. Αν και οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος αφορούν όλο το εύρος των 

νοητικών ικανοτήτων, από επιδημιολογικές μελέτες φαίνεται ότι το 40% με 80% των 

περιπτώσεων με διάγνωση ΔΑΦ πληρούν και τα κριτήρια της νοητικής αναπηρίας 

(Chakrabarti & Fombonne, 2001. Romanczyk, Weinter, Lockshin & Ekdahl, 1999, όπ. αναφ. 

στο Heward, 2011). Με βάση το επίπεδο της νοημοσύνης ή το επίπεδο της λειτουργικότητας 

του ατόμου στην καθημερινότητά του μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι όροι αυτισμός χαμηλής 

ή υψηλής λειτουργικότητας (Heward, 2011). Υπάρχουν, όμως και παιδιά με ΔΑΦ με 

φυσιολογικό ή και μεγαλύτερο του φυσιολογικού Δείκτη Νοημοσύνης. Συνήθως σε αυτές τις 

περιπτώσεις παρουσιάζουν εξαιρετικές νοητικές ικανότητες, όπως οι μνημονικές ικανότητες 

ή οι μαθηματικές ικανότητες.  

 

1.3.3.1 Δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία 

Μία άλλη ιδιαιτερότητα των παιδιών με ΔΑΦ είναι οι δυσκολίες στην αισθητηριακή 

επεξεργασία. Η αισθητηριακή επεξεργασία είναι η νευρολογική διαδικασία η οποία αφορά 

την πρόσληψη, οργάνωση και ερμηνεία των αισθητηριακών ερεθισμάτων, με τη συνεργασία 

των 7 αισθητηριακών συστημάτων (Miller et al. 2007. Suarez, 2012, όπ. αναφ. στο Βερβερή, 

2014). Τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να είναι υπερευαίσθητα σε αισθητηριακά ερεθίσματα με 

αποτέλεσμα να μην αντέχουν συγκεκριμένους ήχους, αγγίγματα,  την αίσθηση ορισμένων 

υφών, γεύσεις ή μυρωδιές (Heward, 2011). Από την άλλη υπάρχουν παιδιά με ΔΑΦ με 

υποευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται λιγότερο ή 
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και καθόλου κάποια ερεθίσματα με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι δεν νιώθουν πόνο ή να έχουν 

την ανάγκη να πιέζουν ή να τρίβουν στο δέρμα τους σκληρά αντικείμενα, για να 

προκαλέσουν υψηλότερη ένταση αισθητηριακής διέγερσης (Heward, 2011).   

 

1.3.3.2 Επιμονή για σταθερότητα και επανάληψη 

Στα παιδιά με ΔΑΦ συχνά υπάρχει ένα ακόμα χαρακτηριστικό, η ιδιαίτερη επιμονή για 

σταθερότητα και επανάληψη (Frith, 2009).  Η επιμονή για σταθερότητα μπορεί να 

αιτιολογηθεί από αισθητηριακής άποψης. Τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να επιμένουν στην 

ομοιότητα σε καθημερινές ρουτίνες με στόχο να αυξήσουν την προβλεψιμότητα και να 

ελέγξουν τις αισθήσεις τους (Κατσιορίδου, 2015). Για παράδειγμα, μπορεί να φοράνε 

καθημερινά τα ίδια ρούχα ή να επιλέγουν να τρώνε συνεχώς το ίδιο φαγητό. Αυτή η τάση για 

σταθερότητα και επανάληψη φαίνεται να προσφέρει μια ηρεμία στα παιδιά με ΔΑΦ, καθώς 

οι ρουτίνες που προσφέρουν προβλεψιμότητα κρατούν χαμηλά τα επίπεδα της 

αισθητηριακής διέγερσης και καθιστούν τα παιδιά πιο ικανά να ανταποκριθούν σε 

καθημερινές απαιτήσεις (Houston-Wilson & Lieberman, 2003).  

1.3.3.3 Στερεοτυπίες 

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των παιδιών με ΔΑΦ είναι οι στερεοτυπίες (Frith, 2009). 

Τα παιδιά με αυτισμό αναπτύσσουν διαφόρων ειδών στερεοτυπίες. Οι στερεοτυπίες είναι ένα 

πρότυπο επίμονων και επαναληπτικών συμπεριφορών (Heward, 2011). Μερικές από τις πιο 

κοινές στερεοτυπίες είναι να κουνούν το σώμα τους μπρος – πίσω, να περιστρέφονται, τα 

πεταρίσματα στα χέρια, να σιγοτραγουδούν τρεις τέσσερις νότες ξανά και ξανά, να κοιτάνε 

φώτα ή περιστρεφόμενα αντικείμενα για αρκετές ώρες κ.α.. 

 

1.3.3.4 Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Τα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στις 

καθημερινές προκλήσεις. Κάποια καταφέρνουν και αναπτύσσουν μηχανισμούς 

εξισορρόπησης των καταστάσεων που τους προκαλούν δυσφορία και ζουν με μεγάλο βαθμό 

λειτουργικότητας. Πολλά παιδιά, όμως, απαιτούν μεγαλύτερη κατανόηση των δυσκολιών 

τους και υποστήριξη για να μάθουν να διαχειρίζονται τις καταστάσεις που τους 

δυσκολεύουν. Μία αιτία των προβλημάτων συμπεριφοράς είναι οι δυσκολίες στην 

επικοινωνία. Συχνά οι δυσκολίες που υπάρχουν στην επικοινωνία μπορεί να οδηγήσουν σε 

σύγχυση, δυσφορία του παιδιού και προβλήματα συμπεριφοράς σε μία ύστερη προσπάθεια 

να επικοινωνήσουν τα ίδια τα παιδιά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Weisblatt et al., 



18 

 

2019). Από τα πιο συχνά προβλήματα συμπεριφοράς είναι η καταστροφή αντικειμένων, η 

επιθετικότητα προς τους άλλους και οι αυτοτραυματισμοί (Heward, 2011).  

            Πέρα από τις δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία, πολλά παιδιά με ΔΑΦ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την αισθητηριακή υπερφόρτωση (Crane, 

Goddard, & Pring, 2009). Τα παιδιά που παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε  αισθητηριακά 

ερεθίσματα, σε πολλές περιπτώσεις βιώνουν μία έντονη αισθητηριακή διέγερση λόγω των 

αυξημένων ερεθισμάτων που δέχονται από το περιβάλλον και αισθάνονται δυσφορία 

(Gomes, Pedroso & Wagner, 2008, όπ. αναφ. στο Remington, & Fairnie, 2017). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά να εκφράζουν μη αποδεκτές συμπεριφορές ή να μην μπορούν να 

συγκεντρωθούν και να ανταποκριθούν σε κάποια δραστηριότητα (Houston-Wilson & 

Lieberman, 2003). Η δυσφορία αυτή μπορεί να τα οδηγήσει να ξεσπάσουν σε φωνές, 

κλάματα και σε γενικότερες εκρήξεις θυμού.  

            Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα συμπεριφοράς είναι οι αυτοτραυματισμοί. Τα 

παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να χτυπάνε το κεφάλι τους σε τοίχους, σε έπιπλα, στο πάτωμα, να 

χτυπούν με τα χέρια τους το κεφάλι τους ή το σώμα τους, να τσιμπιούνται, να δαγκώνονται ή 

να γδέρνονται (Weiss, 2003). Οι αυτοτραυματισμοί μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα 

συναισθηματικής σύγχυσης μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια για επικοινωνία, σε μεταβατικές 

καταστάσεις, λόγω άγχους σε καινούργιο περιβάλλον, λόγω κατάθλιψης και παρουσίας 

πόνου ή λόγω έλλειψης ύπνου (Johnson & Myers, 2007).  

            Άλλα προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα μπορεί 

να είναι οι διαταραχές ύπνου, οι διατροφικές διαταραχές (Heward, 2011), οι φυγές, η βρώση 

αντικειμένων που δεν τρώγονται ή η έλλειψη φόβου ή επίγνωσης κινδύνου (Μαυροπούλου, 

& Παπαγεωργίου, 1998). 

 

1.3.4 Δυνατότητες των παιδιών με ΔΑΦ 

Η ΔΑΦ επηρεάζει πολλές πλευρές τις καθημερινότητας στα παιδιά δυσκολεύοντας τα να 

ανταποκριθούν με τον τυπικό τρόπο. Παρόλα αυτά η ΔΑΦ ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή 

προσφέρει μία διαφορετικότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συμπεριφορά των παιδιών με 

ΔΑΦ και οι ικανότητες που διαθέτουν, βασίζεται σε διαφορές στην ανατομία αλλά και τη 

λειτουργία του εγκεφάλου (Johnson & Myers, 2007). 

            Πολλά παιδιά με ΔΑΦ αναπτύσσουν εξαιρετικές μνημονικές ικανότητες (Frith, 

2009). Θυμούνται πράγματα και γεγονότα με λεπτομέρεια με τρόπο που ένας τυπικά 

αναπτυσσόμενος άνθρωπος δεν μπορεί. Άλλα παιδιά μπορεί να έχουν αναπτυγμένες 

μαθηματικές ή μουσικές ικανότητες (Heward, 2011). Πολλοί θεωρούν ότι ένα ακόμα θετικό 
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χαρακτηριστικό των παιδιών με ΔΑΦ είναι η έντονη ενασχόληση τους με τελετουργικά και 

με αντιληπτικά χαρακτηριστικά (Mottron & Burack, 2001). Συχνά, εμφανίζουν έντονο 

ενδιαφέρον σε ένα αντικείμενο ή σε μία δραστηριότητα σε επίπεδο προσκόλλησης. Η 

ενασχόληση με αυτά τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

εξαιρετικών ικανοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς (Heward, 2011). Για παράδειγμα, πολλά 

παιδιά ενδιαφέρονται για την τεχνολογία με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν σχετικές 

ικανότητες σε υψηλότερα επίπεδα από τους συνομηλίκους τους. 

 

1.4 Αναπτυξιακή πορεία παιδιών με ΔΑΦ 

Η ΔΑΦ είναι μία νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει το άτομο σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του. Ανάλογα με την ηλικία τα άτομα με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν διαφορετικές 

προκλήσεις και δυσκολίες. Ήδη από τη βρεφική ηλικία παρουσιάζονται συμπεριφορές και 

δυσκολίες όπως αυτή του να μοιράζονται την προσοχή από κοινού (joint attention), να 

δείχνουν με το δάχτυλο, να ακολουθούν το βλέμμα ή μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο 

όνομά τους (Klaimen, Fernandez-Carriba, Hall, Saulnier, 2015). Επιπλέον, ήδη από βρεφική 

αλλά και σε νηπιακή ηλικία δεν αναπτύσσουν φυσιολογικά το λόγο τους. Ακόμα, μπορεί να 

εμφανίζουν ελλείμματα στις προσαρμοστικές ικανότητες (Paul et al., 2014. Ventola et al. 

2014, όπ. αναφ. στο Klaimen et al. 2015).  

            Κατά τη σχολική ηλικία, τα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα που 

αφορούν τη συγκέντρωση της προσοχής, την υπερκινητικότητα και τη ρύθμιση του 

συναισθήματος (Klaimen et al., 2015). Η ικανότητα της διατήρησης της προσοχής και της 

από κοινού προσοχής φαίνεται να συνδέεται με την ηλικιακή ανάπτυξη και τις γενικές 

ικανότητές τους (Leekam &Moore, 2001). Τα μικρά παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να εστιάσουν 

όλη τους την προσοχή σε ένα μόνο ερέθισμα, πχ σε ένα περιστρεφόμενο αντικείμενο, για 

πάρα πολλή ώρα. Με αποτέλεσμα τα άτομα με ΔΑΦ να έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένη την 

αντιληπτική λειτουργία. Αυτό, όμως, μπορεί να οδηγήσει στη δυσκολία να ελέγξουν ή να 

αναπτύξουν άλλες ικανότητες και συμπεριφορές (Mottron, & Burack, 2001). Ο εγκέφαλός 

τους, δηλαδή, αφιερώνει πολύ χρόνο λειτουργώντας με συγκεκριμένο τρόπο και αυτό συχνά 

δυσκολεύει την εκπαίδευση και ανάπτυξη του εγκεφάλου σε άλλους τομείς. 

            Μετά την ηλικία των πέντε ετών παρατηρείται συχνά μια αξιοσημείωτη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (Frith, 2009). Φαίνεται ότι τα παιδιά με ΔΑΦ, με το πέρασμα 

των χρόνων, αναπτύσσουν διάφορους αντισταθμιστικούς παράγοντες που τους βοηθούν να 



20 

 

αντεπεξέλθουν σε καθημερινές προκλήσεις. Σύμφωνα με τους Kasari et al. (2001), για να 

αντισταθμίσουν τις δυσκολίες που έχουν στον συναισθηματικό τομέα, βασίζονται στη 

νοητική τους ικανότητα και αναπτύσσουν ή μαθαίνουν τεχνικές για την αναγνώριση ή την 

έκφραση συναισθημάτων. Αν και τέτοιου είδους συναισθηματικές ικανότητες φαίνεται να 

υπάρχουν φυσικά στα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, τα παιδιά με ΔΑΦ χρειάζεται να 

βρουν τρόπο να τις αντικαταστήσουν. Για παράδειγμα, κάποια παιδιά μαθαίνουν κανόνες για 

την αναγνώριση των συναισθημάτων (Kasari et al., 2001). 

            Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν αισθητή 

αύξηση της κοινωνικοποίησής τους (Frith, 2009). Φαίνεται ότι μπορούν να αναπτύξουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες με τη χρήση της τεχνολογίας. Όπως υποδεικνύει η έρευνα 

των Weisblatt και συνεργατών (2019), τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από 

προγράμματα παρέμβασης με τεχνολογικά μέσα για την ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων. 

            Επισημαίνεται, λοιπόν, η σημαντικότητα της πρώιμης παρέμβασης και τα οφέλη που 

έχει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη του παιδιού με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα, όταν οι 

παρεμβάσεις ξεκινούν από μικρή ηλικία και υπάρχει υποστήριξη και συνεργασία των 

γονέων, φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα.  Ειδικότερα σε έρευνα των 

Bottema-Beutel, Yoder, Hochman και Watson (2014), οι ερευνητές μελέτησαν την 

αλληλεπίδραση των γονέων με τα παιδιά τους με ΔΑΦ εστιάζοντας στην από κοινού 

προσοχή με υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα υποστήριξης. Στην έρευνα συμμετείχαν 63 

παιδιά νηπιακής ηλικίας με ΔΑΦ με περιορισμένη χρήση του λόγου και ακολούθησε 

επαναξιολόγηση μετά από διάστημα 8 μηνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

αυξημένη υποστήριξη της από κοινού προσοχής σχετίζεται με την μετέπειτα ανάπτυξη του 

εκφραστικού και επικοινωνιακού λόγου. Αποδείχτηκε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η 

υποστήριξη που παρείχαν τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη εκφραστικού και επικοινωνιακού 

λόγου παρουσίαζαν τα παιδιά. Συνεπώς, τέτοιου είδους έρευνες επισημαίνουν την σημασία 

των γονέων για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αλλά και για την ανάπτυξη των 

παιδιών. 

            Κατά την ενηλικίωση των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος για εμφάνιση υψηλών επιπέδων άγχους, καθώς αλλαγές σε ρουτίνες, 

διάφορες κοινωνικές συνθήκες που προκαλούν αβεβαιότητα και δυσκολίες στην επικοινωνία, 

αποτελούν μία πρόκληση για τους ενήλικες με ΔΑΦ (Robertson, Stanfield, Watt, Barry, Day, 

Cormack, et al., 2018). Ενώ, ως ενήλικες φαίνεται να καταφέρνουν να αντισταθμίζουν τις 

περισσότερες δυσκολίες και αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες, δυσκολεύονται ακόμα 
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με κοινωνικής φύσεως θέματα που μπορεί να προκύψουν στον εργασιακό χώρο (Klaimen et 

al., 2015). 

 

1.5 Οικογένεια παιδιών με ΔΑΦ 

Η διάγνωση ενός παιδιού με ΔΑΦ φέρει αλλαγές στην οικογένεια και έχει επιπτώσεις σε όλο 

το φάσμα της οικογενειακής ζωής. Η οικογένεια είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα που 

λειτουργεί με διάφορους τρόπους. Έχει συγκεκριμένη δυναμική, έχει την τάση να 

αυτορυθμίζεται, τα μέλη είναι αλληλένδετα και επηρεάζονται μεταξύ τους (Gardiner & 

Iarocci, 2012, όπ. αναφ. στο Hsiao, 2018). Η εμφάνιση ενός παιδιού με ΔΑΦ διαταράσσει 

την ομαλή λειτουργία της σε πολλά από αυτά τα επίπεδα.  

            Η ύπαρξη ενός παιδιού με ΔΑΦ επηρεάζει την ποιότητα ζωής της οικογένειας. Οι 

γονείς επιφορτίζονται με υψηλά επίπεδα άγχους για τη φροντίδα του παιδιού και καλούνται 

να προσαρμοστούν σε νέο οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον λόγω της διαταραχής 

(Summers, Poston, Turnbull, Marquis, Hoffman, Mannan et al., 2005). Οι προκλήσεις αυτές 

αποτελούν ψυχοπιεστικούς παράγοντες που απειλούν την ψυχική τους υγεία (Morgan, 1988, 

όπ. αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). 

            Ειδικότερα, το άγχος που έχουν οι μητέρες συχνά σχετίζεται με καθημερινή φροντίδα 

και την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού τους 

με ΔΑΦ (Nealy, O'Hare, Powers, & Swick, 2012). Επιπλέον, περιορίζονται οι κοινωνικές 

συναναστροφές των γονέων, οι οποίοι τις αποφεύγουν επειδή ανησυχούν για τα προβλήματα 

συμπεριφοράς του παιδιού τους σε τέτοιου είδους περιστάσεις ή επειδή φοβούνται την 

επίκριση των άλλων και τον πιθανό στιγματισμό τους (Nealy et al., 2012). Ένας από τους πιο 

στρεσογόνους παράγοντες που αφορά την ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ είναι η έλλειψη 

της αποδοχής του από την οικογένεια και από τον κοινωνικό περίγυρο (White, 2009).  

            Οι γονείς, συνήθως, απευθύνονται σε ειδικούς για την αντιμετώπιση αυτών των 

δυσκολιών. Τα παιδιά με ΔΑΦ παρακολουθούν ποικίλα θεραπευτικά προγράμματα και μέσα 

από αυτή τη διαδικασία οι γονείς αρχίζουν να αποδέχονται σταδιακά τη διαταραχή και τις 

δυσκολίες του παιδιού τους (Sharrett, 2015). Καθώς η γονεϊκή αποδοχή ενισχύεται, τα 

προβλήματα συμπεριφοράς, που αποτελούν σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα για τους 

γονείς, επηρεάζουν όλο και λιγότερο την ψυχική τους υγεία (Weiss et al., 2012). Συνεπώς, 

φαίνεται πως η γονεϊκή αποδοχή παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής της οικογένειας. 
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Κεφάλαιο 2ο  

2. Θεωρία Γονεϊκής Αποδοχής – Απόρριψης 

Η θεωρία της γονεϊκής αποδοχής–απόρριψης είναι θεωρία που βασίζεται στην έρευνα και 

επιχειρεί να προβλέψει και να εξηγήσει σημαντικές αιτίες και συνέπειες που σχετίζονται με 

την διαπροσωπική και κυρίως γονεϊκή αποδοχή και απόρριψη σε παγκόσμιο επίπεδο (Rohner 

& Rohner, 1980, όπ. αναφ. στο Rohner et al., 2005). Αποτελείται από τρεις μικρότερες 

θεωρίες. Οι τρεις αυτές θεωρίες είναι η θεωρία προσωπικότητας, η θεωρία αντιμετώπισης 

προβλημάτων και η θεωρία κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων (Rohner et al., 2005). 

Σύμφωνα με τους Rohner και συνεργάτες (2005), πλήθος εμπεριστατωμένων ερευνών πάνω 

στη θεωρία της γονεϊκής αποδοχής απόρριψης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλα τα 

παιδιά χρειάζονται μία συγκεκριμένη μορφή θετικής ανταπόκρισης – αποδοχής από τους 

γονείς τους. Εάν αυτή τους η ανάγκη δεν καλυφθεί ικανοποιητικά, τα παιδιά αυτά, 

ανεξαιρέτως κουλτούρας, θρησκείας, χρονολογικής ηλικίας και εθνικότητας, αναπτύσσουν 

εχθρικότητα, επιθετικότητα, υπέρμετρη εξάρτηση ή ανεξαρτησία, μειωμένη αυτοεκτίμηση 

και αυτοεπάρκεια, συναισθηματικές δυσκολίες και γενικότερη αρνητική οπτική για τον 

κόσμο. 

 

2.1 Ορισμός της Γονεϊκής Αποδοχής – Απόρριψης  

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι απαραίτητο για την υγιή ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών είναι η 

φροντίδα και η αγάπη που εισπράττεται από τους γονείς. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους (Wu, Zhang, Cheng, Hu & 

Rost, 2015). Ως τα σημαντικότερα πρόσωπα που αναπτύσσουν συναισθηματικό δεσμό με τα 

παιδιά εκφράζουν μια γκάμα θετικών συναισθημάτων απέναντί σε αυτά. Η συναισθηματική 

ζεστασιά, που βιώνουν τα παιδιά από τους γονείς τους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

ύπαρξη ή όχι προβλημάτων συμπεριφοράς (Wu et al., 2015), τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης 

και προσαρμοστικότητας που αναπτύσσουν τα παιδιά (Bradley & Corwy, 2002) και 

επηρεάζει θετικά την εξωστρέφεια, την κοινωνικότητα, την σχολαστικότητα, την 

δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες και την ευχαρίστηση που αντλούν από αυτές (Peterson, 

Smirles, and Wentworth, 1997). 

            Η γονεϊκή αποδοχή, λοιπόν, είναι η θετική ανατροφοδότηση που παίρνουν τα παιδιά 

από τους γονείς τους σε συνδυασμό με άλλες συμπεριφορές όπως η στοργή (είτε 
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εκφράζοντάς την σωματικά είτε λεκτικά), η φροντίδα και η έκφραση ενδιαφέροντος προς 

αυτά, η ανατροφή και η διαπαιδαγώγησή τους, η παροχή υποστήριξης και η αγάπη που αυτά 

βιώνουν από τους γονείς (Rohner et al., 2005). 

            Σύμφωνα με τους Rohner και συνεργάτες (2005), η θεωρία γονεϊκής αποδοχής–

απόρριψης είναι μία θεωρία βασισμένη στην έρευνα που αφορά την κοινωνική ανάπτυξη και 

την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Η θεωρία αυτή προσπαθεί να 

προβλέψει και να εξηγήσει τις αιτίες και τις συνέπειες στο άτομο που έχει η γονεϊκή αποδοχή 

και απόρριψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν θα αναφερθούμε 

στη συναισθηματική ζεστασιά ως διάσταση της γονεϊκότητας, στη θεωρία προσωπικότητας 

και στη θεωρία αντιμετώπισης προβλημάτων, που αποτελούν τα βασικότερα σημεία της 

θεωρίας. 

 

2.2 Η Συναισθηματική Ζεστασιά ως Διάσταση της Γονεϊκότητας 

Η συναισθηματική ζεστασιά και τρυφερότητα που βιώνουν τα παιδιά μεγαλώνοντας ποικίλει 

και έχει διάφορες διαβαθμίσεις. Αρκετά παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αποδοχής, 

γεμάτο στοργή και τρυφερότητα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν παιδιά που βιώνουν λιγότερη 

στοργή ή ζουν σε ένα περιβάλλον που στερούνται παντελώς κάθε είδους συναισθηματικής 

ζεστασιάς. Σύμφωνα με τον Rohner (2017), η έκφραση αυτής της συναισθηματικής 

ζεστασιάς από τους γονείς μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα συνεχές που η μία άκρη του 

συνεχούς χαρακτηρίζεται ως γονεϊκή αποδοχή και η άλλη άκρη του συνεχούς ως γονεϊκή 

απόρριψη. Το συνεχές αυτό ονομάζεται "διάσταση της συναισθηματικής ζεστασιάς" (warmth 

dimension) και αφορά το στοργικό δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ παιδιού και γονέων και 

όλες τις συμπεριφορές έκφρασης της στοργής των γονέων προς τα παιδιά τους (Rohner et al., 

2005).  

            Η διάσταση της συναισθηματικής ζεστασιάς, λοιπόν, αφορά όλα τα συναισθήματα 

που εκφράζουν την γονεϊκή αποδοχή ή απόρριψη και αποτελεί, ουσιαστικά, ένα συνεχές 

συναισθημάτων (βλ. σχ. Παράρτημα 1). Στο ένα άκρο του συνεχούς, αυτό της γονεϊκής 

αποδοχής βρίσκεται η αποδοχή με τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα της ζεστασιάς, της 

στοργής, της φροντίδας, της παρηγοριάς, του ενδιαφέροντος, της ανατροφής, της 

υποστήριξης και της αγάπης που δέχονται τα παιδιά από τους γονείς τους. Στο άλλο άκρο του 

συνεχούς βρίσκεται η απόρριψη που αφορά την απουσία όλων αυτών των συναισθημάτων 

και συμπεριφορών αλλά και την ύπαρξη διάφορων επιβλαβών συναισθημάτων και 
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συμπεριφορών που επηρεάζουν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά το παιδί (Rohner et al., 

2005). 

            Η γονεϊκή αποδοχή εκφράζεται με δύο βασικές μορφές : τη σωματική και τη λεκτική. 

Η σωματική μορφή της γονεϊκής αποδοχής αφορά όλες εκείνες τις σωματικές εκφράσεις 

αγάπης, στοργής και τρυφερότητας των γονέων προς τα παιδιά, όπως είναι οι αγκαλιές, τα 

χάδια, τα τρυφερά αγγίγματα, τα φιλιά, τα χαμόγελα, οι ματιές επιδοκιμασίας και άλλες 

αντίστοιχες ενδείξεις που προσφέρουν στοργή, επιδοκιμασία ή και υποστήριξη. Οι λεκτικές 

εκδηλώσεις της γονεϊκής αποδοχής αφορούν τους επαίνους, τις φιλοφρονήσεις, τα καλά 

λόγια που λέγονται προς το παιδί ή προς άλλους για αυτό, τα τραγούδια ή οι διηγήσεις 

ιστοριών και παραμυθιών και κατ' επέκταση κάθε μορφή λεκτικής στοργής και υποστήριξης 

(Rohner, 2017). 

             Η γονεϊκή απόρριψη, σύμφωνα με τον Rohner (2017), εννοιολογικά ορίζεται ως η 

έλλειψη ή η έντονη στέρηση της συναισθηματικής ζεστασιάς, της τρυφερότητας και της 

αγάπης των γονέων προς τα παιδιά και αφορά τρεις παραμέτρους: την εχθρότητα και 

επιθετικότητα, την αδιαφορία και παραμέληση και τέλος την αδιαφοροποίητη απόρριψη. Η 

εχθρότητα πηγάζει από εσωτερικευμένα συναισθήματα θυμού, μίσους και εμπάθειας 

απέναντι στο παιδί ενώ η επιθετικότητα αφορά εξωτερικές συμπεριφορές που έχουν ως 

στόχο την σωματική ή ψυχολογική βλάβη. Η εχθρότητα και η επιθετικότητα εκφράζονται 

από γονείς είτε σωματικά είτε λεκτικά. Σωματικές εκφράσεις επιθετικότητας ή εχθρότητας 

αποτελούν ο ξυλοδαρμός, οι δαγκωματιές, το τσίμπημα, το τράνταγμα και ούτω καθεξής. Η 

λεκτική εχθρικότητα και επιθετικότητα  αφορά βρισιές, το σαρκασμό, την υποτίμηση, τις 

κακολογίες και οποιαδήποτε απερίσκεπτα, απρεπή ή σκληρά λόγια προς το παιδί.  

            Από την άλλη, η αδιαφορία και η παραμέληση αφορούν γενικότερα την έλλειψη 

ενδιαφέροντος για το παιδί. Οι γονείς, δηλαδή, μπορεί να αδιαφορούν για τις πραγματικές 

ανάγκες του παιδιού και να παραμελούν να καλύψουν σωματικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές 

και άλλες ανάγκες. Επιπλέον, ως ένδειξη παραμέλησης μπορεί να είναι η έλλειψη 

διαθεσιμότητας του γονέα σε πρακτικό (φυσική απουσία του γονιού) αλλά και σε 

ψυχολογικό επίπεδο (έλλειψη αλληλεπίδρασης για τις ανάγκες του παιδιού). Τέλος, ως 

μορφή απόρριψης θεωρείται και η αδιαφοροποίητη απόρριψη, σύμφωνα με την οποία οι 

γονείς μπορεί να μην παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω συμπεριφορές αλλά το ίδιο το 

παιδί έχει την αίσθηση ότι είναι ανεπιθύμητο, ότι δεν το αγαπούν, δεν το εκτιμούν, δεν το 

φροντίζουν ή ότι το απορρίπτουν (Rohner, 2017). 

            Συνεπώς, η γονεϊκή αποδοχή εκφράζεται με όλο το φάσμα υγιών και θετικών 

συμπεριφορών που μπορεί να έχει ένας γονιός απέναντι στο παιδί του. Επιπλέον, είναι 
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φανερό ότι η γονεϊκή απόρριψη στην ακραία της μορφή αποτελεί πλέον μορφή κακοποίησης 

απέναντι στο παιδί. Επομένως, η αποδοχή που δέχεται ένα παιδί είναι άκρως ωφέλιμη για το 

ίδιο και την ανάπτυξή του, ενώ αντιθέτως η απόρριψη και αυτού του είδους η κακοποίηση 

και κακομεταχείριση στιγματίζει το ίδιο το παιδί και εμποδίζει τη φυσιολογική γνωστική και 

ψυχολογική του ανάπτυξη.  

 

2.3 Θεωρία Προσωπικότητας 

Η θεωρία της γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης αποτελείται από τρεις μικρότερες θεωρίες. Οι 

τρεις αυτές θεωρίες είναι η θεωρία προσωπικότητας, η θεωρία αντιμετώπισης προβλημάτων 

και η θεωρία κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων (Rohner et al., 2005). Η επιμέρους θεωρία 

της προσωπικότητας επιχειρεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις κυριότερες συνέπειες της 

γονεϊκής αποδοχής και απόρριψης στην προσωπικότητα και την ψυχολογική κατάσταση του 

ατόμου (Rohner, 2017). Πιο συγκεκριμένα η θεωρία αυτή ξεκινάει με το γενικό συμπέρασμα 

ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την βιολογική και μακροχρόνια ανάγκη για θετική ανταπόκριση 

από τους σημαντικούς άλλους. Η ανάγκη για θετική ανταπόκριση αφορά τη συναισθηματική 

επιθυμία, τη θέληση ή τη λαχτάρα για παρηγοριά, την υποστήριξη, τη στοργή, τη φροντίδα, 

το ενδιαφέρον κ.α.. Η θετική ανταπόκριση που δέχονται τα παιδιά από τους γονείς 

δημιουργεί ένα πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας και σιγουριάς το οποίο καθορίζει και 

την ποιότητα της σχέσης των παιδιών με τους γονείς (Rohner et al., 2005). Επιπλέον, 

διατυπώνεται η άποψη ότι όλα τα παιδιά ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στην αποδοχή ή 

στην απόρριψη των γονέων τους και ότι επηρεάζεται η μετέπειτα ζωή τους από την 

απορριπτική στάση που μπορεί να είχαν οι γονείς τους απέναντι σε αυτά (Rohner et al., 

2005).  

 

2.4 Θεωρία Αντιμετώπισης Προβλημάτων 

Σύμφωνα με τη θεωρία γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης, όλα τα παιδιά δεν επεξεργάζονται 

ούτε αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις απορριπτικές συμπεριφορές των γονέων. Φαίνεται 

να έχει βαρύνουσα σημασία η νοητική δραστηριότητα και οι κοινωνικογνωστικές ικανότητες 

που επιτρέπουν σε κάποια παιδιά να αντιμετωπίζουν την αντιληπτή απόρριψη πιο 

αποτελεσματικά από άλλα (Rohner, 2017). 
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            Σύμφωνα με τον Rohner (2017), υπάρχουν τρεις κοινωνικογνωστικοί παράγοντες που 

βοηθούν τα παιδιά να αντεπεξέλθουν: η αίσθηση του εαυτού, ο αυτοκαθορισμός και η 

ικανότητα της αποπροσωποποίησης. Η αίσθηση του εαυτού είναι η ικανότητα της επίγνωσης 

που έχουν τα παιδιά ότι αποτελούν άτομα με ξεχωριστή ταυτότητα, εσωτερικά (ψυχολογική 

διάκριση του εαυτού τους από τους άλλους) και εξωτερικά (διάκριση εαυτού ως ξεχωριστού 

σωματικού οργανισμού). Ο αυτοκαθορισμός αφορά την ανάπτυξη μιας αίσθησης 

προσωπικού ελέγχου επί των σημαντικών γεγονότων της ζωής (Maccoby, 1980, όπ. αναφ. 

στο Rohner, 2017).  Η ικανότητα της αποπροσωποποίησης είναι μια ικανότητα που 

αναπτύσσεται βαθμιαία και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να υιοθετούν μία άλλη οπτική 

γωνία σε διαπροσωπικό επίπεδο, να βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπουν οι άλλοι 

(Rohner, 2017). 

            Με άλλα λόγια, τα παιδιά που αναπτύσσουν τις παραπάνω ικανότητες μπορούν να 

διακρίνουν τις καταστάσεις και να επεξεργαστούν καλύτερα τις αντιδράσεις των γονέων τους 

επηρεάζοντας τους έτσι λιγότερο. Για παράδειγμα, τα παιδιά που έχουν αναπτύξει την 

αίσθηση του εαυτού, κατανοούν ότι ο θυμός των γονέων τους δεν είναι δικός τους θυμός, 

αυτά που είναι ικανά για αυτοκαθορισμό έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να αλλάξουν την 

απορριπτική συμπεριφορά των γονιών τους, ενώ τα παιδιά που έχουν την ικανότητα της 

αποπροσωποποίησης μπορούν να διακρίνουν ότι ο θυμός των γονέων τους αφορά τις 

οικονομικές υποθέσεις της οικογένειας ή κάποιο άλλο πρόβλημα και όχι τα ίδια. Με αυτό τον 

τρόπο κάποια παιδιά φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικά και άλλα να επηρεάζονται περισσότερο 

από την στάση που έχουν οι γονείς απέναντί τους. 
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Κεφάλαιο 3ο  

3. Γονείς Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

 

3.1 Γονεϊκός Ρόλος 

Η δημιουργία και συγκρότηση μιας οικογένειας βασίζεται στα άτομα που την αποτελούν και 

στις μεταξύ τους σχέσεις. Η τυπική μορφή οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνία είναι η 

πυρηνική οικογένεια. Η μονάδα αυτή μοιράζεται από κοινού μια κατοικία και ενώνεται με 

συναισθηματικούς δεσμούς, με μία αίσθηση κοινής ταυτότητας και με σχέσεις υποστήριξης 

(Munchie, Wetherell, Langan, Dallos & Cochrane, 2009). Με βάση αυτή τη μορφή της 

οικογένειας το κάθε άτομο που την αποτελεί φέρει και έναν ρόλο, σύμφωνα με τον οποίο 

πράττει και συναναστρέφεται με τα υπόλοιπα μέλη. Από τη στιγμή που ένα ζευγάρι 

αποκτήσει παιδί, ταυτοχρόνως αποκτά και το ρόλο του γονέα. Τότε η λειτουργία της 

οικογένειας προσανατολίζεται στην ανατροφή και την κοινωνικοποίηση των παιδιών 

(Munchie et al., 2009). 

            Τον πρώτο χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, τόσο η μητέρα όσο και ο 

πατέρας εμπλέκονται σε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης ενός νέου τρόπου ζωής (Munchie 

et al., 2009). Οι προτεραιότητες του ζευγαριού αλλάζουν και επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος 

τους. Οι γονείς αφιερώνουν χρόνο για την φροντίδα του παιδιού, αφήνοντας συχνά στην 

άκρη τις δικές τους επιθυμίες. Σύμφωνα με τους Munchie και συνεργάτες (2009), οι μητέρες 

επιβαρύνονται περισσότερο με το ρόλο της φροντίδας και ανατροφής του παιδιού, ενώ οι 

πατέρες συμμετέχουν λιγότερο στη διαδικασία της ανατροφής και αναλαμβάνουν την 

οικονομική υποστήριξη της οικογένειας. Πέραν της κοινά αποδεκτής παραδοχής για τη 

σημασία της μητρικής φροντίδας, οι μητρικοί και οι πατρικοί ρόλοι διαφέρουν σύμφωνα με 

διάφορα κοινωνικά πρότυπα (Castelain-Meunier, 2002). Με βάση αυτό δημιουργείται η 

δυναμική της οικογένειας, όπου οι γονείς επωμίζονται το βάρος διαφορετικών υποχρεώσεων, 

με τη μητέρα συνήθως να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ανατροφής του παιδιού 

(Fagan & Barnett, 2003). Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν κατά βάση οι οικογένειες, χωρίς 

αυτό, ωστόσο, να ισχύει πάντα, καθώς τα ίδια τα μέλη της οικογένειας καθορίζουν κάθε 

φορά τους ρόλους και τη λειτουργία τους (Castelain-Meunier, 2002. Fagan & Barnett, 2003). 

Υπεύθυνοι, λοιπόν, για το είδος των γονεϊκών ρόλων είναι οι ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι 
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διαπραγματεύονται και καθορίζουν το πρότυπο της μητρικής και πατρικής φροντίδας 

σύμφωνα με το οποίο θα αναθρέψουν τα παιδιά της οικογένειας.  

 

3.2 Γέννηση ενός παιδιού με ΔΑΦ 

Κάθε γονιός καθώς αναμένει την άφιξη ενός παιδιού, διαμορφώνει στο μυαλό του την εικόνα 

του «ιδεατού παιδιού» και φαντάζεται την εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει το παιδί του στα 

επόμενα χρόνια. Οι ίδιοι οι γονείς στρέφονται στα παιδιά τους ως μια πηγή προσωπικού 

επιτεύγματος και ανάπτυξης, ως κάτι που τους παρέχει ένα σκοπό στη ζωή τους (Munchie et 

al., 2009). Με την ανακοίνωση, όμως, της ύπαρξης αναπηρίας του παιδιού, γκρεμίζεται η 

εικόνα αυτή για το «ιδεατό παιδί» και οι γονείς έχουν να αντιμετωπίσουν πλήθος έντονων 

συναισθηματικών αλλαγών. Το παιδί με αναπηρία παύει να είναι πηγή περηφάνιας για τους 

γονείς και οι ίδιοι αναδιαμορφώνουν τις προσδοκίες τους (Kandel & Merrick, 2007).  

            Συχνά, ήδη πριν από την πρώτη διάγνωση, οι ίδιοι οι γονείς περνούν μια περίοδο 

σύγχυσης και άγχους βλέποντας τα πρώτα σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν την ύπαρξη 

ΔΑΦ (Mansell & Morris, 2004). Οι γονείς αρχίζουν να ανησυχούν ήδη από τους πρώτους 

μήνες ζωής του παιδιού τους, όταν παρατηρούν περιορισμένη βλεμματική επαφή ή έλλειψη 

ενδιαφέροντος για ενασχόληση με παιχνίδια (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Οι 

σημαντικότερες, όμως, ανησυχίες των γονέων αφορούν την ανάπτυξη του λόγου (Γενά & 

Μπαλαμώτης, 2013), μιας και είναι συνήθως περιορισμένη στα βρέφη και νήπια με ΔΑΦ. 

Αυτές οι πρώτες ανησυχίες οδηγούν τους γονείς σε αναζήτηση βοήθειας από τους ειδικούς. 

            Με τον ερχομό της διάγνωσης συνήθως τα συναισθήματα των γονέων είναι 

ανάμεικτα. Πολλοί γονείς νιώθουν μία ανακούφιση, επειδή επιβεβαιώθηκε αυτό που οι ίδιοι 

υποψιαζόντουσαν (Midence & O’Neil, 1999. Sullivan, 1997, όπ. αναφ. στο Mansell & 

Morris, 2004). Αφού γίνει η διάγνωση της ΔΑΦ, οι γονείς αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι 

το παιδί τους μπορεί να μην έχει ανέμελη παιδική ηλικία, μπορεί να μην σπουδάσει στο 

πανεπιστήμιο, να μην παντρευτεί και γενικότερα ότι μπορεί να μην έχει μία τυπική ζωή 

(Altiere & von Kluge, 2009). Σύμφωνα με τους Γενά και Μπαλαμώτη (2013), οι μητέρες 

αντιμετωπίζουν πληθώρα συναισθηματικών δυσκολιών, όπως αυξημένο άγχος (Duarte, 

Bordin, Yazini & Mooney, 2005), κατάθλιψη, έλλειψη ικανοποίησης έντονη συναισθηματική 

κόπωση (Bristol, 1984. Koegel et al., 1992. Singer, 2006). Οι πατέρες συνήθως αντιδρούν με 

έντονο τρόπο στη διάγνωση της ΔΑΦ του παιδιού τους, δυσκολεύονται να επεξεργαστούν 

και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και δίνεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι βιώνουν 
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λιγότερο άγχος από τις μητέρες (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Το άγχος που βιώνουν οι 

γονείς παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζει ποιοτικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με άλλους γονείς 

παιδιών με αναπηρία (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013) και προκύπτει κυρίως λόγω της χρόνιας 

διαταραχής του παιδιού, ενώ συνεπάγεται έντονα βιώματα και συσσωρευμένη κούραση και 

ένταση (Weiss, 2002, όπ. αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

 

3.3 Τα στάδια της αποδοχής 

Από την αναγνώριση των πρώτων ανησυχητικών στοιχείων που υποδεικνύουν την ύπαρξη 

της ΔΑΦ μέχρι την διάγνωση του παιδιού οι γονείς αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Από 

τη στιγμή, όμως, που έρχεται η διάγνωση οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα 

συναισθηματικών αλλαγών, για να δεχτούν τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με τους Cunningham 

& Davis (1985), όπ. αναφ. στη Γενά (2017), οι γονείς περνούν από τέσσερα στάδια 

συναισθηματικών αλλαγών μέχρι να φτάσουν στην αποδοχή και αντιμετώπιση του 

προβλήματος, τα οποία περιγράφουμε στη συνέχεια.  

            Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του σοκ. Οι γονείς μόλις ενημερωθούν για την 

αναπηρία του παιδιού τους, βιώνουν συναισθηματική αποδιοργάνωση, δυσπιστία και 

σύγχυση για τις γνωματεύσεις των ειδικών. Σε έρευνά τους  οι Altiere και von Kluge (2009) 

έδειξαν ότι η ανακοίνωση της διαταραχής του παιδιού ήταν η πιο δύσκολη πληροφορία που 

έλαβαν ποτέ οι γονείς και έπρεπε να διαχειριστούν.  Το στάδιο αυτό έχει συνήθως μικρή 

διάρκεια αλλά έντονη συναισθηματική φόρτιση. Οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, 

ενώ πρέπει να ρυθμίσουν τις συναισθηματικές τους αλλαγές. Κάποιοι αναζητούν την αιτία 

που προκάλεσε τον αυτισμό του παιδιού τους, ως μία αντίδραση που τους βοηθάει να 

αντιμετωπίσουν και να καταλάβουν τη διαταραχή (Gray, 1995, όπ. αναφ. στο Altiere & von 

Kluge, 2009). 

            Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της αντίδρασης. Αυτό το στάδιο μπορεί να 

διαρκέσει χρόνια, ενώ κατά τη διάρκειά του οι γονείς βιώνουν θλίψη, απελπισία, λύπη, θυμό 

και ενοχές (Γενά, 2017). Σε διάφορες έρευνες, οι γονείς ανέφεραν ότι βιώσαν έντονα 

συναισθήματα απόγνωσης, άρνησης και σύγχυσης. Υπάρχουν γονείς που κατηγορούν τον 

εαυτό τους για τη διαταραχή του παιδιού τους πιστεύοντας ότι οι ίδιοι ευθύνονται για αυτό. 

Μία τέτοια κατάσταση γεμίζει τους γονείς με συναισθήματα σύγχυσης και ενοχής (Altiere & 

von Kluge, 2009. Da Paz, Siegel, Coccia & Epel, 2018). Σταδιακά οι γονείς αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις της διάγνωσης που έχει λάβει το παιδί τους και βιώνουν 
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πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων. Ενώ μπορεί να αρνούνται και την ύπαρξη του 

προβλήματος ή να πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα λυθεί από μόνο του (Altiere & von Kluge, 

2009). 

            Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της προσαρμογής. Σε αυτό το στάδιο οι γονείς 

μπορούν πλέον να εκτιμήσουν ρεαλιστικά την κατάσταση και αρχίζουν να αναζητούν 

κατάλληλες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για να προσφέρουν στο παιδί τους. 

Στην έρευνα των Altiere και von Kluge (2009) οι γονείς παρείχαν πολλές θεραπείες 

ταυτόχρονα στο παιδί, χωρίς όμως να ξέρουν ποια είναι αυτή που βοηθάει και βελτιώνει το 

παιδί. Για να καταφέρουν να βρουν οι γονείς την ισορροπία μεταξύ των αυξημένων 

προσδοκιών και της απογοήτευσης, θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν 

τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουν πίστη στις δυνατότητες του παιδιού τους, παρά την 

αναπηρία. Έτσι θα καταφέρνουν να βρίσκουν λύσεις που βοηθάνε το παιδί τους (Kandel & 

Merrick, 2007). 

            Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο του προσανατολισμού. Σε αυτό το 

στάδιο οι γονείς ξεκινούν την αναδιοργάνωση της οικογενειακής ζωής, έτσι ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες των μελών της. Οι γονείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν εν τέλει 

τις αλλαγές που θα πρέπει να συμβούν, καθώς μεγαλώνουν ένα αυτιστικό παιδί, γιατί αλλιώς 

δεν θα καταφέρουν ποτέ να αντιμετωπίσουν την παρούσα κατάσταση (Altiere & von Kluge, 

2009). Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα οριστικό, τελικό στάδιο αποδοχής, εφόσον οι 

γονείς θα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις του παιδιού, 

καθώς αυτό διέρχεται τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης (Blacher, 1984. Γενά, 2006 όπ. 

αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). 

 

 

3.4 Γονεϊκή Αποδοχή των παιδιών με ΔΑΦ 

Διανύοντας οι γονείς αυτά τα στάδια καταφέρνουν σιγά σιγά να φτάσουν και στην αποδοχή 

του παιδιού τους με ΔΑΦ. Μερικές φορές η διάγνωση έχει θετικό αντίκτυπο στους γονείς, η 

οποία εξηγεί σε ένα βαθμό την συμπεριφορά του παιδιού και απενοχοποιεί τους ίδιους 

βοηθώντας τους να αποδεχτούν την κατάσταση (Mansell & Morris, 2004). Συχνά οι γονείς 

αποδέχονται τον αυτισμό ως κομμάτι του παιδιού τους (Midence & O’ Neill, 1999). Στην 

διαδικασία της αποδοχής οι γονείς γίνονται ικανοί να φροντίσουν περισσότερο τον εαυτό 

τους αλλά και το ίδιο το παιδί και καταφέρνουν εν τέλει να το αποδεχτούν παρά τους 



31 

 

περιορισμούς (Kandel & Merrick, 2007). Σε έρευνα των Da Paz και συνεργατών (2018) έχει 

βρεθεί ότι το ποσοστό αποδοχής σχετίζεται με τη σοβαρότητα του αυτισμού. Παιδιά με ΔΑΦ 

που έχουν σοβαρότερα συμπτώματα έχουν γονείς που κατάφεραν ευκολότερα να αποδεχτούν 

την κατάσταση.  

            Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει το ποσοστό της γονεϊκής αποδοχής 

είναι η ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων. Η παροχή κατάλληλων εργαλείων στους γονείς 

για τη διατήρηση της ισορροπίας και την ψυχικής ανθεκτικότητας είναι σημαντική για το 

αίσθημα ευημερίας όχι μόνο των γονέων αλλά και των παιδιών (Peer & Hillman, 2014). 

Σύμφωνα με τους Γενά και Μπαλαμώτη (2013), τα άτομα που έχουν αναπτύξει ψυχική 

ανθεκτικότητα διακρίνονται από την τάση τους για αφοσίωση, ενεργό εμπλοκή και 

αντιμετώπιση των αλλαγών ή ανατροπών στη ζωή τους ως προκλήσεων και ευκαιριών και 

όχι ως προβλημάτων.  Σε μία μετα-ανάλυση των Smith, Seltzer, Tager-Flusberg, Greenberg, 

και Carter (2008), όπου εξετάστηκε ο αντίκτυπος των συμπτωμάτων της ΔΑΦ και οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων στην ευημερία των μητέρων παιδιών με ΔΑΦ, 

διαπιστώθηκε ότι η χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης επικεντρωμένες στο πρόβλημα είχαν 

ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο αίσθημα ευημερίας από τις μητέρες, ανεξαρτήτου της 

σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Τέτοιου είδους στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων 

από τους γονείς φαίνεται να επηρεάζουν τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας (Peer & 

Hillman, 2014).  

            Η ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων αλλά και η ενεργή συμμετοχή 

τους στα διάφορα προγράμματα παρέμβασης φαίνεται να ενισχύει τα αισθήματα της 

γονεϊκής αποδοχής. Γονείς που συμμετέχουν σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα μαθαίνουν 

να εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για το παιδί τους με ΔΑΦ και επιτυγχάνεται 

βελτίωση της ψυχικής τους υγείας (Falloon, 2003, όπ. αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 

2013). Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα δεν αφορά μόνο την ψυχολογική 

υποστήριξη των γονέων αλλά ευνοεί και τη σχέση γονέα–παιδιού. Η εξοικείωση των γονέων 

με τους τρόπους διαχείρισης της συμπεριφοράς του παιδιού τους δημιουργούν μια αίσθηση 

επάρκειας στους γονείς και ενισχύουν την άσκηση του γονικού ρόλου (Γενά & Μπαλαμώτης, 

2013). Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων οι γονείς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο με τα 

παιδιά τους, ενώ τα ίδια τα παιδιά παρουσιάζουν βελτίωση στην επικοινωνία (Krantz et al., 

1993, όπ. αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). 

            Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα παρέμβασης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), που έχει ως στόχο την αποδοχή των 

δυσάρεστων συναισθημάτων και δύσκολων καταστάσεων και την επίτευξη συγκεκριμένων 
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στόχων (Blackledge & Hayes, 2006). Το πρόγραμμα αυτό είναι εφαρμόσιμο και στις 

περιπτώσεις των γονέων που έχουν παιδιά με ΔΑΦ. Οι Blackledge και Hayes (2006), 

πραγματοποίησαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 20 γονείς, με στόχο να ελέγξουν την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους γονείς ως 

υποστήριξη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την ανατροφή ενός 

παιδιού με αναπηρία και αποτελούνταν από συναντήσεις και δραστηριότητες 2 ημερών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα βοήθησε τους γονείς να βελτιώσουν την 

ψυχολογική τους κατάσταση. Τα ψυχολογικά οφέλη του προγράμματος διατηρήθηκαν για 

διάστημα 3 μηνών και το άγχος των γονέων περιορίστηκε σημαντικά. Τέτοιου είδους έρευνες 

αποδεικνύουν την σημασία της υποστήριξης των γονέων και τις θετικές συνέπειες που έχουν 

σε βάθος χρόνου. 

            Επιπλέον, ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν τη σημασία της αποδοχής του παιδιού 

με ΔΑΦ. Πιο συγκεκριμένα, η γονεϊκή αποδοχή λειτουργεί βοηθητικά στη σχέση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού και της ψυχολογικής κατάστασης των γονέων 

(Weiss et al., 2012. Jones, Hastings, Totsika, Keane, & Rhule, 2014). Συγκεκριμένα, το άγχος 

των γονέων και τα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού επηρεάζουν το ένα το άλλο και 

επιδεινώνονται με το πέρασμα των χρόνων (Lecavalier, Leone, & Wiltz, 2006). Έτσι 

δημιουργείται ένας κύκλος αλληλεπιδράσεων όπου τα αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς 

αυξάνουν το άγχος των γονέων και επιβαρύνουν την ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ 

ταυτόχρονα η επιβαρυμένη ψυχολογία και το άγχος από τους γονείς επιδεινώνει τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Σύμφωνα με τους Lecavalier και συνεργάτες 

(2006), η παρέμβαση και η βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των γονέων μπορεί να 

επιδράσει θετικά στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους με ΔΑΦ. Οι γονείς που 

έχουν επίγνωση και αποδοχή της κατάστασης φαίνεται να είναι και περισσότερο θετικοί στη 

σχέση με το παιδί τους με ΔΑΦ (Jones et al., 2014). Τα υψηλά επίπεδα ενσυνειδητότητας, 

της επίγνωσης, δηλαδή, της υπάρχουσας κατάστασης, από τους γονείς, σχετίζονται με 

λιγότερα σε συχνότητα ή σε σοβαρότητα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑΦ 

(Beer, Ward, & Moar, 2013). 

            Με το πέρασμα των χρόνων οι γονείς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και 

να έρχονται πιο κοντά στο παιδί τους. Σε έρευνα των DePape και Lindsay (2015), που 

διερευνούσαν τις εμπειρίες των γονέων από την ανατροφή των παιδιών τους με ΔΑΦ, 

διαπιστώθηκε ότι πολλοί γονείς κατάφεραν να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα της 

οικογένειας και το παιδί με ΔΑΦ σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να 

φανταστούν την οικογένειά τους χωρίς τη διαταραχή. Τότε οι γονείς γίνονται πιο ικανοί να 
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εστιάσουν στις ανάγκες των παιδιών τους και να βρούνε λύσεις στα προβλήματα που 

προκύπτουν. Για παράδειγμα, πολλοί γονείς αναφέρουν ως προτεραιότητα την κατανόηση 

των αναγκών των παιδιών τους λόγω της σύγχυσης και δυσφορίας που έχουν αυτά εξαιτίας 

των δυσκολιών στην επικοινωνία (Weisblatt et al.,2019),  

            Κάποιοι γονείς αρχίζουν να αναγνωρίζουν και τα θετικά στοιχεία που έχει η 

ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ (DePape & Lindsay, 2015), μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα 

θετικά στοιχεία του παιδιού τους τις δυνατότητές του αλλά και τη γενικότερη θετική 

επίδραση που έχει το παιδί με ΔΑΦ στην οικογένεια (Kochar-Bryant, 2008 , όπ. αναφ. στο 

Heward, 2011) και στη σύσφιξη των μελών της (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Σημαντικό 

ρόλο για τη γονεϊκή αποδοχή των παιδιών με ΔΑΦ φαίνεται να έχει η στάση του πατέρα. Η 

θετική στάση του πατέρα απέναντι στο παιδί με αναπηρία λειτουργεί θετικά για όλη την 

οικογένεια (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Οι ερευνητές Altiere και von Kluge (2009) 

αναφέρουν ότι ένα παιδί με ΔΑΦ φέρει πολλά θετικά στοιχεία στην οικογένεια όπως, η 

προσωπική ανάπτυξη, οι φιλικές σχέσεις, η ενδυνάμωση της οικογένειας και η αγάπη για το 

παιδί. Άλλα θετικά στοιχεία ήταν η υπομονή, η συμπόνια, η αποδοχή. Οι γονείς έμαθαν την 

ελπίδα και την υπομονή καθώς ανατρέφανε το παιδί με ΔΑΦ, θεωρώντας κάθε μικρή 

βελτίωση ένα σημαντικό κατόρθωμα. Πολλοί γονείς αναφέρουν ότι αν και κατά τη διάγνωση 

της ΔΑΦ τα πάντα υπονοούσαν ότι το παιδί τους δεν θα σημείωνε πρόοδο, με το πέρασμα 

του χρόνου έμαθαν να παρατηρούν σημεία προόδου στο παιδί τους και να αντλούν χαρά και 

ικανοποίηση από αυτήν (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Επιπλέον οι Kandel και Merrick 

(2007), αναφέρουν ότι η θετική αυτή αντιμετώπιση βοηθάει περισσότερο τους γονείς να 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν οδηγώντας τους στην επίτευξη των στόχων 

που θέτουν. 

            Βέβαια υπάρχουν και γονείς που δυσκολεύονται περισσότερο από άλλους, για να 

φτάσουν στην αποδοχή, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να μην καταφέρνουν ποτέ να φτάσουν 

στην πλήρη αποδοχή του αυτιστικού παιδιού τους. Σε αυτούς θα πρέπει να δοθεί η 

κατάλληλη υποστήριξη, για να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν. 
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Κεφάλαιο 4ο  

4. Ερευνητικό πρόβλημα 

Η ΔΑΦ είναι μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ποιοτικά 

ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία και από περιορισμένα, 

επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς (Heward, 2011). Τα άτομα που έχουν 

διαγνωστεί με ΔΑΦ έχουν μία πληθώρα χαρακτηριστικών και παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

ποικιλομορφία (Johnson & Myers, 2007). Οι βασικότεροι τομείς της ανάπτυξης που 

επηρεάζονται στα άτομα με ΔΑΦ είναι η επικοινωνία και η γλώσσα, οι κοινωνικές σχέσεις, η 

συναισθηματική ανάπτυξη και οι νοητικές λειτουργίες (Heward, 2011). Διάφορες δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν αφορούν την αισθητηριακή επεξεργασία, τις στερεοτυπίες, την επιμονή 

για σταθερότητα και επανάληψη, καθώς συχνά προκύπτουν και διάφορα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Heward, 2011). Πέραν των δυσκολιών που συναντώνται στα παιδιά με ΔΑΦ, 

ξεχωρίζουν και αρκετές δυνατότητες που συσχετίζονται με τη διαταραχή. Συχνά η ΔΑΦ 

συσχετίζεται με ιδιαίτερες μνημονικές, μαθηματικές ή μουσικές ικανότητες (Frith, 2009. 

Heward, 2011), καθώς γενικότερα η έντονη ενασχόληση των παιδιών αυτών με 

συγκεκριμένους τομείς οδηγεί στην ανάπτυξη εξαιρετικών ικανοτήτων (Heward, 2011). 

            Στην περίπτωση που μία οικογένεια αποκτά ένα παιδί με ΔΑΦ προκύπτουν πολλές 

δυσκολίες και εμπόδια στην προσπάθεια των γονέων να αντιμετωπίσουν και να αποδεχτούν 

την διαφορετικότητα του παιδιού τους. Οι γονείς επιφορτίζονται με υψηλά επίπεδα άγχους 

για τη φροντίδα του (Summers et al., 2005), ανησυχούν για τα προβλήματα συμπεριφοράς 

που μπορεί να προκύψουν αλλά και για τον στιγματισμό και την επίκριση που πιθανόν θα 

δεχτούν από το κοινωνικό σύνολο (Nealy et al., 2012). Επιπλέον, η έλλειψη της αποδοχής 

του παιδιού με ΔΑΦ από την οικογένεια και από τον κοινωνικό περίγυρο αυξάνει τα επίπεδα 

άγχους των γονέων (White, 2009). Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η ύπαρξη ενός παιδιού με 

αναπηρία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής της οικογένειας (Summers et al., 2005). 

            Την ίδια στιγμή, κάθε παιδί έχει ανάγκη από μία συγκεκριμένη μορφή θετικής 

ανταπόκρισης–αποδοχής από τους γονείς του (Rohner, et al., 2005). Οι Rohner και 

συνεργάτες (2005), ανέπτυξαν τη θεωρία της γονεϊκής αποδοχής–απόρριψης, η οποία 

προσπαθεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις αιτίες και τις συνέπειες στο άτομο που έχει η 

γονεϊκή αποδοχή και απόρριψη. Όλες οι συμπεριφορές έκφρασης της στοργής των γονέων 

προς τα παιδιά τους συμπεριλαμβάνονται στον όρο «διάσταση της συναισθηματικής 

ζεστασιάς», η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα συνεχές που η μία άκρη του συνεχούς 
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χαρακτηρίζεται ως γονεϊκή αποδοχή και η άλλη άκρη του συνεχούς ως γονεϊκή απόρριψη 

(Rohner, 2017). Η θετική ανταπόκριση που δέχεται το παιδί από τους γονείς δημιουργεί ένα 

πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας και σιγουριάς, ενώ όταν δεν ικανοποιείται αυτή του η 

ανάγκη για θετική ανταπόκριση, το παιδί μπορεί να αναπτύξει συναισθηματικά προβλήματα 

ή προβλήματα συμπεριφοράς (Rohner et al., 2005).  

            Στις περιπτώσεις των οικογενειών που γεννιέται ένα παιδί με αναπηρία, γκρεμίζεται η 

εικόνα για το «ιδεατό παιδί», που είχαν πλάσει οι γονείς και το ίδιο το παιδί παύει πλέον να 

είναι πηγή περηφάνιας (Kandel & Merrick, 2007). Η διάγνωση ενός παιδιού με ΔΑΦ στην 

οικογένεια προκαλεί αυξημένες ανησυχίες, συναισθηματικές δυσκολίες, αυξημένο άγχος, 

κατάθλιψη κ.α. (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Οι γονείς πλέον, καλούνται να 

αντιμετωπίσουν πληθώρα δυσκολιών και ταυτόχρονα να αποδεχτούν αλλά και να 

προσαρμοστούν σε μία καινούργια, μη αναμενόμενη συνθήκη. Οι γονείς περνούν από πολλά 

διαφορετικά στάδια συναισθηματικών αλλαγών μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν στην 

αποδοχή του παιδιού τους. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι γονείς περνούν από 

τέσσερα στάδια συναισθηματικών αλλαγών μέχρι να φτάσουν στην αποδοχή και 

αντιμετώπιση του προβλήματος: α) το στάδιο του σοκ, β) το στάδιο της αντίδρασης, γ) το 

στάδιο της προσαρμογής, δ) το στάδιο του προσανατολισμού (Cunningham & Davis, 1985, 

όπ. αναφ. στη Γενά, 2017). 

            Η αποδοχή του αυτιστικού παιδιού από την οικογένεια οδηγεί στην προσαρμογή σε 

μία φυσιολογική ζωή (Midence & O’ Neill, 1999). Η ικανότητα των γονέων να 

αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργικότητα 

του παιδιού (Kandel & Merrick, 2007). Πολλές φορές πριν ακόμα δεχτούν την 

διαφορετικότητα του παιδιού, βιώνουν έντονα συναισθήματα θυμού τα οποία μπορεί να 

εκφραστούν ως απορριπτική στάση απέναντι στο παιδί με ΔΑΦ (Γενά, 2017). Τα 

συναισθήματα αποδοχής ή απόρριψης που δέχονται τα παιδιά με ΔΑΦ είναι ικανά να 

διαμορφώσουν την συμπεριφορά τους και να καθορίσουν την προσαρμοστικότητά τους. Για 

παράδειγμα, η γονεϊκή αποδοχή λειτουργεί βοηθητικά στη σχέση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς του παιδιού και της ψυχολογικής κατάστασης των γονέων (Weiss et al., 2012. 

Jones, Hastings, Totsika, Keane, & Rhule, 2014). 

            Δεδομένου ότι η συναισθηματική και η προσωπική ανάπτυξη των παιδιών βασίζεται 

στην αποδοχή των γονέων, ένα παιδί με ΔΑΦ που έχει βιώσει απορριπτική στάση πιθανόν 

επηρεάζεται αρνητικά είτε συναισθηματικά είτε συμπεριφορικά. Αντιθέτως, ερευνητικά 

δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι μητέρες που κατάφεραν να φτάσουν σε ένα επίπεδο 

ενσυνειδητότητας, μία νοητική κατάσταση κατά την οποία κάποιος είναι συγκεντρωμένος σε 
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ότι συμβαίνει και αποδέχεται τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων, έχει ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά τους με ΔΑΦ να εμφανίζουν μειωμένη επιθετικότητα και λιγότερα 

προβλήματα συμπεριφοράς (Singh, Lancioni, Winton, Fisher, Wahler, Mcaleavey et al., 

2006).  

            Υπάρχουν αρκετές έρευνες που εστιάζουν στον τρόπο που επηρεάζουν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά με αυτισμό την ψυχολογική κατάσταση των γονέων 

(Weiss et al., 2012). Διάφορα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΦ μπορεί να δυσκολεύουν 

την καθημερινότητά τους προκαλώντας επιπλέον άγχος. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα 

αυτιστικά χαρακτηριστικά συσχετίζονται με το άγχος και την ικανότητα αντιμετώπισης 

αγχογόνων παραγόντων (Hirvikoski & Blomqvist, 2013, όπ. αναφ. στο Pahnke et al., 2014). 

Ο θυμός και γενικά τα αρνητικά και απορριπτικά συναισθήματα των γονέων, περιορίζουν 

την ικανότητα ενός παιδιού να αντιμετωπίσει τις στρεσογόνες καταστάσεις, ενώ του 

προκαλούν συναισθηματική αστάθεια και μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς (Rohner et al., 2005). Με τον ίδιο τρόπο τα παιδιά με ΔΑΦ που 

δέχονται απόρριψη από τους γονείς τους, έχουν έλλειψη συναισθηματικής σταθερότητας και 

δυσκολεύονται να διαχειριστούν το άγχος που βιώνουν. Για την αντιμετώπιση αυτής της 

κατάστασης τα παιδιά με ΔΑΦ βιώνουν έντονες εκρήξεις και αυτοτραυματικές 

συμπεριφορές προσπαθώντας να διαχειριστούν την ένταση και τη συναισθηματική σύγχυση 

(Johnson & Myers, 2007).  

            Επιπλέον, υπάρχουν έρευνες που υποδεικνύουν την σημασία της αποδοχής για τη 

σχέση γονέα και παιδιού με ΔΑΦ (Jones et al., 2014). Υπάρχει ακόμα ισχυρή συσχέτιση της 

γονεϊκής αποδοχής με την ψυχολογική κατάσταση των γονέων και τη μείωση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών (Lecavalier et al.,2006. Weiss et al., 2012. Jones et 

al, 2014). Δεν υπάρχουν, όμως, αρκετά ερευνητικά δεδομένα που να μελετούν αυτές τις 

σχέσεις από την αντίθετη πλευρά. Είναι άγνωστο ακόμα πώς επηρεάζει η συμπεριφορά των 

γονέων και η γονεϊκή αποδοχή τα ίδια τα παιδιά με ΔΑΦ σε άλλους τομείς της ανάπτυξής 

τους. Τα παιδιά με ΔΑΦ που δέχονται την αποδοχή των γονέων τους, ζουν σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον με συναισθηματική σταθερότητα και πιθανόν είναι πιο ικανά να διαχειρίζονται 

τις συναισθηματικές εντάσεις που μπορεί να βιώνουν, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.  

            Συμπερασματικά, στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες και αναφορές για 

την διαδικασία αποδοχής της διάγνωσης της ΔΑΦ από τους γονείς. Όλες αυτές οι έρευνες 

είναι προσανατολισμένες στην πλευρά των γονέων. Μελετούν και εξηγούν τις δυσκολίες που 

βιώνουν οι γονείς μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν στην αποδοχή του παιδιού τους. Δεν 
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υπάρχουν, όμως αρκετές έρευνες που να αναφέρουν τον αντίκτυπο της αποδοχής ή της 

απόρριψης των γονέων στα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά με ΔΑΦ είναι μία ομάδα παιδιών που 

δέχονται από πολλές πλευρές την απόρριψη και συχνά μπορεί να τη δέχονται και από τους 

γονείς τους. Σύμφωνα με τη θεωρία γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης, τα συναισθήματα 

αποδοχής ή απόρριψης που δέχονται τα παιδιά αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Είναι, 

λοιπόν, πιθανό, πολλές συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες να οφείλονται στο 

κατά πόσο οι γονείς τους κατάφεραν να αποδεχτούν το γεγονός ότι το παιδί τους βρίσκεται 

στο φάσμα του αυτισμού.  

             Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω τεκμηριώνεται η ανάγκη περεταίρω διερεύνησης 

του ζητήματος της γονεϊκής αποδοχής των παιδιών με ΔΑΦ, όχι μόνο από την οπτική των 

δυσκολιών των γονέων. Υπάρχει ανάγκη διερεύνησης των επιπτώσεων της γονεϊκής 

αποδοχής ή απόρριψης στις συμπεριφορές και στις δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ. 

            Στην παρούσα εμπειρική εργασία διερευνώνται οι απόψεις των γονέων για την 

αποδοχή από τους ίδιους των παιδιών τους με ΔΑΦ αλλά και την επίδραση που μπορεί να 

έχει η αποδοχή στην ανάπτυξη του παιδιού. Πιθανολογείται ότι δεν καταφέρνουν όλοι οι 

γονείς να αποδεχτούν την διαφορετικότητα του παιδιού τους. Αυτό μπορεί να επηρεάζει την 

αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Τα παιδιά με ΔΑΦ έχουν ποικίλα προβλήματα και 

δυσκολίες που πιθανόν επηρεάζονται από την αποδοχή που βιώνουν. Το αίσθημα της 

αποδοχής θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στην ανάπτυξη ενός παιδιού με ΔΑΦ, 

δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον έκφρασης και εξέλιξης.  
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Κεφάλαιο 5ο  

5. Μεθοδολογία έρευνας 

 

5.1 Σκοπός της έρευνας 

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, όταν μία οικογένεια αποκτά ένα παιδί με 

ΔΑΦ έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες δυσκολίες. Μία από αυτές είναι η δυσκολία  των 

γονέων να αποδεχτούν την διαφορετικότητα του παιδιού τους. Οι γονείς, στην προσπάθειά 

τους να αποδεχτούν το παιδί τους με ΔΑΦ, βιώνουν πληθώρα συναισθηματικών δυσκολιών 

(Γενά & Μπαλαμώτης, 2013), οι οποίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

διαμορφώνουν μία διαδικασία συναισθηματικών αλλαγών, που αποτελείται από 

συγκεκριμένα στάδια (Cunningham & Davis, 1985, όπ. αναφ. στη Γενά, 2017). Τα θετικά ή 

αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν και εκφράζουν οι γονείς προς τα παιδιά τους είναι 

ικανά να τα επηρεάσουν συναισθηματικά.  

            Σύμφωνα με τη θεωρία γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης, τα θετικά συναισθήματα των 

γονέων και η αποδοχή δημιουργεί ένα πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας προς τα παιδιά, 

ενώ η απόρριψη συνδέεται με την ανάπτυξη προβλημάτων συμπεριφοράς (Rohner, et al., 

2005). Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες που εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

το επίπεδο της γονεϊκής αποδοχής και τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑΦ 

επηρεάζουν τη συναισθηματική κατάσταση των γονέων (Lecavalier et al.,2006. Weiss et al., 

2012. Jones et al, 2014), ενώ υπάρχουν ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές που μελετούν το 

πώς επηρεάζει η γονεϊκή αποδοχή τα ίδια τα παιδιά με ΔΑΦ. Με βάση αυτά, κρίνεται 

αναγκαία η διερεύνηση των επιπτώσεων της γονεϊκής αποδοχής ή απόρριψης στις 

συμπεριφορές και στις δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ. 

            Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων 

πάνω στο ζήτημα της αποδοχής των παιδιών τους με ΔΑΦ, και κατά πόσο η αποδοχή που 

εκφράζουν συνδέεται με τα την ανάπτυξη του παιδιού τους.  
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5.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Με βάση το ερευνητικό πρόβλημα και το σκοπό της παρούσας μελέτης διατυπώνονται τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς την έννοια της αποδοχής;  

2. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των γονέων για τη σημασία της αποδοχής; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων ως προς τη συναισθηματική διαδικασία που 

οδηγεί στην γονεϊκή αποδοχή; 

4. Ποιες συναισθηματικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι γονείς στη διαδικασία αποδοχής 

του παιδιού τους με ΔΑΦ; 

5. Με ποιον τρόπο αντιλαμβάνονται και παρουσιάζουν οι γονείς την ιδιαιτερότητα των 

παιδιών τους με ΔΑΦ; 

6. Ποια είναι η σχέση που αναπτύσσουν οι γονείς με τα παιδιά τους με ΔΑΦ; 

7. Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουν οι γονείς τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις 

συμπεριφορές των παιδιών τους με ΔΑΦ; 

8. Σε ποιο βαθμό οι γονείς αποδέχονται τα παιδιά τους με ΔΑΦ;  

9. Με ποιον τρόπο εκφράζεται η συναισθηματική ζεστασιά των γονέων προς τα παιδιά 

με ΔΑΦ; 

10. Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων σχετικά με την επίδραση των συναισθημάτων 

αποδοχής στα παιδιά με ΔΑΦ; 

11. Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων ως προς τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη των παιδιών τους με ΔΑΦ; 

 

5.3 Ερευνητικός σχεδιασμός 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι ο σχεδιασμός 

μικτών μεθόδων και συγκεκριμένα η μέθοδος της τριγωνοποίησης. Ο σχεδιασμός μικτών 

μεθόδων (mixed methods research design) είναι μια διαδικασία συγκέντρωσης, ανάλυσης και 

ανάμειξης ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών και μεθόδων για την κατανόηση ενός 

ερευνητικού προβλήματος (Creswell & Plano Clark, 2007, όπ. αναφ. στο Creswell, 2016). Σε 

αυτού του είδους τον σχεδιασμό οι ποιοτικοί και ποσοτικοί μέθοδοι λειτουργούν 

συμπληρωματικά, προσφέροντας μια πληρέστερη ερευνητική προσέγγιση κατά τη συλλογή 

και την ανάλυση των δεδομένων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Έπιπλέον, ο συνδυασμός 
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ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων προσφέρει μία καλύτερη κατανόηση του ερευνητικού 

προβλήματος και των ερευνητικών ερωτημάτων από ότι κάθε μία από τις μεθόδους 

ξεχωριστά (Creswell, 2016).   

            Η τριγωνοποίηση θα μπορούσε να οριστεί ως η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων 

συλλογής δεδομένων στη μελέτη ορισμένων διαστάσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

(Cohen, 2007). Ο όρος τριγωνοποίηση (triangulation) προέρχεται από τη ναυτική 

στρατιωτική επιστήμη και αφορά την διαδικασία με την οποία οι ναυτικοί χρησιμοποιούν 

πολλαπλά σημεία αναφοράς για να εντοπίσουν την ακριβή θέση ενός αντικειμένου στη 

θάλασσα (Jick, 1979, όπ. αναφ. στο Creswell, 2016). Με τον ίδιο τρόπο στις κοινωνικές 

επιστήμες, η μέθοδος της τριγωνοποίησης αποτυπώνει και αναλύει την πολυπλοκότητα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, μελετώντας την από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες με τη 

χρήση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών δεδομένων (Cohen, 2007). Κατά τη διαδικασία 

της τριγωνοποίησης, αρχικά συλλέγονται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, στη συνέχεια 

αναλύονται και τα δύο σύνολα δεδομένων ξεχωριστά, έπειτα συγκρίνονται τα αποτελέσματα 

από την ανάλυση των δύο βάσεων δεδομένων και διατυπώνεται μία ερμηνεία για το αν τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή όχι μεταξύ τους (Creswell, 2016). Το πλεονέκτημα που 

προσφέρει η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ότι συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της κάθε μορφής 

δεδομένων, δηλαδή, τα ποσοτικά δεδομένα εξασφαλίζουν την γενικευσιμότητα, ενώ τα 

ποιοτικά δεδομένα προσφέρουν πληροφορίες σχετικές με το πλαίσιο ή το περιβάλλον 

(Creswell, 2016). 

 

5.4 Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 20 γονείς παιδιών που έχουν λάβει διάγνωση ΔΑΦ. Τα 

παιδιά φοιτούν σε νομό της νήσου Κρήτης. 

             Το δείγμα επιλέχθηκε με βάση τη δειγματοληψία χιονοστιβάδας ή αλυσιδωτή 

δειγματοληψία. Εφόσον το δείγμα αφορά γονείς παιδιών με ΔΑΦ και αποτελεί μία 

πληθυσμιακή ομάδα αρκετά περιορισμένη, ενώ υπάρχει ταυτοχρόνως δυσκολία εντοπισμού 

μεγάλου αριθμού μελών της, η δειγματοληψία χιονοστιβάδας θεωρήθηκε ο καταλληλότερος 

τρόπος επιλογής του δείγματος των συμμετεχόντων της έρευνας. Για το σκοπό αυτό το 

δείγμα επιλέχθηκε μέσω ενός Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό 

που δραστηριοποιείται στο νομό της Κρήτης όπου διεξήχθη η έρευνα. Ως εκ τούτου το 

μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων της έρευνας ανήκουν στον παραπάνω σύλλογο.  
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5.5 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Η μελέτη αφορά μια ποσοτική αλλά και ποιοτική διερεύνηση των απόψεων και των 

συναισθημάτων των ερωτηθέντων. Ως έρευνα, λοιπόν, μικτών μεθόδων, χρησιμοποιούνται 

τόσο εργαλεία συλλογής ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων. Για αυτόν τον λόγο στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιούνται τρία εργαλεία συλλογής δεδομένων εκ των οποίων το ένα 

αποτελεί εργαλείο συλλογής ποσοτικών δεδομένων ενώ τα δύο αποτελούν εργαλεία 

συλλογής ποιοτικών δεδομένων. Για τα ποσοτικά δεδομένα επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο 

και για τα ποιοτικά δεδομένα επιλέχτηκε η συνέντευξη και το ιχνογράφημα. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται 

εκτενώς στα υποκεφάλαια που ακολουθούν. 

 

5.5.1 Ερωτηματολόγιο 

Για την συλλογή ποσοτικών δεδομένων χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε γονέα το 

οποίο εξετάζει την γονεϊκή αποδοχή. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην 

ερευνητική διαδικασία αποτελεί το εργαλείο Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής (Parental 

Acceptance Questionnaire, 6 – PAQ), μεταφρασμένο στα ελληνικά (βλ. σχ. Παράρτημα 2). 

Το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής κατασκευάστηκε από τους Greene, Field, Fargo και 

Twohig (2015). Οι Greene και συνεργάτες (2015), ήθελαν να κατασκευάσουν ένα εργαλείο 

που να μετράει την ψυχολογική ευελιξία των γονέων. Σύμφωνα με τους Hayes, Luoma, 

Bond, Masuda &Lillis (2006), η ψυχολογική ευελιξία (psychological flexibility) είναι η 

ικανότητα της συνειδητής αντίληψης και επαφής με το παρόν και της δεδομένη χρονικής 

στιγμής όπως και των εσωτερικευμένων εμπειριών που συμβαίνουν αβίαστα, ενώ αναλόγως 

το πλαίσιο, αυτές μπορεί να παραμένουν ίδιες ή να αλλάζουν με βάση τις προσωπικές 

επιδιώξεις και αξίες. Η ψυχολογική ευελιξία αποτελεί μία εννοιολογική ομπρέλα, κάτω από 

την οποία βρίσκονται έξι διακριτές ψυχολογικές διαδικασίες: η αποδοχή, η ικανότητα 

διαχωρισμού – αποδέσμευσης από αρνητικές σκέψεις, εικόνες, μνήμες και γενικά ερεθίσματα 

που προκαλούν μία έντονα συναισθηματική κατάσταση (defusion ή cognitive defusion), το 

να είσαι παρών τη δεδομένη χρονική στιγμή, συγκεντρωμένος σε ό,τι συμβαίνει (being 

present), η αντίληψη του εαυτού μας σύμφωνα με το περιεχόμενο και την ουσία των 

σκέψεων μας διαχρονικά (self-as-context), οι αξίες, και τέλος το να βάζουμε στόχους 

σύμφωνα με τις αξίες μας και να δρούμε με βάση αυτούς τους στόχους (committed action) 

(Hayes et al., 2006).  
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            Το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής, λοιπόν, εξετάζει την ψυχολογική ευελιξία με 

βάση τις παραπάνω έξι ψυχολογικές διαδικασίες. Το εργαλείο είναι σε κλίμακα Likert 

τεσσάρων βαθμίδων (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3=Συμφωνώ, 4=Συμφωνώ 

απόλυτα) και αποτελείται από 18 ερωτήσεις, με τρεις ερωτήσεις να αντιπροσωπεύουν κάθε 

ψυχολογική διαδικασία. Υπάρχει αντίστροφη βαθμολόγηση για τις ερωτήσεις 1, 2, 5, 7, 10, 

15 και 18. Αθροίζοντάς τα, οι χαμηλότερες βαθμολογίες αντιστοιχούν σε υψηλά επίπεδα 

ψυχολογικής ευελιξίας, ενώ οι υψηλότερες βαθμολογίες αντιστοιχούν σε χαμηλά επίπεδα 

ψυχολογικής ευελιξίας (Greene et al., 2015). Η κάθε ψυχολογική διαδικασία αποτελείται από 

τρεις ερωτήσεις με τον εξής τρόπο: αποδοχή= ερωτήσεις 3, 12, 14. η ικανότητα διαχωρισμού 

– αποδέσμευσης= 6, 11, 16. το να είσαι παρών= 1, 8, 17. η αντίληψη του εαυτού μας= 4, 9, 

13. αξίες= 5, 10, 18. το να βάζουμε στόχους σύμφωνα με τις αξίες μας = 2, 7, 15 (Greene et 

al., 2015). 

            Για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο ξεχωριστά 

εργαλεία: η συνέντευξη και το ιχνογράφημα. 

 

5.5.2 Συνέντευξη 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα κρίθηκε καταλληλότερη η χρήση μιας προσωπικής 

ημιδομημένης συνέντευξης. Η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η συνέντευξη που 

πραγματοποιήθηκε αποτελείται από τις κύριες ερωτήσεις, οι οποίες βασίζονται σε 

θεματικούς άξονες. Οι θεματικοί άξονες είναι οι εξής:  

 Χαρακτηριστικά – ιδιαιτερότητες του παιδιού 

 Συναισθήματα για τη διάγνωση 

 Αποδοχή του παιδιού και διαδικασία αποδοχής 

 Δυσκολίες για την αποδοχή 

 Αντιδράσεις γονέων και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 

 Ανάπτυξη του παιδιού 

 Σημασία της αποδοχής για τα παιδιά 

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα στη χρήση μια ημιδομημένης συνέντευξης. Ο 

συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρέχει ευελιξία: α) ως προς την τροποποίηση του 

περιεχομένου των ερωτήσεων, β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποιον από τους θεματικούς 

άξονες, όπως οι αντιδράσεις των γονέων και η αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, με 

συμμετέχοντες που φαίνονται πρόθυμοι να δώσουν επιπλέον πληροφορίες, γ) ως προς τη 
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σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και δ) ως προς την πρόσθεση ή αφαίρεση 

ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Επομένως, υπάρχει ευελιξία 

μεταξύ των ερωτήσεων και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν όπως 

θέλουν σε αυτές. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένη 

μορφή ή έκταση, ούτε είναι καθοδηγούμενες. Επιπλέον, μέσω της ημιδομημένης 

συνέντευξης δίνεται η δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες (Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015). Η συνέντευξη μπορεί να πάρει τη μορφή συζήτησης έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να νιώσουν άνεση και ασφάλεια. Η ημιδομημένη συνέντευξη προσφέρει 

δυνατότητες διερεύνησης σε βάθος των αντιλήψεων, των απόψεων και των αξιών των 

ερωτηθέντων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι ερωτήσεις της συνέντευξης έχουν στόχο να 

δώσουν το έναυσμα στους συμμετέχοντες να ανοιχτούν και να μιλήσουν πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα έχοντας την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους ελεύθερα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 

συμπληρωματικών ερωτήσεων, οι οποίες τίθενται εφόσον κριθεί απαραίτητο, και εάν ο 

ερωτώμενος δεν τις έχει απαντήσει ήδη από την κύρια ερώτηση.   

            Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω η συνέντευξη αποτελείται από τις εξής 

ερωτήσεις: 

1. Μπορείτε να περιγράψετε το παιδί σας;  

(Συμπληρωματικά σε δεύτερο χρόνο και εφόσον δεν έχουν ήδη απαντηθεί από την 

αρχική ερώτηση:  Ποιες είναι οι δυνατότητες του; Ποιες οι αδυναμίες του; Τι 

δυσκολίες αντιμετωπίζει;) 

2. Πως αντιδράσατε όταν πρωτομάθατε για τη διάγνωση του παιδιού σας; 

(Συμπληρωματικά: Ποια ήταν τα συναισθήματά σας; Πως εξελίχθηκαν αυτά τα 

συναισθήματα τα επόμενα χρόνια;) 

3. Θεωρείτε ότι έχετε αποδεχτεί την εικόνα του παιδιού σας;  

4. Ποια θεωρείτε ότι είναι η συναισθηματική διαδικασία μέχρι την αποδοχή; 

5. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας 

γονιός στη διαδικασία αποδοχής του παιδιού του; 

6. Με ποιον τρόπο εκφράζετε ως γονιός την αποδοχή απέναντι στο παιδί σας; 

7. Με ποιον τρόπο αντιδράτε και αντιμετωπίζετε τις δύσκολες καταστάσεις (πχ. κρίσεις, 

ιδιαίτερες ρουτίνες) που μπορεί να προκύψουν;  

(Ποια είναι τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια των καταστάσεων αυτών;) 

8. Μπορείτε να περιγράψετε την ανάπτυξη του παιδιού σας μέχρι τώρα; (Τι θεωρείτε ότι 

έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξή του;) 
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9. Θεωρείται σημαντική την αποδοχή του παιδιού σας; Γιατί; (Πως πιστεύετε ότι 

επηρεάζουν το παιδί σας τα συναισθήματά της αποδοχής;) 

 

            Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης καταγράφονται σύντομες σημειώσεις με κάποια 

στοιχεία από τις απαντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και ανάλογα με τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων, μπορεί να γίνουν επιπλέον ερωτήσεις αποσαφήνισης, για να 

ληφθούν περισσότερες πληροφορίες. Τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να είναι: «Μπορείτε να μας 

εξηγήσετε την απάντησή σας περισσότερο;» ή «Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες 

λεπτομέρειες για αυτό;». 

 

5.5.3 Ιχνογράφημα 

Ένα ακόμη εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα ήταν το ιχνογράφημα. Γενικότερα, το ιχνογράφημα χρησιμοποιείται ως προβολικό 

μέσο, και συχνά ως διαγνωστικό εργαλείο είτε με τα τεστ επιπέδου και ικανότητας είτε με τα 

τεστ προσωπικότητας (Μπέλλας, 1996). Στην παρούσα έρευνα, έπειτα από τη χρήση του 

ερωτηματολογίου και της συνέντευξης θεωρήθηκε χρήσιμο να ζητηθεί από τους γονείς ένα 

ιχνογράφημα βασισμένο στο ελεύθερο σχέδιο, ως τεστ προσωπικότητας, με θέμα «Η 

αποδοχή των γονέων για το παιδί με ΔΑΦ και η μεταξύ τους σχέση». Κάθε γονιός κλήθηκε 

να κάνει μία ζωγραφιά με βάση αυτό το θέμα χρησιμοποιώντας μία κόλλα χαρτί και 

οποιοδήποτε είδος γραφικής ύλης της αρεσκείας του.  

            Σύμφωνα με τον Piaget (1959), όπως αναφέρεται στο Μπέλλας (1996), το 

ιχνογράφημα αποτελεί μια από τις μορφές της συμβολικής λειτουργίας. Ως προβολικό μέσο 

φέρεται ως σημείο, ίχνος και δείκτης μιας ψυχικής πραγματικότητας, που δεν είναι άμεσα 

προσιτή, το σχέδιο γίνεται αντικείμενο ερμηνείας, γιατί αυτό που αποκτά σημασία δεν είναι 

πια η ίδια η γραφική, αλλά το τι δηλώνει το νόημα στο οποίο παραπέμπει  (Βαλασίδου & 

Σαγιά, 2009).  Αποκρυσταλλώνει μέσα του ορισμένες απόψεις  της προσωπικότητας που 

προέρχονται είτε από τα ανώτερα είτε από τα εντελώς βαθύτερα στρώματά της (Μπέλλας, 

1996).  

             Πιο αναλυτικά, το ιχνογράφημα, ως τρόπος έκφρασης, ανακλά μια προβολή των 

παρωθητικών και συναισθηματικών καταστάσεων του ατόμου (Μπέλλας, 1996). Το σχέδιο 

επιτρέπει την πρόσβαση στην προσωπικότητα του δημιουργού του, επειδή ακριβώς αποτελεί 

ένα προνομιακό τόπο προβολής (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). Ο όρος προβολή έχει υιοθετηθεί 

τόσο από την ψυχολογία όσο και από την ψυχανάλυση (Μπέλλας, 1996). Στην ψυχανάλυση, 
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η προβολή αποτελεί βασικό μηχανισμό άμυνας του Εγώ, ενώ συνδέεται άμεσα με το ρόλο 

και τη φύση του ασυνειδήτου (Μπέλλας, 1996). 

             Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω οι γονείς μπορούν να εκφράσουν πηγαία και με απλό 

τρόπο τα αισθήματα της αποδοχής που τρέφουν για το παιδί τους αλλά και τη σχέση τους με 

αυτό.  

 

5.6 Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, ήταν απαραίτητο, σε πρώτη φάση, να 

εξασφαλιστεί η κατάλληλη άδεια από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η έρευνα διεξήχθη στο νομό 

Ρεθύμνου Κρήτης. Σε δεύτερη φάση, ήταν απαραίτητο να εντοπιστούν γονείς οι οποίοι είναι 

πρόθυμοι να συμμετέχουν στην έρευνα. Το δείγμα αφορά γονείς παιδιών με ΔΑΦ, μία 

πληθυσμιακή ομάδα αρκετά περιορισμένη. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίστηκε δυσκολία 

εντοπισμού μεγάλου αριθμού μελών της. Για το σκοπό αυτό, έγινε μια πρώτη επικοινωνία με 

το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Μέσω του 

συλλόγου εντοπίστηκε και το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων της έρευνας. Σε τρίτη 

φάση οργανώθηκαν ραντεβού με τον κάθε γονιό ξεχωριστά. Έπειτα έπρεπε να οριστεί το 

μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη. Κρίθηκε αναγκαίο το μέρος διεξαγωγής 

ολόκληρης της διαδικασίας να είναι κατάλληλο για τέτοιου είδους περιστάσεις, να είναι 

ήσυχο και οι συμμετέχοντες να νιώθουν οικεία.  

            Αρχικά δόθηκε στους γονείς το εργαλείο Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής προς 

συμπλήρωση. Στη συνέχεια, ζητήθηκε άδεια μαγνητοφώνησης της συζήτησης, ξεκίνησε η 

διαδικασία της συνέντευξης και ακολούθησε το ιχνογράφημα. Επειδή η συνέντευξη έχει ημι-

δομημένη μορφή, έπαιρνε  τη μορφή συζήτησης ενώ, υπήρχε η δυνατότητα εναλλαγής της 

σειράς των ερωτήσεων ανάλογα με τη ροή της συζήτησης με τους συμμετέχοντες. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στους γονείς να ολοκληρώσουν τις 

απαντήσεις τους. Στο ιχνογράφημα ζητήθηκε από τον κάθε γονέα να δώσει μερικές 

πληροφορίες για τη ζωγραφιά του ή να εξηγήσει τι είναι αυτό που ζωγραφίζει αλλά και ποια 

η σημασία του. Η συνέντευξη αλλά και η διαδικασία ολοκλήρωσης του ιχνογραφήματος 

μαγνητοφωνήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος.  
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5.7 Ηθική και δεοντολογία της έρευνας 

Κατά την διεξαγωγή έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες είναι σημαντικό η διαδικασία που 

ακολουθείται να διέπεται από βασικούς κανόνες δεοντολογίας της έρευνας. Η ηθική και η 

δεοντολογία αποτελούν οργανικό μέρος της ερευνητικής διαδικασίας, μέσα από το οποίο 

προκύπτουν κοινωνικά και επιστημονικά παραδεκτά και ενδεδειγμένα μέσα διερεύνησης για 

την επίτευξη των ερευνητικών σκοπών (Ιωσηφίδης, 2008). Οι βασικότερες αρχές 

δεοντολογίας που ακολουθούνται κατά την ερευνητική διαδικασία είναι: (1) η 

πληροφορημένη συγκατάθεση, (2) η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα και (3) η προστασία 

από ενδεχόμενη βλάβη στην έρευνα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

            Η πληροφορημένη συγκατάθεση στην έρευνα είναι μία από τις σημαντικότερες αρχές 

και αναφέρεται στην υποχρέωση του ερευνητή να διαθέσει το σύνολο των πληροφοριών που 

σχετίζονται με το ερευνητικό εγχείρημα στους συμμετέχοντες σε αυτό (Ιωσηφίδης, 2008). Ο 

ερευνητής οφείλει να συστήνεται και να προσδιορίζει το σκοπό της έρευνάς του, καθώς και 

να ενημερώσει για τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Η συμμετοχή των ατόμων στην έρευνα πρέπει να είναι ελεύθερη και εθελοντική και όχι να 

προκύπτει από καταναγκασμό και εξαπάτηση (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

            Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εφαρμόζεται ανωνυμία και εμπιστευτικότητα κατά τη 

διεξαγωγή έρευνας. Ο ερευνητής οφείλει να σεβαστεί το δικαίωμα των συμμετεχόντων στην 

έρευνα να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες οι οποίες είναι προσωπικές ή προσδιοριστικές 

της ταυτότητάς τους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι ερωτώμενοι μπορεί να κληθούν να 

αποκαλύψουν στοιχεία της προσωπικής του ζωής που δύσκολα θα δημοσιοποιούσαν 

επώνυμα. Οπότε για την προστασία των συμμετεχόντων της έρευνας αποκρύπτονται οι 

πληροφορίες που τους καθιστούν αναγνωρίσιμους από άλλους και δεν παρουσιάζονται τα 

ονόματά τους (Traianou, 2014). 

            Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύονται 

οι συμμετέχοντες από οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο ή ενδεχόμενη βλάβη. Οι κίνδυνοι αυτοί 

μπορεί να είναι φυσικοί-σωματικοί, όπως ένα ατύχημα, ψυχολογικοί, όπως η πρόκληση 

έντονου συναισθηματικού στρες, ενδεχόμενη αρνητική επίδραση στην αυτοεκτίμηση του 

ατόμου ή των διαπροσωπικών και κοινωνικών του σχέσεων (Traianou, 2014). Οι 

πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί κάποιες φορές να είναι πολύ προσωπικές ή και έντονα 

συναισθηματικά φορτισμένες, και η αποκάλυψή τους από τον συμμετέχοντα ενδέχεται να 

του προκαλέσει έντονη αναστάτωση, ενόχληση, θυμό, ενοχή ή θλίψη (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). 
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Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω αλλά και με βάση το πρωτόκολλο της συνέντευξης (βλ. σχ. 

Παράρτημα 3), κατά την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκαν οι 

προαναφερόμενες αρχές. Αρχικά, ενημερώθηκε ο κάθε γονέας για το θέμα και το σκοπό της 

έρευνας αλλά και για τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, έγινε σαφές 

ότι η συμμετοχή των γονέων στην έρευνα είναι εθελοντική καθώς και ότι οι απαντήσεις τους 

είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνα. 

Τέλος, λόγω της φύσης του θέματος, υπήρχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, οπότε και 

υπήρχε και η δυνατότητα ολιγόλεπτης διακοπής της συνέντευξης δίνοντας χρόνο στους 

συμμετέχοντες να νιώθουν άνεση και ηρεμία με τη διαδικασία. 

 

5.8  Ανάλυση δεδομένων 

5.8.1 Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων και της καταχώρησής τους στο 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS (έκδοση 21), πραγματοποιήθηκε έλεγχος εάν υπάρχουν κενές ή 

λανθασμένες παρατηρήσεις σε όλες τις προτάσεις-ερωτήσεις του εργαλείου. Ο έλεγχος 

έδειξε πως δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. 

            Το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής, εξετάζει την ψυχολογική ευελιξία με βάση 

έξι ψυχολογικές διαδικασίες. Για την παρούσα έρευνα, αξιοποιούνται μόνο οι μεταβλητές 

που αποτελούν τη ψυχολογική διαδικασία της αποδοχής. Η αποδοχή αποτελείται από τις 

ερωτήσεις 3, 12 και 14 του ερωτηματολογίου. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε 

διαδικασία μετασχηματισμού (Compute) των αρχικών δεδομένων των παραπάνω 

ερωτήσεων, δημιουργώντας την μεταβλητή της αποδοχής. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 

περιγραφική στατιστική ανάλυση της συγκεκριμένης μεταβλητής. 

 

5.8.2 Θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων 

Η ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της 

θεματικής ανάλυσης. Η θεματική ανάλυση αποτελεί μία μέθοδο συστηματικής αναγνώρισης, 

οργάνωσης και κατανόησης επαναλαμβανόμενων μοτίβων νοήματος εντός ενός συνόλου 

δεδομένων (Braun & Clarke, 2012, όπ. αναφ. στο Τσιώλης, 2018). Η θεματική ανάλυση 

πραγματοποιείται σε στάδια, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. 

            Μετά το πέρας της συνέντευξης, ακολουθεί η μετεγγραφή των πληροφοριών της 

συνέντευξης. Όλες οι μαγνητοφωνημένες απαντήσεις μεταφέρονται σε γραπτό κείμενο. Η 
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μετεγγραφή είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για τον ερευνητή έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιήσει όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης 

(Τσιώλης, 2018). Παράλληλα χρησιμοποιείται και ένα σύστημα σημειογραφίας, το οποίο 

αποτυπώνει σημαντικές παραγλωσσικές εκδηλώσεις, όπως οι παύσεις, ο επιτονισμός και 

άλλες πληροφορίες εκτός ομιλίας (Τσιώλης, 2018). Στη συνέχεια, γίνεται προσεκτική 

ανάγνωση των κειμένων. Κατά την ανάγνωση γίνεται εντοπισμός και συγκέντρωση των 

αποσπασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ερευνητικό ερώτημα.  

            Το επόμενο στάδιο για την ανάλυση των δεδομένων είναι η κωδικοποίηση. Κατά την 

κωδικοποίηση, εντοπίζεται το νόημα που εκφράζεται από τις απαντήσεις και δίνεται ένας 

εννοιολογικός προσδιορισμός, ο οποίος ονομάζεται κωδικός. (Τσιώλης, 2018). Οι κωδικοί 

αποδίδουν το νόημα ενός κειμένου ή ονοματίζουν ένα χαρακτηριστικό (Braun & Clarke, 

2012, όπ. αναφ. στο Τσιώλης, 2018). Τα κείμενα των συνεντεύξεων χωρίζονται σε επιμέρους 

τμήματα ή αποσπάσματα και τα δεδομένα οργανώνονται με βάση ένα σταδιακά 

διαμορφούμενο κοινό σύστημα κωδικών (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η διαδικασία της 

κωδικοποίησης είναι συστηματική και οι κωδικοί περιεκτικοί (Τσιώλης, 2018).  

            Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία μετάβασης από τους κώδικες στα θέματα. 

Τα θέματα είναι εννοιολογικές κατασκευές πιο αφηρημένες και γενικές από τους κωδικούς, 

προκύπτουν από την επεξεργασία, τη σύγκριση, τη συγχώνευση των κωδικών και 

αντιστοιχούν σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο νοήματος (Τσιώλης, 2018). Κάποιοι αρχικοί 

κωδικοί μπορεί να σχηματίσουν κύρια θέματα, ενώ άλλοι υποθέματα ή υποκατηγορίες (Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015). Τα θέματα, ουσιαστικά, είναι εννοιολογικές οντότητες και μπορούν να 

λειτουργήσουν ως απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα (Τσιώλης, 2018).   

            Τέλος, γίνεται παρουσίαση των θεμάτων και των ευρημάτων. Κατά την παρουσίασή 

των θεμάτων, παρατίθενται και αποσπάσματα από τα κείμενα των συνεντεύξεων (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015).  

 

5.8.3 Ερμηνεία ιχνογραφημάτων 

Μετά τη θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων ακολουθεί η ερμηνεία των ιχνογραφημάτων. 

Η αποκωδικοποίηση του ιχνογραφήματος αποφέρει συμβολικές πληροφορίες σχετικά με τη 

σωματοψυχική κατάσταση του ατόμου (Μπέλλας, 1996) και εξαρτάται από το πλαίσιο 

αναφοράς μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). 

            Η κατανόηση της βαθύτερης σημασίας ενός ιχνογραφήματος ακολουθείται 

συγκεκριμένους τρόπους ερμηνείας. Η ερμηνεία αφορά ένα σύνολο από συσχετισμούς 

ανάμεσα στα φανερά στοιχεία του ιχνογραφήματος και στην ψυχολογική πραγματικότητα 
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του ατόμου (Μπέλλας, 1996). Οι περισσότεροι τρόποι ερμηνείας αναφέρονται στο παιδικό 

ιχνογράφημα. Παρόλα αυτά, η ερμηνεία γενικότερα ενός ιχνογραφήματος μπορεί να 

βασιστεί σε συγκεκριμένους γενικούς άξονες: (1) η εκτίμηση των σχέσεων χώρου, (2) το 

θέμα και (3) το χρώμα (Μπέλλας, 1996. Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). Είναι, ουσιαστικά, μια 

δομική ανάλυση του σχεδίου, που έχει σκοπό να απομονώσει όλες εκείνες τις ενδείξεις, οι 

οποίες θεωρούνται άμεσα σημαντικές από τον παρατηρητή (Μπέλλας, 1996). 

            Η εκτίμηση των σχέσεων χώρου αναφέρεται στη θέση του σχεδίου στο φύλλο. Το 

φύλλο χωρίζεται με τη βοήθεια ενός οριζόντιου άξονα και ενός κάθετου άξονα σε 4 μέρη. 

Σύμφωνα με τους Μπέλλας (1996) και Βαλασίδου και Σαγιά (2009) η ζώνη του πάνω μέρους 

είναι η ζώνη της πνευματικότητας. Η κατώτερη ζώνη καλύπτει τις υποσυνείδητες και 

ασυνείδητες ορμές. Η αριστερή πλευρά της σελίδας συνδέεται με την εσωστρέφεια, ενώ η 

δεξιά συνδέεται με την εξωστρέφεια. 

            Όσον αφορά το θέμα, ένα ιχνογράφημα μπορεί να αποτελεί μια ανάμνηση, να 

αποτυπώνει μια υποθετική ή φανταστική κατάσταση, να αναπαριστούν καταστάσεις ή 

αντικείμενα, ενώ γενικότερα κάθε διαφορετικό περιεχόμενο μιας ζωγραφιάς αποτελεί μια 

ξεχωριστή ιστορία ή διήγηση (Μπέλλας, 1996).  

            Όσον αφορά το χρώμα στα ιχνογραφήματα, η απουσία χρώματος θεωρείται ένδειξη 

«συναισθηματικού κενού», ενώ αντίθετα η «αρμονική» του ένταξη στο σχέδιο αποτελεί 

ένδειξη καλής ισορροπίας (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). Κάθε χρώμα έχει διαφορετική 

προβολική σημασία σύμφωνα με την παρακάτω σύντομη ανάλυση. Το κόκκινο είναι το 

σύμβολο της ζωής, εκφράζει τα συναισθήματα, την αγάπη στο επίπεδο των αισθήσεων, το 

πάθος, τις έντονες παρορμήσεις. Το κίτρινο είναι το χρώμα της διανόησης, της διάνοιας, της 

ανώτερης ευφυΐας, της σκέψης, του πνεύματος. Το πράσινο δηλώνει κοινωνικότητα, 

ευαισθησία και ψυχολογική επαφή. Το μπλε φανερώνει ησυχία, ειρήνη, πίστη, αλήθεια και 

επιδρά χαλαρωτικά. Το πορτοκαλί δηλώνει εξωστρέφεια. Το λευκό είναι σύμβολο 

αγνότητας, καθαρότητας και αθωότητας. Το μαύρο εκφράζει θλίψη, απώλεια, μελαγχολία, 

φόβο (Μπέλλας, 1996. Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). 

            Σε κάθε ιχνογράφημα, η μορφή και το περιεχόμενο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

(Μπέλλας, 1996). Δεν αρκεί η απλή ερμηνεία μεμονωμένων σχημάτων ή χρωμάτων χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της ίδιας της ζωγραφιάς. Η ερμηνεία του κάθε στοιχείου 

συμπληρώνει και υποβοηθάει τις ερμηνείες των υπόλοιπων στοιχείων. Με βάση, λοιπόν, τα 

παραπάνω, η ερμηνεία θα γίνει για κάθε ένα ιχνογράφημα ξεχωριστά και θα ακολουθεί 

συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά θα αναφέρεται το μέγεθος της ζωγραφιάς και τη τοποθέτησή 

της στη σελίδα. Έπειτα, θα γίνεται περιγραφή του σχεδίου, των σχημάτων και των 
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χρωμάτων. Με βάση αυτά, θα ακολουθεί μία ερμηνευτική κατεύθυνση του ιχνογραφήματος. 

Τέλος, με βάση το πλαίσιο αναφοράς μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το ιχνογράφημα, η 

ερμηνεία συνδυαστικά με τις πληροφορίες που δίνουν οι συμμετέχοντες, οδηγούν σε 

ορισμένο συμπέρασμα που προκύπτει από το κάθε ιχνογράφημα αναφορικά με το θέμα της 

έρευνας. Συμπληρωματικά, θα παρατίθενται οι πληροφορίες των συμμετεχόντων.  
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Κεφάλαιο 6ο  

6. Αποτελέσματα  

 

6.1 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

 

Με  βάση την περιγραφική στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην μεταβλητή της 

αποδοχής, παρουσιάζονται τα παρακάτω αποτελέσματα.  

            Σύμφωνα με τον Πίνακα 1., φαίνεται ότι οι απαντήσεις των γονέων είναι θετικές ως 

προς την αποδοχή, εφόσον η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη του 6. Διαιρώντας την τυπική 

απόκλιση με τη μέση τιμή μπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής μεταβλητότητας, όπου στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι 26,84%. Επειδή ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι 

μεγαλύτερος του 10%, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το δείγμα δεν είναι ομοιογενές. Οι 

βαθμολογίες των γονέων έχουν ελάχιστη τιμή 4 και μέγιστη τιμή 10, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα εύρος τιμών 6. Η δεσπόζουσα τιμή, δηλαδή, η πιο συχνή βαθμολογία των 

γονέων για την αποδοχή, ήταν  το 6.  

Στατιστικά μέτρα Τιμές 

Μέση τιμή 6,65 

Διάμεσος 6,00 

Δεσπόζουσα τιμή 6 

Τυπική απόκλιση 1,785 

Διακύμανση 3,187 

Εύρος τιμών 6 

Ελάχιστη τιμή 4 

Μέγιστη τιμή 10 

Πίνακας 1. Στατιστικά μέτρα για την μεταβλητή Αποδοχή  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2., για την μεταβλητή της αποδοχής, 3 από τους 20 

γονείς (15%) βαθμολόγησαν την αποδοχή τους με  4, 2 γονείς (10%) βαθμολόγησαν με 5, 6 

γονείς (30%) βαθμολόγησαν με 6, 1 γονέας (5%) βαθμολόγησε με 7, 5 γονείς (25%) 

βαθμολόγησαν με 8, 2 γονείς (10%) βαθμολόγησαν με 9 και τέλος, 1 γονέας (5%) 

βαθμολόγησε με 10.  
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Συχνότητες για τη μεταβλητή Αποδοχή 

 
Απόλυτη 

Συχνότητα 
Ποσοστό 

Σχετική 

Συχνότητα 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Έγκυρες 

τιμές 

4 3 15,0 15,0 15,0 

5 2 10,0 10,0 25,0 

6 6 30,0 30,0 55,0 

7 1 5,0 5,0 60,0 

8 5 25,0 25,0 85,0 

9 2 10,0 10,0 95,0 

10 1 5,0 5,0 100,0 

Σύνολο 20 100,0 100,0  
Πίνακας 2. Συχνότητες για τη μεταβλητή Αποδοχή 

            Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία της μεταβλητής, τόσο μεγαλύτερο είναι και το 

επίπεδο αποδοχής των γονέων. Η χαμηλότερη διαθέσιμη βαθμολογία για τη μεταβλητή είναι 

το 3, ενώ η διαθέσιμη υψηλότερη βαθμολογία είναι το 12. Από τους παραπάνω πίνακες, 

φαίνεται ότι κανένας γονιός δεν έχει τις συγκεκριμένες βαθμολογίες, οι οποίες σύμφωνα με 

το ερωτηματολόγιο δηλώνουν τα κατώτερα και ανώτερα, αντίστοιχα, επίπεδα αποδοχής. Οι 

γονείς κυμαίνονται ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα, με πιο συχνά συναντώμενη βαθμολογία 6. 

Η αμέσως πιο συχνά συναντώμενη βαθμολογία φαίνεται να είναι το 8.  

 

6.2 Αποτελέσματα συνεντεύξεων 

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων οργανώνονται και δημιουργούνται 

τα θέματα. Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά σε όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων στις συνεντεύξεις για κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά. 

 

6.2.1 Ερώτηση 1η : Μπορείτε να περιγράψετε το παιδί σας;   

(Συμπληρωματικά σε δεύτερο χρόνο και εφόσον δεν έχουν ήδη απαντηθεί από την αρχική 

ερώτηση:  Ποιες είναι οι δυνατότητες του; Ποιες οι αδυναμίες του; Τι δυσκολίες 

αντιμετωπίζει;) 

Σε αυτήν την ερώτηση ο κάθε γονιός έδωσε μια ξεχωριστή περιγραφή για το παιδί του. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πληροφορίες που έχουμε λάβει από τη συνολική απάντηση του κάθε 

γονιού και μπορούμε να τις συνοψίσουμε στα παρακάτω. Μετά την εκφώνηση της ερώτησης, 

οι περισσότεροι γονείς (16 από τους 20) είχαν άμεση θετική αντίδραση. Ξεκίνησαν να 
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παρουσιάζουν τα θετικά στοιχεία του παιδιού τους και άρχισαν να δίνουν πληροφορίες για τα 

καλά στοιχεία του χαρακτήρα ή τις δυνατότητες του παιδιού. Η θετική τους αντίδραση, πέρα 

από το περιεχόμενο της απάντησής τους, ήταν εμφανής από τις εκφράσεις του προσώπου 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απάντηση του γονέα 19: 

Γ19: «Ψάχνω τώρα να στο περιγράψω. Μία λέξη θα σου πω και μετά θα στο αναλύσω. Για 

μένα ο Π. είναι η ευλογία μες στο σπίτι. Είναι αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει σκεφτεί 

ποτέ αρνητικά για κάποιον. Είναι ένα αγνό παιδί, δεν... Και νιώθω, όσο παράξενο σου 

φαίνεται, ευλογημένοι σαν οικογένεια που έχουμε ένα άτομο χωρίς να έχει κάνει αμαρτίες, 

χωρίς να... Τόσο καθαρό,  τόσο αγνό. Αυτό. Είναι πάρα πολύ αγαθός, δεν πειράζει, δεν είναι 

επιθετικός καθόλου. Και λόγω του ύψους του το λέω και αγαθό γίγαντα. Λόγω του ύψους του 

(γέλιο). Είναι ήρεμος … Είναι ένα παιδί που... Νιώθει καλά.». 

Ελάχιστοι γονείς (3 από τους 20) ξεκίνησαν μιλώντας για τα αρνητικά χαρακτηριστικά του 

παιδιού τους. Οι γονείς αυτοί έδωσαν ελάχιστες θετικές πληροφορίες για το παιδί τους, ενώ 

συνολικά η απάντησή τους ήταν προσανατολισμένη στις δυσκολίες και στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απάντηση του γονέα 18:  

Γ18: «Ο Φ. είναι 22 ετών, έχει αυτισμό, σοβαρό αυτό που λέμε είναι χαμηλής 

λειτουργικότητας, δεν έχει λόγο, δεν πηγαίνει μόνος του στην τουαλέτα, φοράει πάνα. 

Επομένως έχει πάρα πολλή ανάγκη την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου είτε πρόκειται 

για το φαγητό του είτε πρόκειται για την ατομική του υγιεινή … έχει μάλλον έντονα 

στερεοτυπίες … του αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνει και να πίνει καφέ. Σε σημείο όμως που 

πολλές φορές αυτό γίνεται εμμονή … όταν δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτές του τις εμμονές 

ή τις στερεοτυπίες ο ίδιος γίνεται πολύ επίμονος και μπορεί να γίνει και επιθετικός … είχε 

και έχει διατροφικές διαταραχές … είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο για εμάς να ελέγξουμε 

διότι ο ίδιος έχει μία τάση συνεχώς κάθε μία ώρα να τρώει κάτι έστω και λίγο...». 

            Επιπλέον, οι γονείς, ανάλογα με τις απαντήσεις τους, μπορούν να χωριστούν σε 2 

κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι γονείς (13 από τους 20) που έδωσαν αρκετές 

πληροφορίες για το παιδί τους. Η άλλη κατηγορία είναι οι γονείς (7 από τους 20) που έδωσαν 

περιορισμένες πληροφορίες, ακόμα και μετά από παρότρυνση.  

            Μερικοί από τους γονείς που έδωσαν αρκετές και ικανοποιητικές πληροφορίες για το 

παιδί τους, παρουσιάζουν ανάμεικτα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του παιδιού. 

Αναφέρουν πληροφορίες και για τις δυνατότητες αλλά και για τις δυσκολίες στον ίδιο βαθμό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απάντηση του γονέα 4: 

Γ4: «Έχει πολλά. Είναι ένα παιδί που έχει, είχε κινητικά προβλήματα, περπατάει, όμως, 

κατάφερε να περπατήσει αργά. Δεν μιλάει, γιατί έχει υποστεί ένα σοκ πολύ μικρός στο 
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χειρουργείο καρδιάς που έκανε. Έχει μάθει και επικοινωνεί με τα χέρια, επικοινωνεί με τη 

μουσική, με το ηχόχρωμα της φωνής του, το οποίο πλέον τα τελευταία τρία χρόνια 

τραγουδάει. Αν θέλει κάτι μας το δείχνει με τα χεράκια του και με αυτά, έχουμε βρει τους 

κώδικες μας επικοινωνίας με τα μάτια περισσότερο και πειθαρχεί στη φωνή μου στις απλές 

κουβέντες πώς θα του πω.». 

Κάποιοι γονείς έδωσαν περισσότερες θετικές πληροφορίες και ελάχιστες έως καθόλου 

αρνητικές. Αφιέρωσαν αρκετό χρόνο να περιγράψουν τα θετικά γνωρίσματα και τις 

δυνατότητες, ενώ απέφυγαν να μιλήσουν αναλυτικά για τις δυσκολίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η απάντηση του γονέα 2:  

Γ2: «Είναι 18μιση ετών, μη λεκτική αλλά πολύ επικοινωνιακή, είναι τρυφερό παιδί, αρκετά 

πεισματάρα σε αυτό που θέλει να επιτύχει και αγαπησιάρα, αρέσει στον κόσμο, πάντα τη 

βλέπουνε με συμπάθεια και αγάπη γιατί το βγάζει αυτό, τη συμπαθείς όταν τη βλέπεις. Είναι 

πολύ ήσυχη, peaceful … διεκδικεί αυτά που θέλει … έχει σε μερικά πράγματα δεξιότητες, 

έτσι όπως στην επικοινωνία, στην παρέα, στο να φέρνει τους άλλους κοντά της. Ντάξει έχει 

και δυσκολίες βέβαια, γιατί δεν είναι λεκτική, οπότε πολλές φορές μπορεί να απομονωθεί 

από μία ομάδα αν δεν έχει το κατάλληλο πρόσωπο να την συνοδεύσει.». 

            Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν οι περιπτώσεις δύο γονέων που μαζί με τις πληροφορίες 

που αφορούσαν την ερώτηση που τους έγινε, έκαναν εκτεταμένη αναφορά της προσπάθειας 

και ενασχόλησής τους με το παιδί, όπως και αναφορά των θεραπειών που έχει κάνει το παιδί 

με στόχο τη βελτίωσή του. Ο γονέας 11 αναφέρει:  

Γ11: «Της κάναμε κάποια προγράμματα πρώιμης παρέμβασης από τριών χρόνων, τεσσάρων 

αρχίσαμε. Της κάναμε PECS, ας πούμε ότι μέσα από το PECS,  ενώ έδειχνε μόνο τις κάρτες, 

ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας, πέρα από αυτό, ας πούμε αυτή είχε καταφέρει να συνδυάζει 

τα γράμματα, ένα πράγμα δηλαδή που το κάναμε εμείς μετά επί τούτου, αλλά αυτή το είχε 

κάνει από μόνη της και διάβαζε … Τελικά όταν γύρω στα 10 κάναμε, πήγαμε σε ένα κέντρο 

στην Ιταλία και κάναμε ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, που αυτό τη βοήθησε να διαβάζει και 

να γράφει.» 

Ενώ ο γονέας 17 αναφέρει:  

Γ17: «… τον βοήθησε πολύ η ψυχολο… η παιδοψυχολογία. Από τεσσάρων χρονών του 

κάνουμε παιδοψυχολογία. Του … εγώ το κατάλαβα ότι το παιδί δεν είναι καλά, δεν μου 

έκανε βλεμματική επαφή, δεν με έβλεπε στα μάτια όταν ήθελα να το αλλάξω ή να του 

μιλήσω και πήγα στον παιδίατρο, που είναι ο παιδίατρός του στο Ηράκλειο, και του λέω «Μ., 

εγώ αυτό βλέπω στον Α.», γιατί έχω και άλλα δύο παιδιά και ήταν αλλιώς όταν τα μεγάλωνα. 
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Μου λέει «Να το κοιτάξουμε, να πάμε σε μια αναπτυξιολόγο». Πήγαμε στο Ηράκλειο στην  

κα Π. …». 

Τέλος αξιοσημείωτες είναι και οι περιπτώσεις δύο γονέων που κατά την περιγραφή του 

παιδιού τους έδειξαν συναισθήματα συγκίνησης και εξέφρασαν τη χαρά τους. Ο γονέας 7 

αναφέρει:  

Γ7: «Αυτήν την περίοδο είναι και ερωτευμένος και έχουμε κι άλλα (αναστεναγμός) … κι 

άλλες φορές μου έχει μιλήσει για κοριτσάκια που τα πειράζει και αυτά, αλλά τώρα νομίζω ότι 

είναι τα πρώτα μας σημάδια έτσι … που έχω χαρεί πάρα πολύ βέβαια. Αλλά τον έχει πάρει 

χαμπάρι όλο το σχολείο γιατί την κυνηγάει συνέχεια, άμα μπει στην τάξη τρέχει και αυτός 

από πίσω, της πειράζει τα μαλλιά, της κάνει διάφορα πράγματα και αυτά, καμιά φορά την 

κυνηγάει, εκείνη δεν θέλει αλλά θέλει κιόλας. Κορίτσια. (Γέλιο)». 

Ενώ ο γονιός 19 αναφέρει:  

Γ19: «(Η μητέρα ακούγεται συγκινημένη) Είναι ένα παιδάκι που εξαρτάται πάρα πολύ από 

μένα, είναι πολύ δεμένο με μένα. Είναι αυτοκόλλητο με τη μαμά (γέλιο). Το οποίο τώρα ίσως 

να σου φαίνεται... Παράξενο θα φαινόταν σε άλλους γονιούς ξέρω ’γω, αλλά με συγκινεί 

αυτή η ένδειξη ανάγκης που έχει από μένα, που... Και όταν παίρνεις τόσο αγάπη και τόσο... 

είναι πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι το ... νιώθω ότι είναι ένα παιδί 

απροστάτευτο θα μπορούσα να σου πω... Ότι... Και αναγκαστικά έχω εστιάσει περισσότερο 

στον Π.. Αχ (αναστεναγμός)». 

 

6.2.2 Ερώτηση 2η: Πως αντιδράσατε όταν πρωτομάθατε για τη διάγνωση του παιδιού σας;  

(Συμπληρωματικά: Ποια ήταν τα συναισθήματά σας; Πως εξελίχθηκαν αυτά τα συναισθήματα 

τα επόμενα χρόνια;) 

 

Οι περισσότεροι γονείς (16 από τους 20) ανέφεραν ότι το παιδί τους έλαβε διάγνωση πριν 

από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Ελάχιστες περιπτώσεις παιδιών έλαβαν διαφορετική 

διάγνωση τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και σε επόμενη αναπτυξιακή περίοδο, κατά την 

παιδική ή εφηβική ηλικία έλαβαν τη διάγνωση της ΔΑΦ. Μερικοί από τους γονείς (13 από 

τους 20) ανέφεραν ότι υπήρχαν ενδείξεις και ότι είχαν υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά:  

Γ2: «Είχε θέματα που φάνηκαν από του πρώτους μήνες της ζωής της.». 

Γ6: «Ενάμισι  ετών ξαφνικά είδαμε αλλαγή στη συμπεριφορά του Α.». 

Γ16: «Το κατάλαβα δηλαδή, πώς το κατάλαβα; Όχι γιατί είχα γνώσεις ειδικές πάνω στον 

αυτισμό. Το κατάλαβα περισσότερο γιατί δεν γύριζε στο όνομά του κι αυτό δε μου φαινόταν 

φυσιολογικό.». 
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            Όσον αφορά τις πρώτες αντιδράσεις των γονέων πάνω στη διάγνωση της ΔΑΦ, ένα 

μεγάλο μέρος ανέφερε πληθώρα αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων. Οι γονείς αυτοί 

ανέφεραν ότι ένιωσαν σοκ, πανικό, απογοήτευση, στεναχώρια, μαυρίλα, ενοχές, θυμό, φόβο 

και άγχος. Ανέφεραν ότι υπήρχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, ότι ένιωθαν 

αποπροσανατολισμένοι, ότι είχαν μπερδεμένα συναισθήματα και ανησυχούσαν για την υγεία 

του παιδιού. Υπήρχαν γενικότερα αρνητικά συναισθήματα, δυσπιστία και άγνοια απέναντι στη 

διάγνωση. 

Γ5: «Πώς να αντιδράσω; (Παύση) Μαύρη μαυρίλα που λένε.». 

Γ6: «Στην αρχή μπερδεμένα … γιατί φρόντισε η αναπτυξιολόγος να μας γεμίσει ενοχές χωρίς 

να μας εξηγήσει ποτέ τι είναι αυτό που έχει ο Α.». 

Γ7: «Μας κοπήκαν τα πόδια! Ντάξει γυρίσαμε στο σπίτι, είχαμε κλάματα.». 

Γ11: «Εντάξει ήτανε δύσκολο ξέρω ’γω μέχρι να το πάρουμε γραμμή ότι τελικά δεν είναι 

λάθος.». 

Γ13: «Έπιασα πάτο.». 

Γ15: «Πραγματικά θυμώσαμε πάρα πολύ και ούτε καν το πιστέψαμε.». 

Γ19: «Ναι...(αναστεναγμός) Ήτανε τότε μπαμ, ένα τούβλο στο κεφάλι. Δεν φαντάζεσαι. 

Εκείνη την ώρα νιώθει ο γονιός ότι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Δεν το περιμένεις και 

όταν δεν σου έχει τύχει κάτι δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να τύχει αυτό σε σένα.». 

Γ20: «Είναι τραγικό γεγονός, θεωρώ, για όλη την οικογένεια.». 

            Ένας γονιός ανέφερε ότι η διάγνωση της ΔΑΦ τους έκανε να συνειδητοποιήσουν τη 

μονιμότητα της κατάστασης και αυτό τους προκάλεσε φόβο για την αντιμετώπιση της 

πραγματικότητας. 

Γ9: «Το μόνο κακό, το μόνο έτσι πού από τη διάγνωση είναι ότι ξέρεις συνειδητοποιήσαμε 

ότι είναι κάτι που θα είναι πιο μόνιμο από αυτό που φοβόμαστε … δεν  υπήρχε πολλή ελπίδα 

το ότι ξέρεις θα γίνει, αυτό που λέει ο κόσμος, σε εισαγωγικά κανονικό παιδί ας πούμε.». 

            Ένας μικρός αριθμός γονέων δεν ανέφερε αρνητικά συναισθήματα ως την πρώτη 

αντίδραση απέναντι στη διάγνωση. Αυτοί οι γονείς ανέφεραν ότι δεν αντέδρασαν αρχικά. Δεν 

υπήρχε σοκ και αντιμετώπισαν την κατάσταση με ψυχραιμία. Ένιωσαν ανακουφισμένοι με τον 

ερχομό της διάγνωσης, διότι επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες τους.  

Γ2: «Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για μας … ίσως ήταν και μια ανακούφιση.». 

Γ3: «Δηλαδή έτυχε να συμβαίνουν όλα τότε και πέσαν όλα μαζί και δεν μ’ αφήσανε 

περιθώριο να κάτσω να σκεφτώ ή να στεναχωρηθώ.». 

Γ10: «Ε πιο μετά πήραμε, μας εντάξανε και εντάξει ήταν κάτι που το περίμενα δηλαδή, που 

ίσα ίσα μας ανακούφισε κιόλας.». 
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Γ16: «Στην αρχή ψύχραιμα, γιατί δεν καταλαβαίνεις, δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται.». 

            Όσον αφορά το πώς εξελίχθηκαν τα αρχικά αρνητικά τους συναισθήματα απέναντι 

στη διάγνωση, οι γονείς δήλωσαν ότι πέρασαν από διάφορες συναισθηματικές φάσεις. 

Βίωσαν πένθος, θλίψη, απογοήτευση, θυμό, φόβο, ανησυχίες για την εξέλιξη του παιδιού και 

μία γενικότερη συναισθηματική επιδείνωση. 

Γ1: «Πέρασα από όλες τις φάσεις που περνάει ένας γονιός πιστεύω. Αποδοχή, πένθος, 

θυμό.». 

Γ7: «Ενοχές σίγουρα! Εεε απογοήτευση. Ναι! “ Γιατί σε μένα;” επίσης. Θλίψη πολλή! Κάτι 

σαν ένα διάστημα πένθους ας πούμε.». 

Γ18: «Σίγουρα πέρασα μία φάση θλίψης, πένθους, όλα αυτά.». 

Γ20: «Φοβίες και ένα σωρό σκέψεις, ας πούμε στο πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί και στο 

πώς θα μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία αύριο μεθαύριο… Ήτανε πάρα πολύ ψυχοφθόρο. 

Πέρασα πολύ δύσκολα.». 

            Ορισμένοι από αυτούς τους γονείς ανέφεραν ότι αρνούνταν να αποδεχτούν την 

κατάσταση και ότι είχαν υπερβολικές προσδοκίες από το παιδί τους. 

Γ15: «Όχι. Θα έλεγα όχι. Με τα χρόνια δεν το αποδεχόμαστε και μεγαλώνοντας.». 

Γ9: «Από υπερβολικές προσδοκίες, ότι θα τα καταφέρουμε, μέχρι απογοήτευση μεγάλη 

κάποιες άλλες φορές.». 

            Ένας γονιός περιέγραψε και κατηγοριοποίησε τα στάδια των συναισθηματικών 

μεταπτώσεων που είχε με το πέρασμα των χρόνων απέναντι στη διάγνωση. Σύμφωνα με τον 

γονέα, ξεκίνησε έχοντας ενοχές και μετά πέρασε από τα στάδια της αποστροφής, του 

κοινωνικού αποκλεισμού, της θλίψης, της μετατόπισης ευθυνών και τελικά κατέληξε στην 

αποδοχή. 

Γ15: «Αισθάνεσαι ενοχή. Εγώ πέρασα όλα, και τα πέντε στάδια αυτού του … Ξέρεις αυτό 

που είναι της αποστροφής, του κοινωνικού αποκλεισμού, της μεγάλης θλίψης, μέχρι τελικά 

να το… Της μετατόπισης ευθυνών μέχρι τελικά να το αποδεχτώ και να δω τι θα κάνω.». 

            Οι γονείς καθώς περιέγραφαν τα διάφορα συναισθηματικά στάδια που πέρασαν, 

ανέφεραν και τους τρόπους με τους οποίους βοηθήθηκαν να ξεπεράσουν τα αρνητικά τους 

συναισθήματα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμα και οι γονείς που δεν 

βίωσαν έντονα αρνητικά συναισθήματα, όταν έλαβε το παιδί τη διάγνωση, αναφέρουν πως 

χρειάστηκαν βοήθεια για να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Η 

συναισθηματική κατάσταση των γονέων, άρχισε να βελτιώνεται όταν οι ίδιοι εντάχθηκαν σε 
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ομάδα γονέων, άρχισαν να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για τη ΔΑΦ και απευθύνθηκαν 

σε ειδικούς για βοήθεια. 

Γ3: «Ξεκίνησα εγώ στο Ηράκλειο μια ομάδα γονέων, εκπαίδευση γονέων, από ένα μεγάλο 

πρόγραμμα και μπήκα σε αυτήν την ομάδα, οπότε κατευθείαν άρχισα να καταλαβαίνω τι 

είναι ο αυτισμός καταρχήν.». 

Γ6: «Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου αρέσει να προχωρώ στα τυφλά, άρα μέσα στον 

πρώτο μήνα φρόντισα να μάθω τι είναι αυτό. Μάλλον, στη δεύτερη συνεδρία με τον 

λογοθεραπευτή του ζήτησα να μου εξηγήσει τι είναι αυτό, γιατί εγώ δεν ξέρω.». 

Γ7: «Με τη βοήθεια των ανθρώπων που ξεκίνησαν να δουλεύουν με το Σ., άρχισε λίγο αυτό 

το πράγμα να απαλύνει.». 

            Μερικοί γονείς, καθώς περιγράφουν τις έντονες συναισθηματικές περιόδους, 

αναφέρουν ότι στο τέλος όλα τα αρνητικά συναισθήματα κατέληξαν στην αποδοχή. 

Γ5: «Έχουν μετεξελιχθεί σε αγάπη προς το παιδί και τίποτα άλλο.». 

Γ7: «Προσπαθήσαμε να μπούμε στο δρόμο της αποδοχής.». 

Γ15: «Μέχρι τελικά να το αποδεχτώ.». 

Γ18: «Οπότε είπα εντάξει, αυτό είναι το παιδί μου, αυτό το παιδί εγώ γέννησα, αυτό 

αγαπούσα, αυτός είναι ο Φ., δεν έχει αλλάξει κάτι, προχωράμε και συνεχίζουμε.». 

            Τέλος, ορισμένοι γονείς απάντησαν ότι τα αρνητικά τους συναισθήματα κατάφεραν 

να εξαλειφθούν, ενώ κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι βιώνουν ακόμα αρνητικά συναισθήματα 

αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. 

Γ20: « -Τα αρνητικά συναισθήματα που υπήρχαν στην αρχή άρχισαν να αλλάζουν; -

Φύγανε. Φύγανε.» 

Γ4: «Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχουνε φύγει, αλλά δεν είναι στην ένταση που ήταν τότε 

είναι πιο χαμηλά.» 

            Ιδιαίτερη περίπτωση ήταν η απάντηση ενός γονέα, ο οποίος απέφευγε να απαντήσει 

στην συγκεκριμένη ερώτηση και μιλούσε για πράγματα που δεν του είχαν ερωτηθεί ούτε 

σχετίζονται με την ερώτηση. Έγιναν προσπάθειες επαναφοράς του γονιού στην συζήτηση 

αλλά ο ίδιος δυσκολευόταν συναισθηματικά, κόμπιαζε, συγκινήθηκε έντονα και άρχισε να 

κλαίει. Χρειάστηκε να γίνει παύση της συνέντευξης, για να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

να αποφορτιστεί συναισθηματικά. 
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6.2.3 Ερώτηση 3η: Θεωρείτε ότι έχετε αποδεχτεί την εικόνα του παιδιού σας; 

 

            Όσον αφορά σε αυτήν την ερώτηση, σχετικά με το αν θεωρούν οι γονείς ότι έχουν 

αποδεχτεί την εικόνα του παιδιού τους, οι γονείς μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες, με 

βάση τις απαντήσεις τους. Η μία ομάδα (13 από τους 20 γονείς) περιλαμβάνει τους γονείς 

που έδωσαν ξεκάθαρη και απόλυτη απάντηση ότι αποδέχονται το παιδί τους.  

Γ3: «Ναι! Εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή.». 

Γ14: «Φυσικά. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα. Την αποδέχτηκα από τότε που ήτανε μικρή.». 

Γ19: «Εγώ το έχω αποδεχτεί εντελώς, δεν έχω κανένα θέμα.». 

Γ20: «Απόλυτα!». 

Γ18: «Ναι, ναι, το έχω αποδεχτεί. … Η αποδοχή είναι αποδοχή. Αυτό είναι το παιδί μου!». 

            Η δεύτερη ομάδα (7 από τους 20 γονείς) συμπεριλαμβάνει γονείς που απάντησαν ότι 

έχουν αποδεχτεί το παιδί τους ως ένα βαθμό ή γονείς που ενώ δήλωσαν ότι έχουν αποδεχτεί 

το παιδί, αναφέρουν διάφορα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ακόμα δυσκολεύονται να 

βιώσουν εξ ολοκλήρου την αποδοχή. 

Γ1: «Ένα κομμάτι μου ναι, ένα άλλο όχι.». 

Γ7: «Θεωρώ, αν θες να στο βάλω σε ένα ποσοστό ας πούμε, θεωρώ ότι το έχω αποδεχτεί σε 

ένα ποσοστό 65 με 70%.». 

Γ9: «Ναι. … Θα ήθελα να είναι λίγο καλύτερα. Θα ήθελα να είναι πιο λειτουργική.» 

Γ11: «Σίγουρα ναι. … Είναι να αποδεχθείς αυτό το πράγμα. Να αποδεχτείς αυτό, την 

κατάσταση που υπάρχει και να μην έχεις ας πούμε… Αν και εγώ δεν το έχω φτάσει αυτό 

(γέλιο). Δηλαδή εγώ πάντα ελπίζω ότι η μικρή θα βελτιωθεί και βλέπω τη βελτίωση της 

καθημερινά, σε όλες τις φάσεις.». 

 

6.2.4 Ερώτηση 4η: Ποια θεωρείτε ότι είναι η συναισθηματική διαδικασία μέχρι την αποδοχή; 

 

            Σε αυτήν την ερώτηση οι γονείς ανέφεραν πληθώρα συναισθημάτων που βιώνει ένας 

γονιός μέχρι να φτάσει στην αποδοχή. Τα συχνότερα συναισθήματα που ονόμασαν οι γονείς 

είναι η άρνηση, ο θυμός, το πένθος, η θλίψη, η στεναχώρια, η κατάθλιψη, οι ενοχές και οι 

τύψεις, η απογοήτευση, η ματαίωση, η ντροπή, η υπερπροσπάθεια, η επίρριψη ευθυνών, η 

συναισθηματική απομόνωση, η αισιοδοξία, η συμφιλίωση με την πραγματικότητα, ο 

συμβιβασμός και η αποδοχή. Ενώ το πιο κοινό συναίσθημα που συναντάται στις απαντήσεις 

των γονέων είναι η κατάθλιψη, είτε ξεκάθαρα είτε ως θλίψη, στεναχώρια ή ματαίωση. Οι 

περισσότεροι προσπάθησαν να περιγράψουν με ποια σειρά γίνεται η εναλλαγή αυτών των 

συναισθημάτων.   
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Γ1: «Βασικά πιστεύω ότι στην αρχή είναι άρνηση. Μετά είναι θυμός, μετά πένθος και μετά 

ακολουθεί η αποδοχή.». 

Γ2: «Της άρνησης βασικά, του πένθους, μετά το ότι ξαφνικά νιώθεις ότι μπορείς να τα 

καταφέρεις, της υπερπροσπάθειας αλλά πολλές φορές που συμβαδίζει με την κατάθλιψη, 

αυτή η υπερπροσπάθεια ή πάρα πολλές φορές ότι ματαιώνεσαι και μετά, ’ντάξει, φτάνεις και 

στην θέση της ευφορίας και της χαράς της νίκης ότι έχεις καταφέρει πολλά πράγματα.». 

Γ6: «Με όσους γονείς έχω μιλήσει, ξεκινάνε με ενοχές… Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο ο 

ένας γονιός το ρίχνει στον άλλον, ότι όχι εσύ φταις.». 

Γ8: «Να κλάψεις στη ζωή σου πρώτα, αυτά που δεν θα μπορέσεις να κάνεις, αυτά που δεν θα 

μπορέσεις να έχεις. Θα θυμώσεις, θα συμβιβαστείς, θα προχωρήσεις.». 

Γ15: «Ναι, του θρήνου που λένε ή του χωρισμού ή διαζυγίου. Ακριβώς αυτά τα στάδια. 

Τίποτα  λιγότερο. Είναι αυτός ο θρήνος που λες και έχει να κάνει... Δηλαδή την αρχή δεν το 

δέχεσαι με τίποτα, δεν θέλεις καν να το ακούσεις, μετά όταν αρχίσεις να το συνειδητοποιείς 

ρίχνεις τις ευθύνες αλλού, λες εσύ φταις, το σόι σου. Ξέρεις προσπαθείς να πετάξεις το 

μπαλάκι. Μετά αρχίζει η θλίψη, τέλος πάντων, και η απομόνωση ξέρεις μέσα σου. Μετά σε 

καλούν σε γενέθλια και τέτοια και δεν θέλεις, ντρέπεσαι για το παιδί.». 

Γ18: «Αισθάνεσαι μεγάλο πόνο και θλίψη... Νομίζω ότι γενικά οι γονείς περνάμε από μία 

φάση έτσι πένθους, θλίψης, λύπης, απόγνωσης…. Μέχρι δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να 

πούμε ότι εντάξει αυτό είναι… Με αυτό πορεύομαι, αυτό είναι το παιδί μου.». 

Γ7: «Στην αρχή νομίζω ότι χάνει τον κόσμο. Εεε μετά προσπαθεί να βρει τον εαυτό του μέσα 

σε αυτό το κομμάτι, νιώθοντας ενοχές… Η γνώμη μου είναι ότι πρώτα πρέπει να βρεις τον 

εαυτό σου και μετά να ψάξεις να βρεις το παιδί. Το παιδί που έχεις! Όχι παιδί γενικά σαν 

έννοια και σαν όρος, ας πούμε. Έχεις ένα παιδάκι που εντάξει δεν είναι σαν τα άλλα 

παιδάκια.». 

            Οι απαντήσεις των γονέων διέφεραν αρκετά ως προς τη σειρά και το πλήθος των 

συναισθημάτων. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι ανέφεραν ότι αυτά τα συναισθήματα δεν μένουν 

σταθερά, αλλά υπάρχει συνεχόμενη εναλλαγή κατά διαστήματα.  

Γ16: «Τα συναισθήματα διαδέχονται το ένα το άλλο.». 

Γ10: «Μπορεί να είναι απογοήτευση, να είναι απελπισία, να είναι… Εντάξει  βιώνεις και 

στιγμές χαράς σε απλά πράγματα που κατακτάει, αλλά είναι ανάμεικτα όλα αυτά.». 

Γ2: «Και πολλές φορές εναλλάσσονται, ανάλογα με το πώς το παιδί κυλάει, τι αλλαγές 

υπάρχουν. Ας πούμε στην εφηβεία υπάρχουν κάποιες αλλαγές και πισωγυρίσματα και 

εντάσεις και λοιπά που σκέφτεσαι, που ξαναγυρνάς πίσω ένα επίπεδο, κατεβαίνεις ένα σκαλί, 

ξανανεβαίνεις μετά.». 
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            Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια ομαδοποίησης και κατηγοριοποίησης των 

συναισθημάτων που ανέφεραν οι γονείς με βάση τη συχνότητα αλλά και τη σειρά με την 

οποία ανέφεραν το κάθε συναίσθημα, έτσι ώστε να προκύπτει ένα μοτίβο συναισθηματικών 

αλλαγών, μια συναισθηματική διαδικασία, δηλαδή, που καταλήγει στην αποδοχή. Σύμφωνα, 

λοιπόν, με τις απαντήσεις από τις συνεντεύξεις, οι γονείς αρχικά βιώνουν έντονη άρνηση 

απέναντι στη διάγνωση, αισθάνονται απογοήτευση και έπειτα αισθάνονται θυμό. Αργότερα 

βιώνουν μία γενικευμένη κατάσταση πένθους. Περνάνε μία περίοδο κατάθλιψης, κατά την 

οποία βιώνουν έντονη θλίψη, στεναχώρια και ματαίωση. Ταυτόχρονα αρχίζουν να 

αισθάνονται ενοχές. Οι ενοχές τους οδηγούν σε μια διαδικασία επίρριψης ευθυνών σε άλλους 

(τον/την σύζυγο, τους γιατρούς/ειδικούς). Βιώνουν συναισθηματική απομόνωση και 

συναισθήματα ντροπής για το παιδί τους. Σταδιακά, εμφανίζονται αισθήματα αισιοδοξίας. 

Τέλος, συμβιβάζονται και συμφιλιώνονται με την πραγματικότητα, φτάνοντας έτσι στην 

αποδοχή. 

            Ορισμένοι γονείς ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια ή συγκεκριμένη 

διαδικασία που οδηγεί σε συναισθήματα αποδοχής. Θεωρούν ότι ο σημαντικότερος 

παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνουν την αποδοχή είναι ο 

χαρακτήρας του κάθε γονιού. 

Γ12: «Πιστεύω ότι όλα αυτά λίγο ακουμπάνε στο τι χαρακτήρας είναι ο καθένας. Οπότε δεν 

μπορείς να πεις, ότι αυτή είναι μία διαδικασία συγκεκριμένη. Μάλλον έχει να κάνει με τον 

καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή, η διαδικασία είναι διαφορετική.». 

            Όπως, επίσης, ένας γονιός ανέφερε 2 κατηγορίες γονέων: (α) αυτοί που πετυχαίνουν 

γρήγορα την αποδοχή και (β) αυτοί που δεν καταφέρνουν ποτέ να το αποδεχτούν. 

Γ6: «Υπάρχουν γονείς, ελάχιστοι, που είναι στη δική μου την κατηγορία το αποδέχονται 

γρήγορα για να κάνουν δουλειά γρήγορα και να μη χάνουν χρόνο και υπάρχουν και γονείς 

που δεν το αποδέχονται ποτέ.».  

            Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν δύο γονείς οι οποίοι δεν περιέγραψαν τη διαδικασία 

με την οποία φτάνει ένας γονιός στην αποδοχή ως συναισθηματική διαδικασία, αλλά ως 

βήματα πράξεων – δράσεων που ακολουθούν οι γονείς μέχρι να αποδεχτούν το παιδί τους. Οι 

γονείς αυτοί θεωρούν ότι αρχικά υπάρχει ανάγκη για πληροφόρηση, οπότε και καταφεύγουν 

σε αναζήτηση πληροφοριών και αναζήτησης βοήθειας για το παιδί. Μέσω της 

πληροφόρησης φτάνουν στην γνώση και μέσω της γνώσης φτάνουν στην αποδοχή του 

παιδιού. 
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Γ5: «Από την πλήρη απογοήτευση προχωράει μετά να μάθει, προς τη γνώση και μετά  στην 

αποδοχή.». 

Γ12: «Καταρχήν να ξεκινήσουμε από… Αν δεν ξέρεις τι είναι αυτισμός η διαδικασία 

αλλάζει. “Αυτισμός λέει. Για κάτσε να δω τι είναι αυτισμός ρε παιδιά, τι μου λέει τώρα. Τι 

έχει το παιδί μου;” Οπότε αρχίζεις και το ψάχνεις λίγο. Στο μυαλό σου λες “Τώρα τι να 

νιώσω; Γίνεται καλά το παιδί μου; Δεν γίνεται καλά;”. Αρχίζεις και ψάχνεις. Αν ξέρεις τι 

είναι, μπαίνεις κατευθείαν στη σκέψη: “Για να δω τώρα, από πού ξεκινάω; Ξεκινάω από 

παιδοψυχολόγο; Ξεκινάω από αναπτυξιολόγο;”. Οπότε νομίζω ότι η πρώτη φάση αν δεν 

ξέρεις, είναι να δεις τι είναι αυτό και μετά έρχεται η φάση του τι θα κάνω με το παιδί μου από 

κει και μετά. Και αν ξέρεις τι είναι, μπαίνεις κατευθείαν στο σκεπτικό ότι “ Όπα, ποιον 

γιατρό πρώτα; Ποιον εκπαιδευτή πρώτα; Τι κάνω;”».  

 

6.2.5 Ερώτηση 5η: Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένας γονιός στη διαδικασία αποδοχής του παιδιού του; 

 

Όσον αφορά αυτήν την ερώτηση, περίπου οι μισοί γονείς έδωσαν μία απόλυτη απάντηση ως 

τη μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας γονιός, ενώ οι υπόλοιποι 

θεώρησαν ότι υπάρχουν περισσότερες από μία μεγάλες δυσκολίες με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτωποι. Οι απαντήσεις όλων των γονέων μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής 

κατηγορίες: (1) η αποδοχή και η συνειδητοποίηση της κατάστασης, (2) ο κοινωνικός 

περίγυρος, (3) η κατανόηση του παιδιού και της υπάρχουσας κατάστασης, (4) η έλλειψη 

υποστήριξης, (5) η αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και (6) οι μη ρεαλιστικές 

προσδοκίες. 

            Η πιο συχνά συναντώμενη απάντηση στις συνεντεύξεις των γονέων ήταν ότι η 

μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας γονιός είναι η ίδια η αποδοχή και η 

συνειδητοποίηση της κατάστασης. Οι γονείς ανέφεραν ότι η δυσκολία στην αποδοχή έχει 

διάφορες εκφάνσεις και αφορά γενικότερα την αποδοχή του παιδιού, την αποδοχή της 

μονιμότητας της κατάστασης, την αποδοχή του παιδιού από την οικογένειά του (αδέρφια, 

συγγενείς) και την αποδοχή από τον κοινωνικό περίγυρο. 

Γ19: «Να αντιληφθεί, ίσως, ότι αυτό θα είναι... Θα είναι μία ζωή. Το πιο δύσκολο είναι αυτό. 

Ότι θα είσαι μία ζωή έτσι! Το παιδί σου θα είναι έτσι! Δεν θα αλλάξει. Δεν θα φτιάξει. Θα 

δεις βελτίωση αλλά όχι εντελώς. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι αυτό. Εγώ δηλαδή... Ναι 

πιστεύαμε με τον άντρα μου ότι θα έφτιαχνε εντελώς. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν αυτό. Να 

το αποδεχτούμε.». 
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Γ11: «Να συνειδητοποιήσεις, ρε παιδί μου, ότι όντως δεν υπάρχει άλλο. Το θέμα είναι αυτό, 

να συνειδητοποιήσεις ότι η κατάσταση είναι αυτή…  Είναι να αποδεχθείς αυτό το πράγμα. 

Να αποδεχτείς αυτό, την κατάσταση που υπάρχει και να μην έχεις ας πούμε…». 

Γ13: «Η ίδια η οικογένεια να αποδεχτεί δηλαδή και ολόκληρη η οικογένεια το παιδί.» 

Γ12: «Μάλλον όταν παλεύει να το αποδεχτεί ο ίδιος, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν το έχουν 

αποδεχτεί οι γύρω του, ο περίγυρός του.». 

            Αρκετοί γονείς περιέγραψαν ως μεγαλύτερη δυσκολία τον κοινωνικό περίγυρο από 

τον οποίο περιβάλλονται. Όπως αναφέρθηκε και πριν, υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία αποδοχής 

του παιδιού από το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, οι γονείς θεωρούν ότι ο κοινωνικός 

περίγυρος έχει αρνητικές επιπτώσεις  στην οικογένεια, καθώς υπάρχει άγνοια της διαταραχής 

από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ασκείται αρνητική κριτική απέναντι στην οικογένεια και 

έτσι τα μέλη της επηρεάζονται συναισθηματικά με αποτέλεσμα να περιορίζεται η εξωστρέφεια 

τους και να ελαττώνονται οι κοινωνικές τους συναναστροφές. 

Γ15: «Εγώ συγκεκριμένα, φόραγε η Ά. ακουστικά βαρηκοΐας, και ντρεπόμουν πάρα πολύ για 

τα ακουστικά βαρηκοΐας… Τέλος πάντων, της είχα βάλει ακουστικά και δεν ήθελα και τα 

έκρυβα πάντα με την κορδέλα για να μην τα δει ο κόσμος. Ο κόσμος βασικά και αυτό έχει να 

κάνει με την Ελληνική κοινωνία. Είμαι 100% σίγουρη για αυτό. Όπως μας έχουν μεγαλώσει, 

το σπαρτιάτικο πρότυπο του τέλειου. Οπότε, αντιλαμβάνοντας ότι έχεις ένα παιδί με κάποια 

διαφορετικότητα, μπαίνεις στο τρυπάκι αυτό.». 

Γ10: «Το περιβάλλον. Η άγνοια. Δεν ξέρουν τι είναι ο  αυτισμός. Αυτό... Νομίζουν ότι είναι 

κάτι... Μία αρρώστια ας πούμε ή είναι κάτι που…». 

Γ2: «Αλλά το σε σχέση με το έξω και με το τι θέλεις να δείξεις εσύ προς τα έξω, τι 

προσλαμβάνουσες έχεις ή τι σου έχουν κληροδοτήσει, ο τρόπος που έχεις ζήσει, πως σε 

βλέπουν οι άλλοι και που σε εντάσσουνε σχετικά με το δικό σου προφίλ και σε σχέση με το 

παιδί σου, το πόσο θέλεις να είσαι εξωστρεφής ή εσωστρεφής μέσα σε αυτή τη γονεϊκή 

σχέση που υπάρχουνε δυσκολίες, το πόσο οι γύρω σου σε καταλαβαίνουνε ή πόσο 

απομονώνεσαι ή δημιουργείς νέες φάσεις ανθρώπων που είναι δίπλα σου, αλλάζεις δηλαδή 

δεδομένα και στις κοινωνικές σου σχέσεις για να είσαι αποδεκτός μαζί με το παιδί ή το πόσο 

θες να είσαι μαζί με το παιδί ή χωρίς το παιδί στην αποδοχή ή στο ποιος είσαι.». 

            Οι απαντήσεις των γονέων που αφορούν την κατανόηση ως τη μεγαλύτερη δυσκολία 

χωρίζονται σε τέσσερις άξονες. Υπάρχει δυσκολία κατανόησης του ίδιου του παιδιού, 

κατανόησης των αναγκών του, κατανόησης των δυσκολιών του και κατανόησης του γεγονότος 

ότι χρειάζεται βοήθεια.  
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Γ6: «Και να αποδεχτούν ότι, ναι, το δικό μου το παιδί έχει θέμα. Ναι το δικό μου το παιδί θα 

χρειάζεται βοήθεια.». 

Γ16: «Στο ότι μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι θέλει. Δηλαδή, να θέλει κάτι πάρα πολύ απλό, 

ειδικά όταν είναι μικρό, και να μην μπορεί να το επικοινωνήσει μαζί σου.». 

Γ7: «Έχεις ένα παιδάκι που, εντάξει, δεν είναι σαν τα άλλα παιδάκια. Πρέπει αυτό το 

κομμάτι, ας πούμε, που χάνεσαι στην αρχή τελείως μέχρι να φτάσεις να βρεις το παιδί σου 

και όσο μπορείς να τον βοηθήσεις πάνω σε αυτό, για μένα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.». 

            Επίσης, οι γονείς που ανέφεραν ως δυσκολία την έλλειψη υποστήριξης, μίλησαν 

συγκεκριμένα για την έλλειψη υποστήριξης που υπάρχει από την πολιτεία ή από την 

οικογένεια.  

Γ18: «Διότι, για να φτάσεις στην αποδοχή, θα πρέπει να έχεις γύρω σου φορείς, ανθρώπους 

που θα σε στηρίξουν, θα σου δώσουν να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου συμβαίνει. Και 

πώς να το αντιμετωπίσεις.». 

Γ20: «Το να μην έχει... το να μην έχει μάλλον στήριξη από το γύρω οικογενειακό 

περιβάλλον, μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, μπορεί να είναι ίσως και τα παιδιά…». 

            Μεγάλη δυσκολία θεώρησαν κάποιοι γονείς την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς του παιδιού γενικότερα αλλά και συγκεκριμένα σε διάφορες κοινωνικές 

εκδηλώσεις. 

Γ9: «Κοίταξε, σε άλλα παιδιά που βλέπω που έχουνε μία συμπεριφορά έτσι πολύ... Να εκεί 

που έχω εγώ πρόβλημα με την κόρη μου, το λέμε, δεν έχουμε πρόβλημα, έχω μία  αγωνία 

όταν πάμε κάπου σε ταβέρνες ή σε καφετέριες και θέλει να πάρει ποτά άλλων ή να τσιμπήσει 

χωρίς να έχει καμία αναστολή. Ναι αυτό με ενοχλεί με κάνει και ντρέπομαι και όχι ντρέπομαι 

γιατί δεν δέχομαι το παιδί μου. Το μαλώνω μάλιστα γιατί θεωρώ ότι, εντάξει, όπως το κάθε 

παιδί πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται κοινωνικά σε κάποιο χώρο. Αυτό είναι κάτι που με 

φρενάρει λίγο, αλλά δεν με εμποδίζει όμως…». 

            Τέλος, ως μεγαλύτερη δυσκολία ανέφεραν ορισμένοι γονείς ότι είναι η διαδικασία 

που απαιτείται να ξεπεράσουν οι γονείς τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες και τους μη 

ρεαλιστικούς στόχους που έχουν για το παιδί. 

Γ3: «Τι θα θέλανε να είναι, πως θα ήθελαν να είναι, τι παιδί θα θέλανε να έχουν ή μετά 

αφήνουν και το κομμάτι αυτό και πάνε στο πως θα θέλω να γίνει, δηλαδή θέλω να το 

ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, θέλω να γίνει καλά. Ντάξει, θέματα που νομίζω δεν πρέπει να 

είναι πρώτα, δηλαδή εγώ είχα μάθει ότι δεν πρέπει να σε προβληματίζουν τέτοιες σκέψεις.». 
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6.2.6 Ερώτηση 6η: Με ποιον τρόπο εκφράζετε ως γονιός την αποδοχή απέναντι στο παιδί 

σας; 

 

Σε αυτήν την ερώτηση οι γονείς έδωσαν πολλές διαφορετικές απαντήσεις, τις οποίες 

μπορούμε να συνοψίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: (1) η ίση αντιμετώπιση του παιδιού 

ως μέλος της οικογένειας, (2) η έκφραση σεβασμού και η παραχώρηση ελευθερίας στο παιδί 

και (3) η έκφραση της αγάπης των γονέων.  

            Αρχικά, οι γονείς ανέφεραν ότι εκφράζουν την αποδοχή τους απέναντι στο παιδί, 

γιατί το αντιμετωπίζουν ως ίσο μέλος της οικογένειάς τους. Ανέφεραν ότι δεν ντρέπονται για 

αυτό και ότι το αντιμετωπίζουν σαν να μην έχει κάποια διαταραχή. Το παιδί με ΔΑΦ 

συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της οικογένειας, δεν αποκλείεται 

από αυτές, ακολουθεί τους γονείς σε εξωτερικές δραστηριότητες.  

Γ2: «Ότι κάνει τα πάντα μαζί μου. Δηλαδή, θα πάμε ταξίδι. Και στο εξωτερικό έχει ταξιδέψει 

πάρα πολύ, παρότι υπάρχουν δυσκολίες, δεν έχει στερηθεί ποτέ κάτι. Είναι μέρος της 

καθημερινότητάς μας, της πραγματικότητάς μας, της βόλτας μας.». 

Γ4: «Νομίζω ότι ο Γ. δεν ξεχωρίστηκε από τα άλλα παιδιά, μαλώθηκε όπως μαλώθηκαν και 

τα άλλα παιδιά, επιβραβεύτηκε όπως επιβραβεύτηκαν και τα άλλα.». 

Γ6: «Καταρχήν δεν ντρέπομαι για το παιδί μου.». 

Γ11: «Την αντιμετωπίζω σαν να μην έχει πρόβλημα.». 

Γ12: «Νομίζω ότι κάνω κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, συμπεριφέρομαι όπως και στα άλλα 

μου παιδιά. δηλαδή, θέλω να πω, δεν αλλάζω το πρόγραμμά μου. Θα πάμε για καφέ σήμερα; 

Ωραία, θα πάμε. Δεν τον αφήνω στο σπίτι.». 

Γ13: «Ε κοίτα εγώ με το Δ. πειραματίζομαι όλη μου τη ζωή, δηλαδή δεν τον έχω κλείσει 

μέσα στο σπίτι. Πότε! Τον έχω πάει παντού. Παντού! Στα πάντα! Όπου μπορείς να 

φανταστείς, σε κόσμο, χωρίς κόσμο πειραματίζομαι.». 

            Επιπλέον, οι γονείς σέβονται το παιδί τους με ΔΑΦ και του παραχωρούν την 

ελευθερία που χρειάζεται. Εκφράζουν την αποδοχή τους μέσω της παραχώρησης χώρου και 

χρόνου στο παιδί για να διαχειριστεί μόνο του καταστάσεις, του προσφέρουν ευκαιρίες, του 

δίνουν τη δυνατότητα να κάνει δραστηριότητες που το ευχαριστούν, δεν προσπαθούν να 

αλλάξουν αυτό που είναι και γενικότερα τον αφήνουν να ζήσει όπως το ίδιο θέλει. 

Γ3: «Καταρχήν με το να αποδεχτείς τη δυσκολία κάποιου ατόμου, αμέσως του δίνεις και 

χώρο, του δίνεις και χρόνο, τον αφήνεις να κάνει αυτά που σαν άτομο ή σαν χαρακτήρας, 

γιατί κάποια στιγμή και ο χαρακτήρας έρχεται να συνδεθεί με τον αυτισμό ή με την εφηβεία 

ή με την εξέλιξη γενικά του ατόμου κάθε φορά.». 
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Γ6: «Πάμε για το περπάτημα στο βουνό, που του αρέσει και τον ηρεμεί, θα κάνουμε και τη 

βόλτα στον κήπο, που του αρέσει. Έχουμε την τύχη να έχουμε τεράστιο κήπο, οπότε έχει 

μέσα στον κήπο ζώα που του αρέσουνε.». 

Γ19: «Πώς εκφράζω την αποδοχή μου; Ένα και πολύ βασικό. Δεν θέλω, δεν είναι στόχος μου 

να τον κάνω να είναι σαν εμάς. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό για μένα σημαίνει αποδοχή, να 

αποδεχτείς πραγματικά το πρόβλημα. Να τον δεχτείς ότι είναι αυτό! Έτσι νιώθει καλά, με 

αυτά που κάνει νιώθει καλά, με αυτά που έχει μάθει νιώθει καλά, με τη ζωή του νιώθει καλά. 

Με το να προσπαθήσεις να τον προσαρμόσεις σε άλλο τρόπο ζωής είναι δύσκολο για αυτόν. 

Και νομίζω ότι η αποδοχή είναι αυτή, να αφήσεις το παιδί ελεύθερο. Γιατί να το αλλάξω;». 

 

            Τέλος, οι γονείς εκφράζουν την αποδοχή τους δείχνοντάς την αγάπη τους προς το 

παιδί με ποικίλους τρόπους. Το επιβραβεύουν, το ενθαρρύνουν, το παινεύουν, του δείχνουν 

τρυφερότητα με αγκαλιές και φιλιά, περνάνε δημιουργικό χρόνο και παίζουν μαζί του.  

Γ7: «Προσπαθώ, δηλαδή, γενικά να λειτουργώ ενθαρρυντικά ως προς τη συμπεριφορά του 

ακόμα και την άσχημη.». 

Γ8: «Τον επιβραβεύω, τον ενθαρρύνω, τον παινεύω. Ένα μοτίβο, ας πούμε που χρησιμοποιώ 

από χρόνια είναι ότι “είσαι έξυπνος, είσαι δυνατός είσαι όμορφος και κάθε χρόνο που περνάει 

είσαι πιο έξυπνος και πιο δυνατός και πιο όμορφος και πιο ικανός”.». 

Γ10: «Ε εντάξει, όπως κάθε μάνα, με αγκαλίτσες, φιλάκια, με μπράβο, με επιβράβευση, όλα 

αυτά.». 

Γ15: «Με τρυφερότητα πάνω από όλα, θα ’λεγα.». 

Γ18: «Θέλω να περνάω χρόνο μαζί του, να τον φροντίζω, να βγαίνουμε μαζί έξω, να κάνουμε 

πράγματα μαζί.». 

 

6.2.7 Ερώτηση 7η: Με ποιον τρόπο αντιδράτε και αντιμετωπίζετε τις δύσκολες καταστάσεις 

(πχ. κρίσεις, ιδιαίτερες ρουτίνες) που μπορεί να προκύψουν;  

(Ποια είναι τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια των καταστάσεων αυτών;) 

 

Σε αυτήν την ερώτηση, οι απαντήσεις των γονέων μπορούν να χωριστούν σε δύο σκέλη. Οι 

γονείς περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και αντιμετωπίζουν δύσκολες 

καταστάσεις με βάση το συναίσθημά τους αλλά και με βάση τις πράξεις τους τη δεδομένη 

χρονική στιγμή. Οι απαντήσεις των γονέων ποικίλουν, καθώς ο κάθε γονιός περιγράφει τις 

δικές του προσωπικές εμπειρίες, οπότε τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις διαφέρουν σε 

κάθε άτομο.  
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            Παρά τις πολλές διαφορετικές αντιδράσεις μεταξύ των γονέων, μπορούμε να 

κατηγοριοποιήσουμε τον τρόπο, με τον οποίο συμπεριφέρονται οι γονείς, απέναντι στις 

δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Οι τρόποι αντίδρασης που χρησιμοποιούν 

οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είναι: (1) η συζήτηση, (2) η άμεση 

αντιμετώπιση του προβλήματος και η αναζήτηση λύσεων, (3) η κατανόηση της κατάστασης και 

πρόβλεψη της αρνητικής συμπεριφοράς, (4) η παραχώρηση ελευθερίας έκφρασης των 

συναισθημάτων του παιδιού, (5) η απόσπαση της προσοχής του παιδιού από την κατάσταση, 

(6) η αρνητική αντιμετώπιση και (7) η θετική αντιμετώπιση. 

            Αρκετοί γονείς ανέφεραν ότι προσπαθούν μέσω της συζήτησης να ηρεμήσουν το 

παιδί, να το βοηθήσουν να εκφράσει τις ανάγκες του αλλά και να καταφέρει να διαχειριστεί 

τα συναισθήματά του. 

Γ8: «Προσπαθώ να τον κατευνάσω, να του πω να μου μιλήσει έτσι, να μου μιλήσει ήρεμα… 

“Και πες αυτό που θέλεις για να δούμε πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε, αν χρειάζεσαι 

βοήθεια ή αν θα το κάνεις μόνος σου”.». 

Γ15: «Θεωρώ ότι θέλει πολύ χρόνο. Γενικά τα παιδιά που είναι στο φάσμα. Θέλουν χρόνο! 

Με την έννοια, θέλουνε να τους αφιερώσεις χρόνο να τα διδάξεις. Όσο περισσότερο τα μιλάς 

και τους εξηγείς, τόσο καλύτερα γίνονται. Και δίνω πάρα πολύ μεγάλη βάση σε ένα 

κομμάτι… Στην κοινωνική ιστορία. Οι κοινωνικές ιστορίες μπορεί να εξηγήσουν τα πάντα. 

Είναι το εγχειρίδιο ζωής για έναν αυτιστικό. Βάζοντας του λοιπόν σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις.». 

            Επιπλέον, οι γονείς προσπαθούν να βρουν λύσεις και να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα άμεσα. Οι γονείς αυτοί χρησιμοποιούν την ευρηματικότητά τους και αντιδρούν 

κατάλληλα στις καταστάσεις που προκύπτουν.  

Γ4: «Απλά ψάχνω την λύση. Αυτό που τον ενόχλησε, γιατί κάτι τον ενόχλησε, για να 

αντιδράσει έτσι. Είτε τον ενόχλησε κάποιο βλέμμα κάποιου που τον κοίταξε. Προσπαθώ ή να 

τον απομακρύνω, να αισθανθεί αυτός πιο ήρεμα, γιατί κάτι τον ενόχλησε.». 

            Μερικοί γονείς ανέφεραν ότι προσπαθούν να καταλάβουν και να προβλέψουν την 

αρνητική συμπεριφορά, ενώ μπορεί να αναζητούν την αιτία που την προκαλεί.  

Γ6: «Λοιπόν, τον κύριο Α. το ξέρω απέξω και ανακατωτά, φυσικά. Ξέρω πότε 

εκμεταλλεύεται την κατάσταση και πότε το εννοεί. Πότε ετοιμάζεται να γίνει το μεγάλο μπαμ 

και πότε μας κοροϊδεύει ότι θα κάνει μπαμ. Άρα ξέρω πώς να το διαχειριστώ εγώ.». 

Γ1: «Το ψυχανεμίζομαι, όταν με κοιτάζει έτσι λοξά και γελά, λέω τώρα, τώρα.». 
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Γ11: «Υπάρχουν οι λόγοι για να κάνει κάποια πράγματα, απλώς εμείς τις περισσότερες 

φορές, όχι τις περισσότερες, πολλές φορές δεν τους καταλαβαίνουμε. Αδυνατούμε να το 

παρακολουθήσουμε, τη διαδρομή. Κατάλαβες; Όταν μετά περάσει το γεγονός,  την κρίση, για 

το κοιτάξεις, ας πούμε, γράφοντας ημερολόγιο που λέει ο λόγος, αναδρόμηση της ημέρας, 

βλέπεις ότι εκείνη τη στιγμή είχε γίνει αυτό, η μικρή είχε να φάει τρεις ώρες…» . 

            Ορισμένοι γονείς δίνουν χώρο στο παιδί τους να εκφραστεί, καθώς του δίνουν χώρο 

να εκφράσει τα αρνητικά του συναισθήματα, θεωρώντας ότι είναι μια απόλυτα φυσιολογική 

κατάσταση, μέχρι να περάσει.  

Γ7: «Ότι είναι κάτι φυσιολογικό, σε αυτό το κομμάτι.» 

Γ10: «Εντάξει, έχει εκρήξεις θυμού, αλλά δεν είναι σαν τα παιδάκια, ας πούμε, που είναι, που 

κρατάνε πολύ, που δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Ε, εντάξει. Θα την περάσει μετά. Ε, θα 

τον αφήσω, θα γκρινιάξει, μετά θα του περάσει.». 

            Κάποιοι γονείς χρησιμοποιούν τεχνικές, για να αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού 

τους από ένα αρνητικό ερέθισμα ή από μία δύσκολη κατάσταση, λειτουργώντας 

καθησυχαστικά. 

Γ7: «Θα  φωνάξει, θα χτυπηθεί, αλλά είναι κάτι που είναι πολύ μικρό σε διάρκεια πια. Εεε 

και του περνάει, δηλαδή του αλλάζεις την κουβέντα και του περνάει.».  

Γ16: «Τον χαλαρώνει μία καραμέλα, αν του δώσουμε να φάει. Επίσης, του αρέσει πολύ το 

νερό, τον χαλαρώνει το μπάνιο πάρα πολύ.». 

Γενικότερα, αρκετοί γονείς ανέφεραν ότι αντιδρούν θετικά ή αρνητικά απέναντι στο παιδί.  

Γ1: «Και κρίσεις πανικού έχω πάθει και μέσα σε κόσμο. Δεν έχω την ψυχραιμία που είχα 

παλιότερα.». 

Γ4: «Αν τον παρά χαϊδέψω ίσα-ίσα το παρακάνει μετά, οπότε τον μαζεύω με τη φωνή και την 

πειθαρχία.». 

Γ2: «Ε, ναι, μπορεί να την αντιμετωπίσουμε με αγωνία, πολλές φορές στωικά ή με πολλή 

δύναμη και υπομονή.». 

Γ9: «Ε, την μαλώνουμε και την εμποδίζουμε.». 

Γ13: «Κοίτα, όταν ήταν πολύ δυνατές οι κρίσεις αυτές, κλειδωνόμουν στο δωμάτιο, να σου 

πω την αλήθεια, γιατί θα με σκότωνε.». 

Γ17: «Με αγάπη. Μπορεί να τον έχω όλη μέρα στην αγκαλιά μου.». 

            Όσον αφορά τα συναισθήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των δύσκολων 

περιστατικών, οι γονείς ανέφεραν πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων. Το κυριότερο 

συναίσθημα που αναφέρθηκε από αρκετούς γονείς, ήταν η στενοχώρια. Επιπλέον, οι γονείς 
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ανέφεραν ότι νιώθουν κούραση, φόβο, θυμό, άγχος, πίεση και ντροπή, όταν βρίσκονται σε 

δημόσιους χώρους.  

Γ7: «Εμένα αυτό μου δημιουργεί ένα, μία αντίδραση, έναν εκνευρισμό ας πούμε.». 

Γ8: «Μπορεί να υπάρχει κάποιες φορές μία μικρή στεναχώρια, μία θλίψη, ανάλογα με την 

ένταση του περιστατικού και το πόσο αιτιολογημένο είναι. Γιατί είμαι και άνθρωπος που και 

εγώ θυμώνω». 

Γ9: «Ναι, αυτό με ενοχλεί, με κάνει και ντρέπομαι… Το μαλώνω μάλιστα, γιατί θεωρώ ότι 

εντάξει, όπως το κάθε παιδί πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται κοινωνικά σε κάποιο χώρο. 

Αυτό είναι κάτι που με φρενάρει λίγο… Ε, ναι, αγχώνομαι. Δεν μπορώ να πω ψέματα.». 

Γ10: «Αν είμαι μπροστά σε κόσμο, ντρέπομαι.». 

Γ16: «Κάποιες φορές κατά τη διάρκεια την ημέρας, όταν συμβαίνει, συμβαίνουν πολλές 

τέτοιες εκρήξεις, με κουράζει όλο αυτό.» 

Γ18: «Δηλαδή μπορεί να περάσω κάποιες ώρες που να νιώθω ότι είμαι σε αδιέξοδο, ότι όλα 

είναι μαύρα, ότι όλα είναι χάλια, ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω.» 

 

6.2.8 Ερώτηση 8η: Μπορείτε να περιγράψετε την ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού σας 

μέχρι τώρα;  

(Τι θεωρείτε ότι έχει συνεισφέρει στην εξέλιξή του;) 

 

Σε αυτήν την ερώτηση, οι γονείς έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες για την ανάπτυξη των 

παιδιών τους με ΔΑΦ. Από τις απαντήσεις των γονέων, προκύπτουν αρκετοί τομείς της 

ανάπτυξης που οι ίδιοι έχουν παρατηρήσει πρόοδο. Οι τομείς αυτοί είναι η επικοινωνία, η 

κινητικότητα, η γνωστική και μαθησιακή ανάπτυξη, ο προφορικός λόγος, η αυτοεξυπηρέτηση, η 

βλεμματική επαφή και η συναισθηματική ανάπτυξη. 

Γ2: «Σε άλλα όμως επίπεδα επικοινωνίας είναι πολύ καλή και μπορεί να σου δείξει τι θέλει, 

παρότι δεν δουλεύουμε εντατικά εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, αλλά μπορεί και 

με… είτε με νοήματα είτε με μια μικρή, με ένα νόημα ή λεξούλα ή τρόπο να δείξει και να 

εξηγήσει τι θέλει.». 

Γ18: «Δηλαδή τώρα είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θέλει και ο τρόπος που θα το ζητήσει. Δηλαδή 

θα σου φέρει τα αντικείμενα και θα σου δείξει. Φέρνοντας τα κλειδιά, για παράδειγμα, ότι 

θέλω να πάω βόλτα, φέρνοντας τα παπούτσια του ότι τώρα θέλω να βγω έξω, θέλω να φάω 

αυτό. Δηλαδή σε κατευθύνει κιόλας. Οπότε πλέον έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, δηλαδή 

παρά την απουσία του λόγου, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που γίνεται αρκετά κατανοητό αυτό 

που ο ίδιος θέλει.».  

Γ4: «Είναι ένα παιδί που έχει, είχε κινητικά προβλήματα. Περπατάει, όμως, κατάφερε να 

περπατήσει αργά.». 
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Γ14: «7 ετών. Ολοκλήρωσε τη βάδιση. Πιο μπροστά, από τα δυόμισι χρόνια που περπάτησε, 

ήταν με χαρακτηριστική βάδιση. Έντονη!».  

Γ9: «Ανάγνωση που κατάκτησε σιγά-σιγά με ένα σύστημα ολικής ανάγνωσης λέξεις και 

εικόνες.». 

Γ7: «Ξαφνικά ξεκίνησε να διαβάζει… Και μετά άρχισαν τα τέτοια με τους αριθμούς, και 

μετά με τις πράξεις και μετά με την πρόσθεση αρχικά, τώρα με την αφαίρεση. Έχει αρχίσει 

και κατανοεί λίγο τον πολλαπλασιασμό.». 

Γ1: «Ε, εντάξει έχει μάθει και ντύνεται μόνος του, γδύνεται, τρώει μόνος του και γνωστικά 

έχει μάθει κάποια πράγματα που δεν το περιμέναμε να τα μάθει.». 

Γ19: «Δηλαδή ενώ το παιδί δεν είχε βλεμματική επαφή καθόλου καλή, του μίλαγα και δεν με 

κοίταζε, μετά άρχισε με το που ξεκίνησα ξέρω ’γω να τον... Ήταν πολύ γρήγορη, δηλαδή, η 

εξέλιξη του… Απέκτησε λόγο που δεν είχε, άρχισε να έχει λόγο επικοινωνιακό.». 

Γ3: «Μετά κάναμε κάποια προγράμματα ειδικά για αυτό, οπότε από τότε και μετά άρχισε να 

κάνει διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφορών.». 

Επιπλέον, ένας ή δύο γονείς μόνο ανέφεραν ανάπτυξη όσον αφορά τα πολυαισθητηριακά 

ζητήματα, τα ενδιαφέροντα του παιδιού και την κοινωνικότητα. 

Γ2: «Εντάξει ήταν ένα παιδί η κόρη μου με πολυαισθητηριακά προβλήματα. Χρειαζόταν έτσι 

πάρα πολύ έντονη αισθητηριακή ολοκλήρωση… Οπότε ήταν αμυντική στο να πατήσει, να 

περπατήσει, να κινηθεί, να χρησιμοποιήσει τα χέρια της, να αγγίξει, να δει σωστά, να αντέξει 

ερεθίσματα και οπτικά και ακουστικά … και σε αυτό το κομμάτι εξελίχθηκε πάρα πολύ γιατί 

ξεπέρασε πάρα πολλά αισθητηριακά ζητήματα, τώρα που αντέχει τα πάντα και μπορεί να 

ανταπεξέλθει και σε ήχους και σε αντικείμενα οπτικά και σε υφές, να αγγίξει τον κόσμο, να 

όλο το αισθητηριακό της κομμάτι το έχει ξεπεράσει πολύ καλά.». 

Γ19: «Άρχισε να έχει ενδιαφέροντα, ενώ δεν είχε.». 

Γ20: «Αυτός αντί να τον πειράξει θα προσπαθήσει να τον κάνει φίλο. Θα έρθει και θα μου πει 

ας πούμε “Να πάρω δύο γλειφιτζούρια για μένα και για τον φίλο μου… Και δίνει ας πούμε το 

γλειφιτζούρι για να ευχαριστήσει αυτό το παιδί, για να τον κάνει παρέα, γιατί έχει αυτήν την 

ανάγκη να τον κάνει παρέα ας πούμε κάποιος να τον παίξει.». 

 

            Οι γονείς, καθώς περιέγραφαν την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού τους με ΔΑΦ 

ανέφεραν τι θεωρούν οι ίδιοι ότι έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη του και τι πιστεύουν ότι 

λειτούργησε βοηθητικά ως προς αυτό. Από τις απαντήσεις των γονέων προκύπτουν δύο 

βασικοί άξονες που οι γονείς θεωρούν υπεύθυνους για την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών 

με ΔΑΦ.  
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Οι περισσότεροι γονείς απάντησαν ότι η πρόοδος των παιδιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην εξειδικευμένη βοήθεια που έλαβαν από θεραπευτές. 

Γ19: «Βασικά είδαμε ότι από τα πρώτα μαθήματα που έκανε, γιατί τον πήγαμε σε, πήγαινε 

και κάναμε συναντήσεις με την ψυχίατρο. Έκανε μάθημα εκεί και μετά στα 2-3 χρόνια 

αρχίσαμε και πηγαίναμε και σε ψυχολόγο και έκανε μαζί με τον Π. μάθημα. Κάναν και αυτοί 

δύο φορές την εβδομάδα στο Ηράκλειο, μου δίναν και εμένα δουλειά για το σπίτι, μου λέγαν 

τον τρόπο που πρέπει να τον δουλεύω και να το χειρίζομαι.». 

Γ15: «Εκεί αρχίσαμε να κάνουμε λογοθεραπείες. Ότι μπορούσες να φανταστείς σε θεραπεία, 

μουσικοθεραπεία, εργοθεραπεία. Πώς το λέγανε το άλλο; Παιγνιοθεραπεία. Οτιδήποτε 

τελείωνε σε θεραπεία και ήταν προσιτό σε εμάς. Παραδείγματος χάρη η δελφινοθεραπεία 

θεωρώ (γέλιο). Θα θέλαμε πολύ να τις κάνουμε δελφινοθεραπεία που υπάρχει στα Χανιά 

αλλά κοστίζει. Οπότε δεν μπορέσαμε. Αλλά με άλογα πήγαμε. Κάναμε θεραπευτική 

ιππασία.». 

Γ14: «Φυσικοθεραπείες έκανε βέβαια. Έκανε κολύμπι. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχουν 

γίνει πάρα πάρα πάρα πολλά. Είναι δουλεμένη και αυτό φαίνεται. Αλλά αν το άφηνα και δεν 

έκανα τίποτα, δεν θα μπορούσα να την αντιμετωπίσω καθόλου!» 

Γ11: «Της κάναμε κάποια προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, από τριών χρόνων τεσσάρων 

αρχίσαμε. Της κάναμε PECS…». 

Πολλοί, επίσης, ανέφεραν ότι η ενασχόληση των ίδιων των γονέων και η δική τους συνεχής 

και επίμονη προσπάθεια είναι ικανή να οδηγήσει στην βελτίωση των παιδιών. 

Γ8: «Εεε κοίταξε, από τη στιγμή που μπήκαμε στο χορό, που σημαίνει, δηλαδή, πολύ 

διάβασμα, πολύ ενημέρωση, αφού περάσαμε τα πρώτα κομμάτια που υπήρχε πολύ έντονη 

θλίψη. Πολύ διάβασμα, ενημέρωση και προσπάθεια τέτοια που το παιδί, ας πούμε έτσι 

σχηματικά σαν τίτλο, ότι έχει υπερβεί την πρόγνωση μέχρι στιγμής, την αρχική πρόγνωση ως 

προς τη λειτουργικότητα.». 

Γ9: «Εγώ νομίζω ό,τι το πιο σημαντικό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε ασχοληθεί μαζί 

της. Και ότι δεν έχει εξελιχθεί είναι πάλι, το αποδίδω στο ότι δεν ασχοληθήκαμε μαζί της. 

Δηλαδή ό,τι έχει ή δεν έχει νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με τη δική μας ευθύνη.». 

            Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι περιπτώσεις δύο γονέων που επέκτειναν το σκεπτικό 

τους πάνω στο τι λειτουργεί βοηθητικά για την ανάπτυξη του παιδιού τους. Ο ένας γονιός 

ανέφερε ότι η κατάκτηση της λεκτικής επικοινωνίας βοήθησε το παιδί να περιορίσει τις 

εκρήξεις θυμού. Φαίνεται, λοιπόν, ότι σύμφωνα με αυτόν τον γονιό η βελτίωση ενός 

αναπτυξιακού τομέα οδήγησε σε βελτίωση ενός άλλου. 

Γ7: «Όταν άρχισε να κατακτά τη λεκτική επικοινωνία, γιατί εντάξει, προφανώς το παιδί 

επικοινωνούσε με άλλους τρόπους, έτσι; Έδειχνε, έκανε, αυτά. Όταν άρχισε να κατακτά 
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λεκτική επικοινωνία, σαν να ξεκλείδωσε κάτι… Άρχισε να μπορεί να μην έχει τόσο έντονα 

ξεσπάσματα όταν θα του έλεγα ότι πρέπει να γίνει κάτι και δεν ήθελε.». 

Ενώ, ο δεύτερος γονιός έδωσε μια διαφορετική προοπτική, και εξήγησε ότι η εξέλιξη του 

παιδιού με ΔΑΦ συνδέεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο γονιός και ο 

εκπαιδευτικός το ίδιο το παιδί. 

Γ16: «Λοιπόν, αυτό το κατάφερε με πολύ λίγους εκπαιδευτικούς, αυτοί που πίστεψαν στο 

παιδί. Αυτό είναι ένα άλλο, ένα μεγάλο κλειδί θα έλεγα, ότι πρέπει να πιστεύεις στο παιδί. Να 

δηλαδή, αυτό το αυτοπληρούμενη προφητεία. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό γίνεται. Πιστεύεις 

ότι δεν θα τα καταφέρει και δεν τα καταφέρνει. Αν πιστεύεις όμως μέσα σου ότι θα το κάνει 

ξέρω γω αυτό, τότε σίγουρα το κάνει. Αν πιστεύεις το παιδί. Αν πιστεύεις τον άλλον. Κι άμα 

τον αντιμετωπίζεις πάντα με αξιοπρέπεια και με το σεβασμό που αρμόζει.». 

 

6.2.9 Ερώτηση 9η: Θεωρείτε σημαντική την αποδοχή του παιδιού σας; Γιατί;  

(Πως πιστεύετε ότι επηρεάζουν το παιδί σας τα συναισθήματά της αποδοχής;) 

 

Σε αυτήν την ερώτηση, όλοι οι γονείς απάντησαν ότι είναι σημαντική η αποδοχή του παιδιού 

τους από τους ίδιους. Ενώ, μάλιστα, κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι η αποδοχή είναι το πιο 

σημαντικό για το παιδί. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, η αποδοχή έχει αποκλειστικά 

θετικό αντίκτυπο στο παιδί και ανέφεραν ότι το επηρεάζει θετικά με διάφορους τρόπους. 

Επιπλέον, ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις ορισμένων γονέων, οι οποίοι δήλωσαν ότι η 

αποδοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βοηθήσει ένας γονιός το παιδί του.  

Γ2: «Είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορείς να προχωρήσεις γιατί αν δεν αποδεχτείς δεν 

μπορείς να βοηθήσει και το παιδί και αν δεν αποδέχεσαι, δεν κάνεις στο παιδί πρώιμη 

παρέμβαση, γιατί δεν θεωρείς ότι είναι σημαντική, γιατί θεωρείς ότι θα τα καταφέρει μόνο 

του.». 

Γ5: «Είναι πολύ σημαντικό, να αποδεχτείς τον άνθρωπό σου όπως είναι.». 

Γ12: «Δηλαδή η αποδοχή είναι κάτι καθολικό. Σίγουρα αυτό που πρέπει να πω σε αυτό που 

με ρώτησες, η απάντηση είναι μία λέξη. Μονόδρομος. Δηλαδή, αν η αποδοχή παίζει 

σημαντικό ρόλο; Εγώ σου λέω ότι η αποδοχή είναι μονόδρομος για να βοηθήσεις. Αν δεν το 

αποδεχτείς, πώς θα βοηθήσεις; Δεν θα βοηθήσεις έτσι κι αλλιώς. Πώς να στο πω; Δεν θα το 

καταφέρεις.». 

Όσον αφορά το πώς ακριβώς η γονεϊκή αποδοχή επηρεάζει το παιδί με ΔΑΦ, η πιο κοινή 

απάντηση μεταξύ των γονέων ήταν ότι η αποδοχή λειτουργεί βοηθητικά για την 

συναισθηματική κατάσταση του παιδιού τους αλλά και το βοηθάει να εξελιχθεί 
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συναισθηματικά. Τα θετικά συναισθήματα της αποδοχής και της αγάπης που δέχεται το παιδί 

από τους γονείς του, προωθούν θετικές συμπεριφορές του παιδιού, καθώς το ίδιο ανταποδίδει 

αυτά τα θετικά συναισθήματα και εκφράζει την αγάπη του απέναντι σε αυτούς. Επιπλέον, η 

αποδοχή του παιδιού με ΔΑΦ από τους γονείς του, του προσφέρει ψυχική ηρεμία, αίσθημα 

ασφάλειας και σιγουριάς, το κάνει χαρούμενο, ενώ ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και του 

προσφέρει ελευθερία να εκφράζεται όπως το ίδιο νιώθει.  

Γ16: «Τα συναισθήματα τα θετικά; Αντιδράει κι αυτός με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, είναι ένα 

παιδί πολύ αγαπησιάρικο. Δηλαδή θα 'ρθει, θα σ' αγκαλιάσει, θα σε χαϊδέψει, άτομα με τα 

οποία είναι κοντά, ας πούμε την δασκάλα του που την αγαπάει πολύ κι έρχεται στο σπίτι, 

πηγαίνει στο παράθυρο και την περιμένει. Θα την χαϊδέψει, όταν δεν θα μπορέσει να κάνει 

κάτι, θα την κοιτάξει, σαν να της λέει “τώρα εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, άσε με” ξέρω 

’γω. Άρα λοιπόν, αυτό που εισπράττει, το γυρίζει πίσω.». 

Γ2: «Να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και όχι χαμηλή, να μην νιώθει ότι είναι έρμαιο ή ότι 

κινδυνεύει.».  

Γ4: «Άρα, νομίζω ότι η αποδοχή είναι πολύ σημαντική για αυτά, νομίζω είναι πιο ήρεμα 

ψυχικά.». 

Γ14: «Εάν δεν την αγαπάω θα γίνει θηρίο. Θα βγάλει  κρίσεις. Έτσι αυτό και μόνο δείχνει ότι 

η αγάπη την ηρεμεί, την κάνει ευτυχισμένη. Είναι ο μόνος τρόπος!». 

Γ19: «Είναι χαρούμενος. Είναι χαρούμενος. Γιατί… Πώς τον επηρεάζουνε;  Παίρνει αγάπη 

και δίνει αγάπη. Επειδή βλέπω πολλά παιδιά που έχουν έτσι ένταση και με στεναχωρεί αυτό 

το πράγμα. Έτσι τον εκνευρισμό. Και λέω “ Θεέ μου τι τυχερή που είμαι που δεν το έχω 

αυτό”. Και πιστεύω ότι όλο έχει... Από την αγάπη που του  δείχνεις. Που… “Μαμά μου 

επιτρέπεις να έχω και εγώ την ένταση μου” ξέρω γω. “Μαμά μου επιτρέπεις να είμαι 

διαφορετικός.” Εγώ πιστεύω έτσι το σκέφτεται.». 

            Η επόμενη συχνότερη απάντηση μεταξύ των γονέων, για τον τρόπο με τον οποίο η 

αποδοχή επηρεάζει τα παιδιά με ΔΑΦ, ήταν ότι η αποδοχή έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση 

και την εξέλιξη του παιδιού. Η αποδοχή των παιδιών από τους γονείς ενισχύει την εκπαίδευση 

τους.  

Γ3: «Και φυσικά μπορείς και δουλεύεις πολύ καλύτερα με το παιδί τη στιγμή που έχεις 

αποδεχτεί σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όχι μόνο να κάτσουμε να δουλεύουμε στο σπίτι, στο 

να βγούμε έξω, στο να κάνουμε πράγματα, στο να κάνει πράγματα με άλλους.». 

Γ16: «Ναι, θεωρώ ότι το ξέρει. Και αυτό είναι που την τρέφει κιόλας! Αυτό είναι που την 

τρέφει και την μεγαλώνει και της δίνει και ένα ερέθισμα για ζωή. Τα παιδιά πρέπει να 

αγαπιούνται. Μόνο έτσι. Θεωρώ ότι είναι το νερό. Όπως η γλάστρα και το φυτό θέλει νερό 

για να αναπτυχθεί. Έτσι η αγάπη να τα αναπτύσσει. Ναι αυτό.». 
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Γ16: «Ναι είναι, ναι... Μα έχουνε και ανεπτυγμένο ένστικτο, πολύ ανεπτυγμένο. Δηλαδή, αν 

δεν τα αγαπήσεις και δεν τα, αν δεν τα αποδεχτείς, δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα.». 

Αρκετοί γονείς ανέφεραν ότι η αποδοχή ενισχύει την κοινωνικότητα του παιδιού, καθώς το 

ενθαρρύνει να αποκτά μεγαλύτερη εξωστρέφεια, κάτι που οδηγεί σε καλύτερη ένταξη του 

παιδιού στο κοινωνικό σύνολο. 

Γ7: «Η αποδοχή φαντάζομαι ότι λειτουργεί ενθαρρυντικά στο παιδί, αν το βάλω σε 

αντιδιαστολή με τη μη αποδοχή. Τον ενθαρρύνει, ναι, τον ενθαρρύνει στο να διεκδικεί γενικά 

πράγματα στη ζωή του, όχι μόνο την αποδοχή του από το περιβάλλον του αλλά και να 

προσπαθεί να διεκδικήσει ας πούμε αυτό το κοριτσάκι που τώρα είναι ερωτευμένος και 

τρέχει από πίσω του.». 

Γ2: «Ε, εντάξει το επηρεάζει, γιατί το βοηθάει να μην είναι περιθωριοποιημένο.». 

Επιπλέον, από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι η γονεϊκή αποδοχή έχει ως αποτέλεσμα άλλες 

μορφές αποδοχής, καθώς βοηθάει το ίδιο το παιδί να αποδεχτεί τον εαυτό του, αλλά και 

οδηγεί το κοινωνικό σύνολο να καταφέρει να αποδεχτεί το παιδί. 

Γ16: «Η αποδοχή η δική μου είναι το πρώτο βήμα για να τον αποδεχτούν κι οι υπόλοιποι 

(γέλιο), έτσι;». 

Γ7: «Κι αν εγώ κατάφερα να το αποδεχτώ 100%, θα βοηθήσω και το ίδιο το παιδί μου να 

αποδεχτεί τον εαυτό του και θα βοηθήσω και το περιβάλλον μου και το περιβάλλον του. 

Δηλαδή η αποδοχή από μένα θα ξεκινήσει. Από μένα θα ξεκινήσει η αποδοχή!». 

Γ18: «Λοιπόν σίγουρα αν οι γονείς δεν αποδεχθούμε το παιδί μας, δεν πρόκειται να το 

αποδεχτεί και κανένας άλλος γύρω μας. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, θεωρώ πάρα πολύ 

σημαντικό το να αποδεχτούμε το παιδί μας και θεωρώ εξίσου πάρα πολύ σημαντικό το να 

υπάρχει αποδοχή γενικότερα από το κοινωνικό σύνολο.». 

Τέλος, κάποιοι γονείς ανέφεραν ότι η αποδοχή του παιδιού από τους ίδιους ενισχύει τις 

σχέσεις μέσα στην οικογένεια και βελτιώνει τη σχέση γονέα – παιδιού. 

Γ10: «Θετικά τον επηρεάζει. Καταρχήν είναι κολλημένος πάνω μου. “ Μαμά, μαμά, μαμά”. 

Ό,τι  και να κάνει “ μαμά”. Και μετά τη μαμά, το χάος.». 

Γ5: «Εεε πιστεύω ότι έχει εκδηλωθεί πάνω μας. Όταν έχει κάποιο θέμα, σφίγγεται πάνω, 

ξέρω ’γω και αισθάνεται σιγουριά.». 

6.3 Αποτελέσματα ιχνογραφημάτων 

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα των ιχνογραφημάτων του κάθε γονέα 

ξεχωριστά, με θέμα «Η αποδοχή των γονέων για το παιδί με ΔΑΦ και η μεταξύ τους σχέση». 
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6.3.1 Ιχνογράφημα 1ου γονέα:  

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε κάποιο χρώμα. 

Χρησιμοποίησε μολύβι, γιατί θεωρεί ότι είναι πιο «ζεστό» μέσο από ένα «στυλό». 

Αρκέστηκε σε μια απλή ζωγραφιά, με δύο καρδιές η μία μέσα στην άλλη. Μέσα στις καρδιές 

έγραψε τα γράμματα Σ και Κ, συμβολίζοντας τα ονόματα του γονέα και του παιδιού. Κατ’ 

επέκταση, η μεγάλη, εξωτερική καρδιά συμβολίζει τη μητέρα, ενώ η εσωτερική καρδιά 

συμβολίζει το παιδί.  

            Το σχήμα της καρδιάς είναι η απεικόνιση της αγάπης της μητέρας και του παιδιού. Η 

αγάπη της μητέρας είναι μεγαλύτερη και περιλαμβάνει μέσα της την αγάπη του παιδιού. Η 

μητέρα περιέγραψε πως η μεγάλη καρδιά αγκαλιάζει τη μικρή, σαν να αγκαλιάζει την καρδιά 

του παιδιού της. Η  περιγραφή της μητέρας παραπέμπει σε εναγκαλισμό και αποδοχή των 

θετικών συναισθημάτων του παιδιού της προς αυτή. 

            Συνεπώς, τα αισθήματα της αποδοχής της μητέρας ταυτίζονται με το αίσθημα της 

αγάπης, ενώ η σχέση της μητέρας και του παιδιού περιγράφεται αποκλειστικά με το αίσθημα 

της αγάπης. 
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«Θα κάνω δύο καρδούλες, η μία μέσα στην άλλη, με τα αρχικά μας… Αγκαλιάζω την 

καρδούλα του. - Είναι σαν να αγκαλιάζετε το παιδί; - Ναι, αγκαλιά. -Γιατί διαλέξατε 

καρδούλες; -Γιατί τον αγαπάω… -Κάνοντας δύο καρδιές πως θα χαρακτηρίζατε τη σχέση 

σας με το παιδί; -Αγάπης… Σα μητέρα μπορεί να μην το έχω αποδεχτεί πλήρως. Δηλαδή 

κάποια στιγμή κάνω ελπίδες τρελές… Κατά βάθος ξέρω την αλήθεια… Η αποδοχή είναι και 

η αγάπη συγχρόνως, πιστεύω. Δεν μπορείς να αποδεχτείς κάτι αν δεν το αγαπάς.». 

 

6.3.2 Ιχνογράφημα 2ου γονέα: 

 

            Ο γονέας επέλεξε να ζωγραφίσει σε όλη την έκταση της σελίδας. Χρησιμοποίησε 

μολύβι για τη βάση του καραβιού, και χρωματιστά στυλό για την υπόλοιπη ζωγραφιά. Ο 

γονέας ζωγράφισε, στη βάση της σελίδας, τη θάλασσα με μπλε κύματα. Ανάμεσα στα 

κύματα είναι γραμμένη σε διάφορα σημεία η λέξη «μαμά». Στην κορυφή της θάλασσας και 

στο κέντρο της σελίδας ζωγράφισε ένα καράβι με ροζ δοκάρι και σημαία και πράσινα πανιά, 

πάνω στο οποίο έγραψε το όνομα του παιδιού. Ψηλά και δεξιά της σελίδας ζωγράφισε έναν 

κίτρινο ήλιο, ενώ ψηλά αριστερά ένα γκρι σύννεφο. Το επίκεντρο της ζωγραφιάς είναι το 

καράβι, που συμβολίζει το παιδί. Η μητέρα απεικονίζει μια θάλασσα με ελαφριά κύματα. Το 

παιδί είναι ένα καράβι που πλέει πάνω στα νερά χάρη στον κυματισμό της θάλασσας. Η 

θάλασσα κινείται και αναλόγως κινείται και το καράβι. Στο πάνω μέρος της ζωγραφιάς, 

απεικονίζονται δύο πλευρές, μία θετική (ήλιος) και μία αρνητική (συννεφιά).  

            Συνεπώς, η μητέρα περιγράφει τη σχέση της με την κόρη της ως ένα συνεχές ταξίδι. 

Όπως το καράβι δεν μπορεί να κινηθεί, να προχωρήσει χωρίς τη θάλασσα, έτσι και η κόρη 

της δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την στήριξη και της παρουσία της μητέρας. Το παιδί σε 

αυτήν την περίπτωση εξαρτάται και υποστηρίζεται από την παρουσία της μητέρας, η οποία 



77 

 

την βοηθάει να κινηθεί προς την κατεύθυνση και την πορεία που θέλει να χαράξει. Ενώ, ο 

ήλιος και το σύννεφο συμβολίζουν τα όμορφα αλλά και άσχημα γεγονότα που συναντάμε 

στη ζωή μας.   

            Η ζωγραφιά παρουσιάζει τη σχέση γονέα–παιδιού ως μία δεμένη και 

αλληλοεξαρτούμενη σχέση, ενώ, η αποδοχή της μητέρας εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και 

το δέσιμο της μεταξύ τους σχέσης. Δηλαδή, για την μητέρα, η αποδοχή της για το παιδί είναι η 

υποστηρικτική και κατευθυντική της παρουσία. 

«Είναι αυτή το καράβι που βάζει πλώρη. Και εγώ νομίζω ότι είμαι το κύμα ή η θάλασσα που 

την πηγαίνω, που είμαι παντού, πανταχού παρούσα, που την ανεβάζω ή την κατεβάζω αν έχω 

τρικυμία, που είμαι σταθερή, που μπορεί να φυσάει, που μπορεί να τρέχει. Η ίδια 

κλυδωνίζεται. Εγώ πρέπει να την κρατήσω. Μπορεί κάποια στιγμή να την σκεπάσω, μπορεί 

να κατεβώ. Μπορεί να την κουκουλώσω και να την πνίξω με την έννοια της… Είναι ένα 

συνεχές ταξίδι. Πάντα το λέω ότι είναι ένα ταξίδι η ζωή μας, που μαθαίνουμε πράγματα η μία 

από την άλλη. Και είμαστε πολύ δεμένες, γιατί ούτε η βάρκα μπορεί χωρίς τη θάλασσα χωρίς 

το νερό, είναι άχρηστη… Και επειδή η μήτρα είναι πάντα νερό, είναι το υγρό στοιχείο και 

εμένα είναι το υγρό στοιχείο το κομμάτι μου, θεωρώ ότι είναι το ταξίδι της ζωής μου η κόρη 

μου… Είμαστε  πάντα μαζί, πάντα δεμένες, η μία κινεί την άλλη, η μία αντιστέκεται, η άλλη 

προσπαθεί. Πάντα πλέουμε μαζί.». 

 

6.3.3 Ιχνογράφημα 3ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε κάποιο χρώμα. Ζωγράφισε 

δύο ανθρώπινες φιγούρες, τη μία πιο ψηλή από την άλλη. Οι φιγούρες κοιτάζονται μεταξύ 

τους και χαμογελάνε. Χαρακτηριστικό της ζωγραφιάς είναι ότι οι ανθρώπινες φιγούρες έχουν 
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πολύ μεγάλα χέρια. Τα χέρια της μιας κατευθύνονται στην άλλη και δίνουν την αίσθηση ότι 

αγκαλιάζονται.  

            Η μεγάλη φιγούρα είναι ο πατέρας, ενώ η μικρή φιγούρα απεικονίζει το γιο του. Ο 

πατέρας και ο γιος αγκαλιάζονται, ενώ η αγκαλιά του πατέρα φαίνεται να είναι μεγαλύτερη 

και περικυκλώνει το παιδί. Η αγκαλιά απεικονίζει τη σχέση της αποδοχής μεταξύ του γονέα 

και του παιδιού. Ο πατέρας αποδέχτηκε εξ αρχής το παιδί του και δημιούργησε τη μεταξύ 

τους σχέση, εναγκαλίζοντάς τον, δείχνοντας ταυτόχρονα την αποδοχή του. Ο πατέρας 

δέχεται το παιδί έτσι ακριβώς όπως είναι και το καλωσορίζει, το εντάσσει στην οικογένεια. Η 

αγκαλιά είναι η επιβεβαίωση αυτής της αποδοχής. Το παιδί, βιώνοντας την αποδοχή και την 

αγάπη, την ανταποδίδει.  

            Συνεπώς, η σχέση γονέα – παιδιού εκφράζεται ως αμοιβαία αποδοχή και αγάπη, ενώ η 

αποδοχή του γονέα εκφράζεται από τη δεκτικότητα του γονέα αλλά και ως εξ ολοκλήρου 

αποδοχή του παιδιού. 

«Τη βίωσα εγώ από το Γ. την αποδοχή, ότι την εισέπραξε, ας πούμε… Ο Γ. όταν άρχισε και 

βίωνε πράγματα και καταλάβαινε και μπορούσε να συζητήσει και λοιπά, μας έλεγε ότι 

“νιώθω ότι με αγαπάνε οι γονείς μου”… Θα ήθελα να κάνω μια αγκαλιά, γιατί ο Γ. πάντοτε 

ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο… Όχι τόσο σαν συναίσθημα, αγάπη και λοιπά, ούτε προφύλαξη. 

Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την αποδοχή, δηλαδή από την αρχή αποδέχτηκα τον Γ. 

όπως ήταν, με αυτά που έκανε, με αυτά που δεν έκανε. Έβλεπα ότι προχωρούσε πολύ 

γρήγορα, γι’ αυτό ήμουν και εγώ χαρούμενος… Έπαιρνα και εγώ την αποδοχή από τον Γ.». 
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6.3.4 Ιχνογράφημα 4ου γονέα:  

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε κάποιο χρώμα. Ζωγράφισε 

στο αριστερό μέρος της σελίδας μια καρδιά και μέσα στην καρδιά πέντε ανθρώπινες 

φιγούρες, δύο από τις οποίες είναι πιο ψηλές ενώ οι άλλες τρεις είναι πιο κοντές. Οι φιγούρες 

κάθονται στη σειρά, εναλλάξ, και κρατιούνται από τα χέρια, ενώ ανάμεσα στα χέρια τους 

υπάρχουν καρδιές. Οι εκφράσεις των προσώπων δεν είναι εύκολα διακριτές, αλλά φαίνεται 

να χαμογελούν.  

            Οι ψηλές φιγούρες απεικονίζουν τους γονείς, ενώ οι κοντές φιγούρες απεικονίζουν τα 

παιδιά της οικογένειας. Το παιδί με ΔΑΦ βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο, ενώ δεξιά και 

αριστερά του βρίσκονται οι γονείς και του κρατάνε ο κάθε ένας από ένα χέρι. Ο κάθε γονιός 

με το ελεύθερο του χέρι κρατάει ένα από τα δύο άλλα παιδιά της οικογένειας. Οι δύο γονείς 

κρατάνε και υποστηρίζουν το παιδί με ΔΑΦ, ως πρώτα πρόσωπα φροντίδας του παιδιού. Τα 

άλλα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται εκεί, έξω από τον κλειστό κύκλο της 

υποστήριξης του παιδιού από τους γονείς. Σύμφωνα με την επεξήγηση της μητέρας, τα 

αδέρφια θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς το παιδί με ΔΑΦ στην απουσία των γονέων, 

θα πάρουν δηλαδή τη θέση τους, αν και δεν είναι αυτός ο στόχος της μητέρας.  Είναι φανερό 

από τη γενική ζωγραφιά ότι η οικογενειακή σχέση διέπεται από αγάπη ολόκληρης της 

οικογένειας (μεγάλη εξωτερική καρδιά) αλλά και αγάπη μεταξύ των μελών της (μικρές 
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καρδιές ανάμεσα στα χέρια). Επιπλέον, οι μικρότερες καρδιές που κρατάνε, συμβολίζουν την 

αποδοχή όλων των μελών της οικογένειας απέναντι στο παιδί με ΔΑΦ.  

            Συνεπώς, η αποδοχή του γονέα εκφράζεται ως αγάπη και αποδοχή από ολόκληρη την 

οικογένεια, ενώ η σχέση γονέα – παιδιού χαρακτηρίζεται από αγάπη, αποδοχή και υποστήριξη. 

«Είναι η οικογένεια η δικιά μας. Το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό και η αποδοχή μου 

είναι όσον αφορά στην οικογένειά μου. Εκεί το παλεύω, στους υπολοίπους εμένα δεν με 

αφορά. Αυτοί που το αποδεχτήκαν είναι μέσα ούτως ή άλλως, μες στην καρδιά… Συνδέονται 

με καρδιές. Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει η αγάπη ανάμεσα στα αδέρφια του. Έβαλα τον 

πατέρα του και εμένα στο Γ., γιατί στην ουσία αυτοί που θέλουμε να φτάσουμε… Δεν θέλω 

να το υποστούν τα άλλα δύο παιδιά. Όμως, υπάρχει γενική καρδιά που θέλω να ξέρουνε… Τα 

αδέρφια του παραδίπλα είναι οι πιο μικρές πατερίτσες του Γ. Οι πιο μεγάλες πατερίτσες 

είμαστε εμείς όσο ζούμε και όσο είμαστε καλά. Υπάρχουν, όμως, και μικρές πατερίτσες που 

ανά πάσα στιγμή ξέρουν. Οπότε η καρδιά είναι ίδια, οι μικρές καρδιές είναι ίδιες. Οπότε 

ξέρουν οι μικρές πατερίτσες να βοηθήσουν. Εγώ στοχεύω στο να περπατήσει ο Γ.». 

 

6.3.5 Ιχνογράφημα 5ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε κάποιο χρώμα. Ζωγράφισε 

στο κέντρο της σελίδας μια καρδιά. Η καρδιά, γενικότερα συμβολίζει την αγάπη. Ο γονέας 

αποφάσισε να περιγράψει την αποδοχή του αλλά και τη σχέση του με το παιδί με τον πιο 

απλό τρόπο, ζωγραφίζοντας την καρδιά, έναν απλό και κοινό συμβολισμό της αγάπης.  

            Συνεπώς, τα αισθήματα της αποδοχής του γονέα ταυτίζονται με το αίσθημα της αγάπης, 

ενώ η σχέση του γονέα και του παιδιού περιγράφεται με το αίσθημα της αγάπης. 

«-Γιατί επιλέξατε την καρδιά; -Γιατί πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται μόνο 

με την αγάπη. Τίποτα άλλο.». 

 

 



81 

 

6.3.6 Ιχνογράφημα 6ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας, ενώ δεν χρησιμοποίησε 

χρώματα. Ζωγράφισε πέντε σφαίρες στη σειρά, όπου μέσα σε κάθε μία από αυτές έγραψε 

από ένα γράμμα. Οι δύο από τις πέντε σφαίρες βρίσκονται στο κέντρο της ζωγραφιάς και 

περικυκλώνονται από τρεις κύκλους, κάθε ένας από τους οποίους διέρχεται από μία από τις 

υπόλοιπες τρεις σφαίρες.  

            Οι δύο σφαίρες που βρίσκονται εσωτερικά των κύκλων έχουν τα γράμματα Α και Ο 

που συμβολίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ της οικογένειας. Σημειωτέον, η συγκεκριμένη 

οικογένεια έχει δύο παιδιά με ΔΑΦ. Παρόλα αυτά, στην συγκεκριμένη έρευνα ο γονέας 

επικεντρώθηκε στο ένα από τα δύο παιδιά, τον Α. Η πρώτη σφαίρα με τον πρώτο κύκλο 

γύρω από τα παιδιά με ΔΑΦ, απεικονίζει το τρίτο παιδί της οικογένειας. Η επόμενη σφαίρα 

με τον δεύτερο κύκλο απεικονίζει τον πατέρα της οικογένειας, τον Λ. Ενώ, η εξωτερική 

σφαίρα με τον εξωτερικό κύκλο απεικονίζει τη μητέρα, την Α. Η ζωγραφιά προσομοιάζει το 

ηλιακό σύστημα. Κάθε μία από τις σφαίρες, το τρίτο παιδί της οικογένειας, ο πατέρας και η 

μητέρα, περιστρέφονται γύρω από το κέντρο του συστήματος που είναι τα δύο παιδιά με 

ΔΑΦ. Σύμφωνα με την μητέρα, ο κάθε κύκλος γύρω από τα παιδιά με ΔΑΦ είναι σαν μια 

αγκαλιά. Ο αδερφός τους σχηματίζει την πρώτη αγκαλιά. Μετά ο πατέρας αγκαλιάζει και τα 

τρία παιδιά. Ενώ η μητέρα, που βρίσκεται εξωτερικά, αγκαλιάζει όλα τα μέλη της 

οικογένειας.  

            Η συγκεκριμένη απεικόνιση της οικογένειας έχει διττή σημασία. Αρχικά, επειδή τα 

παιδιά με ΔΑΦ βρίσκονται στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, αυτό σημαίνει ότι για όλα 

τα μέλη της οικογένειας είναι το κέντρο της προσοχής αλλά και η βασική τους 

προτεραιότητα. Δεύτερον, ο αδερφός και οι δύο γονείς φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από 
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τα παιδιά με ΔΑΦ. Η περιστροφή αυτή παραπέμπει στην ευθύνη και την προστασία που 

προσφέρεται από κάθε μέλος της οικογένειας. Ο αδερφός είναι υπεύθυνος και προστατεύει 

τα αδέρφια του. Ο πατέρας είναι υπεύθυνος και προστατεύει και τα τρία παιδιά, ενώ η 

μητέρα φέρει την ευθύνη συνολικά για την οικογένεια καθώς και λειτουργεί σαν ασπίδα 

προστασίας για όλους.  Η οικογένεια, παρουσιάζεται ως ένα άρρηκτα συνδεδεμένο σύστημα 

με κέντρο βάρους τα παιδιά με ΔΑΦ, προστατευμένα από τα υπόλοιπα μέλη. 

Συνεπώς, η σχέση μητέρας παιδιού βασίζεται στη δεμένη σχέση των μελών της οικογένειας η 

οποία παρουσιάζεται ως μία προστατευτική σχέση αλλά και σχέση ευθύνης. Η αποδοχή της 

μητέρας ταυτίζεται με το αίσθημα της ευθύνης και της προστασίας. 

«Μέσα στο ίδιο κυκλάκι, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, βάζω άλλο ένα που είναι ο Ν… Ο Α. 

και ο Ο. έχουν και έναν Ν., ο οποίος αυτός Ν. αγκαλιάζει τους άλλους δύο… Ο Ν. 

περιστρέφεται γύρω από τους αδερφούς του, γιατί είναι 11 ετών αλλά ξέρει ότι αυτός είναι 

μεγαλύτερος, παρόλο που αυτοί είναι 15. Κάθε μεσημέρι, ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά, τους 

προσέχει μόνος του. Όταν λείπω από το σπίτι ξέρουν ότι ο Ν. είναι… Ο Λ. ο οποίος φυσικά 

προστατεύει τα παιδιά. Και θεωρώ ότι εγώ είμαι απ’ έξω και προστατεύω, γιατί εγώ 

σκέφτομαι για όλους αυτούς… Το άγχος μας είναι αυτά τα τρία. Αν πάθουμε κάτι, αυτά τα 

τρία τι γίνονται;». 

 

6.3.7 Ιχνογράφημα 7ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε δύο ξεχωριστά μέρη της σελίδας, ενώ δεν χρησιμοποίησε 

χρώματα. Στο ένα μέρος, πάνω αριστερά, ζωγράφισε ένα εξάγωνο. Στο κάτω μέρος της 

σελίδας, από το κέντρο προς τα δεξιά, ζωγράφισε δύο ανθρώπινες φιγούρες, μία μεγάλη και 

μία μικρή. Η μεγάλη φιγούρα έχει μακριά μαλλιά, φοράει γυαλιά, χαμογελάει και έχει 
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ανοιχτά χέρια. Η μικρή φιγούρα, έχει το μισό μέγεθος από τη μεγάλη, έχει παράξενα 

ζωγραφισμένο στόμα που μοιάζει με ζικ ζακ γραμμή και έχει τα χέρια ανοιχτά.  

            Η μεγάλη φιγούρα απεικονίζει τη μητέρα, ενώ η μικρή φιγούρα απεικονίζει το παιδί 

με ΔΑΦ. Η μητέρα είναι χαρούμενη που βλέπει το παιδί της. Το παιδί, από την άλλη, 

απεικονίζεται θυμωμένο, με μία αρνητική συναισθηματική έκφραση στο πρόσωπό του. Τα 

ανοιχτά χέρια και των δύο φανερώνουν μια δεκτικότητα. Η μητέρα είναι χαρούμενη που το 

παιδί της αναγνωρίζει και εκφράζει αρνητικά συναισθήματα, και είναι δεκτική απέναντι σε 

αυτά. Χαίρεται και θέλει να του διδάξει τον τρόπο να τα αντιμετωπίζει. Η μητέρα φανερώνει 

μια καλή διάθεση και είναι πρόθυμη να διδάξει στο παιδί της πώς να αντιμετωπίζει τις 

δυσκολίες. Από την άλλη, το ζωγραφισμένο εξάγωνο, πάνω αριστερά απεικονίζει την 

αποδοχή της μητέρας. Υπάρχουν έντονες ακμές στο εξάγωνο που συμβολίζουν δυσκολίες 

της οποίες ακόμα συναντά η μητέρα στην προσπάθειά της να αποδεχτεί το παιδί της. Ενώ, 

κάποιες γωνίες έχουν πιο μαλακό, καμπυλωτό σχήμα και συμβολίζουν τις δυσκολίες που 

κατάφερε η μητέρα να ξεπεράσει. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο σκοπός είναι το εξάγωνο να 

γίνει κύκλος. Δηλαδή, η μητέρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που 

συναντάει και σιγά σιγά οι δυσκολίες αυτές να εξαφανιστούν, να ομαλοποιηθούν και το 

εξάγωνο να μετατραπεί σε κύκλο. Φαίνεται, ότι η μητέρα βρίσκεται ακόμα στην διαδικασία 

να αποδεχτεί το παιδί της, το οποίο έχει αποδεχτεί ως ένα βαθμό, αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται 

κι άλλη προσπάθεια για να φτάσει εξ ολοκλήρου στην αποδοχή, την οποία ουσιαστικά 

παρομοιάζει με έναν τέλειο κύκλο. 

            Συνεπώς, η σχέση της μητέρας με το παιδί χαρακτηρίζεται από την ενθαρρυντική και 

υποστηρικτική στάση της μητέρας απέναντι στο παιδί. Τα συναισθήματα αποδοχής της μητέρας 

σχετίζονται με την συνεχή της προσπάθεια να φτάσει στην αποδοχή. Η μητέρα έχει καταφέρει 

να αποδεχτεί το παιδί της με ΔΑΦ ως ένα βαθμό, ενώ θέλει και προσπαθεί να το αποδεχτεί 

ολοκληρωτικά. 

« -Κι αυτός είναι ο Σ. θυμωμένος. –Γιατί θυμωμένος; -Θυμωμένος, κλαμένος… Η μαμά 

χαμογελάει γιατί πάντα χαίρεται όταν διακρίνει συναισθήματα. Δηλαδή, όταν το βλέπω να 

τον πιάνει το παράπονο, ή όταν εκφράζεται, δηλαδή, έχει έκφραση στο πρόσωπό του, πάντα 

με χαροποιεί αυτό. Θυμωμένος ή ματαιωμένος, γιατί νομίζω ότι για αυτήν την περίοδο, για 

τώρα που μιλάμε, είναι το κομμάτι στο οποίο θα προσπαθήσω να εστιάσω περισσότερο, 

προκειμένου να τον βοηθήσω λίγο να προχωρήσει. -Να αντιμετωπίσει τη ματαίωση; -Να 

αντιμετωπίσει τη ματαίωση και το ότι, ’ντάξει, αφού δεν τα κατάφερες μια φορά, δεν έγινε 

και κάτι. Θα προσπαθήσεις ξανά και ξανά και θα τα καταφέρεις… Οπότε αυτό το κομμάτι 

είναι πολύ σημαντικό για μένα. Να μάθει να ζητάει βοήθεια, να μάθει να λύνει τα 



84 

 

προβλήματα… Προσπαθώ συνέχεια να διαχειριστώ αυτά τα συναισθήματα, του παράπονου, 

της ματαίωσης. –Την αποδοχή πώς θα την απεικονίζατε; - Να ζωγραφίσω και κάτι για την 

αποδοχή;… Προσπάθησα να φτιάξω ένα εξάγωνο… Ένα εξάγωνο το οποίο δεν έχει όλες του 

τις γωνίες. Οι γωνίες είναι εκεί που βρίσκω ακόμα σε σχέση με την αποδοχή, γιατί προσπαθώ 

αυτό το εξάγωνο να το κάνω κύκλο. Και έχει γωνίες, όμως, ακόμα. Έχει και βρίσκω! –Και 

σιγά σιγά… -Θα γίνει κάπως, θα ομαλοποιηθεί.». 

 

6.3.8 Ιχνογράφημα 8ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε κάποιο χρώμα. Ζωγράφισε 

στο πάνω μέρος της σελίδας ανθρώπινες φιγούρες. Αριστερά βρίσκονται σε μία ευθεία πέντε 

ανθρώπινες φιγούρες, χωρίς πρόσωπα, η μία δίπλα στην άλλη, να πιάνονται χέρι-χέρι. Μετά 

τις φιγούρες, είναι ζωγραφισμένες δύο παύλες και μία τελεία. Δεξιά είναι ζωγραφισμένες δύο 

άλλες ανθρώπινες φιγούρες, μία μεγάλη και μία μικρή, να πιάνονται χέρι-χέρι. Η μεγάλη 

φιγούρα έχει χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, ενώ η μικρή όχι. Η μεγάλη φιγούρα έχει 

ζωγραφισμένα μάτια, τα οποία είναι στραμμένα στις πέντε φιγούρες αριστερά. 

            Οι πέντε φιγούρες που είναι μαζί συμβολίζουν την κοινωνία. Οι δύο φιγούρες δεξιά 

απεικονίζουν τον πατέρα με το παιδί. Ο πατέρας με το παιδί φαίνεται αποκομμένος από την 

κοινωνία. Ενώ, ταυτόχρονα τους κοιτάει από μακριά. Η απόσταση μεταξύ του πατέρα και 

των υπόλοιπων ανθρώπων συμβολίζει τη μη αποδοχή του παιδιού με ΔΑΦ από την κοινωνία. 

Ο πατέρας κρατάει από το χέρι το παιδί, ενώ στέκεται μπροστά του, ανάμεσα σε αυτό και 
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την υπόλοιπη κοινωνία. Τα πόδια του πατέρα δείχνουν ότι κατευθύνεται προς τους 

υπόλοιπους ανθρώπους. Ο πατέρας, λοιπόν, αποδεχόμενος το παιδί του με ΔΑΦ, λειτουργεί 

προστατευτικά ως προς αυτό, γιατί βαδίζει πρώτος, ενώ ταυτόχρονα έχει υποστηρικτική 

θέση. Ο πατέρας οδηγεί το παιδί του προς το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο για δύο λόγους. 

Αρχικά θέλει η ίδια η κοινωνία να αποδεχτεί το παιδί του με ΔΑΦ. Δεύτερον, ο πατέρας 

προσπαθεί να εισάγει το παιδί του στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο αλλά και να το βοηθήσει 

να ενταχθεί και το ίδιο.  

            Συνεπώς, η σχέση του πατέρα με το παιδί είναι προστατευτική, υποστηρικτική και 

προωθητική. Τα συναισθήματα αποδοχής από τον πατέρα θεωρούνται δεδομένα, ενώ τώρα ο 

πατέρας αναζητάει την αποδοχή του παιδιού με ΔΑΦ από την κοινωνία. 

 

6.3.9 Ιχνογράφημα 9ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε σχεδόν ολόκληρη τη σελίδα και αρκετά χρώματα. 

Ζωγράφισε βουνά στο βάθος της ζωγραφιάς με γκρι, πράσινο και καφέ χρώμα, κεντρικά 

ζωγράφισε δύο λουλούδια, ένα κίτρινο και ένα ροζ, ενώ ακριβώς πάνω από την κορυφή του 

κεντρικού βουνού ζωγράφισε έναν κίτρινο ήλιο. Κάτω και δεξιά της σελίδας ζωγράφισε ένα 

παγκάκι στο οποίο κάθονται δύο ανθρώπινες φιγούρες, ενώ δίπλα στο παγκάκι έχει δύο 

δέντρα, πιθανόν κυπαρίσσια. Οι δύο φιγούρες φαίνεται ότι κρατιούνται από το χέρι, δεν 

έχουν χαρακτηριστικά προσώπου, αλλά έχουν έντονα ζωγραφισμένα μαλλιά, έχουν γκρι 

χρώμα, ενώ η μία εκτός από γκρι έχει και κίτρινα μαλλιά. 

            Οι δύο ανθρώπινες φιγούρες απεικονίζουν τον πατέρα με την κόρη του, οι οποίοι 

βρίσκονται στην εξοχή, παρατηρούνε τη φύση, τα βουνά, τα δέντρα, τα λουλούδια. Σύμφωνα 
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με τη θέση του ηλίου, αλλά και με τον πατέρα, η σκηνή διαδραματίζεται κατά την ανατολή 

του ηλίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον πατέρα, η απεικόνιση του ίδιου και της κόρης του 

καθισμένοι δίπλα δίπλα, είναι μια κοινή δραστηριότητα που απολαμβάνουν και οι δυο τους 

σε καθημερινή βάση. Παρόλα αυτά, η ζωγραφιά δεν απεικονίζει την πραγματικότητα. Ο 

πατέρας περνάει χρόνο με την κόρη του και μοιράζονται από κοινού χρόνο, πάνω σε αυτήν 

την δραστηριότητα, μόνο στα πλαίσια του σπιτιού. Ο πατέρας ανέφερε ότι απολαμβάνει να 

περνάει χρόνο καθημερινά με την κόρη του, καθισμένοι δίπλα-δίπλα στον καναπέ, να 

κρατούνται από το χέρι ή να αγκαλιάζονται. Η ζωγραφιά του πατέρα, απεικονίσει μία ιδεατή 

κατάσταση, κάτι που ίδιος θα ήθελε πάρα πολύ να συμβεί, αλλά ξέρει ότι είναι και κάτι που 

δεν μπορεί να συμβεί, λόγω των δυσκολιών του παιδιού. Εν τέλει, ο πατέρας μέσα από τη 

ζωγραφιά του εκφράζει τη δυσκολία που έχει για να αποδεχτεί εντελώς την κόρη του και να 

συμβιβαστεί με την υπάρχουσα κατάσταση. Παρόλα αυτά, ο πατέρας φαίνεται να έχει 

ιδιαίτερα στενή σχέση με την κόρη του, φαίνεται να είναι αρκετά δεμένοι, ενώ το κράτημα 

του χεριού που αντιπροσωπεύει την αγκαλιά, εκφράζει αγάπη και τρυφερότητα. 

            Συνεπώς, η σχέση του πατέρα με το παιδί σχετίζεται με την αγάπη και την τρυφερότητα. 

Τα αισθήματα αποδοχής δυσκολεύουν τον πατέρα. Ενώ, ο ίδιος εκφράζει αγάπη και 

τρυφερότητα απέναντι στο παιδί του, δεν έχει καταφέρει να την αποδεχτεί εξ ολοκλήρου. 

 «Κάτι που σκέφτηκα να κάνω που αφορά τη σχέση μου με τη Σ., που καθόμαστε συνήθως σε 

έναν καναπέ και είμαστε αγκαλιασμένοι. Σε ένα παγκάκι, ας πούμε… Μου βγήκε έτσι κάτι 

να κάνω χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει αυτό που μου ζήτησες… Ίσως να είναι και κάτι που 

θα ήθελα να κάνω με την Σ. μου. Να πηγαίναμε στο χωράφι μαζί, να μαζεύαμε χόρτα. Να 

κάναμε, όπως κάναμε με το γιο μου που πάμε και μαζεύουμε χόρτα, λουλούδια, 

καλλιεργούμε, καθαρίζουμε, ξεφορτώνουμε ξύλα. Θα ήθελα να είναι τόσο λειτουργική που 

να είχαμε μία σχέση που κάνουμε με πρακτικά πράγματα, πέρα από τη καθημερινότητά της… 

Θα ήθελα να αυτοεξυπηρετείται σε πράγματα στο σπίτι… Θα ένιωθα ότι θα την αποδεχόμουν 

πια, ντρέπομαι που θα το πω αυτό, ως παραγωγικό μέλος της οικογένειας… Εκεί δεν το έχω 

αποδεχτεί αυτό ακόμα.». 
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6.3.10 Ιχνογράφημα 10ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, αλλά δεν χρησιμοποίησε χρώματα. 

Ζωγράφισε δύο λουλούδια, ένα μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο κορμό και μεγάλο και ανοιχτό 

άνθος και ένα μικρότερο, με λεπτότερο κορμό και μερικώς ανθισμένο. Το μεγάλο λουλούδι 

έχει δύο φύλλα στον κορμό του, ενώ το μικρό έχει ένα φύλλο ζωγραφισμένο. Και τα δύο 

λουλούδια φαίνεται να γέρνουν το ένα προς το άλλο. Το μικρό λουλούδι, έχει μεγαλύτερη 

κλίση, γέρνει περισσότερο προς το μεγάλο, ενώ το μεγάλο λουλούδι φαίνεται να το 

υποστηρίζει με το ένα από τα δύο φύλλα του.  

            Το μεγάλο λουλούδι συμβολίζει τη μητέρα, ενώ το μικρό λουλούδι συμβολίζει το 

παιδί. Το παιδί βρίσκεται σε μια διαδικασία ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα γέρνει προς τη 

μητέρα του για υποστήριξη, προστασία ή βοήθεια. Η μητέρα, από την άλλη, στέκεται δίπλα 

του σε όλη αυτήν την διαδικασία να το προστατεύει, να το υποστηρίζει και να το βοηθάει να 

αναπτυχθεί. Επιπλέον, το γεγονός ότι η μητέρα ακουμπάει με το φύλλο της το παιδί, πέρα 

από τον υποστηρικτικό και προστατευτικό χαρακτήρα, υποδεικνύει αγάπη και τρυφερότητα 

προς αυτό. 

            Συνεπώς, η σχέση της μητέρας με το παιδί είναι προστατευτική και υποστηρικτική. Ενώ, 

το αίσθημα αποδοχής της μητέρας σχετίζεται με την αγάπη και την υποστήριξη. 

«-Έτσι είναι, σαν ένα λουλούδι που ανθίζει. Εντάξει εγώ είμαι γύρω-γύρω. Ας πούμε τον 

προσέχω, που είμαι από κοντά του. Αλλά κάπως έτσι θα το έλεγα. Αλλά, σιγά σιγά, είναι 

ακόμα μικρούλης και αρχίζει πράγματα να κάνει. –Και εσείς απλά βρίσκεστε τριγύρω; - 

Εκεί δίπλα, ναι.». 
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6.3.11 Ιχνογράφημα 11ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε κάποιο χρώμα. Ζωγράφισε 

στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας ένα συνδυασμό σχημάτων. Αρχικά, ζωγράφισε ένα 

τρίγωνο και έναν περιγεγραμμένο σε αυτό κύκλο. Έπειτα, ζωγράφισε ένα μεγαλύτερο 

τρίγωνο, περιγεγραμμένο στον κύκλο. Το αποτέλεσμα δείχνει ένα τρίγωνο, μέσα σε έναν 

κύκλο, μέσα σε ένα τρίγωνο. 

            Το μικρό εσωτερικό τρίγωνο συμβολίζει το παιδί με ΔΑΦ. Ο κύκλος συμβολίζει τη 

μητέρα, ενώ, το τρίγωνο τον πατέρα. Το παιδί το περικυκλώνει η μητέρα. Ενώ, ο πατέρας 

τους περιλαμβάνει και τους δύο. Η μητέρα περικυκλώνει το παιδί σαν να το αγκαλιάζει, ενώ 

το ίδιο κάνει ο πατέρας και προς τη σύζυγό του και κατ’ επέκταση προς το παιδί. Ο 

σχηματισμός αυτός υποδηλώνει τον προστατευτικό χαρακτήρα του πατέρα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο πατέρας ταύτισε σχηματικά την κόρη του με τον ίδιο, 

χρησιμοποιώντας το τρίγωνο, ένα σχήμα πιο αιχμηρό, χάρη στις ακμές του. Ενώ, 

διαφοροποίησε τη μητέρα, ζωγραφίζοντας την ως κύκλο, ένα σχήμα πιο ήπιο. Πιθανόν, ο 

πατέρας να βρίσκει ομοιότητες του παιδιού με τον ίδιο σε επίπεδο χαρακτήρα ή να 

παρομοιάζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.  

            Συνεπώς, η σχέση γονέα–παιδιού έχει έναν προστατευτικό ρόλο. Τα αισθήματα 

αποδοχής του γονέα έγκεινται στην ταύτιση του παιδιού του με τον ίδιο. 

«Να κάτι τέτοιο είναι η οικογένειά μας… Η μέση είναι η Α. ας πούμε. Αυτό είναι η γυναίκα 

μου. – Και απ’ έξω είστε εσείς; -Αυτός είμαι εγώ. Κάπως έτσι.». 

 

 

 



89 

 

6.3.12 Ιχνογράφημα 12ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε κάποιο χρώμα. Ζωγράφισε 

στο κέντρο της σελίδας, δύο ανθρώπινες φιγούρες, μία μεγαλύτερη και μία μικρότερη. Οι 

φιγούρες φοράνε ρούχα και είναι χαμογελαστές. Η μικρή φιγούρα είναι ζωγραφισμένη πάνω 

στην πλάτη της μεγαλύτερης.  

            Οι φιγούρες απεικονίζουν τον πατέρα με το παιδί του. Ο πατέρας κουβαλάει στην 

πλάτη του το παιδί. Αυτό δεν φαίνεται γαντζωμένο πάνω στον πατέρα, αντιθέτως κρατιέται 

μόνο με το ένα του χέρι πάνω στον ώμο και το απλωμένο χέρι του πατέρα. Ο πατέρας έχει το 

ένα πόδι σε προβολή, φαίνεται να περπατάει. Σύμφωνα με τον πατέρα, η ζωγραφιά αυτή 

είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος αλληλεπίδρασης πατέρα και γιου σε καθημερινή βάση. 

Αυτός είναι ο τρόπος που παίζουνε σε κάθε ευκαιρία. Είναι μία κοινή δραστηριότητα που 

συχνά επιδιώκει το ίδιο το παιδί. Η ζωγραφιά αυτή πέρα από την συνήθη δραστηριότητα 

δημιουργικού χρόνου που περνάει ο πατέρας με το γιο, φανερώνει και τον υποστηρικτικό 

ρόλο του πατέρα. Το παιδί απευθύνεται στον πατέρα για βοήθεια, ξέροντας ότι εκεί θα 

βρίσκει πάντα την υποστήριξη που χρειάζεται.  

            Συνεπώς, ο γονέας με το παιδί έχουν μια δεμένη σχέση η οποία έχει υποστηρικτικό 

ρόλο. Τα αισθήματα αποδοχής του πατέρα εκφράζονται με το χρόνο που αφιερώνει στο παιδί 

παίζοντας και με την υποστηρικτική του στάση. 

«-Αυτός είναι ο Γ.  –Κάθεται στο ώμο σας;  -Τον κουβαλάω, παίζουμε. Άκου να δεις τι 

γίνεται τώρα. Του Γ. του αρέσει πάρα πολύ να έρχεται να πέφτει πάνω μου και να τον 

κουβαλάω, να τον πηγαίνω, ξέρω ’γω, ή χάμω και να τον κουβαλάω έτσι, να τον πηγαίνω. 

Αυτό ακριβώς είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ο Γ. έχει μάθει να στηρίζεται πάνω μου. 

Παίζουμε; Αν για κάποιο λόγο πέσει ένα παιχνίδι κάτω και σκύψω να το πάρω, ο Γ. θα 
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σηκωθεί από εκεί που κάθεται και θα έρθει να πέσει πάνω μου… Αυτό είναι το σήμα 

κατατεθέν μας… Αυτός έρχεται ξαπλώνει πάνω μου. Είμαι το στήριγμά του! Πώς το λένε; Το 

μεταφορικό του μέσο. Όλα είμαι εγώ.». 

 

6.3.13 Ιχνογράφημα 13ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα. Ζωγράφισε πάνω δεξιά της σελίδας 

έναν κίτρινο ήλιο ενώ από τη μέση και κάτω ζωγράφισε μια θάλασσα χρησιμοποιώντας μπλε 

χρώμα για να σχηματίσει τους κυματισμούς. 

            Η θάλασσα απεικονίζει μια κοινή δραστηριότητα του γονέα με το παιδί. Ο γονέας 

ανέφερε ότι το να απολαμβάνουν τη θάλασσα είναι κάτι που κάνουν καθημερινά, είναι κάτι 

που τους συνδέει. Η θάλασσα δεν έχει κύμα, αλλά φαίνεται να είναι σταθερή κάτι που 

πιθανόν συμβολίζει τη σταθερότητα της σχέσης του γονέα με το παιδί. Ο λαμπερός ήλιος 

ψηλά στον ουρανό συμβολίζει το παιδί. Όπως ο ήλιος φωτίζει, έτσι και το παιδί είναι σαν να 

φωτίζει με την παρουσία του τη ζωή της μητέρας. Έχει, λοιπόν, διαφωτιστικό ρόλο γιατί 

έκανε την μητέρα να δει και να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα που υπό άλλες συνθήκες 

δεν θα είχε αυτήν την ευκαιρία. Η μητέρα δήλωσε ότι το παιδί της είναι ο λόγος που άλλαξε 

σαν άνθρωπος και την έκανε να αντιμετωπίζει τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. 

            Η μητέρα φαίνεται όχι μόνο να αποδέχεται το παιδί της, αλλά να δείχνει και 

ευγνωμοσύνη για την παρουσία του, η οποία έχει λειτουργήσει θετικά ως προς αυτήν. 

Συνεπώς, ο γονέας με το παιδί έχουν μια σταθερή και δεμένη σχέση. Τα συναισθήματα 

αποδοχής του γονέα εκφράζονται ως ευγνωμοσύνη του γονέα για την ύπαρξη του παιδιού. 

«-Ήλιος και θάλασσα, λοιπόν. –Που το απολαμβάνουμε κάθε μέρα με το Δ. Δεν έχει κύμα, 

απλώς προσπαθώ να σου δείξω ότι είναι θάλασσα. –Πώς ο ήλιος και η θάλασσα 

απεικονίζει τη σχέση που έχετε μαζί του; -Είναι κάτι που μας αρέσει κάθε μέρα. Θα 
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μπορούσα να κάνω και δέντρα, αλλά προτιμώ το υγρό στοιχείο. – Και πως σχετίζεται ο 

ήλιος και η θάλασσα με την αποδοχή; -Ο ήλιος είναι λαμπερός. Οπότε, μου έχει αλλάξει τη 

ζωή, θα έλεγα. Μου την έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μου έχει 

φύγει ο εγωισμός, έχω ταπεινωθεί, σκέφτομαι τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Σκέφτομαι 

ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή στο έπακρο και ότι αύριο ίσως να μην υπάρχει… Ζω το παρόν. 

Ούτε το παρελθόν με ενδιαφέρει, ούτε το μέλλον. Έτσι με κάνει και βλέπω. Βλέπω τη ζωή 

εντελώς διαφορετικά… Είναι η ζωή μου τώρα πια. Μεγάλη αγάπη του έχω. Ό,τι και να ’ναι 

δεν με νοιάζει.». 

 

6.3.14 Ιχνογράφημα 14ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα. Ζωγράφισε πάνω αριστερά της 

σελίδας έναν κίτρινο ήλιο ενώ από τη μέση και κάτω ζωγράφισε μια θάλασσα 

χρησιμοποιώντας μπλε χρώμα, για να σχηματίσει τους κυματισμούς. Ο ήλιος έχει 

ζωγραφισμένο πρόσωπο το οποίο τον κάνει να φαίνεται σκεπτικό και θλιμμένο. 

            Η ταραγμένη θάλασσα συμβολίζει το παιδί και τις εκρήξεις θυμού που έχει. Ο ήλιος 

συμβολίζει τη μητέρα. Σύμφωνα με αυτήν, όπως ο ήλιος εκπέμπει φως και φωτίζει τη 

θάλασσα, έτσι και η μητέρα προσφέρει την αγάπη της προς το παιδί της με στόχο να του 

προσφέρει ηρεμία. Όσο φωτίζει ο ήλιος, η θάλασσα παραμένει ήρεμη και δεν υπάρχουν 

φουρτούνες. Έτσι και η μητέρα, όσο εκφράζει την αγάπη της προς το παιδί, το ίδιο το παιδί 

καταφέρνει καλύτερα να ελέγχει τις κρίσεις του και να είναι πιο ήρεμο. Παρά, όμως, την 

προσπάθεια αυτή της μητέρας, η θάλασσα αποτυπώνεται με κύματα, δηλαδή το παιδί 

συνεχίζει να έχει εκρήξεις θυμού, ενώ ο ήλιος εκδηλώνει την δυσκολία του γονέα, την 

ανησυχία, τον προβληματισμό και πιθανόν την απογοήτευσή του. 
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            Συνεπώς, η σχέση του γονέα με το παιδί έχει ένα βοηθητικό και υποστηρικτικό 

χαρακτήρα. Τα συναισθήματα αποδοχής του γονέα είναι ανάμεικτα. Η αγάπη για το παιδί 

συνυπάρχει με αρνητικά συναισθήματα, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο γονέας δεν έχει 

καταφέρει να αποδεχτεί το παιδί του εξ ολοκλήρου. 

«-Ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ είναι μία θάλασσα, η οποία έχει κύματα και εδώ ένας ήλιος 

δίνει φως. Αυτό είναι η αγάπη ως προς τη θάλασσα που πιθανόν να ηρεμήσει. Δεν ξέρω… -Η 

θάλασσα τι είναι; -Οι κρίσεις της Ρ.». 

 

6.3.15 Ιχνογράφημα 15ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ενώ δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιο 

χρώμα. Ζωγράφισε μία μεγάλη καρδιά στο κέντρο της σελίδας. Μέσα στην καρδιά υπάρχουν 

δύο ανθρώπινες γυναικείες φιγούρες, μία μεγαλύτερη και μία μικρότερη και στέκονται πάνω 

σε κάτι που θα μπορούσε να είναι έδαφος ή θάλασσα. Περιμετρικά της καρδιάς έχει 

ζωγραφισμένες ακτίνες, δίνοντας την εντύπωση ότι η καρδιά εκπέμπει. Οι φιγούρες 

παρουσιάζονται χαμογελαστές και κρατιούνται από το χέρι.  

            Η μεγάλη φιγούρα απεικονίζει τη μητέρα, ενώ η μικρή φιγούρα την κόρη. Μητέρα 

και κόρη βρίσκονται σε μία παραλία απολαμβάνοντας τον κοινό χρόνο που περνάνε μαζί. 

Κρατιούνται από το χέρι και περπατάνε μαζί, μια απεικόνιση που προσομοιάζει την 

συνύπαρξή τους και την κοινή πορεία στη ζωή. Η καρδιά συμβολίζει την αγάπη που 

εκφράζει η μία προς την άλλη. Η μητέρα μέσω της ζωγραφιάς υποδηλώνει την κοινή τους 

πορεία στη ζωή, η οποία βασίζεται στην αγάπη, με τέτοιον τρόπο σαν το ίδιο το παιδί να 

οδηγεί τη μητέρα. Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί την οδηγεί και προσπαθεί να τη διδάξει, να 

της δείξει μια διαφορετική οπτική για τη ζωή, να την οδηγήσει προς τη γνώση.  
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            Συνεπώς, ο γονέας με το παιδί έχουν μια δεμένη σχέση η οποία έχει διαφωτιστικό ρόλο, 

ενώ, τα αισθήματα αποδοχής της μητέρας ταυτίζονται με την αγάπη. 

«Αυτή είμαι εγώ, αυτή είναι η Α. Βαδίζουμε μαζί στη ζωή και πιστεύω ότι με την αγάπη… 

Αυτό μπορεί να είναι και θάλασσα. Βασικά για θάλασσα το πήγαινα να σου πω την αλήθεια, 

ότι είμαστε σε μία παραλία. Και ότι η αγάπη θα με βοηθήσει, θα με οδηγήσει στη γνώση, 

αλλά κρατώντας πάντα το χέρι της Α. Αυτή θα με οδηγήσει στη γνώση. Πραγματικά θεωρώ 

ότι η Α. είναι, μερικές φορές σκέφτομαι… Ότι έρχονται σε μερικούς ανθρώπους, για να μας 

ξυπνήσουν… Για να σε ταρακουνήσουν και να σου δείξουν την άλλη όψη της ζωής, αυτήν 

που ξεχνάμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Α. θα με βοηθήσει στη γνώση.». 

 

6.3.16 Ιχνογράφημα 16ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ενώ χρησιμοποίησε αποκλειστικά 

πράσινο χρώμα. Ζωγράφισε κεντρικά της σελίδας ένα σπίτι με σκεπή και πόρτα. Μέσα στο 

σπίτι αριστερά ζωγράφισε ένα ορθογώνιο και μέσα στο ορθογώνιο τοποθέτησε τέσσερις 

ανθρώπινες φιγούρες διαφορετικών μεγεθών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Στη δεξιά 

πλευρά του σπιτιού ζωγράφισε δύο μικρές φιγούρες κολλημένες η μία πάνω στην άλλη. 

            Οι τέσσερις φιγούρες αριστερά απεικονίζουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Η 

μικρότερη φιγούρα αριστερά είναι το παιδί με ΔΑΦ, δίπλα του βρίσκεται η μητέρα, 

παραδίπλα το δεύτερο παιδί της οικογένειας και από κάτω βρίσκεται ο πατέρας. Και τα 

τέσσερα μέλη συνδέονται μεταξύ τους, σαν να κρατιούνται από το χέρι. Οι δύο φιγούρες στα 
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δεξιά απεικονίζουν τη μητέρα με το παιδί με ΔΑΦ, οι οποίοι κάθονται αγκαλιασμένοι. Όλα 

τα μέλη της οικογένειας είναι χαρούμενα. 

            Η μητέρα παρουσιάζει μία οικογένεια χαρούμενη και ενωμένη μέσα στο σπίτι της. 

Φαίνεται να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των μελών. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η 

μητέρα, το δεύτερο παιδί της οικογένειας και ο πατέρας συνδέονται μεταξύ τους σε τρίγωνο, 

ενώ το παιδί με ΔΑΦ φαίνεται να συνδέεται μόνο με την μητέρα και όχι με κάποιο άλλο 

μέλος της οικογένειας. Η ιδιαίτερη σύνδεση του παιδιού με τη μητέρα αποτυπώνεται και στο 

διπλανό σχέδιο, όπου παρουσιάζεται μια τρυφερή στιγμή μητέρας και παιδιού να 

αγκαλιάζονται. Αυτό το σχέδιο αποτυπώνει την τρυφερότητα και την αγάπη της μητέρας 

προς το παιδί με ΔΑΦ.  

            Συνεπώς, ο γονέας με το παιδί έχουν δεμένη σχέση, ενώ τα συναισθήματα αποδοχής της 

μητέρας σχετίζονται με την αγάπη και την τρυφερότητα. 

«-Θα φτιάξω εδώ ένα κρεβατάκι. Εδώ είναι ο Τ… Έπρεπε να μας κάνω πιο κοντά! -

Κρατιέστε χέρι-χέρι; -Ναι… -Πώς εκφράζετε από τη ζωγραφιά την αποδοχή; -Ότι 

είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, χέρι-χέρι. Εγώ ήθελα να μας βάλω αγκαλιά βέβαια.». 

 

6.3.17 Ιχνογράφημα 17ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε χρησιμοποίησε κάποιο 

χρώμα. Ζωγράφισε δύο ανθρώπινες φιγούρες, μία μεγαλύτερη και μία μικρότερη να 

κρατιούνται από το χέρι και να χαμογελάνε.  

            Οι φιγούρες απεικονίζουν τη μητέρα και το παιδί να είναι χαρούμενοι μαζί. Το 

κράτημα του χεριού έχει διπλό συμβολισμό. Από τη μία συμβολίζει την αγκαλιά, το αίσθημα 

της αγάπης και της τρυφερότητας. Από την άλλη συμβολίζει την καθοδήγηση του παιδιού 
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από τη μητέρα αλλά και την προσφορά της μητέρας προς το παιδί της. Σύμφωνα με την ίδια, 

η μητέρα προσφέρει στο παιδί της αυτό που έχει ανάγκη, είτε είναι βοήθεια, είτε είναι 

υποστήριξη, είτε αγάπη.  

            Συνεπώς, η σχέση της μητέρας με το παιδί έχει έναν υποστηρικτικό χαρακτήρα, ενώ η 

αποδοχή της μητέρας σχετίζεται με τα αισθήματα της τρυφερότητας και της αγάπης. 

«Το μόνο συναίσθημα που έχω είναι να τον αγκαλιάσω, δηλαδή ότι έχουνε πάει όλα καλά… 

Τη μαμά που κρατάει το παιδί της απ’ τη χέρα. Του κάνω τα πάντα, δηλαδή, του δίνω. Αυτό 

έχω μόνο.». 

 

6.3.18 Ιχνογράφημα 18ου γονέα: 

 

            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε χρησιμοποίησε κάποιο 

χρώμα. Ζωγράφισε μία καρδιά μέσα στην οποία υπάρχουν δύο χέρια που ενώνονται. Τα 

χέρια βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο και δίνουν την αίσθηση ότι προσπαθούν να 

φτάσουν το ένα το άλλο και να ενωθούν.  

            Τα χέρια συμβολίζουν την σχέση του γονέα με το παιδί. Απεικονίζουν μία δεμένη 

σχέση, έναν δεσμό, ενώ, το κράτημα συμβολίζει τον υποστηρικτικό χαρακτήρα αυτής της 

σχέσης. Σύμφωνα με το γονέα, η υποστηρικτική αυτή σχέση δεν είναι μονόπλευρη, αλλά ο 

γονέας με το παιδί αλληλοϋποστηρίζονται. Η καρδιά συμβολίζει την αγάπη του γονέα για το 

παιδί του. 

            Συνεπώς, τα αισθήματα αποδοχής του γονέα ταυτίζονται με την αγάπη, ενώ η σχέση 

γονέα παιδιού είναι μία δεμένη και υποστηρικτική σχέση. 

«Θεωρώ ότι εγώ, ας πούμε, με το Φ. έχουμε μία σχέση αγάπης και στήριξης. 

Αλληλοστήριξης, όμως! Δηλαδή, είμαστε πολύ έτσι, όμως, δεμένοι ο ένας με τον άλλο και 
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θεωρώ ότι η σχέση μας χαρακτηρίζεται από αυτήν την πολύ βαθιά και άδολη θα πω, αγάπη, 

διότι ούτε αυτός περιμένει.  Περιμένει πράγματα από εμένα, αλλά πραγματικά η αγάπη του 

είναι αγνή. Εγώ, η αγάπη που δίνω στο Φ. σίγουρα είναι άδολη εντελώς, διότι δεν περιμένω 

τίποτα! Δεν περιμένω να μου ανταποδώσει κάτι σε όλο αυτό. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά 

ότι μόνο με την αποδοχή, την αγάπη και τη στήριξη και το δέσιμο του γονιού με το παιδί, 

μόνο έτσι εξελίσσεται καλά το παιδί μας.». 

 

6.3.19 Ιχνογράφημα 19ου γονέα: 

 

            Ο γονέας χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ενώ, δεν χρησιμοποίησε κάποιο 

χρώμα. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας ζωγράφισε δύο ανθρώπινες φιγούρες, η μία 

μεγαλύτερη από την άλλη, να είναι χαμογελαστοί και να κρατιούνται από το χέρι. Ανάμεσα 

στις δυο φιγούρες υπάρχουν καρδιές. Το κεφάλι της μεγαλύτερης φιγούρας έχει ακτίνες 

περιμετρικά δίνοντας την αίσθηση ότι είναι ένας ήλιος. Ακριβώς από πάνω από τη φιγούρα 

είναι γραμμένες οι λέξεις «ο ήρωας, ο ήλιος μου». Δεξιά της σελίδας είναι ζωγραφισμένος 

ένας δρόμος και στην άκρη του δρόμου ένα σπίτι. Πάνω στο δρόμο υπάρχουν τρεις 

ανθρώπινες φιγούρες που περπατάνε χαμογελαστές. Στο πλάι του δρόμου υπάρχουν άλλες 

τρεις μικρότερες φιγούρες, οι οποίες σηκώνουν το ένα τους χέρι. 

            Στα αριστερά της ζωγραφιάς απεικονίζονται η μητέρα με το παιδί της. Η μητέρα έχει 

ζωγραφίσει το παιδί της πολύ μεγαλύτερο από την ίδια. Το μέγεθος του παιδιού συμβολίζει 

την σημαντικότητα του παιδιού για την ίδια. Τον αντικρίζει ως ήρωα, για όλα αυτά που έχει 

καταφέρει το παιδί της μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι τον έχει ζωγραφίσει σαν ήλιο, συμβολίζει 

τα θετικά συναισθήματα που εκπέμπει το παιδί αλλά και τα συναισθήματα αυτά που έχει 

προκαλέσει το παιδί στον γονέα. Δίνει το αίσθημα της ζεστασιάς και φωτίζει τη ζωή της 
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μητέρας. Οι καρδιές και το κράτημα του χεριού συμβολίζουν την αγάπη που υπάρχει μεταξύ 

τους και την έκφρασή της ως τρυφερότητα. Τα δύο πρόσωπα είναι ευτυχισμένα σε αυτήν την 

σχέση.  

            Στα δεξιά της ζωγραφιάς παρουσιάζεται η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί σε μια 

προσπάθεια κοινωνικής εξωτερίκευσης. Η ζωγραφιά αυτή απεικονίζει την αποδοχή της 

μητέρας. Η μητέρα έχει αποδεχτεί εξ ολοκλήρου το παιδί της και πλέον βγαίνει με αυτό έξω 

από το σπίτι χωρίς να την ενδιαφέρει η επίκριση του κοινωνικού συνόλου. Οι τρεις 

μικρότερες φιγούρες συμβολίζουν την κοινωνία που κοιτάει την οικογένεια και το παιδί ενώ 

με τα σηκωμένα χέρια τους δείχνουν και τους επικρίνουν. Παρά την αρνητική κριτική της 

κοινωνίας, η οικογένεια δεν φοβάται και είναι χαρούμενη εκτός του σπιτιού. Η μητέρα 

αποδέχεται το παιδί της απαλλαγμένη και ανεπηρέαστη από το φόβο και την επίκρισης της 

κοινωνίας. 

            Συνεπώς, η σχέση της μητέρας με το παιδί είναι μία δεμένη σχέση που ταυτίζεται με την 

αγάπη και το θαυμασμό. Η αποδοχή της μητέρας είναι καθολική κι η ίδια είναι απαλλαγμένη 

από αρνητικά συναισθήματα. 

«-Τι σημαίνει ότι είναι ο ήλιος ο Π.; -Ο ήλιος σημαίνει ότι από αυτόν έγινα διαφορετικός 

άνθρωπος και καλύτερος. Μου έφερε μέσα μου μία ζεστασιά, μια λιακάδα, συναισθήματα να 

τα εξωτερικεύσω και τόση αγάπη που νόμιζα ότι δεν θα νιώσω ποτέ για κάποιον. Δεν μιλάω 

μόνο για την αγάπη της μάνας για το παιδί. Μιλάω για την αγάπη της μάνας για το παιδί που 

έχει την ανάγκη της, για το πουλάκι της που έχει το πρόβλημα, που είναι το πιο άρρωστο από 

όλα και θέλει να το φροντίσει… Καμαρώνω για αυτόν, για ότι κάνει, για ότι έχει καταφέρει, 

τον θεωρώ μεγάλο ήρωα. Ο ήρωας μου. Όταν ένα παιδί έχει προσαρμοστεί σε έναν τέτοιο 

κόσμο. Αυτά είναι οι ήρωες! Όχι εμείς!». 

 

6.3.20 Ιχνογράφημα 20ου γονέα: 
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            Ο γονέας δεν χρησιμοποίησε ολόκληρη τη σελίδα, ούτε χρησιμοποίησε κάποιο 

χρώμα. Ζωγράφισε μία καρδιά στο κέντρο της σελίδας. Η καρδιά έχει διπλό συμβολισμό. 

Συμβολίζει την αγάπη της μητέρας για το παιδί της αλλά και την αγάπη του παιδιού για την 

ίδια. Αποφάσισε να περιγράψει την αποδοχή αλλά και τη σχέση της με το παιδί με τον πιο 

απλό τρόπο, ζωγραφίζοντας την καρδιά, έναν απλό και κοινό συμβολισμό της αγάπης. 

            Συνεπώς, τα αισθήματα της αποδοχής του γονέα ταυτίζονται με το αίσθημα της αγάπης, 

ενώ η σχέση του γονέα και του παιδιού περιγράφεται με το αίσθημα της αγάπης. 

«Αυτό για μένα τα λέει όλα… Η σχέση που έχω εγώ με το παιδί μου είναι σχέση καρδιάς, 

καρδιακή σχέση. Και πραγματικά, όταν λέει “μαμά σ’ αγαπώ” το βλέπεις και τα μάτια του 

λάμπουν. Σου λέει “μαμά σ’ αγαπώ” και το εννοεί! Και εκείνη τη στιγμή δεν σου ζητάει 

τίποτα. Θέλει ένα χάδι, ένα φιλί, μια αγκαλιά.». 

 

            Συνοψίζοντας, μέσα από τα ιχνογραφήματα οι γονείς κατάφεραν να αποτυπώσουν το 

συναίσθημα της αποδοχής για τα παιδιά τους με ΔΑΦ, αλλά και τη σχέση που έχουν μαζί 

τους. Μέσα από τα ιχνογραφήματα προβάλλεται από αρκετούς γονείς ένα αίσθημα 

καθολικής αποδοχής του παιδιού τους. Από τα είκοσι ιχνογραφήματα που μελετήθηκαν, τα 

ιχνογραφήματα μόνο τριών γονέων περιέχουν συμβολισμούς μη αποδοχής. Οι συγκεκριμένοι 

γονείς μέσω των απεικονίσεών τους δηλώνουν ουσιαστικά, ότι δεν έχουν καταφέρει να 

αποδεχτούν το παιδί τους εξ ολοκλήρου, αλλά μόνο ως ένα βαθμό. Για τους περισσότερους 

γονείς, η αποδοχή του παιδιού τους ταυτίζεται με το αίσθημα της αγάπης και της 

τρυφερότητας. Επιπλέον, πέρα από τα συναισθήματα της αγάπης, σύμφωνα με τους 

υπόλοιπους γονείς, η αποδοχή φαίνεται να ταυτίζεται με την υποστήριξη που προσφέρουν οι 

ίδιοι προς το παιδί τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί γονείς απεικόνισαν στις ζωγραφιές 

τους δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που απολαμβάνουν με τα παιδιά τους. Η σχέση του 

γονέα με το παιδί με ΔΑΦ αποτυπώθηκε μέσα από τα περισσότερα ιχνογραφήματα ως μία 

υποστηρικτική και δεμένη σχέση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης φάνηκαν να 

είναι η αγάπη και η αποδοχή ολόκληρης της οικογένειας. Τέλος, τα ιχνογραφήματα μερικών 

γονέων προσδίδουν στη σχέση του γονέα με το παιδί ένα χαρακτήρα προστατευτικό και 

ενθαρρυντικό. 

 

6.4 Τριγωνοποίηση αποτελεσμάτων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, το πλεονέκτημα που προσφέρει η μέθοδος 

της τριγωνοποίησης είναι ότι συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της κάθε μορφής δεδομένων, 
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δηλαδή, τα ποσοτικά δεδομένα εξασφαλίζουν την γενικευσιμότητα, ενώ τα ποιοτικά 

δεδομένα προσφέρουν πληροφορίες σχετικές με το πλαίσιο ή το περιβάλλον (Creswell, 

2016). Από τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα 

έρευνα, η παράμετρος της γονεϊκής αποδοχής παρουσιάζεται και στα τρία. Με βάση τη 

μέθοδο της τριγωνοποίησης, δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων από την 

ανάλυση διαφορετικών βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε να διατυπωθεί μία ερμηνεία για το αν 

τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή όχι μεταξύ τους (Creswell, 2016). 

            Φαίνεται ότι η γονεϊκή αποδοχή παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το 

εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Με βάση το 

ερωτηματολόγιο, οι γονείς κλήθηκαν μέσω ερωτήσεων να βαθμολογήσουν τα επίπεδα της 

αποδοχής. Οι απαντήσεις τους κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών, χωρίς όμως να 

υπάρχει ομοιομορφία των απαντήσεων. Επιπλέον, κανένας γονιός δεν έδωσε βαθμολογία 

αντίστοιχη των κατώτερων ή ανώτερων επιπέδων αποδοχής. Οι περισσότεροι γονείς 

βαθμολόγησαν την αποδοχή τους κοντά στη μέση τιμή με μία τάση προς το ανώτατο επίπεδο 

αποδοχής. 

            Κατά τη συνέντευξη, ζητήθηκε ευθέως από τους γονείς να δηλώσουν αν υπάρχει ή 

όχι η γονεϊκή αποδοχή. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι περισσότεροι γονείς (13 από 

τους 20 γονείς) έδωσαν ξεκάθαρη και απόλυτη απάντηση ότι αποδέχονται το παιδί τους. Οι 

υπόλοιποι (7 από τους 20 γονείς) δυσκολεύονται να βιώσουν εξ ολοκλήρου την αποδοχή, 

αλλά το έχουν αποδεχτεί ως ένα βαθμό. Δεν υπήρχε καμία δήλωση για έλλειψη γονεϊκής 

αποδοχής. 

            Μέσα από τα ιχνογραφήματα, σχεδόν όλοι οι γονείς (17 από τους 20) δήλωσαν την 

αποδοχή τους απέναντι στα παιδιά τους με ΔΑΦ. Ενώ, φάνηκε ότι μόνο 3 γονείς (από τους 

20) δεν έχουν καταφέρει να αποδεχτούν το παιδί τους εξ ολοκλήρου, αλλά μόνο ως ένα 

βαθμό. Επιπλέον, σε αυτό το εργαλείο αποτυπώνεται η ταύτιση της γονεϊκής αποδοχής με το 

αίσθημα της αγάπης, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένο πλαίσιο και τρόπο 

έκφρασης το αίσθημα της αποδοχής. 

            Τα αποτελέσματα για την γονεϊκή αποδοχή, συγκλίνουν αλλά και αποκλίνουν σε 

διάφορα σημεία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι κανένας από τους γονείς που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα δεν εκφράζει απόρριψη ή έλλειψη αποδοχής προς το παιδί του με ΔΑΦ. Με 

βάση και τα τρία εργαλεία, υπάρχει γονεϊκή αποδοχή των παιδιών με ΔΑΦ από όλους τους 

γονείς της έρευνας. Η διαφορά που εντοπίζεται, ανάλογα με το εργαλείο που 

χρησιμοποιείται, έγκειται στο αν η γονεϊκή αποδοχή είναι απόλυτη ή μερική. Δηλαδή, 

σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο δεν υπάρχουν γονείς που να έχουν αποδεχτεί εξ ολοκλήρου 
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το παιδί τους, αλλά όλοι το έχουν αποδεχτεί ως ένα βαθμό. Στις συνεντεύξεις δηλώνεται 

καθολική αποδοχή από τους περισσότερους γονείς, ενώ στα ιχνογραφήματα σχεδόν όλοι οι 

γονείς έχουν εκφράσει εξ ολοκλήρου την αποδοχή του παιδιού τους.  

            Το ερωτηματολόγιο είναι μία βάση συγκεκριμένων απαντήσεων από τους 

συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα να περιορίζει και να καθοδηγεί τις απαντήσεις τους. 

Αντιθέτως, η συνέντευξη προσφέρει δυνατότητες διερεύνησης σε βάθος των αντιλήψεων, 

των απόψεων και των αξιών των ερωτηθέντων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015), ενώ οι ερωτήσεις 

της συνέντευξης έχουν στόχο να δώσουν το έναυσμα στους συμμετέχοντες να ανοιχτούν και 

να μιλήσουν πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα έχοντας την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους ελεύθερα. Από την άλλη, το ιχνογράφημα ως προβολικό 

μέσο φέρεται ως δείκτης μιας ψυχικής πραγματικότητας, που δεν είναι άμεσα προσιτή 

(Βαλασίδου & Σαγιά, 2009), ενώ ως τρόπος έκφρασης, ανακλά μια προβολή των 

παρωθητικών και συναισθηματικών καταστάσεων του ατόμου (Μπέλλας, 1996), με 

αποτέλεσμα να φέρνει στο φως πληροφορίες, τις οποίες ο ερωτώμενος δεν θα είχε τη 

δυνατότητα να τις μεταφέρει μέσω ενός ερωτηματολογίου είτε θα τις μοιραζόταν με 

δυσκολία κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Ανάλογα, λοιπόν, με το εργαλείο που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πιο 

περιορισμένη ή εκτεταμένη απάντηση καθώς και λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες.  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι όσο πιο διεισδυτικό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται, δηλαδή, 

δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μοιραστούν αναλυτικές πληροφορίες που 

αφορούν τον βαθύτερο ψυχισμό τους, τόσο περισσότεροι γονείς δηλώνουν απόλυτη αποδοχή 

του παιδιού τους. 
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Κεφάλαιο 7ο  

7. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων πάνω στο 

ζήτημα της αποδοχής των παιδιών τους με ΔΑΦ και στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσο η 

αποδοχή που εκφράζουν συνδέεται με τα την ανάπτυξη του παιδιού τους, σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις τους. Παρακάτω, ακολουθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και οι απαντήσεις που δίνονται για τα ερευνητικά 

ερωτήματα που διατυπώθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

            Αρχικά, συμπεραίνουμε ότι η έννοια της αποδοχής ταυτίζεται, από τους γονείς, τόσο 

με το αίσθημα της αγάπης όσο και της τρυφερότητας. Πέρα από τα αισθήματα αγάπης, η 

αποδοχή των γονέων αφορά την υποστήριξη που προσφέρουν οι ίδιοι προς το παιδί τους, 

αλλά και τον ελεύθερο χρόνο που μοιράζονται μαζί του, σε δραστηριότητες που 

απολαμβάνουν από κοινού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η σχέση αποδοχής του γονέα με το παιδί 

του με ΔΑΦ επεκτείνεται στην αγάπη και την αποδοχή του παιδιού από όλη την οικογένεια. 

Τονίστηκε από όλους τους γονείς η σημασία της γονεϊκής αποδοχής για το παιδί, καθώς 

μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που 

χρειάζεται ένα παιδί με ΔΑΦ. 

            Παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία της αποδοχής, οι γονείς δυσκολεύονται να 

αποδεχτούν τη διαταραχή. Οι γονείς μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης βιώνουν πληθώρα 

αρνητικών συναισθημάτων. Τα συχνότερα συναισθήματα που αναφέρθηκαν είναι η άρνηση, 

ο θυμός, το πένθος, η θλίψη, η στεναχώρια, η κατάθλιψη, οι ενοχές και οι τύψεις, η 

απογοήτευση, η ματαίωση, η ντροπή, η υπερπροσπάθεια, η επίρριψη ευθυνών, η 

συναισθηματική απομόνωση, η αισιοδοξία, και στο τέλος καταφέρνουν να συμφιλιωθούν με 

την πραγματικότητα, συμβιβάζονται και αποδέχονται την κατάσταση. Τα παραπάνω 

ευρήματα έρχονται σε συμφωνία και με άλλα ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία (Bristol, 1984. Koegel et al., 1992. Duarte et al., 2005. Singer, 2006. 

Γενά & Μπαλαμώτη, 2013). Τα συναισθήματα αυτά δεν μένουν σταθερά, αλλά υπάρχει 

συνεχόμενη εναλλαγή κατά διαστήματα. Το πιο κοινό συναίσθημα μεταξύ των γονέων, για 

αυτήν την περίοδο της ζωής τους, είναι η κατάθλιψη, είτε ως συνθήκη είτε απλώς ως 

αισθήματα θλίψης, στεναχώριας και ματαίωσης. Παρόλα αυτά, μέσα από τις απαντήσεις των 

γονέων φαίνεται ότι ο κάθε γονιός βιώνει τις παραπάνω δυσκολίες με διαφορετικό τρόπο και 

επεξεργάζεται διαφορετικά τα συναισθήματά του.  
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            Οι γονείς της συγκεκριμένης έρευνας δεν έδωσαν μια κοινή απάντηση για τη 

διαδικασία που οδηγεί στην γονεϊκή αποδοχή. Οι απαντήσεις τους, όμως, είχαν πολλαπλά 

κοινά σημεία σύμφωνα με τα οποία έγινε μια προσπάθεια ομαδοποίησης και 

κατηγοριοποίησης των παραπάνω συναισθημάτων, έτσι ώστε να προκύπτει ένα μοτίβο 

συναισθηματικών αλλαγών, μια συναισθηματική διαδικασία, με άλλα λόγια, που καταλήγει 

στην αποδοχή. Αρχικά, οι γονείς βιώνουν άρνηση απέναντι στη διάγνωση, αισθάνονται 

απογοήτευση και θυμό. Η συναισθηματική τους κατάσταση προσομοιάζει, στην 

συγκεκριμένη φάση, μία γενικευμένη κατάσταση πένθους. Περνάνε περίοδο κατάθλιψης, 

κατά την οποία βιώνουν έντονη θλίψη, στεναχώρια και ματαίωση. Ταυτόχρονα, αρχίζουν να 

αισθάνονται ενοχές. Οι ενοχές τους οδηγούν σε μια διαδικασία επίρριψης ευθυνών σε άλλα 

πρόσωπα, είτε στον σύζυγο τους, είτε στους γιατρούς ή τους ειδικούς. Βιώνουν 

συναισθήματα ντροπής για το παιδί τους και εισέρχονται σε μία συναισθηματική 

απομόνωση. Σταδιακά, αρχίζουν να εμφανίζονται αισθήματα αισιοδοξίας. Στο τέλος, 

συμβιβάζονται και συμφιλιώνονται με την πραγματικότητα, φτάνοντας έτσι στην αποδοχή. Η 

παραπάνω συναισθηματική διαδικασία έχει πολλά κοινά σημεία με τα στάδια του πένθους, 

από τα οποία διέρχονται οι γονείς, καθώς η συναισθηματική κατάσταση των γονέων σε κάθε 

στάδιο που διέρχονται προσομοιάζει στο παραπάνω μοτίβο συναισθηματικών αλλαγών 

(Altiere & von Kluge, 2009. Cunningham & Davis (1985), όπ. αναφ. στη Γενά, 2017. Da Paz 

et al., 2018).  

            Όσον αφορά τις πρώτες αντιδράσεις των γονέων πάνω στη διάγνωση της ΔΑΦ, οι 

γονείς, συνήθως, αισθάνονται σοκ, πανικό, απογοήτευση, στεναχώρια, ενοχές, θυμό, φόβο 

και άγχος. Υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση, νιώθουν αποπροσανατολισμένοι, και 

μπερδεμένοι ενώ ταυτόχρονα ανησυχούν για την υγεία του παιδιού. Σύμφωνα με την 

παρούσα έρευνα αλλά και με άλλους ερευνητές (Midence & O’Neil, 1999. Sullivan, 1997, 

όπ. αναφ. στο Mansell & Morris, 2004), σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γονείς αντιδρούν με 

ψυχραιμία και νιώθουν ανακούφιση, καθώς επιβεβαιώνονται οι υποψίες τους. Παρά, όμως, 

την διαφοροποίηση της στάσης τους στην αρχή, όλοι οι γονείς βιώνουν μία γενικότερη 

συναισθηματική επιδείνωση και περνούν από τις συναισθηματικές φάσεις που 

προαναφέρθηκαν.  

            Μέσα από τις απαντήσεις των γονέων συμπεραίνουμε ότι, ο σημαντικότερος 

παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνουν την αποδοχή είναι ο 

χαρακτήρας του κάθε γονιού. Για κάποιους γονείς ο δρόμος για την αποδοχή του παιδιού 

τους είναι μία αλληλουχία συναισθημάτων που υποχρεωτικά καταλήγουν εκεί, ενώ για 

κάποιους άλλους δεν υφίσταται συναισθηματική διαδικασία αλλά μια αλληλουχία πράξεων 
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και δράσεων που τους οδηγούν στην αποδοχή. Οι τελευταίοι, με την ανακοίνωση της 

διάγνωσης της διαταραχής, διαπιστώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πληροφόρηση, οπότε και 

καταφεύγουν σε αναζήτηση πληροφοριών και αναζήτηση βοήθειας για το παιδί. Μέσω της 

πληροφόρησης φτάνουν στην γνώση και μέσω της γνώσης φτάνουν στην αποδοχή του 

παιδιού τους με ΔΑΦ. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ, 

που παρακολουθούν ποικίλα θεραπευτικά προγράμματα, αρχίζουν να αποδέχονται σταδιακά 

τη διαταραχή και τις δυσκολίες του παιδιού τους (Sharrett, 2015). 

            Παρά τις παραπάνω διαφορές στην αρχική αντιμετώπιση της διάγνωσης από τους 

γονείς, διαπιστώθηκε ότι όλοι καλούνται να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες σημαντικές 

δυσκολίες. Η μεγαλύτερη δυσκολία φαίνεται να είναι η ίδια η αποδοχή και η 

συνειδητοποίηση της κατάστασης. Η δυσκολία στην αποδοχή έχει διάφορες εκφάνσεις και 

αφορά γενικότερα την αποδοχή του παιδιού, την αποδοχή της μονιμότητας της κατάστασης, 

την αποδοχή του παιδιού από την οικογένειά του και την αποδοχή από τον κοινωνικό 

περίγυρο. Ο κοινωνικός περίγυρος έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικογένεια, καθώς 

υπάρχει άγνοια της διαταραχής από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ασκείται αρνητική κριτική 

απέναντι στην οικογένεια και έτσι τα μέλη της επηρεάζονται συναισθηματικά με αποτέλεσμα 

να περιορίζεται η εξωστρέφεια τους και να ελαττώνονται οι κοινωνικές τους συναναστροφές. 

Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τους Nealy και συνεργάτες (2012), σύμφωνα με τους οποίους 

οι γονείς αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές επειδή φοβούνται την επίκριση των 

άλλων και τον πιθανό στιγματισμό τους. Επιπλέον, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία από τους 

γονείς ως προς την κατανόηση των αναγκών και των δυσκολιών του παιδιού με ΔΑΦ, αλλά 

και την κατανόηση του γεγονότος ότι χρειάζεται βοήθεια. Μία ακόμα σημαντική δυσκολία 

με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς είναι η έλλειψη υποστήριξης από την πολιτεία 

αλλά και από την ευρύτερη οικογένεια. Ακόμα, πολλοί γονείς συναντούν δυσκολία στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού τους, ειδικότερα σε διάφορες 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Τέλος, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες και οι μη ρεαλιστικοί στόχοι 

που θέτουν οι γονείς για το παιδί τους με ΔΑΦ φαίνεται να λειτουργούν επιβαρυντικά στην 

προσπάθειά τους για αποδοχή. 

            Από τις περιγραφές των γονέων, καταλαβαίνουμε ότι ανεξάρτητα από το είδος και το 

πλήθος των δυσκολιών που αντιμετώπισαν, όλοι κάποια στιγμή χρειάστηκαν υποστήριξη και 

βοήθεια για να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Η συναισθηματική κατάσταση 

των γονέων, άρχισε να βελτιώνεται όταν οι ίδιοι εντάχθηκαν σε ομάδα γονέων, άρχισαν να 

μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για τη ΔΑΦ και απευθύνθηκαν σε ειδικούς για βοήθεια. 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων που βίωναν, οι απόψεις 
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διίστανται καθώς ορισμένοι γονείς κατάφεραν όλα τα αρνητικά συναισθήματα να 

εξαλειφθούν ή να τους οδηγήσουν στην αποδοχή, ενώ κάποιοι άλλοι δεν σταμάτησαν να τα 

βιώνουν, με τη διαφορά ότι υπάρχουν σε μικρότερη ένταση.  

            Μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες, οι γονείς επεξεργάζονται τα συναισθήματά τους 

απέναντι στο παιδί τους. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ, αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα 

του παιδιού τους και προβάλουν την δική τους οπτική για τον χαρακτήρα και την 

προσωπικότητά τους. Οι περισσότεροι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα παρείχαν 

ικανοποιητικές πληροφορίες για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του παιδιού τους, ενώ 

ταυτόχρονα προσδίδουν μία θετική χροιά σε αυτές. Οι τομείς, τους οποίους θεώρησαν 

καθοριστικούς για την περιγραφή της ιδιαιτερότητας του παιδιού τους με ΔΑΦ, είναι η 

επικοινωνία, η κινητικότητα, η γνωστική και μαθησιακή ανάπτυξη, ο προφορικός λόγος, η 

αυτοεξυπηρέτηση, η βλεμματική επαφή και η συναισθηματική ανάπτυξη. Ενώ, ελάχιστοι 

γονείς είχαν ως σημεία αναφοράς τα πολυαισθητηριακά ζητήματα, τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού και την κοινωνικότητα του, για την περιγραφή της προσωπικότητάς του. 

            Μέσα από τις διαδικασίες της έρευνας, διατυπώθηκε και η σχέση του γονέα με το 

παιδί με ΔΑΦ. Οι γονείς που έχουν επίγνωση και αποδοχή της κατάστασης φαίνεται να είναι 

και περισσότερο θετικοί στη σχέση με το παιδί τους με ΔΑΦ (Jones et al., 2014). 

Χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα αυτής της σχέσης ήταν ο υποστηρικτικός χαρακτήρας της 

και η ισχύς της ποιότητας της σχέσης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης φάνηκαν 

να είναι η αγάπη και η αποδοχή ολόκληρης της οικογένειας. Επιπλέον, μερικοί γονείς 

προσδίδουν στη σχέση τους με το παιδί ένα χαρακτήρα προστατευτικό και ενθαρρυντικό. 

Τέλος, υπήρχαν ελάχιστες αναφορές ότι η αποδοχή του παιδιού από τους ίδιους ενισχύει τις 

σχέσεις μέσα στην οικογένεια και βελτιώνει τη σχέση γονέα–παιδιού. Το συγκεκριμένο 

εύρημα ενισχύεται από το γεγονός ότι, η εξοικείωση των γονέων με τους τρόπους 

διαχείρισης της συμπεριφοράς του παιδιού τους δημιουργούν μια αίσθηση επάρκειας στους 

γονείς και ενισχύουν την άσκηση του γονικού ρόλου (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  

            Με βάση τη παραπάνω σχέση αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση των γονέων, 

διαπιστώθηκαν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων της καθημερινότητας. 

Παρά τις πολλές διαφορετικές αντιδράσεις μεταξύ των γονέων, μπορούμε να 

κατηγοριοποιήσουμε τον τρόπο, με τον οποίο συμπεριφέρονται οι γονείς, απέναντι στις 

δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Οι τρόποι αντίδρασης που χρησιμοποιούν 

οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είναι: (1) η συζήτηση, (2) η άμεση 

αντιμετώπιση του προβλήματος και η αναζήτηση λύσεων, (3) η κατανόηση της κατάστασης 

και πρόβλεψη της αρνητικής συμπεριφοράς, (4) η παραχώρηση ελευθερίας έκφρασης των 
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συναισθημάτων του παιδιού τα αρνητικά του συναισθήματα, (5) η απόσπαση της προσοχής 

του παιδιού από την κατάσταση, (6) η αρνητική αντιμετώπιση και (7) η θετική αντιμετώπιση. 

Οι γονείς συζητώντας με το παιδί προσπαθούν να το ηρεμήσουν και να το βοηθήσουν να 

εκφράσει τις ανάγκες του και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Συνήθως, προσπαθούν 

να καταλάβουν και να προβλέψουν την αρνητική συμπεριφορά, ενώ μπορεί να αναζητούν 

την αιτία που την προκαλεί. Οι γονείς αντιμετωπίζουν την προβληματική συμπεριφορά ως 

μια απόλυτα φυσιολογική κατάσταση και δίνουν χρόνο στο παιδί μέχρι να περάσει. Όσον 

αφορά τα συναισθήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιστατικών, τα 

επικρατέστερα ήταν η στενοχώρια, η κούραση, ο φόβος, ο θυμός , το άγχος, η πίεση και η 

ντροπή, όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.  

            Το μεγαλύτερο ζήτημα της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί κατά πόσο 

υφίσταται τελικά η γονεϊκή αποδοχή για τα παιδιά με ΔΑΦ. Μέσα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και τη μέθοδο της τριγωνοποίησης, διαπιστώνεται ότι οι γονείς αποδέχονται 

το παιδί τους με ΔΑΦ. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που προκύπτει και από τα αποτελέσματα των 

τριών είναι ότι όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζουν αποδοχή του παιδιού 

τους. Η μέθοδος της τριγωνοποίησης κρίθηκε απαραίτητη για να διασαφηνιστεί η φύση της 

αποδοχής αλλά και ο βαθμός στον οποίο αυτή συμβαίνει. Τα τρία διαφορετικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν αρκετά διαφοροποιημένες απαντήσεις. Σύμφωνα με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, τυχόν διαφοροποιήσεις στα επίπεδα της αποδοχής φαίνεται να 

σχετίζονται με τη σοβαρότητα του αυτισμού (Da Paz et al., 2018). Παιδιά με ΔΑΦ που έχουν 

σοβαρότερα συμπτώματα έχουν γονείς που κατάφεραν ευκολότερα να αποδεχτούν την 

κατάσταση. Στην παρούσα έρευνα, η διαφορά έγκειται στο βαθμό της αποδοχής που βιώνουν 

οι γονείς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες γονέων, αυτοί που 

εκφράζουν καθολική και απόλυτη αποδοχή του παιδιού τους με ΔΑΦ και αυτοί που 

κατάφεραν να αποδεχτούν το παιδί τους μόνο ως ένα βαθμό. Ανάλογα με το εργαλείο 

συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται κάθε φορά τα ποσοστά των δύο παραπάνω 

κατηγοριών διαφοροποιούνται. Φαίνεται ότι όσο πιο διεισδυτικό είναι το εργαλείο που 

χρησιμοποιείται, δηλαδή όσο περισσότερο δίνεται η δυνατότητα έκφρασης βαθύτερων 

συναισθημάτων και σκέψεων μέσω της συνέντευξης και του ιχνογραφήματος, τόσο 

περισσότεροι γονείς εκφράζουν απόλυτη αποδοχή του παιδιού τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι 

υπάρχουν γονείς στην συγκεκριμένη μελέτη που παρουσιάζουν καθολική αποδοχή του 

παιδιού τους με ΔΑΦ έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα των DePape και Lindsay (2015), οι 

διαπίστωσαν ότι πολλοί γονείς κατάφεραν να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα της 

οικογένειας και το παιδί με ΔΑΦ σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να 
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φανταστούν την οικογένειά τους χωρίς τη διαταραχή. Οι γονείς, τελικά, καταφέρνουν να 

αποδεχτούν τον αυτισμό ως κομμάτι της προσωπικότητας του παιδιού τους (Midence & O’ 

Neill, 1999). 

            Επιπλέον, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η συναισθηματική 

ζεστασιά των γονέων προς τα παιδιά τους με ΔΑΦ. Διαπιστώθηκε ότι, οι γονείς εκφράζουν 

την αποδοχή τους απέναντι στα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζοντάς το ως ισότιμο μέλος της 

οικογένειας, εκφράζοντας σεβασμό για το ίδιο, παραχωρώντας του ελευθερία και γενικότερα 

εκφράζοντας την αγάπη τους προς αυτό. Πιο αναλυτικά, οι γονείς εκφράζουν την αποδοχή 

τους απέναντι στο παιδί, γιατί το αντιμετωπίζουν ως ίσο μέλος της οικογένειάς τους, δεν 

ντρέπονται για αυτό και φαίνεται να το αντιμετωπίζουν σαν να μην έχει κάποια διαταραχή. 

Το παιδί με ΔΑΦ συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της οικογένειας, 

δεν αποκλείεται από αυτές και ακολουθεί τους γονείς σε εξωτερικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον, οι γονείς σέβονται το παιδί τους με ΔΑΦ και του παραχωρούν την ελευθερία που 

χρειάζεται. Εκφράζουν την αποδοχή τους μέσω της παραχώρησης χώρου και χρόνου στο 

παιδί για να διαχειριστεί μόνο του καταστάσεις, του προσφέρουν ευκαιρίες, του δίνουν τη 

δυνατότητα να κάνει δραστηριότητες που το ευχαριστούν, δεν προσπαθούν να αλλάξουν 

αυτό που είναι και γενικότερα τον αφήνουν να ζήσει όπως το ίδιο θέλει. Τέλος, οι γονείς 

εκφράζουν την αποδοχή τους δείχνοντάς την αγάπη τους προς το παιδί με ποικίλους τρόπους. 

Το επιβραβεύουν, το ενθαρρύνουν, το παινεύουν, του δείχνουν τρυφερότητα με αγκαλιές και 

φιλιά, περνάνε δημιουργικό χρόνο και παίζουν μαζί του.  

            Η συνολική έκφραση της γονεϊκής αποδοχής έχει αποκλειστικά θετικό αντίκτυπο στο 

παιδί με ΔΑΦ και το επηρεάζει θετικά με διάφορους τρόπους, σύμφωνα με τους γονείς. Από 

τις απαντήσεις που δόθηκαν, συμπεραίνουμε ότι η αποδοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για να βοηθήσει ένας γονιός το παιδί του. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το πώς ακριβώς η 

γονεϊκή αποδοχή επηρεάζει το παιδί με ΔΑΦ, η γονεϊκή αποδοχή λειτουργεί βοηθητικά για 

την συναισθηματική κατάσταση του παιδιού με ΔΑΦ αλλά και το βοηθάει να εξελιχθεί 

συναισθηματικά. Σύμφωνα με τους Lecavalier και συνεργάτες (2006), η παρέμβαση και η 

βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των γονέων μπορεί να επιδράσει θετικά στα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους με ΔΑΦ. Επιπλέον, τα θετικά συναισθήματα 

της γονεϊκής αποδοχής που δέχεται το παιδί προωθούν θετικές συμπεριφορές, καθώς το ίδιο 

ανταποδίδει αυτά τα θετικά συναισθήματα και εκφράζει την αγάπη του απέναντι στους 

γονείς του. Η αποδοχή του παιδιού με ΔΑΦ από τους γονείς του, του προσφέρει ψυχική 

ηρεμία, αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς, το κάνει χαρούμενο, ενώ ενισχύει την 

αυτοεκτίμησή του και του προσφέρει ελευθερία να εκφράζεται όπως το ίδιο νιώθει. Οι 
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γονείς, επιπλέον, δήλωσαν η γονεϊκή αποδοχή οδηγεί στην βελτίωση και την εξέλιξη του 

παιδιού, με αποτέλεσμα να ενισχύει την εκπαίδευση του. Η παρούσα άποψη ενισχύεται από 

τους Krantz και συνεργάτες (1993), όπ. αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης (2013), σύμφωνα με 

τους οποίους, οι γονείς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους μέσω των 

προγραμμάτων, ενώ τα ίδια τα παιδιά παρουσιάζουν βελτίωση στην επικοινωνία. Επιπλέον, η 

αποδοχή ενισχύει την κοινωνικότητα του παιδιού με ΔΑΦ, καθώς το ενθαρρύνει να αποκτά 

μεγαλύτερη εξωστρέφεια, κάτι που οδηγεί σε καλύτερη ένταξη του στο κοινωνικό σύνολο. 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η γονεϊκή αποδοχή έχει ως αποτέλεσμα άλλες μορφές αποδοχής, 

καθώς βοηθάει το ίδιο το παιδί να αποδεχτεί τον εαυτό του, αλλά και οδηγεί το κοινωνικό 

σύνολο να καταφέρει να το αποδεχτεί.  

            Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που διατυπώθηκε αφορούσε τις απόψεις των 

γονέων ως προς τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των παιδιών τους με 

ΔΑΦ. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε ότι οι γονείς εντοπίζουν τρεις 

παράγοντες που θεωρούν ότι έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη των παιδιών τους με ΔΑΦ: 

(1) η αποδοχή, (2) η εξειδικευμένη βοήθεια που έλαβαν τα παιδιά με ΔΑΦ από θεραπευτές 

και (3) η ενασχόληση των ίδιων των γονέων με τα παιδιά. Όπως προαναφέρθηκε, η αποδοχή 

των παιδιών από τους γονείς ενισχύει την εκπαίδευση τους. Επιπλέον, οι γονείς τόνισαν ότι η 

πρόοδος των παιδιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα προγράμματα παρέμβασης και τις 

θεραπείες που παρακολουθούσε το παιδί. Τα παραπάνω ευρήματα ταυτίζονται με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Blackledge και Hayes (2006), οι γονείς παιδιών 

με ΔΑΦ που συμμετείχαν  σε προγράμματα Acceptance and Commitment Therapy (ACT), 

κατάφεραν να βελτιώσουν την ψυχολογική τους κατάσταση. Επιπλέον, οι γονείς που 

συμμετέχουν σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα μαθαίνουν να εκφράζουν ανοιχτά τις 

ανησυχίες τους για το παιδί τους με ΔΑΦ και επιτυγχάνεται βελτίωση της ψυχικής τους 

υγείας (Falloon, 2003, όπ. αναφ. στο Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Σημαντικό αντίκτυπο 

φαίνεται να έχει και η ενασχόληση των ίδιων των γονέων καθώς η δική τους συνεχής και 

επίμονη προσπάθεια είναι ικανή να οδηγήσει στην βελτίωση των παιδιών. Ερευνητικά 

δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανταποκρίνονταν περισσότερο σε 

δραστηριότητες παιχνιδιού και επικοινωνίας, ανέπτυσσαν περισσότερες επικοινωνιακές 

ικανότητες (Siller & Sigman, 2002), όπ. αναφ. στο Siller, Hutman & Sigman,2013). Σε 

μεταγενέστερη έρευνα των Siller et al. (2013), οι ερευνητές εφάρμοσαν μία πειραματική 

παρέμβαση και διαπίστωσαν ότι η διορατικότητα των γονέων και η πρώιμη παρέμβαση είχαν 

μεγαλύτερα αποτελέσματα στην ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών με ΔΑΦ. 
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            Συνοψίζοντας τα παραπάνω συμπεράσματα, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς αποδέχονται 

το παιδί τους με ΔΑΦ. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετοί γονείς που καταφέρνουν να αποδεχτούν 

το παιδί τους εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η σημασία της γονεϊκής αποδοχής για 

τα παιδιά με ΔΑΦ. Η γονεϊκή αποδοχή προωθεί την ανάπτυξη σε συναισθηματικό, 

μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο. Φαίνεται ότι η συνολική ανάπτυξη των παιδιών 

καθορίζεται από τη γονεϊκή αποδοχή, τη συμμετοχή των παιδιών σε θεραπευτικά 

προγράμματα και τη συνεχή ενασχόληση των γονέων. Η ενεργή εμπλοκή των γονέων 

φαίνεται να ενισχύει την ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν 

στην παρούσα εργασία οι περιπτώσεις γονέων που επέκτειναν το σκεπτικό τους πάνω στο τι 

λειτουργεί βοηθητικά για την ανάπτυξη του παιδιού τους καθώς, αναφέρθηκε ότι η βελτίωση 

ενός αναπτυξιακού τομέα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση ενός άλλου.  

            Σε αυτό το σημεία θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα εργασία αφορά έναν 

ερευνητικό σχεδιασμό μικτών μεθόδων και παρά τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση 

ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας, έχει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να 

αναφερθούν. Οι πρώτοι από αυτούς αφορούν το δείγμα της έρευνας. Το δείγμα επιλέχθηκε 

με βάση τη δειγματοληψία χιονοστιβάδας, μέσω συλλόγου γονέων. Συμμετέχοντες της 

έρευνας προτείνουν άλλα μέλη που μπορούν να ενταχθούν στο δείγμα (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015), χωρίς όμως να ικανοποιείται απαραίτητα η ανάγκη συμπερίληψης ατόμων με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

φαινομένου (Ιωσηφίδης, 2008). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, η πληθυσμιακή ομάδα 

που δέχτηκε να συμμετέχει στην έρευνα να αφορά αποκλειστικά γονείς που είναι ικανοί να 

διαπραγματευτούν τα ζητήματα της αποδοχής. Έτσι, γονείς που δυσκολεύονται με την 

αποδοχή του παιδιού τους με ΔΑΦ, πολύ πιθανό να μην είχαν την ευκαιρία να ερωτηθούν για 

τη συμμετοχή τους, ή να έδιναν αρνητική απάντηση ως προς αυτή. Επιπλέον, ο 

περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων αλλά και η επιλογή των μελών μέσω συγκριμένου 

ερευνητικού πλαισίου επηρεάζει την γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων. Η 

γενικευσιμότητα των ευρημάτων αφορά την αδυναμία μιας ποιοτικής έρευνας να έχει ισχύ, 

πέρα από το συγκεκριμένο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, σε άλλα κοινωνικά πλαίσια 

(Mason, 2009, όπ. αναφ. στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

            Μερικοί ακόμα περιορισμοί που έγκεινται στις ποιοτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν αφορά την παρουσία και την υποκειμενικότητα του ερευνητή. Οι 

ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας εξαρτώνται από τις ικανότητες του ερευνητή (Aderson, 2010). Ο 

ερευνητής συμμετέχει ενεργά στην ερευνητική διαδικασία, καθώς εξαρτάται από τον ίδιο, σε 

μεγάλο βαθμό η ροή, η κατεύθυνση και τα όρια της συζήτησης και αυτό καθορίζει το τελικό 
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περιεχόμενο της ερμηνείας του ερευνητικού υλικού (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Ακόμα και η 

παρουσία του ερευνητή κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων μπορεί να επηρεάσει τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων (Aderson, 2010). Η υποκειμενική σκοπιά του ερευνητή 

είναι, λοιπόν, ικανή να επηρεάσει τη συλλογή δεδομένων αλλά και την ερμηνεία των 

ευρημάτων. 

            Με βάση, λοιπόν, τα συμπεράσματα αλλά και τους περιορισμούς της παρούσας 

έρευνας διαπιστώνεται η ανάγκη επιπλέον διερεύνησης του ζητήματος της γονεϊκής 

αποδοχής των παιδιών με ΔΑΦ. Για μετέπειτα έρευνα, θα είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση των 

διαδικασιών και παραγόντων που συμβάλουν στην εξολοκλήρου ή μερική αποδοχή από τους 

γονείς. Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος σε 

ευρύτερη ομάδα γονέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και με διαφορετικά εργαλεία 

συλλογής δεδομένων. Η βιβλιογραφία που μελετά τη σχέση της γονεϊκής αποδοχής με την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς, επίσης, 

δεν υπάρχουν επαρκείς βιβλιογραφικές αναφορές που να μελετούν γενικότερα τους 

παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ σε όλους τους αναπτυξιακούς 

τομείς. Τέτοιου είδους ζητήματα φαίνεται να έχουν γενικότερα ενδιαφέρον για μελλοντική 

διερεύνηση. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1. Η διάσταση της Συναισθηματικής Ζεστασιάς (Warmth 

Dimension) 

 

 

Εννοιολογικό πλαίσιο των βασικών εννοιών της γονεϊκότητας στη θεωρία διαπροσωπικής 

αποδοχής-απόρριψης (Rohner et al., 2005, σελ.27). 
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Παράρτημα 2. Ερωτηματολόγιο Γονικής Αποδοχής (Parental Acceptance 

Questionnaire 6-PAQ) 

 

Ερωτηματολόγιο Γονεϊκής Αποδοχής 

Όνομα παιδιού:________________________________________________________ 

Ημερομηνία γέννησης:__________________________________________________ 

Φύλο Γονέα:__________________________________________________________ 

Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου:_______________________________ 

 

Οδηγίες: Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις. Διαλέξτε την απάντηση 

που σας αντιπροσωπεύει ή περιγράφει καλύτερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τον τρόπο 

με τον οποίον αλληλεπιδράτε με το παιδί σας. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις που είχατε τους τελευταίους μήνες. 

 

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3=συμφωνώ, 4=συμφωνώ απόλυτα 

 

Παράδειγμα: Θα ήταν πολύ άσχημο αν το 

παιδί μου είχε ένα ξέσπασμα σε δημόσιο 

χώρο 

1       2       3       4 

 

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις 

συμπεριφορές, τις αντιδράσεις και τις σκέψεις που είχατε τους τελευταίους μήνες. 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Όταν αλληλεπιδρώ με το παιδί μου εστιάζω στο 

χρόνο που περνάμε μαζί 
1 2 3 4 

2. Ο τρόπος ανατροφής που υιοθετώ ως γονιός 

χαρακτηρίζεται από συνέπεια 
1 2 3 4 

3. Θα προτιμούσα να ενδώσω στην επιθυμία του 

παιδιού μου παρά να το αφήσω να κάνει σκηνή 

σε δημόσιο χώρο 

1 2 3 4 

4. Αναστατώνομαι, όταν τα πράγματα δεν 

πηγαίνουν όπως τα θέλω στην αλληλεπίδραση 

με το παιδί μου 

1 2 3 4 

5. Ο τρόπος ανατροφής του παιδιού μου βασίζεται 

στις αρχές που έχω ως άνθρωπος 
1 2 3 4 

6. Αν κρίνει κάποιος τον τρόπο ανατροφής των 

παιδιών μου, ίσως με θεωρήσει κακό γονιό. 
1 2 3 4 

7. Ο τρόπος με τον οποίο ανατρέφω το παιδί μου 

βασίζεται σε αυτά που έχουν σημασία για μένα 

ως γονιό και όχι σε συναισθήματα μιας στιγμής. 

1 2 3 4 

8. Νιώθω ότι το μυαλό μου είναι κάπου αλλού όταν 

παίζω με το παιδί μου. 
1 2 3 4 

9. Όταν το παιδί μου συμπεριφέρεται άσχημα, 1 2 3 4 
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νιώθω εγκλωβισμένος/η στα συναισθήματά μου 

και αδυνατώ να αντιμετωπίσω την συμπεριφορά 

του παιδιού μου. 

10. Ο τρόπος που συμπεριφέρομαι ως γονιός 

απορρέει από τις αξίες που έχω ως άνθρωπος. 
1 2 3 4 

11. Κάνω άσχημες σκέψεις για τον εαυτό μου όταν 

το παιδί μου συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο 
1 2 3 4 

12. Είναι δύσκολο να αποκτήσω νέες ή να 

διατηρήσω παλιές μου συνήθειες επειδή δεν 

θέλω να έρθω αντιμέτωπος/η με τη συμπεριφορά 

του παιδιού μου. 

1 2 3 4 

13. Όταν το παιδί μου δεν μεγαλώνει έτσι όπως θα 

ήθελα, νιώθω ότι αποτυγχάνω. 
1 2 3 4 

14. Αποφεύγω να παίρνω το παιδί μου μαζί μου στο 

σουπερμάρκετ, γιατί φοβάμαι πώς θα 

αντιδράσει. 

1 2 3 4 

15. Μπορώ να θυσιάσω την ευκολία μου 

προκειμένου να επιβάλω την πειθαρχία. 
1 2 3 4 

16. Είμαι κακός γονιός, όταν το παιδί μου φέρεται 

άσχημα. 
1 2 3 4 

17. Όταν περνάω χρόνο με το παιδί μου, πιάνω τον 

εαυτό μου να προγραμματίζω  τη μέρα μου και 

να σκέφτομαι τα πράγματα που έχω να κάνω. 

1 2 3 4 

18. Έχω ξεκάθαρες αρχές ανατροφής του παιδιού 

μου, με βάση τις οποίες αλληλεπιδρώ με αυτό. 
1 2 3 4 
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Παράρτημα 3. Πρωτόκολλο συνέντευξης 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ειδική Αγωγή» 

 

 

Υπεύθυνη Καθ/τρια: 

Δρ. Μαρία Μαρκοδημητράκη 

Μόν. Επίκουρη Καθ/τρια Ψυχολογίας 

Παν/μιου Κρήτης 

 

Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 

            74100 Ρέθυμνο 

Τηλ.: 6907305873 

          28310-77693 

 

Ερευνήτρια: Γλυκερία Τσίτλικα 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

Τηλ.: 6974598215 

 

 

 

Έρευνα για τη Γονεϊκή Αποδοχή 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιώ μία 

έρευνα που αφορά την Γονεϊκή αποδοχή. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της εργασίας είναι «Η 

αποδοχή των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) από τους γονείς και η 

σχέση της αποδοχής με την ανάπτυξή τους». Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση των απόψεων των γονέων πάνω στο ζήτημα της αποδοχής των παιδιών τους με 

ΔΑΦ, και πώς η αποδοχή που εκφράζουν απέναντι στα παιδιά τους με ΔΑΦ επιδρά στην 

ανάπτυξή τους. Τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι ένα ερωτηματολόγιο, 

μία συνέντευξη και ένα ιχνογράφημα. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και έχετε την 

δυνατότητα να αποχωρήσετε από την έρευνα, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε. Οι 

απαντήσεις σας θα είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην έρευνα μπορείτε 

να μου δώσετε να στοιχεία σας για να επικοινωνήσω μαζί σας, είτε μπορείτε να 

επικοινωνήσετε εσείς μαζί μου τηλεφωνικώς. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαι στη 

διάθεσή σας. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. 

Τσίτλικα Γλυκερία 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

ΔΠΜΣ  «Ειδική Αγωγή» 
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Παράρτημα 4. Παράδειγμα συνέντευξης 

 

Ερευνητής (Ε) 

Γονέας 7 (Γ7) 

Γ7: Έκανε επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο, σε νηπιαγωγείο για τυπικά παιδιά με υποστήριξη 

από παράλληλη στήριξη. 

Ε:  Ωραία. Τώρα είναι 7 είπαμε. 

Γ7: Τώρα είναι 7. Και  πήραμε τη γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ, κανονικό σχολείο πάλι με 

παράλληλη στήριξη του χρόνου. 

Ε: Που ξεκινάει στο δημοτικό. 

Γ7: Πρώτη δημοτικού του χρόνου. 

Ε: Ωραία. Μπορείτε να μου τον περιγράψετε με λίγα λόγια, το χαρακτήρα του, τα καλά 

του, τα κακά του, αυτά που του αρέσουνε, δεν του αρέσουν; 

Γ7: Είναι ένα παιδάκι, είναι αρκετά τρυφερός και συναισθηματικός. Εεε, αλλά θέλει λίγο το 

χρόνο του για να το βγάλει αυτό. Εεε, τον ενδιαφέρει να είναι, ας πούμε από πολύ μικρός  

και τώρα ακόμα αναστατώνεται, όταν κάποιο άλλο παιδάκι κλάψει, θα πάει, θα προσπαθήσει 

να τον παρηγορήσει, να τον χαϊδέψει, να κάνει διάφορα τέτοια. Είναι λίγο κοινωνικά 

άγαρμπος, γιατί θέλει, ας πούμε, να προσεγγίσει κάποια άλλα παιδιά, αλλά δεν έχει τον 

τρόπο, οπότε ο τρόπος του είναι να τα ενοχλεί στο παιχνίδι, να τα πειράζει και αυτά να τον 

κυνηγάνε. Του αρέσει και το κυνηγητό ούτως ή άλλως. Αυτήν την περίοδο είναι και 

ερωτευμένος και έχουμε κι άλλα (αναστεναγμός). Αυτά. Εεε, εντάξει… Κι άλλες φορές μου 

έχει μιλήσει για κοριτσάκια που τα πειράζει και αυτά, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι τα πρώτα 

μας σημάδια έτσι…  Που έχω χαρεί πάρα πολύ βέβαια. Αλλά τον έχει πάρει χαμπάρι όλο το 

σχολείο, γιατί την κυνηγάει συνέχεια, άμα μπει στην τάξη τρέχει και αυτός από πίσω, της 

πειράζει τα μαλλιά, της κάνει διάφορα πράγματα και αυτά. Καμιά φορά τον κυνηγάει εκείνη, 

δεν θέλει, αλλά θέλει κιόλας... Κορίτσια (γέλιο). Τέλος  πάντων, ε εντάξει, προσπαθεί να τα 

διαχειριστεί, μάλλον να αναγνωρίσει το συναίσθημα. Κατά τα αλλά είναι ένα παιδί που 

ματαιώνεται, όταν δεν τα καταφέρνει, εκνευρίζεται και έχει ξεσπάσματα θυμού. Αυτό είναι 

ένα κομμάτι που προσπαθούμε όσο μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το τελευταίο διάστημα 

μόνο έχει αρχίσει σιγά-σιγά να ζητάει μόνος του βοήθεια. Παλαιότερα δεν το έκανε, απλά 

τσίριζε και απλά η μαμά έτρεχε να βοηθήσει. Τελευταία του υπενθυμίζουμε ότι «αν δεν 

καταφέρνεις κάτι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια». Δηλαδή, έχω σταματήσει αυτό το τρέξιμο 

όταν ακούω μία τσιρίδα και πάω να δω τι συμβαίνει. Απλά υπενθυμίζω ότι υπάρχουν τρόποι 

να ζητήσεις αυτό που θέλεις, ας πούμε, και να καταφέρεις αυτό που θέλεις. Είναι ένα παιδί 
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που είναι ευφυές. Εεε, με το δικό του βέβαια τρόπο ευφυές, έτσι;  Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο 

σε αυτές τις περιπτώσεις η ευφυΐα μετριέται με όρους νευροτυπικούς. Εε, αλλά έχει αυτά τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχει ο αυτισμός, δηλαδή, έχει αναπτύξει πάρα πολύ το 

γνωστικό του κομμάτι, την αναγνωστική του ικανότητα, διαβάζει σαν ένα παιδί δευτέρας 

δημοτικού, τη μαθηματική του λογική, προσθέτει, αφαιρεί νοητά, κάνει πράξεις… 

Ε: Οπότε  μαθησιακά είναι πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο πάνω από την ηλικία του. 

Γ7: Μαθησιακά είναι πολύ πιο πάνω από την ηλικία του και ειδικά για την ανάγνωση είναι 

κάτι το οποίο ξεκίνησε μόνος του, να αναγνωρίζει τα γράμματα και να προσπαθεί να 

διαβάσει. Από όταν ήταν στο παιδικό είχε κόλλημα με τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Όποτε 

με ρώταγε για τους αριθμούς και για τα γράμματα, του έλεγα βέβαια ότι αυτό είναι το «η» 

του ήλιου, του ιπποπόταμου και τα λοιπά. 

Ε: Και άρχισε να μαθαίνει. 

Γ7: Και έχει αρχίσει να μαθαίνει. Ε και στο νηπιαγωγείο βέβαια που αρχίσανε να γράφουνε 

λίγο τα γράμματα και τα τέτοια και ξαφνικά ξεκίνησε να διαβάζει. Δηλαδή, το πήρα 

κυριολεκτικά ένα πρωί τελείως ξαφνικά χαμπάρι και άρχισε, ξεφύλλιζε ένα βιβλίο, 

προσπαθούσε να πει την ιστορία, άρχισα να τον ακούω να λέει «αητό» και «αητό»... Λέω 

«ποιον αητό, τώρα τι λέει;». Δεν μπορούσε να διαβάσει το «αυτό». Και έτσι κατάλαβα ότι 

προσπαθεί να διαβάσει. Δεν τον ενθάρρυνα, σε καμία περίπτωση, δεν με ενδιέφερε αυτό. 

Αυτό έγινε πριν ενάμιση χρόνο, ίσως και παραπάνω. Δεν με ενδιέφερε το γνωστικό του 

τέτοιο… Αλλά, ωστόσο, στην ανάγνωση του προσπαθούσα να διορθώσω αυτά τα «αητό», τα 

«καπόι», γιατί εντάξει, μην το μάθει και λάθος. Και μετά άρχισαν τα τέτοια με τους 

αριθμούς, και μετά με τις πράξεις και μετά με την πρόσθεση αρχικά, τώρα με την αφαίρεση. 

Έχει αρχίσει και κατανοεί λίγο τον πολλαπλασιασμό, με ρωτάει διάφορα πράγματα… 

Ε: Αυτά μόνος του, από δική του πρωτοβουλία; 

Γ7: Εεεμ ντάξει, δεν ξέρω αν θα έχει μαθησιακά ζητήματα, γιατί είναι νωρίς ακόμα να 

αξιολογηθεί για κάτι τέτοιο. Εε, αλλά, βλέπω ότι το γνωστικό κομμάτι τον ενδιαφέρει 

αρκετά, ας πούμε, και το προχωράει, αλλά το κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων βέβαια 

και της επικοινωνίας μένει πολύ πίσω. Με κουράζει πάρα πολύ θέλει να... Αγαπημένη του 

συζήτηση μαζί μου είναι διάφορες παιδικές ταινίες που βλέπουμε και θα μου κάνει πάντα 

σχεδόν τις ίδιες ερωτήσεις και τα ίδια τέτοια. Προσπαθώ να περιορίσω τη συχνότητα και το 

χρόνο που θα γίνει αυτό αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω, γιατί είναι απαραίτητο για τη 

ρύθμιση του μέσα στην ημέρα. Τώρα το έχουμε περιορίσει στην ώρα του φαγητού, ότι είναι 

η ώρα που κουβεντιάζουμε για αυτό. Ε  θα το κάνω και σε κάποιες άλλες στιγμές, αν 

καταλάβω ότι έχει προηγηθεί κάποια αναστάτωση που προσπαθεί να βρει και αυτός ένα 
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τρόπο να επικοινωνήσει, με τον όποιον τρόπο μπορεί. Εεεμ... Τι άλλο να σου πω τώρα για το 

Σ.; Είναι υπερκινητικός πολύ, δεν βάζει κώλο κάτω που λέμε. Και αυτό έχει επίπτωση και 

στο σχολείο βέβαια, θέλει να κινείται δεν μπορεί να καθίσει. Το αντιμετωπίζουν βέβαια εκεί, 

γιατί υπάρχει δασκάλα της ειδικής αγωγής που προσπαθεί όλο αυτό να το ρυθμίσει, τον έχει 

βοηθήσει αρκετά. Αγαπημένος του χώρος, βέβαια, για να ηρεμήσει στο σχολείο είναι η 

βιβλιοθήκη, όπου από εκεί διάβαζε και τα διάφορα τέτοια για την κύηση και ερχόταν και μου  

‘λεγε στην τάδε εβδομάδα το έμβρυο σχηματίζεται και αυτά. 

Ε: Αρχίζει και αποκτά, δηλαδή, γνώσεις μέσα από τα βιβλία που διαβάζει, που και 

αυτές δεν συμβαδίζουν με την ηλικία του, είναι πολύ πιο μπροστά. 

Γ7: Ακριβώς. 

Ε: Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει. 

Γ7: Ναι έχει ενδιαφέρον η αλήθεια είναι…  Αλλά εντάξει, χαριτωμένο από μία άποψη και 

βλέπω ότι ‘ντάξει, όντως διαβάζει και κατανοεί αυτό που διαβάζει και εκφράζει απορίες. 

Δηλαδή, μου έλεγε «μαμά τι είναι τα μήτρα;». Του λέω «Τι λες παιδάκι μου;». Μου λέει “ 

«τα μήτρα!». Λέω «η μήτρα μάλλον εννοείς» του λέω. Ε μετά σκέφτηκα θα είδε κάπου 

μήτρα, το μήλο - τα μήλα, το μήτρο - τα μήτρα. Έτσι θα το πήρε γραμματικά (γέλιο). Μου 

λέει διάφορα τέτοια, τέλος πάντων. Εεε, έχει απορίες για το ανθρώπινο σώμα, για τη 

λειτουργία του, για το διάστημα έχουμε δει πολλά…  Εκφράζεται κατά καιρούς. 

Ε: Έχει ενδιαφέρον για πράγματα, δηλαδή. Εκφράζει ενδιαφέρον για πράγματα. 

Γ7: Ναι. Έχει, έχει ενδιαφέρον. 

Ε: Ωραία. Πόσο χρονών ήταν όταν μάθατε πρώτη φορά για τη διάγνωση; 

Γ7: 26 μηνών. 

Ε: 26 μηνών! Ε, και εσείς πως αντιδράσατε; Ποια ήταν τα συναισθήματά σας, όταν σας 

το είπαν πρώτη φορά; 

Γ7: Μας κοπήκαν τα πόδια! Ντάξει γυρίσαμε στο σπίτι, είχαμε κλάματα… Εεεε, μεγάλη 

δυσκολία στην αποδοχή. Όταν πήραμε και τη διάγνωση ο Σ. δεν είχε και λεκτική επικοινωνία 

ακόμα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ανησυχήσαμε ήταν και αυτός, γιατί δύο 

χρόνων δεν είχαμε λεκτική επικοινωνία και μάλιστα είχαμε… Χάσαμε και κάποια κομμάτια, 

δηλαδή, εκεί που ξέραμε ότι το σκυλάκι κάνει γαβ, η γατούλα κάνει νιάου, κάτι χάσαμε εκεί,  

ένα φώνημα, ένα τέτοιο… Λέμε όπα!  

Ε: Είχε δηλαδή κάποια παλινδρόμηση. 

Γ7: Ναι είχε κάποια παλινδρόμηση σε αυτό το κομμάτι και δεν εξέλισσε καθόλου το παιχνίδι 

του, δηλαδή, δεν έπαιρνε να παίξει με ένα παιχνίδι που θα του φέρνανε, το χτυπούσε, ήθελε 

να ακούει τους ήχους, ήθελε να… Αυτό. Οπότε, όλα αυτά μας οδήγησαν στην 
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αναπτυξιολόγο, η οποία βέβαια διαβάζοντας την διάγνωση της εκ των υστέρων, μετά από 

αρκετά χρόνια, είχε γράψει με μεγάλη σαφήνεια ότι η αντίληψη του είναι ανάλογη της 

ηλικίας του. Παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν είχαμε την επικοινωνία με το παιδί, για να 

συνειδητοποιήσουμε κατά πόσο κατανοεί, αρχίσαμε… Είχαμε αγωνία για περίπτωση 

νοητικής στέρησης και... Όλα αυτά. Ε, ήτανε πολύ δύσκολα το πρώτο διάστημα, ήτανε πάρα 

πολύ… 

Ε: Απογοήτευση; Ενοχές;  

Γ7: Ενοχές σίγουρα! Εεε, απογοήτευση… Ναι! Εεε, (...) «γιατί σε μένα;» επίσης. Εεε,  πολλά 

τέτοια, εεε, θλίψη! Θλίψη πολλή! Κάτι σαν ένα διάστημα πένθους, ας πούμε. Είχαμε  ένα 

τέτοιο, μία τέτοια περίοδο… Εεε, η οποία σταδιακά και με τη βοήθεια των ανθρώπων που 

ξεκίνησαν να δουλεύουν με το Σ. άρχισε λίγο αυτό το πράγμα να απαλύνει και πιο πολύ 

προσπαθήσαμε να μπούμε στο δρόμο της αποδοχής, που δεν ήταν καθόλου εύκολος. 

Εξακολουθεί να μην είναι εύκολος! Ακριβώς επειδή είναι υψηλής λειτουργικότητας και έχει 

όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα και πριν, όταν θα έχει μία συμπεριφορά η οποία 

δεν συνάδει, ας πούμε, με τη νοητική του κατάσταση, παρά μόνο αρχίζει και συμπεριφέρεται 

σαν μωρό παιδί… Εμένα αυτό μου δημιουργεί ένα... Μία αντίδραση, μια (...) έναν 

εκνευρισμό, ας πούμε. Αυτό. Κάποιες φορές! Προσπαθώ όλο αυτό, βέβαια, να το ελέγξω για 

να μην τον… 

Ε: Οπότε αν συμβεί κάτι, αν προκύψει κάποια δύσκολη κατάσταση, τότε αυτό εσείς πώς 

το αντιμετωπίζετε; Πως θα αντιδράσετε; 

Γ7: Εννοείτε σε σχέση με τη συμπεριφορά του; 

Ε: Ναι. Κάτι που θεωρείτε εσείς ότι αυτό είναι μία δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω αν, 

ας πούμε, αν υπάρχουν εκρήξεις, αν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις… 

Γ7: Θα  φωνάξει, θα χτυπηθεί, αλλά είναι κάτι που είναι πολύ μικρό σε διάρκεια πια. Εεε, και  

του περνάει, δηλαδή, του αλλάζεις την κουβέντα και του περνάει. 

Ε: Οπότε εσείς αυτό πώς το αντιμετωπίζετε;  Τι συναισθήματα έχετε όταν αυτό 

συμβαίνει; 

Γ7: Ότι είναι κάτι φυσιολογικό, σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που με δυσκολεύει πιο πολύ, είναι 

όταν είμαστε έξω, δεν μπορεί εύκολα να αλληλεπιδράσει με άλλα παιδιά, που εκεί θα πρέπει 

ίσως λίγο να παρέμβω για να δρομολογήσω λίγο τα πράγματα… 

Ε: Οπότε εσείς εκεί αντιδράτε βοηθητικά για το παιδί. 

Γ7: Αυτό προσπαθώ να κάνω, να βοηθήσω το παιδί και τα άλλα παιδιά βέβαια, γιατί όλα 

παιδιά είναι. Λίγο να τα βρούνε, αν μπορούν να παίξουν μαζί, ας πούμε, και να 

συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα. Γιατί ακριβώς επειδή ο Σ. δεν έχει τον τρόπο αυτόν τον 
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κοινωνικό για να έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά, εκτιμώ ότι πολλές φορές χρειάζεται μία 

καθοδήγηση. Εεεε, προσπαθώ και να μην είμαι, βέβαια, πολύ φορτική, αλλά δεν μπορώ να 

το…  Θα κάνω πάντα τη μαμά και στο δικό μου παιδί και στα άλλα παιδιά (γέλιο). Το χω 

αυτό. 

Ε: Όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα θεωρείτε ότι έχετε αποδεχτεί την εικόνα του παιδιού 

σας; 

Γ7: Σε ένα βαθμό ναι. 

Ε: Υπάρχει ακόμα δρόμος, δηλαδή. 

Γ7: Υπάρχει ναι! Ναι υπάρχει, Υπάρχει δρόμος, υπάρχει άγχος και αγωνία, πώς θα πάει όλο 

αυτό το κομμάτι, τι εξέλιξη θα έχει. Εε, αν θα καταφέρει στο δημοτικό να κάτσει σε μία 

καρέκλα, ας πούμε. 

Ε: Είναι  μικρός ακόμα ηλικιακά οπότε έχει πράγματα να δείξει στα επόμενα χρόνια. 

Γ7: Ναι. Εε (...) νομίζω ότι το έχω αποδεχτεί, αλλά όχι τελείως ακόμα. Και ακριβώς πολλές 

φορές με μπερδεύουν λίγο. Επειδή είναι υψηλής λειτουργικότητας, έχει αποδείξει ότι έχει 

κάποιες δεξιότητες, ας πούμε φαγητό, απλά δεν τις χρησιμοποιεί όταν δεν θέλει, με 

αποτέλεσμα, ειδικά αν είναι το βραδινό φαγητό, να είμαι και να τον ταΐζω και να λέω 

«Εντάξει είναι 7 χρόνων. Σταμάτα πια!». Μέχρι που τον έβαλα να φάει ένα γλυκό. Εκεί να 

δείτε συντονισμό! Πιάσιμο κουταλιού, συντονισμός στόματος χεριού ήταν αυτόματα! Και 

λέω ‘ντάξει… Είναι αυτό, ότι πολλές φορές δεν θέλει να προχωρήσει να κάνει πράγματα. 

Ε: Οπότε και αυτό δυσκολεύει και εσάς; 

Γ7: Με δυσκολεύει αυτό, ναι! Με δυσκολεύει, γιατί με δυσκολεύει στο να το δεχτώ. Όταν 

ξέρω ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα κάνει και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Και στο 

κολυμβητήριο πού πηγαίνει... Εμφανίζει κάποιες συμπεριφορές που αυτό… Με δυσκολεύει. 

Αυτό με δυσκολεύει. (...) Με δυσκολεύει στο να το διαχειριστώ εγώ συναισθηματικά. 

Προσπαθώ να κρατάω μία σταθερή στάση απέναντι στο παιδί, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι έχει 

να κάνει με το ποσοστό της αποδοχής. Εεε, αυτό το συναίσθημα που έχω. Προσπαθώ, όμως,  

να είμαι όσο γίνεται, να έχω μία σταθερή στάση κάθε φορά, να είναι ίδια, όσο αυτό είναι 

δυνατόν βέβαια, γιατί δεν έχεις μόνο το παιδί, έχεις και πόσα άλλα πράγματα γύρω από αυτό, 

οπότε… (...) Θεωρώ, αν θες να στο βάλω σε ένα ποσοστό ας πούμε, θεωρώ ότι το έχω 

αποδεχτεί σε ένα ποσοστό 65 με 70%. Δηλαδή, έχω διανύσει ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό το 

λίγο που μένει νομίζω ότι είναι και το πιο ουσιαστικό τελικά, γιατί είναι αυτό που ακόμα 

δίνει τη διαφορά σε σχέση με τα άλλα παιδιά… Ξέρετε. Πάντα κάνεις τη σύγκριση, όσο κι αν 

σου λένε μην το κάνεις, δεν γίνεται. Είναι αυτό το ότι οκ θα τα καταφέρει, έχω εμπιστοσύνη 
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στις δυνατότητές του, αλλά στις λεπτομέρειες θα το χάσουμε, ας πούμε. Οπότε και αυτό μου 

είναι δύσκολο να το αποδεχτώ ακόμα. 

Ε: Μάλιστα. Ποια θεωρείτε ότι είναι η συναισθηματική διαδικασία που περνάει ένας 

γονιός μέχρι την αποδοχή; 

Γ7: Στην αρχή νομίζω ότι χάνει τον κόσμο. Εεε, μετά προσπαθεί να βρει τον εαυτό του μέσα 

σε αυτό το κομμάτι, νιώθοντας ενοχές… Εε, τώρα εγώ βάζω λίγο και ένα κομμάτι, ας πούμε, 

πώς ερμηνεύω τη στάση κάποιων γονιών. Αλλά, όταν ψάχνεις να βρεις ως γονιός τον εαυτό 

σου, νιώθεις και ενοχές, γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε απομακρύνει από το παιδί. 

Αλλά η γνώμη μου είναι ότι πρώτα πρέπει να βρεις τον εαυτό σου και μετά να ψάξεις να 

βρεις το παιδί. Το παιδί που έχεις! Όχι παιδί γενικά σαν έννοια και σαν όρος, ας πούμε. Έχεις 

ένα παιδάκι, που εντάξει δεν είναι σαν τα άλλα παιδάκια. Πρέπει αυτό το κομμάτι, ας πούμε, 

που χάνεσαι στην αρχή τελείως, μέχρι να φτάσεις να βρεις το παιδί σου και όσο μπορείς να 

το βοηθήσεις πάνω σε αυτό. Για μένα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί κάποια στιγμή θα 

το πάρεις απόφαση. Είσαι αυτός ο άνθρωπος, έχεις αυτό το παιδί. Και πρέπει να δεις τι 

δυνατότητες έχεις, για να το βοηθήσεις. Και όπου χρειάζεσαι βοήθεια να ζητάς βοήθεια! 

Δηλαδή, πρέπει και εσύ με τον τρόπο σου να εκπαιδευτείς, να ζητάς βοήθεια, για να 

μπορέσεις να βοηθήσεις το παιδί. Εεε, αυτό είναι μέχρι ένα σημείο. Για μένα είναι το πιο 

δύσκολο κομμάτι, είναι τα πρώτα δύσκολα βήματα. 

Ε: Το πιο δύσκολο, δηλαδή, είναι ο γονιός να καταφέρει… 

Γ7: Να αντιληφθεί τον εαυτό του μέσα σε αυτή την κατάσταση και να βρει το παιδί του. Το 

παιδί αυτό που έχει πραγματικά μπροστά του και όχι… (...) 

Ε: Και όχι αυτό που θα ήθελε ή νόμιζε ότι θα έχει. 

Γ7: Ναι. Να αποδεχτεί αυτό. Το ότι έχω ένα παιδί… Μπορώ να το βοηθήσω να πιστέψει 

στον εαυτό του. Γι’ αυτό πρέπει να βρει τον εαυτό του και να πιστέψει ότι μπορεί να το 

βοηθήσει το παιδί του και μετά με τη σειρά του και εκείνος να ζητήσει βοήθεια, γιατί δεν 

είναι υπερήρωες οι μαμάδες και μπαμπάδες των παιδιών με δυσκολίες. 

Ε: Και αφού τα καταφέρει αυτό το πράγμα ο γονιός, που από ότι κατάλαβα θεωρείτε ότι 

συμβαίνει στην αρχή αυτό… Μετά; Μέχρι τα καταφέρει να φτάσει στην αποδοχή, τι 

άλλο θα ακολουθήσει; 

Γ7: Μετά θα πρέπει να πάρει βοήθεια από άλλους γονείς, που εμένα αυτό τουλάχιστον με 

βοήθησε πάρα πολύ. Που έχουνε παιδιά… 

Ε: Να υπάρχει μια υποστήριξη, δηλαδή, από κάποιον καταλαβαίνει ακριβώς τι 

συμβαίνει. 
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Γ7: Που θα πεις μία κουβέντα και ο άλλος θα καταλάβει τι είναι αυτό που του λες. Και έχει 

σημασία, γιατί και ένας φίλος σου πάλι γονιός, που δεν έχει όμως αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα, μπορεί για ώρες να κάθεται και να σου κουβεντιάζει για τον αυτισμό, με όλη την 

καλή διάθεση… Δεν είναι το ίδιο πράγμα! Δεν είναι το ίδιο πράγμα! Ε, για μένα χρειάζεται 

υποστήριξη και όχι μόνο στην αρχή, υποστήριξη χρειάζεται συνέχεια, γιατί τα παιδιά 

μεγαλώνουν αναπτύσσονται, προκύπτουν νέες ανάγκες. Οπότε, έχεις την ανάγκη να 

συνομιλείς και με άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν στο παρελθόν, γιατί 

μπορεί τα παιδιά τους να είναι πιο μεγάλα, παρόμοια θέματα. Το μοιράζεσαι. Όχι ότι θα σου 

δώσουν τη λύση. Αλλά, αυτό. Να υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο εκτός των θεραπευτών 

που έχει το παιδί, ας πούμε, το πρόγραμμα αυτό που κάνει. Χρειάζεσαι και έναν ώμο να 

ακουμπήσεις κάποιες φορές, που να καταλαβαίνει, να μην… (...) 

Ε: Ναι. Ωραία. Εμ, μου είπατε στην αρχή λίγα λόγια για τις δυνατότητες που έχει ο 

μικρός. Πως αυτές έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων; Δηλαδή, στην αρχή που 

ήτανε μικρός είχε μία πολύ μικρή παλινδρόμηση, μου είχατε πει. Εε, κατέκτησε το 

λόγο… 

Γ7: Στα δυόμισι. Ε, και μάλιστα όταν πρώτο μίλησε, μίλησε τώρα… Ινδονησιακά μιλούσε ο 

Σ., δεν είχαμε σύμφωνα, ήτανε «α ο α ε». Παρόλα αυτά, έβγαζες ένα νόημα, εγώ δηλαδή 

ακούγοντας το παιδί μου. Κανείς άλλος. Ε, μίλησε τραγουδιστά. 

Ε: Ωραία. Και πως εξελίχθηκε αυτό; Και γενικότερα η εικόνα του, πώς εξελίχθηκε; 

Γ7: Όταν άρχισε να κατακτά τη λεκτική επικοινωνία, γιατί εντάξει, προφανώς το παιδί 

επικοινωνούσε με άλλους τρόπους, έτσι; Έδειχνε, έκανε, αυτά. Όταν άρχισε να κατακτά 

λεκτική επικοινωνία, σαν να ξεκλείδωσε κάτι. 

Ε: Και άρχισε να αναπτύσσει και άλλες δεξιότητες; 

Γ7: Ναι, άρχισε να μπορεί να μην έχει τόσο έντονα ξεσπάσματα, όταν θα του έλεγα ότι 

πρέπει να γίνει κάτι και δεν ήθελε. Έλεγε ένα απλά «όχι!». Είναι παιδί του όχι εντωμεταξύ, 

ότι και να του πεις, «όχι».  

Ε:  Οπότε άρχισε να διαχειρίζεται κάπως στις καταστάσεις συναισθηματικά… 

Γ7: Νομίζω ότι άρχισε να διεκδικεί πιο πολύ, να επιβάλει τη δική του άποψη στο ότι «εγώ 

αυτό θέλω», ας πούμε, «και δεν με νοιάζει τι θες εσύ». (...) Η εξέλιξη τώρα στις δεξιότητες 

του, τις γενικές, τις καθημερινές ήτανε κάπως αργή, θα έλεγα. Άργησε να ξεκινήσει να τρώει 

μόνος του, άργησε να χρησιμοποιεί την τουαλέτα… 

Ε: Παρόλα αυτά μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει αυτά. 

Γ7: Ναι! Ναι! Τα έχουμε κατακτήσει, αλλά εντάξει σιγά-σιγά. Και με αγώνα και με 

προσπάθεια και με αυτό. Εντάξει είχαμε πολύ καλή καθοδήγηση από τους ανθρώπους με 
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τους οποίους δούλευε ο Σ., οπότε, σιγά-σιγά κατέκτησε τις δεξιότητες αυτές. Σίγουρα, όμως, 

όταν ξεκίνησε αυτή η λεκτική επικοινωνία ήταν κάτι που τον ξεκλείδωσε. Και στην πορεία 

κατά διαστήματα κάνει διάφορες, δεν θα το έλεγα παλινδρομήσεις, κάνει κοιλιές. Δηλαδή οκ, 

πάμε καλά, προχωράμε και αυτά και μπορεί να περάσει ένας μήνας και ο Σ. βάζει κώλο 

κάτω, δεν συνεργάζεται, δεν κάνει τίποτα, δεν προχωράει. Και τα έχουμε αυτά κατά 

διαστήματα. 

Ε: Σταματάει αυτό το διάστημα και συνεχίζει; 

Γ7: Και συνεχίζει από εκεί που ήταν, χωρίς όμως, σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, κατά 

την διάρκεια αυτών των χρόνων, δεν είχαμε απώλεια κεκτημένων δεξιοτήτων, είχαμε απλά 

μία κοιλιά, ένα στοπ, ας πούμε, ότι εντάξει, εγώ εδώ είμαι και ότι και να μου λες δεν με 

νοιάζει, αλλά εντάξει μετά το πιάναμε πάλι από την αρχή. 

Ε: Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε σημαντική την αποδοχή του παιδιού 

σας; 

Γ7: Από μένα; 

Ε: Ναι. 

Γ7: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που παλεύω αυτήν την περίοδο, να αποδεχτώ… Ξέρετε; 

Δεν είναι όλα πολύ τόσο αυτονόητα και τόσο ωραία, ας πούμε και αυτά… Ακόμα και όταν 

γέννησα μου φέρανε το Σ. στο μαιευτήριο, και λέω «και εγώ τώρα αυτό τι να το κάνω;». 

Είναι  δύσκολο, το να συνειδητοποιήσεις από την αρχή το ρολό τον καινούργιο, τον ρόλο του 

γονιού, εσύ από μόνος σου και μετά να πεις ότι εντάξει, τώρα εγώ έχω γίνει γονιός, άρα αυτό 

είναι το παιδί μου και εγώ θα πρέπει να το αποδεχτώ. Μιλάω για παιδιά τώρα τυπικής, μιλάω 

για την στάνταρ διαδικασία. Αυτό εμένα μου πήρε δυόμισι μήνες περίπου για να το 

καταλάβω. Ότι οκ,  δεν είναι όπως στις ταινίες, οκ (γέλιο). Πάμε στα δύσκολα. Εεε, το να 

συνειδητοποιήσεις ότι έχεις και ένα παιδί με δυσκολίες και να αποδεχτείς όχι τις δυσκολίες 

αλλά το παιδί, τις δυσκολίες τις αποδέχεσαι, το παιδί δυσκολεύεσαι, δηλαδή, έχει μία 

διαφορά. Γιατί λες δυσκολίες είναι ξεπερνιούνται, θα βοηθήσω, κάθε φορά και κάτι 

καινούργιο θα κατακτάμε. Να αποδεχτείς το παιδί, όμως, είναι πιο δύσκολο. Προσπαθώ να 

το παλέψω. Ναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό κι αν εγώ κατάφερα να το αποδεχτώ 100%, θα 

βοηθήσω και το ίδιο το παιδί μου να αποδεχτεί τον εαυτό του και θα βοηθήσω και το 

περιβάλλον μου και το περιβάλλον του. Δηλαδή, η αποδοχή από μένα θα ξεκινήσει. Από 

μένα θα ξεκινήσει η αποδοχή! Δηλαδή, αν το παιδί μου συνειδητοποιήσει ότι η μαμά με 

αγαπάει όπως και να χει, με αποδέχεται για αυτό που είμαι, ας πούμε, μετά μπορεί να το 

διεκδικήσει και παραέξω. Είναι σημαντικό, δηλαδή, και για το παιδί. Και είναι σημαντικό 

και για μένα. 
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Ε: Πιστεύετε ότι τον βοηθάει η αποδοχή που εισπράττει από σας και με άλλον τρόπο; 

Δηλαδή, εκτός του ότι θα διεκδικήσει την αποδοχή και από τους άλλους, πιστεύετε ότι 

τον βοηθάει αυτή η αποδοχή και με άλλον τρόπο; Ότι τον επηρεάζει γενικά; 

Γ7: Η αποδοχή φαντάζομαι ότι λειτουργεί ενθαρρυντικά στο παιδί, αν το βάλω σε 

αντιδιαστολή με τη μη αποδοχή. Τον ενθαρρύνει, ναι, τον ενθαρρύνει στο να διεκδικεί γενικά 

πράγματα στη ζωή του, όχι μόνο την αποδοχή του από το περιβάλλον του, αλλά και να 

προσπαθεί να διεκδικήσει ας πούμε αυτό το κοριτσάκι που τώρα είναι ερωτευμένος και 

τρέχει από πίσω του. Ναι είναι θετικό. 

Ε: Εσείς  με ποιον τρόπο εκφράζει την αποδοχή σας απέναντι στον  μικρό; 

Γ7: Προσπαθώ το τελευταίο διάστημα να εστιάσω περισσότερο στις θετικές του 

συμπεριφορές και να τον επιβραβεύω. Φυσικά έχω πάντα ένα κομμάτι με συνέπειες εάν δεν 

έχουμε καλή συνεργασία και τα λοιπά, αλλά δεν επιμένω πολύ σε αυτό. Δηλαδή, θα το πω 

μία φορά, δύο και μετά τελείωσε. Ενώ, η επιβράβευση θα είναι, ένα πάρτι, ας πούμε, θα 

φτιάξουμε στο σπίτι. Και προσπαθώ, κάθε φορά που δεν καταφέρνει κάτι, να του εξηγήσω 

ότι εντάξει, δεν πειράζει, θα προσπαθήσεις ξανά, θα το δούμε και μαζί, θα σε βοηθήσω. 

Προσπαθώ, δηλαδή, γενικά, να λειτουργώ ενθαρρυντικά ως προς τη συμπεριφορά του, 

ακόμα και την άσχημη, δηλαδή, προσπαθώ να τον βάλω σε μία θέση, ακριβώς επειδή έχει τη 

νοητική ικανότητα, να φιλτράρει τις συμπεριφορές του έστω και νοητικά, γιατί 

συναισθηματικά είμαστε ακόμα λίγο… Εντάξει οι άνθρωποι…  Πολλές φορές, δεν 

αναγνωρίζει ο ίδιος το δικό του το συναίσθημα, ας πούμε. Οπότε, αυτό προσπαθώ, να τον 

βάλω να φιλτράρει όλο αυτό το κομμάτι νοητικά, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον μπορεί να το 

αντιληφθεί, μπορεί να το πει σε λέξεις. Αυτό. 

Ε: Ωραία. Τέλεια! Ευχαριστώ πολύ. 
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