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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε απφθηεζε ελφο παηδηνχ πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ 

αιιάδεη ζεκαληηθά ηε δσή ησλ γνλέσλ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε δσή ησλ γνλέσλ ην γεγνλφο απηφ, ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ηνπο απφ απηέο.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν δείγκα αθνξνχζε έμη 

κεηέξεο θαη έλαλ παηέξα, απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο.  

 Ζ άγλνηα ησλ γνλέσλ γηα ηε λφζν, ε άξλεζε ηεο απνδνρήο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε 

θαζπζηεξεκέλε παξαπνκπή ησλ γεληθψλ παηδηάηξσλ θαη ν ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ 

εμέηαζε, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζπζηεξνχλ ηε δηάγλσζε. Σν ζνθ, ε 

κεγάιε ζηελαρψξηα, ν θφβνο θαη ην άγρνο γηα ην κέιινλ, νη ηχςεηο, νη ελνρέο, ν ζπκφο θαη ε 

απφγλσζε, είλαη νξηζκέλα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε 

δηάγλσζε. Ζ πξνζσπηθή θαη ε επαγγεικαηηθή δσή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδνληαη 

εκθαλψο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάθνξεο απνθιίζεηο, ελψ ε αλαζθάιεηα θαη ην 

άγρνο είλαη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ. ρεηηθά κε 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο, ε θάιπςε ηνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο, ε 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ζηελ επαξρία θαη νη ελ γέλεη δπζθνιίεο ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη θάπνηα απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ κεηψλνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ. Αληίζεηα, ην θιίκα απνδνρήο-

ζπλεξγαζίαο απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, θαζψο είλαη ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ 

ηζρπξφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ.  

Μέζσ ησλ γνλετθψλ αθεγήζεσλ πξνβάιιεηαη ε  αδπλακία ησλ νηθνγελεηψλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο παληφο είδνπο δπζθνιίεο θαη ηαπηφρξνλα ε αλάγθε γηα ηελ εζηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπο ππνζηήξημε, ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δλ νιίγνηο, ε έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε «δνχλαη θαη ιαβείλ» πνπ 

εθηπιίζζεηαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζηζηψληαο 

αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ 

ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ, εμαξηάηαη απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ απμνκεηψλνπλ ην βαζκφ 

πξφζβαζεο ηνπο ζε θάζε είδνπο επηινγέο θαη επθαηξίεο. πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη ην 

ζχζηεκα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο δε κπνξεί αθελφο λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζην κηθξφθνζκν θάζε νηθνγέλεηαο θαη αθεηέξνπ λα απνδεκηψζεη ηνπο γνλείο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν πνπ ζεθψλνπλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ 

θαη έπεηηα.  

Ζ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηα αξκφδηα 

θξαηηθά φξγαλα λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

πιεζπζκνχ θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο πφινο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, δίλνληαο ζηνπο αλαγλψζηεο 

ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ θαξέ-θαξέ θάπνηα απφ ηα ζηάδηα ηεο δσήο κηαο νηθνγέλεηαο 

ελφο παηδηνχ πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: Γνλείο, Απηηζκφο, πλαηζζήκαηα, Δκπεηξίεο, Ηθαλνπνίεζε, Τπεξεζίεο 
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ABSTRACT 

 

Research shows that having a child affected by autism, is changing the life of 

parents. This thesis examines the impact that exists on the feelings and lives of the 

parents their experience, as it has to do with the health and educational services, as 

well as the extent of satisfaction derived by these. 

In order to conduct this research, it was used a qualitative method of collection 

and analysis. The sample concerned six mothers and one father from the surrounding 

area of Corinth. 

The ignorance of parents to the situation, the refusal of accepting the problem, 

the delayed referral of general pediatricians and the waiting time until the 

examination, are some of the factors which delay the diagnosis. The shock, the great 

worry, the fear, the anxiety for the future, the remorse, the guilt, the anger and the 

desperation, are also some certain feelings which govern parents immediately after the 

diagnosis. The personal and professional life of the members of the family are 

obviously influenced, something that can lead to different deflections, while the 

insecurity and the stress are the dominant parental feelings for the children's future. 

Concerning the sector of education and reclamation, the coverage of private costs, the 

lack of specific educational structures in the province and generally the difficulties 

that parents face, as it concerns their cooperation between the teaching and supportive 

staff, are some of the data which decrease the rate of parents' satisfaction. In contrast, 

the mood of acceptance and cooperation increases their satisfaction, as it is important 

to feel that they play a powerful role in their child's education.  

Through parental narrations, it is alleged the weakness of the families to cope 

with every kind of difficulty and at the same time, the need for moral and financial 

support, so as to avoid the social isolation and exclusion. In other words, the study 

reveals the relation between parents and the supplied services, making undisputed the 

fact that the quality of life of these families, who have children that are affected by the 

disease of autism, depends on financial factors which fluctuate the degree of their 

access to all kind of options and opportunities. In conclusion, it seems that the health 

and educational system, on the one hand, cannot support the needs which result to the 

microcosm of each family and on the other hand, is uncapable of reimbursing these 

parents in relation to the emotional burden that shoulder from the moment their child 

is born and afterwards. 

The present study may have all the credits to contribute to the scientific 

community and the qualified governmental institutions in order to comprehend the 

special needs of this particular category of population and take care of the relief of 

their problems as well. In addition, it can serve as an informative and sensitive pole, 

providing its readers the opportunity to observe, step by step, some of the stages of 

life of a family which raises a child under the disease of autism. 

 

Key-words: Parents, Autism, Feelings, Experience, Satisfaction, Services  
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Θεζκνί & Πνιηηηθέο Τγείαο», πνπ πινπνηείηαη απφ ην 

ηκήκα «Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. 

Δπηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δσή 

ησλ γνλέσλ γεληθφηεξα, ε απφθηεζε ελφο παηδηνχ πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ 

απηηζκνχ, ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο 

θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηέο. 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θα Καξακαλίδνπ Υξηζηίλα γηα ηελ 

πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηεο, φπσο θαη φινπο ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

γηα ηελ πξνζπκία πνπ έδεημαλ θαη ηελ ακέξηζηε αληαπφθξηζε ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηεο δηαδηθαζίαο. Γε ζα κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηελ αδειθή 

κνπ Ηνθάζηε θαη ηε ζχληξνθν κνπ νθία, γηα ηε ζεκαληηθή ππνζηήξημε ηνπο. Σέινο 

επραξηζηψ ηνπο ζπλεξγάηεο απφ ηηο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο, 

γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. 

Κιείλνληαο, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα παξαζέζσ φηη ε εκπεηξία απηή 

απνηέιεζε γηα εκέλα έλα ηεξάζηην «κάζεκα δσήο» πνπ πηζηεχσ φηη ζα κε βειηηψζεη 

σο επαγγεικαηία, αιιά θαη σο άλζξσπν. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Ζ άθημε ελφο παηδηνχ ζεσξείηαη έλα μερσξηζηφ γεγνλφο, πνπ απφ ηελ ίδηα ηνπ 

ηε θχζε κεηακνξθψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε επαθή κε 

δπλάκεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, πνπ ελίνηε δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ. Ζ γέλλεζε ελφο 

παηδηνχ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη βάδεη ηνπο γνλείο ζε έλα 

δξφκν κε ζπλερείο πξνζαξκνγέο, πνιιέο ραξέο θαη ηαπηφρξνλα δηάθνξα εκπφδηα. 

ια απηά πνιιαπιαζηάδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί πάζρεη απφ θάπνην είδνο 

αλαπεξίαο.  

Ο φξνο «απηηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε εαπηφο θαη επηιέρζεθε 

απφ ηνλ L. Kanner, γηα λα ππνδειψλεη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δειαδή 

ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο ηνπ πάζρνληα κε ην πεξηβάιινλ, πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

απνθνκκέλνο απφ ηνλ πεξίγπξν θαη εκθαλίδεηαη ζαλ μέλν θχηηαξν κέζα ζε έλα 

κεγάιν νξγαληζκφ (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.18). Με βάζε πξφζθαηα δεδνκέλα, ν 

απηηζκφο νθείιεηαη ζε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο πξνγελλεηηθψλ, πεξηγελλεηηθψλ θαη κεηαγελλεηηθψλ αηηηψλ, κε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.18). Ζ ηππηθή 

κνξθή ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδεηαη  ζε πνζνζηφ 3 έσο θαη 6 αλά 1000 παηδηά, ελψ 

ηέζζεξα ζηα πέληε παηδηά είλαη αξζεληθνχ θχιινπ (Σζίξνο, 2011, ζει. 62). ζνλ 

αθνξά ηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

δηαθέξνπλ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ πεξίπνπ 50 αλά 10.000 πεξηπηψζεηο θαη 

άιινη αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ απηφ ζηηο 90, ππνινγίδνληαο φια ηα ζχλδξνκα ηνπ 

θάζκαηνο θαη ηηο άηππεο κνξθέο (Νφηαο, 2005, ζει.14). Μέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη 

βξεζεί ε αθξηβήο γελεζηνπξγφο αηηία, φπσο θαη ε πιήξεο ζεξαπεία ηνπ (Σζίξνο, 2011, 

ζει. 62). 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε πνπ 

έρεη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δσή ησλ γνλέσλ γεληθφηεξα, ε απφθηεζε ελφο παηδηνχ 

πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο 

απφ απηέο.  

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ζην παξειζφλ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαιεί ζηνπο γνλείο ε δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. ε κειέηε ησλ Hutton θαη Caron 

(2005) θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο, ηα 
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ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ πεξηειάκβαλαλ αλαθνχθηζε ζε πνζνζηφ 52%, ζιίςε θαη 

απψιεηα ζε 43% , ζνθ ή έθπιεμε ζε 29% θαη ελνρή ζε πνζνζηφ 10%. Ζ δηάγλσζε 

απνηειεί αλακθίβνια έλα γεγνλφο, πνπ αιιάδεη ηε δσή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σν άγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, νη αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε λφζν θαη ε ζπλερήο αλαδήηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο, πνπ βηψλνπλ νη 

γνλείο ακέζσο κεηά ηε δηάγλσζε (Boullier et al., 2008; Guralnick et al., 2008, φπ. 

αλαθ. ζην  Banach et al., 2010, ζει. 69-70).  

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε πγεία απνηεινχλ γηα φινπο ηνπο γνλείο έλα ηδηαίηεξα 

θξίζηκν θνκκάηη, σο πξνο ηελ εμέιημε θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ γνλέσλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαίλεηαη φηη ε είζνδνο ζην 

ζρνιείν ή ε ιήςε ππεξεζηψλ πγείαο θαη απνθαηάζηαζεο, απνηεινχλ αθνξκέο γηα ηελ 

επαλεθδήισζε δηάθνξσλ αληηδξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Luterman, 1987). Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ 

απηέο; 

πλεπψο, ην δεηνχκελν είλαη λα εξεπλεζεί θαη λα θαηαγξαθεί ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θάζκα ησλ γνλέσλ θαη λα απνηππσζνχλ κε ηνλ πην «δσληαλφ» 

ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο ηνπο, κέζα απφ ηελ εμηζηφξεζε ησλ βησκάησλ 

ηνπο απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ έσο ζήκεξα. Σν γεγνλφο απηφ ζα βνεζήζεη ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηα αξκφδηα θξαηηθά φξγαλα λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πιεζπζκνχ θαη λα κεξηκλήζνπλ 

γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη κεγάιε κεξίδα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δελ 

γλσξίδεη γηα ηελ αλεζπρεηηθή απμεηηθή ηάζε ηεο εκθάληζεο ηνπ απηηζκνχ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πφινο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο, δίλνληαο ζηνπο αλαγλψζηεο ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ θαξέ-

θαξέ θάπνηα απφ ηα ζηάδηα ηεο δσήο κηαο νηθνγέλεηαο ελφο παηδηνχ πνπ πάζρεη απφ 

ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ.  

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ηε δηάηαμε ηεο εξγαζίαο, αλαπηχζζεηαη ζε δχν 

κέξε, ζην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ δχν 

βαζηθά θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηε δσή 

θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ ε απφθηεζε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ. Οη πξψηεο 

ππνςίεο ησλ γνλέσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα κεηά ηε δηάγλσζε, ε αληίδξαζε ησλ 
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ππνινίπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε δηακφξθσζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, είλαη 

θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη. ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη νη 

δηαζέζηκεο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ΑΜΔΑ, φπσο θαη θάπνηα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο-αληζφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. 

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο, απνηειείηαη εμίζνπ απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θαηά 

ζεηξά θεθάιαην, αλαθέξνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη θαη αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο θαη 

ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πνπ ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Δπηπιένλ, 

πεξηγξάθεηαη ην δείγκα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ, ην νπνίν αθνξά έμη κεηέξεο 

θαη έλαλ παηέξα, απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο. Αθφκα ηίζεληαη δεηήκαηα 

δενληνινγίαο, αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο. ην ηέηαξην θεθάιαην, 

παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ελψ ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν, ζπδεηνχληαη ζπλζεηηθά φια ηα επξήκαηα, 

ζπζρεηίδνληαη κε αληίζηνηρα άιισλ εξεπλψλ, θαη εθζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 

νπνία θαηαιήμακε. Δπηινγηθά ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο 

πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηνλ εξεπλεηή, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη απφ άιια 

είδε αλαπεξηψλ. 
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Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

  

 

1.1. Μειινληηθνί γνλείο θαη ζπλαηζζήκαηα 

 

Αλ θαη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ αξρίδεη λα κεηξά απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, ε 

αλζξψπηλε χπαξμε απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε ζχιιεςε θαη ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο ζηνπο κειινληηθνχο γνλείο (Γεκεηξίνπ – Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 173). 

ε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ε άθημε ελφο παηδηνχ ζεσξείηαη έλα μερσξηζηφ 

γεγνλφο, πνπ απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε κεηακνξθψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη θέξλεη 

ηνπο αλζξψπνπο ζε επαθή κε δπλάκεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, πνπ ελίνηε δελ κπνξνχλ λα 

ειέγμνπλ. Κάζε δεπγάξη αληηιακβάλεηαη θαη αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ηελ 

πξφθιεζε ηεο ηεθλνπνίεζεο, αλάινγα κε ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ην πεξηβάιινπλ. Οη αληηδξάζεηο ζηνλ εξρνκφ ηνπ παηδηνχ απνηεινχλ 

ζπλάξηεζε αξθεηψλ παξαγφλησλ, φπσο ηεο επξχηεξεο εζηθήο θαη θηινζνθηθήο 

ζεσξίαο ησλ γνλέσλ, ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ 

παηδηθή ηνπο ειηθία, ηεο ςπρνινγηθήο ηνπο σξηκφηεηαο θαη εηνηκφηεηαο, αιιά θαη ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε εγθπκνζχλε είλαη επηζπκεηή ή φρη (Γεκεηξίνπ – Υαηδελενθχηνπ, 

2001, ζει. 174). 

Ζ απφθηεζε ελφο παηδηνχ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

βάδεη ηνπο γνλείο ζε έλα δξφκν κε ζπλερείο πξνζαξκνγέο, πνιιέο ραξέο θαη 

ηαπηφρξνλα δηάθνξα εκπφδηα. O ηξφπνο δσήο ηνπο αιιάδεη ξηδηθά, θαζψο απαηηείηαη 

ε γξήγνξε πξνζαξκνγή ηνπο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, πνπ αθνξά ηελ αηνκηθή, ηε 

ζπδπγηθή, ηελ νηθνγελεηαθή θαη ηελ θνηλσληθή επαλεμέηαζε ησλ ξφισλ ηνπο. Ζ 

απφθηεζε ελφο παηδηνχ νδεγεί πνιινχο γνλείο ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο κε ην ζχληξνθν ηνπο, δεκηνπξγψληαο ζπλαηζζήκαηα 

νινθιήξσζεο θαη απηνπξαγκάησζεο. Σν αλδξφγπλν πνπ αλακέλεη ηε γέλλα κπνξεί λα 

αηζζάλεηαη ραξά θαη επηπρία γηα ην «ραξκφζπλν» γεγνλφο θαη ηαπηφρξνλα ζηηγκηαίν 

παληθφ θαη αλαζθάιεηα γηα ηηο λέεο επζχλεο πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά ηνπ (Γεκεηξίνπ 

– Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 174- 175). 

ηα πιαίζηα εξεπλψλ, ξσηήζεθαλ κειινληηθνί γνλείο γηα ηα θίλεηξα θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ήζειαλ λα απνθηήζνπλ παηδί.  Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπο σο ελήιηθεο, ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε εζηθή ηθαλνπνίεζε ηεο 
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πξνζθνξάο ζηελ θνηλσλία θαη ε αλάγθε γηα ηελ απφθηεζε νηθνγελεηαθήο δσήο, 

θάλεθαλ λα είλαη νξηζκέλα απφ απηά. Δπίζεο, θάπνηνη γνλείο ζεσξνχζαλ φηη πξέπεη 

λα ραξίζνπλ έλα αδειθάθη ζην πξψην ηνπο παηδί, ελψ  θάπνηεο λεαξέο κεηέξεο 

πίζηεπαλ φηη ε απφθηεζε ελφο παηδηνχ,  ζα ηνπο εμαζθάιηδε θάπνηνλ πνπ ζα ηνπο 

αγαπά άλεπ φξσλ. Σέινο δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ, πνπ 

αληαλαθινχλ ηηο πνιηηηζκηθέο αλνκνηφηεηεο κηαο θνηλσλίαο. Απηέο επεξεάδνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πξνζδνθία θάπνησλ, λα έρνπλ 

νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ απφθηεζε ελφο παηδηνχ, θαζψο πηζηεχνπλ φηη ην παηδί 

κεγαιψλνληαο ζα ζπκβάιιεη ζηνπο πφξνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηηο 

αλάγθεο ηεο (Hoffman, 1973; Hoffman, 1988, φπ. αλαθ. ζην Γεκεηξίνπ – 

Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 175). 

 

 

1.1.1.  Οη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ηεο κεηέξαο 

 

Δίλαη θπζηθφ φηη νη κεγάιεο βηνζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε 

κεηέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ 

ςπρνινγηθή ηεο θαηάζηαζε.  Ζ εγθπκνζχλε θαη ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ ζεσξνχληαη  

εκπεηξία κεηακφξθσζεο θαη πεγή πξσηφγλσξσλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο πεξλνχλ απφ δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο, πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηηο βηνινγηθέο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ ηεο θαη απφ δηάθνξνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο θχεζεο, δηαδξακαηίδεη ε 

ζηάζε πνπ πηνζεηεί θάζε κεηέξα απέλαληη ζηελ εγθπκνζχλε θαη ην παηδί πνπ 

θπνθνξεί. Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν, φηη γπλαίθεο κε αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ εγθπκνζχλε αληηκεησπίδνπλ θαηά ην πιείζηνλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, ελψ απηέο πνπ έρνπλ ζεηηθή, ήξεκε θαη αηζηφδνμε ζηάζε, 

αλαθέξνπλ φηη είλαη κηα επράξηζηε πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπο (The Boston Women‟s 

Health Book Collective, 1979 φπ. αλαθ. ζην Γεκεηξίνπ – Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 

177).  

Αθφκα θαη ζε κηα «εχθνιε» πεξίνδν θχεζεο φκσο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

κεηέξαο ρσξίδνληαη ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Σα ζεηηθά πεξηιακβάλνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αίζζεζε ηεο γνληκφηεηαο, ηε ραξά, ηελ επράξηζηε αλακνλή γηα 

ηε γλσξηκία κε ην παηδί, ηα φλεηξα γηα ην κέιινλ θαη ηέινο ηελ αλαθνχθηζε κεηά ηνλ 
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ηνθεηφ, εθφζνλ φια εμειηρζνχλ νκαιά. Με ηελ πάξνδν ησλ κελψλ, ε έγθπνο 

ηαπηίδεηαη ζηαδηαθά κε ηε κεηξφηεηα θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ε κεηξηθή ζρέζε, θαζψο 

ε κέιινπζα κεηέξα  αλακέλεη κε αλππνκνλεζία θάζε κήλπκα ηνπ παηδηνχ. 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ε απψιεηα ηεο αηνκηθφηεηαο, 

ην άγρνο θαη ν θφβνο γηα ην άγλσζην, ε αλεζπρία γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ θαη ηε 

δηθή ηεο θαη ε αλαζθάιεηα γηα ηελ επάξθεηα ηεο ζηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ ζπλαηζζεκάησλ, ζεκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπδχγνπ θαη κειινληηθνχ παηέξα 

(Γεκεηξίνπ – Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 176-177). 

 

 

1.1.2. Οη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ παηέξα 

 

Ζ πεξίνδνο ηεο εγθπκνζχλεο απνηειεί θαη γηα ηνλ κειινληηθφ παηέξα έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην, γεκάην απφ αξθεηέο αιιαγέο, πνπ ν θαζέλαο ηηο βηψλεη 

δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Γηα νξηζκέλνπο 

είλαη θαινδερνχκελεο, ελψ γηα άιινπο κπνξεί λα απνηεινχλ αθφκα θαη έλα είδνο 

απεηιήο γηα ηελ αλεμαξηεζία, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, θαη ηε ζρέζε κε 

ηε ζχληξνθν ηνπο.  

Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηέξα, ακθηηαιαληεχνληαη κεηαμχ ραξάο θαη 

αλππνκνλεζίαο γηα ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη αγσλίαο θαη θφβνπ γηα ηελ 

πγεία ηφζν ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ηεο ζπληξφθνπ ηνπ. Αλεζπρεί γηα ηελ επάξθεηα ηνπ 

ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηξηθνχ ξφινπ θαη ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ, θαζψο ηα κέιε θαη νη αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο απμάλνληαη (Bitman & Zack, 1978; Parke, 1981, φπ. αλαθ. ζην Γεκεηξίνπ 

– Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 178).      

Δληππσζηαθά είλαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

ΖΠΑ, ηα νπνία δείρλνπλ πνζνζηφ 65% ησλ αλδξψλ πνπ ζα γίλνπλ γηα πξψηε θνξά 

παηέξεο λα παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζπκπηψκαηα κε απηά ησλ εγθχσλ ζπδχγσλ ηνπο 

(λαπηία, δαιάδεο, θνχξαζε) (Bitman & Zack, 1978 φπ. αλαθ. ζην Γεκεηξίνπ – 

Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 178), γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά θαη ζε πνιιέο 

πξσηφγνλεο θπιέο (Dunham, 1992, φπ. αλαθ. ζην Γεκεηξίνπ – Υαηδελενθχηνπ, 2001, 

ζει. 178).  
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Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο άληξεο ε εθεβεία  

απνηειεί ηελ πεξίνδν πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο αλαδεηψληαο ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπο. Αληίζεηα ε εγθπκνζχλε ηεο ζπδχγνπ ηνπο ηνπνζεηεί ηνπο ζεκέιηνπο 

ιίζνπο γηα ηελ επαλέλσζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, κέζα απφ κηα λέα ηζφηηκε ζρέζε (The 

Boston Women‟s Health Book Collective, 1981 φπ. αλαθ. ζην Γεκεηξίνπ – 

Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 179).  

 

 

1.2. Σν Φάζκα ηνπ Απηηζκνύ 

 

Ο φξνο «απηηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «εαπηφο» θαη 

επηιέρζεθε απφ ηνλ L. Kanner, γηα λα ππνδειψλεη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ, δειαδή ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο ηνπ πάζρνληα κε ην πεξηβάιινλ. Δίλαη κία 

ζχλζεηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή-αλαπεξία, πνπ δηαξθεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο 

θαη επεξεάδεη δξακαηηθά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ. Απνηειεί κέξνο κίαο νκάδαο δηαηαξαρψλ, γλσζηή θαη σο Γηαηαξαρέο ηνπ 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ASD) (Σζίξνο, 2011, ζει. 61). 

Ο φξνο «ζρηδνθξέλεηα», φπσο θαη ν φξνο «απηηζκφο» ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Διβεηφ ςπρίαηξν Eugen Bleuer (1911), γηα λα πεξηγξάςνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο ζρηδνθξέλεηαο, φπσο ε απψιεηα επηθνηλσλίαο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε αδηαθνξία πξνο ην πεξηβάιινλ, ε έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, ε 

δηαηαξαρή ζηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε ηεο πξνζνρήο, ε κνλαρηθφηεηα θαη ε 

απνμέλσζε απφ ην πεξηβάιινλ. 

Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ν Leo Kanner (1943) θαη ν Hans Asperger (1944) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν «απηηζκφο», γηα λα πεξηγξάςνπλ δηάθνξεο δηαηαξαρέο ζηελ 

επηθνηλσλία, ην «θιείζηκν ζηνλ εαπηφ», ηελ έιιεηςε δεζκψλ κε ηα νηθεία πξφζσπα, 

ηελ απνπζία εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θ.α. Τπνζηήξημαλ φηη ε δηαηαξαρή είλαη 

εγγελήο, θαζψο δελ εκθαλίδεηαη εμαηηίαο ιαλζαζκέλεο αγσγήο, πνπ αζθείηαη ζην 

παηδί.  

Με βάζε πξφζθαηα δεδνκέλα, ν απηηζκφο νθείιεηαη ζε πξνβιεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο πξνγελλεηηθψλ, 

πεξηγελλεηηθψλ θαη κεηαγελλεηηθψλ αηηηψλ, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

αηφκνπ. Ο πάζρσλ έρεη δηαηαξαγκέλε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, αθνχ δελ ππάξρεη 
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ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Φαίλεηαη λα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ην ίδην ην 

άηνκν, ην νπνίν είλαη απνθνκκέλν απφ ηνλ πεξίγπξν ηνπ θαη εκθαλίδεηαη ζαλ μέλν 

θχηηαξν κέζα ζε έλα κεγάιν νξγαληζκφ (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.18). 

Ζ ηππηθή κνξθή ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδεηαη  ζε πνζνζηφ 3 έσο θαη 6 αλά 1000 

παηδηά, ελψ ηέζζεξα ζηα πέληε παηδηά είλαη αξζεληθνχ θχιινπ (Σζίξνο, 2011, ζει. 

62). ζνλ αθνξά ηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ δηαθέξνπλ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ πεξίπνπ 50 αλά 10.000 

πεξηπηψζεηο θαη άιινη αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ απηφ ζηηο 90, ππνινγίδνληαο φια ηα 

ζχλδξνκα ηνπ θάζκαηνο θαη ηηο άηππεο κνξθέο (Νφηαο, 2005, ζει.14). Παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ζνβαξφηεηα απφ άηνκν ζε άηνκν θαη εκθαλίδεηαη ζπρλά καδί 

κε άιιεο κνξθέο αλαπεξίαο θαη ηαηξηθά ζχλδξνκα θαη θαηαζηάζεηο, φπσο ε λνεηηθή 

πζηέξεζε. Πεξίπνπ 10-20% ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ έρνπλ λνεκνζχλε αληίζηνηρε ή 

πάλσ απφ ηνλ αλζξψπηλν κέζν φξν, 10% παξνπζηάδνπλ ειαθξηά λνεηηθή πζηέξεζε, 

ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 70% πεξίπνπ, παξνπζηάδνπλ βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε. 

Μέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη βξεζεί ε αθξηβήο γελεζηνπξγφο αηηία, φπσο θαη ε πιήξεο 

ζεξαπεία ηνπ (Σζίξνο, 2011, ζει. 62). 

 

 

1.2.1. Οη Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο 

 

Ο φξνο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ππάξρεη θαη ζηα δχν έγθπξα 

ηαμηλνκεηηθά εγρεηξίδηα πνπ είλαη ην ICD-10 ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο θαη 

ην DSM-IV δηαγλσζηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ εγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο 

Έλσζεο. Δίλαη ν φξνο πνπ θαιχπηεη φιν ην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ. ηελ κηα άθξε ηνπ 

θάζκαηνο βξίζθεηαη ε ηππηθή κνξθή ηνπ απηηζκνχ γλσζηή σο ζχλδξνκν Kanner, 

ζηελ άιιε ηα πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ην ζχλδξνκν Asperger θαη ελδηάκεζα νη 

άιιεο κνξθέο ηνπ απηηζκνχ (Νφηαο, 2005, ζει. 9). 

ηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνληαη ηα ζχλδξνκα πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ελψ δίπια ηνπο ππάξρνπλ θαη νη νλνκαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο γηα λα ηα ππνδειψζνπλ (Νφηαο, 2005, ζει. 9). 

1. Ο απηηζκφο ηεο παηδηθήο ειηθίαο : Απηηζηηθή δηαηαξαρή, βξεθηθφο 

απηηζκφο, βξεθηθή ςχρσζε, ζχλδξνκν Kanner.  

2. Ο άηππνο απηηζκφο : Άηππε ςχρσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε κε απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 



17 
 

3.  Σν ζχλδξνκν Rett 

4. Άιιε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο: Βξεθηθή άλνηα, 

απνδηνξγαλσηηθή ςχρσζε, ζχλδξνκν Heller. 

5. Ζ δηαηαξαρή ππεξδξαζηεξηφηεηαο ζρεηηδφκελε κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

θαη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο  

6. Σν ζχλδξνκν Asperger: απηηζηηθή ςπρνπαζεηηθή δηαηαξαρή, ζρηδνεηδήο 

δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

7.  Άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο  

8.  Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, κε θαζνξηδφκελε 

 

 

1.2.2.  Ζ ζπκπησκαηνινγία 

 

 Ο απηηζκφο απνηειεί θξαγκφ πνπ αλαθφπηεη ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο, κε 

ζπλέπεηα ηελ παξνπζία δηαηαξαρψλ θαη ειιείςεσλ ζηελ αληίιεςε, ζηελ επηθνηλσλία 

(ιεθηηθή θαη κε), ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη γεληθά ζηε ζπκπεξηθνξά. Με βάζε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα άηνκα απηά ζηεξνχληαη εμνπιηζκνχ, 

θπζηθήο ππνδνκήο θαη άιισλ ηθαλνηήησλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζθφπηκσλ ζρέζεσλ κε ην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Yates, 

1986, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 2003, ζει. 20). 

 πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ πιήηηνληαη 

ζεκαληηθά είλαη απηφο ηεο επηθνηλσλίαο. Παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ ιφγνπ απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Δπίζεο ε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία, εκθαλίδεηαη ειάρηζηα ή θαζφινπ. 

Απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν ε ζπλερήο επαλάιεςε θξαπγψλ-ιέμεσλ-θξάζεσλ, ε 

ερνιαιία, ε ζχγρπζε φκνησλ ιέμεσλ ζην άθνπζκα ή ζηε ζεκαζία θαη νη δπζθνιίεο 

ζηελ άξζξσζε θαη ηνλ ηνληζκφ. Παξαηεξείηαη επίζεο ειιηπήο θίλεζε ηεο γιψζζαο 

θαη ησλ ρεηιηψλ θαηά ηελ άξζξσζε. Αθφκα πιήηηεηαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, 

θαζψο εκθαλίδεηαη αδπλακία άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπλνκηιεηή, αθνχ δελ ππάξρεη βιεκκαηηθή επαθή θαηά ηελ νκηιία ή 

ηελ αθξφαζε (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.21). 

 Ζ αληίιεςε ηνπ παηδηνχ πιήηηεηαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Μπνξεί λα αληηδξά 

αζπλήζηζηα (άγρνο, αδηθαηνιφγεηεο αληηδξάζεηο, αδηαθνξία θ.α.) ζε ήρνπο, ζνξχβνπο, 

εξεζίζκαηα, ζηνλ πφλν, ζην θξχν θαη ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα αθήο. Δλδέρεηαη λα 
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δείρλεη απμεκέλε ηθαλφηεηα ζηελ θαηαζθεπή πάδι θαη ζηε γεληθφηεξε αλαγλψξηζε 

ζχλζεησλ νπηηθψλ θαηαζθεπψλ. Αθφκα δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα λα θαηαλνήζεη ηε 

ζπλέρεηα ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ. Πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί αηζζήζεηο γηα λα 

αλαγλσξίδεη πξάγκαηα, φπσο ε φζθξεζε, ε γεχζε θαη ε αθή, ζε αληίζεζε κε ηελ 

φξαζε θαη ηελ αθνή, ελψ ην βιέκκα ηνπ ζπρλά είλαη αραλέο (Κππξησηάθεο, 2003, 

ζει.21). 

 Οη θηλήζεηο ηνπ παηδηνχ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηεξεφηππεο θαη 

επίκνλεο, ζε δηάθνξα κέιε ηνπ ζψκαηνο, φπσο ηα ρέξηα, ηα δάρηπια, ην θεθάιη θ.α. 

Πεξπαηά ζπρλά ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ, δπζθνιεχεηαη λα ζπλδπάζεη θαη λα κηκεζεί 

ζχλζεηεο θηλήζεηο, ελψ  πνιιέο θνξέο κπεξδεχεη ηηο θαηεπζχλζεηο (Κππξησηάθεο, 

2003, ζει.21). Δπηδεηθλχεη αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά ζηελ παξνπζία ηξίησλ, 

αληθαλφηεηα λα απνθηήζεη ζρέζεηο καδί ηνπο θαη πξνζπαζεί λα απνθεχγεη θάζε 

ζσκαηηθή επαθή. Γείρλεη εκκνλή ζηελ ακεηαβιεηφηεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ζε 

ζηεξεφηππεο θηλήζεηο, έρεη κεραληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπρλά πξνηηκά ηελ θαηάζηαζε 

απξαμίαο. πλήζσο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα θαη λα 

επηθνηλσλήζεη κε άιια παηδηά. Φαίλεηαη φηη δελ ληψζεη ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ ζε 

πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, ελψ αληίζεηα εθδειψλεη άγρνο ζε αθίλδπλα πξάγκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.22). Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ είλαη ε απηνεπηζεηηθφηεηα θαη ελίνηε ε 

εηεξνεπηζεηηθφηεηα. ε ζηηγκέο θξίζεο κπνξεί λα απηνηξαπκαηηζηεί, πηζαλφλ εμαηηίαο 

θάπνηαο ελφριεζεο πνπ δελ είλαη αληηιεπηή απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο 

(Σζίξνο, 2011, ζει. 64). 

 Σέινο, ελδέρεηαη λα εκθαλίδεη εηδηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε 

γιψζζα (ζηα καζεκαηηθά, ζηε κνπζηθή, ζηε ιχζε ή ηε ζπλαξκνιφγεζε 

εμαξηεκάησλ, παηρληδηψλ θ.α.) θαη ζηελ ηέιεηα απνκλεκφλεπζε αρξείαζησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.22). 

 Σα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνηθίινπλ θαη δηαθέξνπλ ζε 

βαξχηεηα απφ άηνκν ζε άηνκν θαη απνηεινχλ δηάρπην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ (Σζίξνο, 2011, ζει. 64). 
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1.3. Ζ ππνςία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε δηάγλσζε 

 

Ζ δηάγλσζε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ απνηειεί αλακθίβνια έλα γεγνλφο, πνπ 

αιιάδεη ηε δσή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σν άγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, νη αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηε λφζν θαη ε ζπλερήο αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο, πνπ βηψλνπλ νη γνλείο ακέζσο κεηά ηε 

δηάγλσζε (Boullier et al., 2008; Guralnick et al., 2008, φπ. αλαθ. ζην  Banach et al., 

2010, ζει. 69-70). 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πξψηε ππνςία ησλ γνλέσλ, έσο 

ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο πνηθίιεη. Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ κπνξεί πιένλ λα γίλεη πξηλ 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηψλ πξψησλ ρξνλψλ ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ (American 

Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  

2000, φπ. αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1480). ιν θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη νη γηαηξνί κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ κε αμηνπηζηία ηε λφζν απφ ηελ ειηθία 

ησλ 2 εηψλ ή θαη λσξίηεξα (Charman et al. 2002;  Charman et al. 2000, φπ. αλαθ ζην 

Mandell et al., 2005, ζει 1480).  

Ζ έγθαηξε δηάγλσζε είλαη ζεκαληηθή γηα αξθεηνχο ιφγνπο. Ζ παξέκβαζε γηα 

ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φζν 

κηθξφηεξν είλαη ην παηδί. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε έγθαηξε παξέκβαζε θαη ε 

έλαξμε ηεο ζεξαπείαο βειηηψλεη ηε καθξνπξφζεζκε πξφνδν, ελψ ε απφδνζε ηεο 

ζεξαπείαο κεηψλεηαη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην παηδί. Δπίζεο ε έγθαηξε δηάγλσζε 

κεηψλεη ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο, ηφζν γηα ηνπο γνλείο φζν θαη γηα ην ζχζηεκα πγείαο 

πνπ παξέρεη ηελ πεξίζαιςε  ζην παηδί (Mandell et al., 2005, ζει 1478). 

 

 

1.3.1. Σν ρξνληθό ζεκείν ηεο δηάγλσζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ θαζπζηεξνύλ 

 

Οη γνλείο δηαπηζηψλνπλ ζηαδηαθά ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο, αδπλαηνχλ 

φκσο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα ην πηζηέςνπλ. Σαπηφρξνλα κε ην αίζζεκα ηνπ 

θφβνπ, ηνπ παληθνχ θαη ηεο έληαζεο, ηξέθνπλ εμσπξαγκαηηθέο ειπίδεο βειηίσζεο, 

ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ γηα θξνληίδα ζηνπο εηδηθνχο. Δλ ησ κεηαμχ, ε δηάγλσζε θαη ε 

παξέκβαζε έρνπλ θαζπζηεξήζεη ππεξβνιηθά, κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ εμέιημε ηνπ 
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παηδηνχ. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ ζεκαίλεη ζηαζηκφηεηα 

ζηελ εμέιημε θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.158). 

Μειέηεο έδεημαλ φηη, παξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ απφ 

πνιχ κηθξή ειηθία, ε αμηνιφγεζε ζπρλά θαζπζηεξεί κέρξη λα μεθηλήζεη ην παηδί λα 

θνηηά ζην ζρνιείν. Σφηε αληηιακβάλνληαη ζπλήζσο, φηη έρνπλ έλα εηδηθφ παηδί πνπ 

έρεη ίζσο ζε φιε ηνπ ηε δσή αλάγθε απφ βνήζεηα θαη πξνζηαζία. Σν παξαπάλσ 

γεγνλφο, νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πεξηνξηζκέλε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ γηαηξψλ, ζρεηηθά κε ηε παξνπζία, ηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία ηνπ απηηζκνχ (Mandell et al., 2002; Howlin et al., 1997;  Levy et al.,2003;  

Yeargin-Allsopp et al.,2003; Palfrey et al., 1987; Knafl et al.,1995, φπ. αλαθ ζην 

Mandell et al., 2005, ζει 1480).  Κάπνηνη γηαηξνί θαζπζηεξνχλ κέρξη λα 

παξαπέκςνπλ ηνπο γνλείο ζηνπο εηδηθνχο, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ 

παηδηνχ (Knafl et al., 1995; Shevell et al., 2001; Smith et al., 1994, φπ. αλαθ. ζην 

Mandell et al., 2005, ζει 1480). 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, θάλεθε φηη δηαδξακαηίδεη ε 

θιηληθή εηθφλα ησλ παηδηψλ. Οη δπζθνιίεο ζηελ νκηιία, ην επαλαιακβαλφκελν 

ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ, ην πεξπάηεκα ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ θαη ην κε δηαδξαζηηθφ 

παηρλίδη απνηεινχλ ζπκπηψκαηα πνπ θάλνπλ ηε δηάγλσζε γξεγνξφηεξε (Mandell et 

al., 2005, ζει. 1484). Μειέηεο έδεημαλ φηη αξθεηνί γηαηξνί βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ παξαηήξεζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ, παξά ζηε ρξεζηκνπνίεζε θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηεζη αμηνιφγεζεο (Dearlove et al., 

1990; Dobos et al., 1994; King et al., 2003; Li et al., 1996; Sices et al., 2003, φπ. 

αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1485). 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο, ε εζληθφηεηα, ε ρψξα θαηνηθίαο θαη ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ γνλέσλ, επεξεάδνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί 

κέρξη ηε δηάγλσζε. Υαξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε ηνπ ξφινπ ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ ζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ, απνηειεί κηα έξεπλα 

πνπ έγηλε ζηε  Σαηβάλ ην 2008. Οη γνλείο παηδηψλ πνπ αξγνχζαλ λα κηιήζνπλ, δελ 

αλεζπρνχζαλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα εμεγήζνπλ ην γεγνλφο κε ιατθέο ξήζεηο φπσο: 

«Σα κεγάια κπαιά σξηκάδνπλ αξγά» (Wan-Fang Medical Center 2007, φπ. αλαθ. ζην 

Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2734). Πίζηεπαλ επίζεο, φηη ην παηδί αξλείηαη λα 

κηιήζεη, θαζψο δελ ην επηζπκεί. πλεπψο αξλνχληαλ λα ιάβνπλ ηαηξηθή γλσκάηεπζε, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γίλνληαλ αηζζεηά ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. Αθφκα θαη κεηά ηε δηάγλσζε φκσο, θάπνηνη  γνλείο δελ ηε δέρζεθαλ, 
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κέρξη πνπ επηβεβαηψζεθε θαη απφ άιινπο γηαηξνχο. Με ηελ απνδνρή ηεο, 

αλαγλψξηδαλ ηειηθά φηη ην παηδί ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθφ θαη θαηέξξεαλ ηα φλεηξα ηνπο 

γηα ην κέιινλ ηνπ. Οξηζκέλεο θνξέο επηθξίλνληαλ αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

γνλείο ηνπο (παππνχδεο), νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ εγγνληνχ ηνπο (Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2734). Αληίζεηα, θάπνηνη γνλείο 

δέρζεθαλ ακέζσο ηε δηάγλσζε, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη αλ κάζνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε λφζν, ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν ην παηδί ηνπο. 

Έηζη αλαδήηεζαλ άκεζα ππνζηεξηθηηθέο ζεξαπείεο απφ ηα λνζνθνκεία (Ching-Rong 

Lin et al., 2008, ζει. 2734). 

Μία ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ κπνξεί επίζεο λα επζχλεηαη γηα ηελ 

θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε. Γηα παξάδεηγκα ζε κειέηε  ηνπ Medicaid ζηηο ΖΠΑ ην 

2002, κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο, ηα παηδηά καχξνπ ρξψκαηνο έιαβαλ 

δηάγλσζε 1½ ρξφλν αξγφηεξα απ‟ φηη ηα ιεπθά παηδηά.  Αλ θαη ην εχξεκα δελ 

ειέγρζεθε επαξθψο, εηπψζεθε φηη ε εζληθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε θηψρεηα (Mandell et 

al., 2002, φπ. αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1481), ηελ θιηληθή εηθφλα (Levy et 

al., 2003; Coonrod et al., 2004, φπ. αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1481), ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη ηε κεηαρείξηζε ησλ γηαηξψλ (Cooper-Patrick et al., 

1999, φπ. αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1481). Αλ θαη νη παξαπάλσ έξεπλεο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ, ιφγσ ησλ αδπλακηψλ ηεο θαζεκίαο (π.ρ. 

κέγεζνο δείγκαηνο) ηα επξήκαηα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ.  

 Ζ έξεπλα ηνπ Mandell (2005) ζηηο ΖΠΑ εμέηαζε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο, κειεηψληαο ηνπο μερσξηζηά ζε παηδηά κε 

απηηζηηθή δηαηαξαρή, κε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (PDD) θαη κε ζχλδξνκν 

Asperger. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ειηθία ηεο δηάγλσζεο κεηψλεηαη γηα ηα παηδηά κε 

πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα. Σα απνηειέζκαηα επίζεο έδεημαλ φηη ην εηζφδεκα, ν ηφπνο 

δηακνλήο, ε θιηληθή εηθφλα θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηάηξσλ πνπ εμέηαζαλ ην παηδί 

λσξίηεξα, ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία ηεο δηάγλσζεο (Mandell et al., 2005, ζει 1484). 

ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ηα παηδηά πνπ αλήθαλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο 

δελ έιαβαλ δηάγλσζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία απφ ηα ππφινηπα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ελζαξξπληηθφ ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Αληίζεηα φκσο ε εζληθφηεηα ζρεηηδφηαλ κε άιιεο κεηαβιεηέο 

φπσο ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ είρε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ ειηθία ηεο 
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δηάγλσζεο. ηελ ίδηα έξεπλα θάλεθε φηη παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θησρψλ θαη ησλ επθαηάζηαησλ νηθνγελεηψλ, νη 

πξψηεο έιαβαλ δηάγλσζε θαηά κέζν φξν 11 κήλεο αξγφηεξα απφ ηα παηδηά ησλ 

πινπζηφηεξσλ νηθνγελεηψλ (Mandell et al., 2005, ζει 1484).  

 Σν εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην αζθαιηζηηθφ 

θαζεζηψο ησλ κειψλ ηεο, αθνχ νη νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην φξην ηεο 

θηψρεηαο, είλαη αλαζθάιηζηεο ή ε αζθάιηζή ηνπο δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπο 

(Aday et al., 1993; Dubay et al., 2001; Moffitt et al., 1997; Starfield et al., 2004, φπ. 

αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1484). Χζηφζν, αθφκα θαη κεηαμχ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ νηθνγελεηψλ, νη θησρφηεξεο κπνξεί λα έρνπλ πην δχζθνιε πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, απφ απηέο πνπ είλαη αζθαιηζκέλεο ζε δεκφζην θνξέα 

(Rosenbach et al., 1999, φπ. αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1484). 

Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ δνχζαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο είραλ 

δπζθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πγείαο θαη δηαγηγλψζθνληαλ 

ζπαληφηεξα απφ ηα παηδηά πνπ δηέκελαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. πλεπψο αλαδεηθλχεηαη 

ε ζεκαζία ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ πγείαο (Fisher et al., 

2003; Kawachi et al., 2003; Sturm et al., 2003; Wennberg et al., 2002; Cohen et al., 

1993; Slade, 2003;  φπ. αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1484). 

Έρεη δηαπηζησζεί απφ κειέηεο, φηη νη πφξνη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

πγείαο, ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ έιαβαλ δηάγλσζε. Ο Palmer 

(2005) δηαπίζησζε φηη φζν κεγαιχηεξεο ήηαλ νη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ζην Σέμαο, ηφζν πεξηζζφηεξα παηδηά έιαβαλ δηάγλσζε. ε κειέηε 

ησλ Mandell θαη Palmer (2005) επηβεβαηψζεθε ζε εζληθφ επίπεδν, φηη φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ πγείαο, ηφζν πεξηζζφηεξα παηδηά 

δηαγηγλψζθνληαη έγθαηξα. 

Σέινο, ζηελ έξεπλα ηνπ Twoy (2007) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν ηεο δηάγλσζεο, θάλεθε φηη ζην 66% ηνπ δείγκαηνο ππήξρε 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ρξνληθή θαζπζηέξεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη γνλείο 

ππνςηάζζεθαλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη θάπνηα αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε έσο ηε 

ζηηγκή πνπ έγηλε ε δηάγλσζε. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο, φηη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείγκαηνο ήηαλ πςειφ. 
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1.3.2. Οη πξώηεο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ κεηά ηε δηάγλσζε 

  

Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα θέξεη ιχπε 

θαη απνγνήηεπζε ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. Οξηζκέλεο κεηέξεο ληψζνπλ 

πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη θαηεγνξνχλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, πνπ δελ ήηαλ πην πξνζεθηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. πρλά 

ράλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο, εμαηηίαο ησλ ηζρπξψλ ζπλαηζζεκάησλ ελνρήο θαη 

αλεπάξθεηαο πνπ βηψλνπλ (Μπνπζθάιηα, 1993, ζει.121). 

Ζ αλάγθε παξαθνινχζεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ απφ εηδηθνχο 

θξίλεηαη ζπλερήο θαη αλαγθαία, σζηφζν νη ππεξεζίεο απηέο δελ είλαη πάληα 

δηαζέζηκεο ή απνηειεζκαηηθέο, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Έξεπλα έδεημε 

φηη ε πξφζβαζε ησλ γνλέσλ ζε έλα νξγαλσκέλν δίθηπν ππνζηήξημεο, είρε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, βνεζψληαο ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα 

κεηψζνπλ ην άγρνο ηνπο (Guralnick et al., 2008, φπ. αλαθ. ζην Mary Banach et al.,  

2010, ζει. 70). Αλεμάξηεηα απφ ην πσο βηψλεη κία νηθνγέλεηα ηε δηάγλσζε, νη 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηα κέιε ηεο. 

Παξέρνπλ ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ θαη 

βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ λα εμαζθαιίδνπλ ζην παηδί ηνπο ηηο 

απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ ελδέρεηαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ παξνρή 

θξνληίδαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ειίζζνληαη 

θαιχηεξα ζηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ θνηλσλία 

(Banach et al.,  2010, ζει. 70). 

Οη γνλείο πηνζεηνχλ ζπλήζσο δχν κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηε δηάγλσζε. Πξψηνλ, 

αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θξνληίδα θαη ηηο ζεξαπείεο ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαηαξαρήο, απφ ηνπο εηδηθνχο, ηα βηβιία, ην δηαδίθηπν θαη απφ άιινπο αζζελείο. 

Γεχηεξνλ, απεπζχλνληαη γηα ππνζηήξημε ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο δνκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ αξκφδησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηνπ ζπγγεληθνχ θαη ηνπ θηιηθνχ ηνπο θχθινπ. ηφρνο ηνπο είλαη 

λα αληέμνπλ ηελ γεληθφηεξε επηβάξπλζε θαη λα απνθχγνπλ ηελ ςπρνινγηθή 

εμνπζέλσζε (Fleischmann, 2005; Tommasone & Tommasone, 2000; Dunn et al., 

2001; Luther et al., 2005; Higgins et al., 2001, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 

2008, ζει. 2734). 
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 Ζ έξεπλα ηνπ Ching-Rong Lin (2008) ζηελ Σατβάλ έδεημε φηη ηα παηδηά πνπ 

πάζρνπλ απφ αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απηηζκνχ, 

κπνξνχζαλ λα λνζειεπζνχλ δσξεάλ ζε εμεηδηθεπκέλεο εκεξήζηεο λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ε νπνία πεξηειάκβαλε ηερληθέο 

αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο θαη ινγνζεξαπεία, νη γνλείο κπνξνχζαλ λα 

παξεπξίζθνληαη κε ηα παηδηά ηνπο. Γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεξαπεπηηθέο δνκέο, ν ρξφλνο αλακνλήο θπκαηλφηαλ απφ 6 κήλεο έσο 1 ρξφλν, 

πεξίνδνο πνπ ήηαλ θξίζηκε γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη 

ηνπο γνλείο. Χζηφζν ε έξεπλα ζπκπέξαλε φηη κέρξη ηφηε ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

γνλείο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εκεξίδεο πνπ δηεμάγνληαλ κε ζέκα ηε λφζν, γηα ηηο 

ππάξρνπζεο ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο γνλέσλ θαη ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο, πνπ 

κπνξνχζαλ λα παίξλνπλ έγθπξεο πιεξνθνξίεο. Παξφια απηά, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ, ε απνδνρή ή ε άξλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν θφβνο γηα ην 

κέιινλ θαη ν ρξφλνο αλακνλήο, κπνξεί λα ηνπο έθαλαλ απξφζπκνπο λα ζπλερίζνπλ 

κειινληηθά ηηο ζεξαπείεο  (Ching-Rong Lin et al., 2008 ζει. 2737). 

 

 

1.3.3.  Σν κνληέιν ησλ  ζηαδίσλ 

  

Ζ Νaomi Dale (1996) επηρείξεζε λα θαηαγξάςεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ, κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ. ηελ πξνζπάζεηα ηεο απηή αλαθέξζεθε ζην «Μνληέιν ησλ ηαδίσλ» ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη φηη νη γνλείο δηέξρνληαη απφ κηα ζεηξά ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηαδίσλ, 

πξνηνχ λα απνδερζνχλ ην απξνζδφθεην απηφ γεγνλφο (Dale, 1996, ζει.71). 

1. νθ. Ζ δηάγλσζε πξνθαιεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο ζνθ, θαζψο 

πεξίκελαλ λα απνθηήζνπλ έλα πγηέο παηδί θαη μαθληθά βιέπνπλ ηα ζρέδηα θαη ηα 

φλεηξα κηαο νιφθιεξεο δσήο λα καηαηψλνληαη. 

2. Άξλεζε. Οη γνλείο πξνζπαζνχλ λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αληηκεησπίδνληαο ηε δηάγλσζε κε δπζπηζηία. πρλά απνξξίπηνπλ ηελ πξψηε 

δηάγλσζε θαη αλαδεηνχλ γλψκεο άιισλ εηδηθψλ. 

3. Θπκφο. Μηα θνηλή αληίδξαζε, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεη ή αθνινπζεί ηελ 

άξλεζε, είλαη ν ζπκφο. Δίλαη κηα θπζηθή ζπλέπεηα γηα ηνλ γνλέα πνπ αληηιακβάλεηαη 

φηη ε δσή ηνπ παηδηνχ, ηνπ ηδίνπ, αιιά θαη ηεο ππφινηπεο νηθνγέλεηαο, έρεη αιιάμεη 

ξηδηθά εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο. Σα πεξηζζφηεξα μεζπάζκαηα ζπκνχ ηα δέρνληαη 
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ζπλήζσο ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ αληίζηνηρσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

4. Θιίςε-Άγρνο. Ζ ππεξβνιηθή ζιίςε θαη ν ζξήλνο γηα ηελ απψιεηα ησλ 

νλείξσλ θαη ησλ ζρεδίσλ γηα κηα ηδαληθή δσή, είλαη ην επηζηέγαζκα ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ νη γνλείο. Σν έληνλν άγρνο γηα ηα εκπφδηα πνπ 

νξζψλνληαη κπξνζηά ηνπο, είλαη επίζεο κέξνο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη γνλείο. 

5. Αλαδηνξγάλσζε - Πξνζαξκνγή. Σα έληνλα-αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ππνρσξνχλ ζηαδηαθά θαη νη γνλείο είλαη ζε ζέζε λα θξνληίζνπλ ην παηδί ηνπο. 

Θξελνχλ κελ ηελ απψιεηα ησλ ζρεδίσλ, ησλ νλείξσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ απφ έλα 

ηδαληθφ παηδί, αιιά αξρίδνπλ λα απνδέρνληαη ηελ θαηάζηαζε θαη λα εθαξκφδνπλ 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ. Σειηθά 

αλαπηχζζεηαη κηα ζεηηθή ζηάζε θαη θαιιηεξγείηαη ε καθξνπξφζεζκε απνδνρή ηεο 

αλαπεξίαο.  

 Γελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία κε βεβαηφηεηα φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηάδηα έρνπλ απφιπηα δηαθξηηά φξηα θαη πσο νη γνλείο πεξλνχλ δηαδνρηθά απφ ην έλα 

ζηάδην ζην άιιν. Αληίζεηα, παξαηεξείηαη ζπρλά πσο νη γνλείο εθδειψλνπλ αλάκεηθηα 

ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο λα γίλεηαη ζηαζεξή κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν. 

Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα δελ εκθαλίδνληαη κφλν κία θνξά, θαζψο 

ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο θαη θξίζηκεο πεξίνδνη ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο, φπσο ε 

είζνδνο ζην ζρνιείν, πνπ απνηεινχλ αθνξκέο γηα ηελ επαλεθδήισζε δηάθνξσλ 

αληηδξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηζεκαίλεηαη 

πσο ε ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη πνιχπινθε 

θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο κεηαβάζεηο απνηεινχλ κία ξεπζηή δηαδηθαζία 

(Luterman, 1987). 

 

 

1.4.  Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ  κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο κεηά ηε 

δηάγλσζε 

 

Ζ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ θέξλεη ηνπο γνλείο αληηκέησπνπο κε κηα κεγάιε 

πξφθιεζε. Γηαπηζηψλνπλ ζηαδηαθά, φηη δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεγαιψζνπλ 

ην παηδί ηνπο, φπσο νλεηξεχνληαλ θαη εγθισβίδνληαη ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ, φπσο: 

«Γηαηί κνπ ζπλέβε απηφ;» «Θα κπνξέζσ λα αληαπνθξηζψ ζηηο μερσξηζηέο αλάγθεο 
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ηνπ παηδηνχ κνπ;», «Θα έρσ ην ςπρηθφ ζζέλνο;» «ηαλ εκείο δελ κπνξνχκε λα ην 

θξνληίζνπκε ή θχγνπκε απφ ηε δσή, πνηνο ζα ηνπ εμαζθαιίδεη ζηέγε, ηξνθή θαη 

ηαηξηθή πεξίζαιςε;». Αξθεηνί γνλείο δελ μεπεξλνχλ εχθνια ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα, φπσο θαη πνιιά αθφκα, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

απαληήζεηο (Μπνπζθάιηα, 1993, ζει.105). 

ε έξεπλα ηνπ Fleischmann (2004), νη γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ θαηέζεζαλ 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Ζ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο άιιαμε ηε δσή ησλ 

πεξηζζφηεξσλ, ελψ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο πεξηειάκβαλαλ ζνθ, ελνρή, ζπκφ θαη 

αλαθνχθηζε. Δπίζεο, ζε κειέηε ησλ Hutton θαη Caron (2005) θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ 

πεξηειάκβαλαλ αλαθνχθηζε ζε πνζνζηφ 52%, ζιίςε θαη απψιεηα ζε 43% , ζνθ ή 

έθπιεμε ζε 29% θαη ελνρή ζε πνζνζηφ 10%.  

Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη κηα ηεξάζηηα θξίζε, πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ απφηνκε αιιαγή ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ειπίδσλ ησλ γνλέσλ γηα 

ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ησλ ηδίσλ. Ηδηαίηεξα φηαλ είλαη αλαπάληερε, νη 

γνλείο κπνξεί λα κελ αληηιεθζνχλ άκεζα ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. 

πλεηδεηνπνηνχλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ θαηαιαγηάζεη ν απφερνο ησλ ιέμεσλ 

φπσο «εγθεθαιηθή βιάβε, ζσκαηηθή αλαπεξία, απηηζκφο ή ζχλδξνκν Down». πρλά 

πέθηνπλ ζε θαηάζηαζε έληνλνπ ζνθ θαη απειπηζίαο, ελψ αξλνχληαη λα απνδερζνχλ 

ηε δηάγλσζε, απνξξίπηνληαο ηνλ επαγγεικαηία πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε. Σέινο, είλαη 

αξθεηά ζπλεζηζκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαγλσζηηθήο θαη ηεο κεηα-δηαγλσζηηθήο 

πεξηφδνπ, νη έληνλεο εθδειψζεηο ζπλαηζζεκάησλ, πνπ απνηεινχλ πξντφλ ηεο 

πξνζσπηθήο νδχλεο πνπ βηψλνπλ (Dale, 1996, ζει.48). 

Οη γνλείο επηβαξχλνληαη ηδηαίηεξα, εμαηηίαο ηεο  θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ 

παηδηνχ ηνπο (Sivberg, 2002; Chehrazi, 2002, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 

2008, ζει. 2733 ). Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ, δεκηνπξγνχλ απμεκέλν άγρνο, πνπ 

ελίνηε νδεγεί ζε θαθέο ζπδπγηθέο ζρέζεηο, (Tunali & Power, 2002, φπ. αλαθ. ζην 

Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733), πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, (Allen, 2004, φπ. 

αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733) θαθή πνηφηεηα δσήο (Gray, 2003, 

φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733) θαη θφβν γηα ηελ απνδνρή ή 

ηελ απφξξηςε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ θνηλσλία (Chang, 2000, φπ. αλαθ. ζην Ching-

Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733). Ζ απξφβιεπηε θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ πεξηνξίδεη ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο 

(Dunlap & Fox, 1999, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733)  θαη 
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δηαηαξάζζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο (Tunali & Power, 2002, φπ. αλαθ. ζην Ching-

Rong Lin et al., 2008. ζει. 2733). Απνξξνθά ηελ ελέξγεηα ησλ κειψλ ηεο, θαη ηα 

απνθφπηεη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν  (Lainbart, 1999, φπ. αλαθ. ζην Ching-

Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733). πλεπψο δελ είλαη αζπλήζηζην, κεηά ηε δηάγλσζε 

λα αθνινπζήζεη κηα θαηαζιηπηηθή πεξίνδνο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη θάπνηεο θνξέο ζαλ 

πεξίνδνο απηνεμνξίαο, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο απνκφλσζεο. Μηα πεξίνδνο θπγήο, 

απάζεηαο, θελνχ (Μπνπζθάιηα, 1993, ζει.124). 

Σα απηηζηηθά παηδηά απνθεχγνπλ ηε ζσκαηηθή επαθή θαη δελ αληηδξνχλ 

έληνλα ζηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ησλ γνληψλ ηνπο (Beauchesne & Kelley, 2004, 

φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733). χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 

Rivers θαη Stoneman, ην 1/3 πεξίπνπ ησλ κεηέξσλ αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζηε θξνληίδα ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα παηδηά ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ θάλεη ζπρλά ηα αδέιθηα, λα αηζζάλνληαη παξακειεκέλα (Rivers JW & 

Stoneman Z, 2003, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008 ζει. 2733). Οη κεηέξεο 

πξέπεη λα παξέρνπλ ζπλερή θξνληίδα, κε ζπλέπεηα λα αλαγθάδνληαη πνιιέο θνξέο λα 

απνξξίπηνπλ εξγαζηαθέο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Απηφ επεξεάδεη αξλεηηθά ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ζρέδηα  (Tunali & Power, 2002, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 

2008, ζει. 2733), αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (Luther et al., 

2005, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733). 

 Ζ ζρέζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ κε ηα αδέξθηα ηνπ έρεη κειεηεζεί κέζα απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο. Πνιινί γνλείο εμεγνχλ ζηα πγηή παηδηά ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ 

απηηζηηθνχ παηδηνχ θαη πεξηκέλνπλ απφ απηά λα θαηαιάβνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε θξνληίδα ηνπ. Φαίλεηαη αθφκα, φηη ηα αδέιθηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Δπίζεο θάπνηνη πηζηεχνπλ φηη ηα πγηή παηδηά ηνπο, ζα 

πάξνπλ ηελ επζχλε ησλ απηηζηηθψλ αδεξθψλ ηνπο, φηαλ νη ίδηνη δελ ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ηα θξνληίδνπλ. Σα παξαπάλσ επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη αλάγθεο ησλ αδειθψλ ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ δελ ζα πξέπεη λα παξακεινχληαη, θαζψο απνηεινχλ κία νκάδα 

πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη απμεκέλν άγρνο. Οη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο ζα πξέπεη λα δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2739). 
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1.4.1.  πλαηζζεκαηηθέο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ  

 

ηαλ ην παηδί αληηκεησπίδεη θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, ην άγρνο πνπ 

ληψζνπλ νη γνλείο είλαη κεγαιχηεξν (Cohen, 1995; Dodgson et al., 2000; O‟Brien, 

2001; Stewart & Mishel, 2000, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 113). ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη ρανηηθή θαη 

αηζζάλνληαη φηη ηα φλεηξα ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ελφο «ηδαληθνχ παηδηνχ» 

θαηαξξένπλ. Παξφια απηά δελ πξέπεη λα παξαηηεζνχλ, αιιά λα ζπλερίζνπλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηαπηφρξνλα λα 

εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πγείαο γηα ην παηδί (Pelchat et al., 2007, 

ζει. 113). Απφ ηελ έξεπλα ηνπ Krauss (1993) θαίλεηαη φηη ηφζν νη κεηέξεο φζν θαη νη 

παηέξεο αηζζάλνληαη αγρσκέλνη εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ, αιιά νη πηπρέο 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο απαζρνινχλ, κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο. εκαληηθφ 

θνκκάηη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ δχν θαηαλαιψλνληαη ζηελ εμεχξεζε 

θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

θξνληίδα ηνπ παηδηνχ.  

Ζ θχξηα ζπλέπεηα γηα ηνπο γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία, είλαη αλακθίβνια 

ην απμεκέλν άγρνο (Bailey et al., 1992; Chesler and Parry, 2001; McGrath and 

Chesler, 2004, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 114). Αλ θαη θάπνηεο έξεπλεο 

δελ δείρλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπ άγρνπο, ηεο ζιίςεο θαη 

ηεο κεησκέλεο απηνεθηίκεζεο, πνπ αηζζάλνληαη νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο παηδηψλ κε 

αλαπεξία (Aradine & Ferketich, 1990; Keller & Honig, 2004; King et al., 1996; 

Lemanek et al., 2000; Trute, 1995, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 114), άιιεο 

κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο δηαθέξνπλ. πκπεξαίλνπλ φηη νη κεηέξεο 

ληψζνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο, είλαη πην επηξξεπείο ζε θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα θαη 

αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε δπζθνξία ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο (Do Amarail, 2003; 

Doering et al., 1999; Gray, 2003; Lahner and Hayslip, 2003; Olsson and Hwang, 

2001; Pelchat et al., 1999a, 1999b; Tommiska et al., 2002; Yeh, 2002; Skari et al., 

2002, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 114).  

Οη κεηέξεο αηζζάλνληαη ππεχζπλεο θαη αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο 

απφ ηνπο παηέξεο, γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ (Brown and Barbarin, 1996; Cohen, 

1999; Heaman, 1995; Keller and Honig, 2004; King et al., 1996; Pelchat et al., 2003a; 

Roach et al., 1999; Bristol et al., 1988; Gray, 2003, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, 

ζει. 118). Ζ έξεπλα ηεο Pelchat (2003b) δείρλεη, φηη έρνπλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο 
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απφ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο παηέξεο. Δίλαη ζπλήζσο πην επαίζζεηεο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην παηδί θαη 

ηελ πξφνδν ηεο ζεξαπείαο ηνπ, φπσο θαη γηα ηε δηαλνκή ησλ ξφισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

Ζ έιεπζε ελφο παηδηνχ κε πξφβιεκα πγείαο απνζπληνλίδεη ηε ζρέζε ηνπ 

δεπγαξηνχ, πνπ δνθηκάδεηαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ (Gray, 

2003; Hornby, 1995, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 115). Έξεπλεο δείρλνπλ 

φηη θαηά ηα ιεγφκελα ησλ κεηέξσλ, κηα απφ ηηο ζπρλέο αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

μεζπνχλ ζην δεπγάξη, είλαη ε άληζε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θαη ε ειιηπήο ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο (Heath & Orthner, 1999; Krauss, 

1993; Tommiska et al., 2002, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 115).  Χζηφζν 

θάπνηνη εξεπλεηέο δείρλνπλ φηη αξθεηέο κεηέξεο είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπδχγνπ ηνπο, ζε φηη αθνξά ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ (Crowe et al., 

2000; Simmerman et al., 2001, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 118). 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη γηα ηνπο παηέξεο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ην γάκν ηνπο. 

ηελ έξεπλα ηνπ Hornby (1995) δηαπηζηψζεθε φηη εγθαηέιεηςαλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνη παηέξεο πνπ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην γάκν ηνπο, απφ απηνχο 

πνπ ήηαλ. Ο Heaman (1995) ζπκπέξαλε φηη κηα απφ ηηο βαζηθέο ηνπο αλεζπρίεο ήηαλ 

λα κπνξνχλ λα πεξλνχλ ρξφλν κε ηηο ζπδχγνπο ηνπο, ρσξίο λα είλαη παξφλ ην παηδί. Ο 

Hadadian (1994) αλέθεξε φηη εάλ ε ζχδπγνο εξγάδεηαη, ην άγρνο ηνπ παηέξα γηα ηε 

ζρέζε ηνπο, είλαη αθφκα κεγαιχηεξν, ιφγσ ηνπ αθφκα πην πεξηνξηζκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο ρξφλνπ. Φαίλεηαη φηη φηαλ έλαο παηέξαο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο 

απφ ηνλ γάκν ηνπ, επεξεάδνληαη θαη άιινη ηνκείο, φπσο ε ζρέζε ηνπ κε ην παηδί. 

Απνκαθξχλεηαη απφ ην παηδί, ράλνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαη λα 

εξκελεχεη ηα κελχκαηα ηνπ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

(Nicholls & Kirkland, 1996; Pelchat et al., 2003a, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, 

ζει. 115). 

Άιιεο έξεπλεο ζπκπεξαίλνπλ  φηη νη παηέξεο αηζζάλνληαη κεγαιχηεξν άγρνο 

απφ ηηο κεηέξεο, γηα ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (Brown & Barbarin, 1996; Cohen, 1999; 

Heaman, 1995; McGrath & Chesler, 2004, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 

118). Δπίζεο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην άγρνο πνπ βηψλνπλ νη παηέξεο, επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην είδνο ηεο αζζέλεηαο, ε πξννπηηθή ίαζεο 

θαη ην θχιν ηνπ παηδηνχ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί, αλ θάπνηνο αλαινγηζζεί ηηο 
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πξνζδνθίεο θαη ηα φλεηξα πνπ θάλεη θάζε παηέξαο γηα ην παηδί ηνπ, ηδηαίηεξα εάλ 

είλαη αγφξη (Goldberg et al., 1990; Trute, 1995, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, 

ζει. 118). 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία αηζζάλνληαη φηη  πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη 

ζηηγκαηίδνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο θχθιν (Pelchat et al., 2003b; Van Duüren, 

1998, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 122). πλεπψο, κπνξεί λα ληψζνπλ 

αθφκα θαη ληξνπή γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, αθνχ ζεσξνχλ φηη νη 

ζπγγελείο-θίινη ηνπο ζεσξνχλ ππεχζπλνπο γηα ηελ εκθάληζε ηεο παηδηθήο αλαπεξίαο 

(Μπνπζθάιηα, 1993, ζει.122). Οη παηέξεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

κεηέξεο, γηα ηε γλψκε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ (Keller 

& Honig, 2004; Pelchat et al., 2003b, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 122). 

 

 

1.4.2.  Οη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ησλ γνλέσλ 

 

Οη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθφξσλ εηδψλ ηερληθέο - ζηξαηεγηθέο, γηα λα 

πξνζαξκνζζνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ. Οη ζηξαηεγηθέο 

απηέο ρσξίδνληαη ζηηο αηνκηθέο, ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη ζηηο εμσνηθνγελεηαθέο. Οη 

αηνκηθέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, ηηο γλσζηαθέο, ηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο απνθπγήο. 

χκθσλα κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, έξεπλεο έδεημαλ φηη νη  

κεηέξεο αληηκεησπίδνπλ ην άγρνο ηνπο εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, (Pelchat 

1989; Pelchat 2003b, 2004b; Sullivan 2002, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 

120) ηερληθέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο παηέξεο (Heath & Orther 

1999; Krauss 1993, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 120). Απηνί ζπλεζίδνπλ 

λα αληηκεησπίδνπλ κε ζησηθφηεηα ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζψο ηα 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα εθθξάδνληαη αλνηρηά γηα ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν (Chesler & Parry 2001; Gray 2003; Heart & Orther 

1999; Krauss 1993; McGrath & Chesler 2004; Pelchat 2003 b, φπ. αλαθ. ζην Pelchat 

et al., 2007, ζει. 120). 

Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη παηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο 

γλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο, γηα λα πξνζαξκνζζνχλ ζηελ αζζέλεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Φαίλεηαη φηη νη άλδξεο πξνηηκνχλ πην δξαζηηθέο παξεκβάζεηο, αθνχ ηα απνηειέζκαηα 
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ηνπο είλαη νξαηά θαη άκεζα εκθαλή (Benn & McColl 2004; Frey 1989; Heaman 1995; 

Dulac 2001, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 120). 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο, θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ ηηο 

κεηέξεο φζν θαη απφ ηνπο παηέξεο, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. 

Πνιινί εξεπλεηέο έδεημαλ φηη ε επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηε λφζν, επηηξέπεη ζηνπο 

γνλείο λα πξνζαξκνζζνχλ πην εχθνια ζην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, ελψ 

αληίζεηα ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ηνπο δεκηνπξγεί επηπξφζζεην άγρνο (Ellis 2002; 

Finn 1999; Pelchat 2001; Starke & Moller 2002; Taanilla 2002, φπ. αλαθ. ζην Pelchat 

et al., 2007, ζει. 120).  Ζ έξεπλα ηνπ King (1996) έδεημε φηη νη κεηέξεο έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ελεκέξσζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο. 

Οη ηερληθέο απνθπγήο αθνξνχλ ηε θπγή θαη ηελ άξλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη παηέξεο θαίλεηαη λα θαηαθεχγνπλ πεξηζζφηεξν ζε 

απηέο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληξηθή αλεμαξηεζία θαη ηνλ 

απηνέιεγρν. Ίζσο πηζηεχνπλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν θξαηάλε ηνλ εαπηφ ηνπο καθξηά 

απφ ην πξφβιεκα (Chesler &Parry 2001; Dulac 2001; Frey 1989; Grsy 2003; Lussier 

1998; McGrath & Chesler 2004; Tamres 2002, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 

120). 

 Οη νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σφζν νη κεηέξεο φζν θαη 

νη παηέξεο θαίλεηαη φηη απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία  ζηελ κεηαμχ ηνπο ππνζηήξημε 

κέζσ ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο, ε νπνία επεξεάδεη ηδηαίηεξα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε (Brazil & Krueger 2002; Bristol 1988; Pelchat 2003b; Chesler 

&Parry 2001, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 121). Κάπνηεο κεηέξεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζπδεηνχλ κε ην ζχδπγφ ηνπο ζπάληα ή θαη θαζφινπ γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα νη παηέξεο ζεσξνχλ φηη επηθνηλσλνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο ζπδχγνπο ηνπο (Heath & Orther 1999, Krauss 1993, Pelchat 

2003b, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 121). 

Οη εμσνηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο φπσο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο πξνζαξκνζηηθφο παξάγνληαο, πνπ κεηψλεη ην άγρνο, δξα πξνζηαηεπηηθά 

θαη βνεζά ηνπο γνλείο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα δσή (Benn & McColl 2004; 

Hendricks 2000; Hentinen & Kyngas 1998; Katz 2002; Keller & Honing 2004; 

Pelchat 2004b, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 121). Παξφιν πνπ νη κεηέξεο 

θαη νη παηέξεο ζεσξνχλ ηελ ππνζηήξημε απφ θίινπο, ζπγγελείο θιπ, ζεκαληηθή, νη 

κεηέξεο θαίλεηαη φηη ηελ αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, νη κεηέξεο έρνπλ 
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κεγαιχηεξε αλάγθε λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε άιινπο γνλείο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα (Bailey 1992; Gray 2003; King 1996, φπ. 

αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 121). Οη παηέξεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά 

ηνπο δίθηπα γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα,  αιιά θπξίσο γηα ςπραγσγηθνχο θαη άιινπο 

ιφγνπο (Dulac 2001, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 122).  

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, βνεζψληαο ηνπο γνλείο λα 

πξνζαξκνζζνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ( Thyen 2003, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 

2007, ζει. 122). Φαίλεηαη φηη νη κεηέξεο πξνζεγγίδνπλ πην εχθνια ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο γηα ηε ζεξαπεία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ παηδηνχ θαζψο είλαη 

πην εχθνιν γηα απηέο απφ φηη γηα ηνπο παηέξεο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο (Brown and Barbarin, 1996; Cohen, 

1999; Frey et al., 1989; Gray, 2003; Heaman, 1995; Jackson et al., 2003; Krauss, 

1993; Tamres et al., 2002, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 122). ε αληίζεζε 

κε ηηο κεηέξεο νη παηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηηο ππεξεζίεο πγείαο αθνχ 

νξηζκέλνη δειψλνπλ δχζπηζηνη πξνο απηέο, έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ιφγσ ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ή δελ απνδέρνληαη ην πξφβιεκα (Pelchat et al., 2003b; Chesler & 

Parry, 2001; Jackson et al, 2003, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 122). 

 

 

1.5.  Ζ ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ νηθνγέλεηα 

 

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηνπο γνλείο πξέπεη λα μεθηλά απφ ηε θάζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ βξίζθνληαη, απφ ηηο πξψηεο εξσηήζεηο γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε.  Πξψηνο ζηφρνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη 

λα ηνπο βνεζήζεη λα δνπλ αληηθεηκεληθά ην πξφβιεκα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, λα ην 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, λα ην απνδερζνχλ θαη λα εηνηκαζζνχλ γεληθφηεξα λα αζθήζνπλ 

ην ξφιν ηνπ γνλέα ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ. Ζ έγθαηξε παξέκβαζε ζην κηθξφ παηδί 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν βίσζεο, αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ 

ηνπο γνλείο (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.158). 

 χκθσλα κε ηνλ Μπνπζθάιηα (1993), ε δσή θαη ην κέιινλ απηψλ ησλ 

παηδηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ίδηα, φκσο επεξεάδεηαη απνθαζηζηηθά 

απφ ηελ επαηζζεζία, ηε γλψζε, ηε ζηάζε θαη ηε γεληθή πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηζεκαίλεη κάιηζηα φηη ε ζηάζε ηεο κεηέξαο θαζνξίδεη 
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πεξηζζφηεξν αλ ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο ζα γίλεη απνδεθηφ ή ζα απνξξηθζεί απφ 

ηελ νηθνγέλεηα (Μπνπζθάιηα, 1993, ζει.37). 

 Οη δπζθνιίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ είλαη ηεξάζηηεο θαη 

νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ, 

αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ «εηδηθψλ» παηδηψλ. πρλά πξνθχπηνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαηλνκεληθά αλππέξβιεηα εκπφδηα, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ παηδηψλ ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο νηθνγέλεηαο. Οη παξάμελεο 

αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ δεκηνπξγνχλ ζνβαξή ςπρηθή επηβάξπλζε ζηνπο γνλείο, κε 

ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο. 

Υξεηάδνληαη κεγάιε ςπρηθή δχλακε, γλψζε, απνθαζηζηηθφηεηα θαη δεμηνηερλία, γηα 

λα πνξεπζνχλ, λα κεηξηάζνπλ ή θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο. πλεπψο, επηβάιιεηαη λα κπεζνχλ ζε θαηάιιειεο ηερληθέο 

γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ παηδηνχ ηνπο, κέζσ ηεο εηδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (Κππξησηάθεο, 

2003, ζει.159). 

 Ζ ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εξεκίαο, 

ζηαζεξφηεηαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη απνδέθηεο ηεο 

βνεζνχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα δηθαηψκαηα, θαη ην δηηηφ 

ηνπο ξφιν ηνπο σο κεηέξα, παηέξαο, αδεξθφο ή σο ζπλπαηδαγσγφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηελ έγθαηξε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε 

απνθεχγνληαη επίζεο θαη άιιεο απνθιίζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ε ςπρνπαηδαγσγηθή 

ππνζηήξημε ζην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα, λα ζπλερίδνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.160). 

 

 

1.5.1. Σα ζηάδηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ νηθνγέλεηα. 

 

 Ο Κππξησηάθεο δηαηχπσζε ηα ζηάδηα πνπ νθείιεη λα αθνινπζεί ε 

ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηνπο γνλείο θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ελφο 

παηδηνχ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.160). 

1. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε. Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα, ε νηθνγέλεηα νθείιεη λα 

επαλαθηήζεη ηελ ςπρξαηκία, ηελ ππνκνλή θαη ηε δχλακε ηεο, χζηεξα απφ ηνλ 

παληθφ, ην άγρνο θαη ηελ αβεβαηφηεηα. Να ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηεο 

αλεπάξθεηαο, λα απνδερζεί ην παηδί κε ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

θαη λα απαιιαγεί απφ ζπλαηζζήκαηα ηχςεσλ θαη ελνρψλ.  
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2. Δλεκέξσζε γχξσ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, φπσο 

γλσξίζκαηα, ζπκπεξηθνξέο, αίηηα, ζπρλφηεηα, ηερληθέο παξέκβαζεο θ.α. 

3. πκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζε. Κάζε παηδί πεξλά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, κε ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπ. Απηνί 

απνηεινχλ πξφηππν γηα ην παηδί θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ηα πξψηα εξεζίζκαηα. 

Με ηε ζηάζε θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο επεξεάδνπλ ηε λνεηηθή, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ο ξφινο ηνπο 

απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, φηαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη έλα άηνκν κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Ζ εμέιημε θαη ε πνξεία ηνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ, 

απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Όζηεξα 

απφ ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ηε γεληθή ελεκέξσζε, επηβάιιεηαη ε 

κχεζε ησλ γνλέσλ ζηηο ηερληθέο ζεξαπείαο θαη  ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα 

πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο θαη ζεξαπείαο αηφκσλ κε απηηζηηθφ ζχλδξνκν. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο επηδξά ζεηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο 

είλαη επλντθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο έρνπλ πξνπαηδεία ζε ζέκαηα 

αγσγήο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηή (Schreibmann, 

1987, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 2003, ζει.161). 

4. πλερήο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Ζ επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αληαιιαγή ησλ απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνπο εηδηθνχο, 

είλαη απαξαίηεηεο γηα φζν ρξφλν δεη εληφο ηεο νηθνγέλεηαο ην άηνκν κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

 

 

1.5.2. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε ζεξαπεία ησλ παηδηώλ 

 

 Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί δηαθφξσλ θαηεπζχλζεσλ ηνλίδνπλ φηη νη 

γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ζπλεπηθέξεη 

πνιιά νθέιε (Schreibmann, 1987, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 2003, ζει.161). 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπο ελζαξξχλεηαη θαη 

θεξδίδεηαη κέζα απφ ηε δνκεκέλε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. 
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 Οη γνλείο βξίζθνληαη ζπλήζσο θνληά ζηα παηδηά ηνπο, πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ 

θάζε άιιν θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε απηά έλα ζηαζεξφ ζεξαπεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Μπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

εηδηθψλ, αξθεηέο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, πνπ ζπάληα εθδειψλνπλ παξνπζία 

άιισλ πξνζψπσλ. Με ηελ εκπινθή ηνπο δηεπθνιχλεηαη επίζεο, ε κεηαθνξά ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο ζε άιιεο θαηαζηάζεηο θαη πξνσζείηαη ε γελίθεπζε ηνπο 

(Κππξησηάθεο, 2003, ζει.162). 

 Αλάκεζα ζην απηηζηηθφ παηδί θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

παξαηεξείηαη ε χπαξμε ελφο ράζκαηνο ή αιιηψο κηα αλεπάξθεηα θπζηνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο. Πάληα φκσο ππάξρεη θαη θάπνην ζεκείν επαθήο. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζεκείνπ, καζαίλνπλ ε κεηέξα θαη ην παηδί λα θνηηνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, λα αγγίδνπλ, 

λα παίδνπλ θαη λα δηαζθεδάδνπλ καδί. Έηζη, κπνξνχλ νη γνλείο θαη πεξηζζφηεξν ε 

κεηέξα, λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεξαπεία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

(Gartner & Schultz, 1990, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 2003, ζει.162). Ζ εκπινθή 

ηεο κεηέξαο ζην πξφγξακκα ηεο ζεξαπείαο νδεγεί ζε θαηαπιεθηηθά ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα (Shapiro et al., 1987, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 2003, ζει.162). 

 Γηάθνξα εηδηθά πξνγξάκκαηα κε ζηξαηεγηθέο ζεξαπείαο, επηηξέπνπλ ζηνπο 

θαηαξηηζκέλνπο ζε απηά γνλείο, λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληηκεησπίδνπλ κε 

επηηπρία ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κεηψλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν θαη ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο (Κππξησηάθεο, 2003, 

ζει.162). 

 Έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηηπρία ηεο ζεξαπείαο απμάλεηαη 

ή κεηψλεηαη ζηαδηαθά, αλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ δελ ζπκβάιιεη 

αληίζηνηρα θαη δελ θξαηεζνχλ φκνηεο ζπλζήθεο κε εθείλεο ηεο ζεξαπείαο. Σέηνην 

πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ην δεκηνπξγήζνπλ κφλν νη γνλείο. Δθείλνη πνπ αζθήζεθαλ ζε 

ηερληθέο απνθαηάζηαζεο θαη αιιαγήο πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, κπφξεζαλ 

ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επηηπρία ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπο. ήκεξα παξέρνληαη πνιινί ηξφπνη ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο εηδηθνχο (Κππξησηάθεο, 

2003, ζει.163). 
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1.6. Ζ ζπκβνιή ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ  

 

         Πξφζθαηεο έξεπλεο ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε αλαπεξίεο, έδεημαλ φηη εμίζνπ 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα. Απνηεινχλ 

πεγή ελδπλάκσζεο θαη κνηάδνπλ ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο.                 

Ζ θνηλσληθή ζηήξημε κε ηε ζηελή ηεο ζεκαζία αλαθέξεηαη ζηε βνήζεηα πνπ 

παξέρεηαη πξνο ην άηνκν ή ηελ νηθνγέλεηα απφ ηνπο «άιινπο», ελψ κε ηελ επξεία 

έλλνηα, πξνζδηνξίδεη ην θνηλσληθφ πιαίζην, ζην νπνίν πεξηέρνληαη ε νηθνγέλεηα ή ην 

άηνκν, θαζψο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε απηφ. Γηα απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ν φξνο ζπζηήκαηα (systems) ή δίθηπα (networks) ππνζηήξημεο 

ή θνηλσληθά δίθηπα (Mitchell & Trickett, 1980).  

Ζ ζηήξημε κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ αλεπίζεκα/άηππα δίθηπα βνήζεηαο, 

είηε απφ επίζεκα/ηππηθά δίθηπα. Σα άηππα δίθηπα πεξηιακβάλνπλ ην επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, είηε πξφθεηηαη γηα άηνκα (ζπγγελείο, θίινη, 

γείηνλεο, ηεξείο, ζπλάδειθνη απφ ηε δνπιεηά) είηε γηα νκάδεο (εθθιεζία, ζχιινγνη, 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο). Σα ηππηθά δίθηπα πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο επαγγεικαηίεο (ηαηξνί, θπζηθνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο, 

ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, εηδηθνί παηδαγσγνί θ.ιπ.) θαη ηνπο θξαηηθνχο ή 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο (λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, θέληξα 

απνθαηάζηαζεο, ζρνιεία, ζπκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί) πνπ παξέρνπλ πξφλνηα θαη 

ζηήξημε (Dunst, Trivette & Deal, 2003). Σα είδε ή νη ηχπνη ππνζηήξημεο πνπ 

παξέρνληαη πξνο ην άηνκν ή ηελ νηθνγέλεηα ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

α) Τιηθή ππνζηήξημε (ρξεζηηθά αληηθείκελα, νξγαληθή, ζσκαηηθή, θπζηθή 

βνήζεηα) 

β) πλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε (ςπρνινγηθή ζηήξημε, ελίζρπζε 

απηνεθηίκεζεο, επηβεβαίσζε, ελεξγεηηθή αθξφαζε)  

γ) Πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε (γλσζηηθή θαζνδήγεζε, ελεκέξσζε, παξνρή 

πιεξνθνξηψλ) (Krahn,1993) 

Δλ νιίγνηο, ην θνηλσληθφ θεθάιαην (Bourdieu, 1985) αληηπξνζσπεχεη ην 

άζξνηζκα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνθνκίδνπλ φζα άηνκα έρνπλ πξφζβαζε ή 

αλήθνπλ ζε θνηλά δίθηπα ή ζε νκάδεο. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηε ζχλδεζε 

ηεο πγείαο κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην, θαη έρεη απνδεηρηεί φηη ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο 

(π.ρ. ρξνληθά δηαζηήκαηα θαθήο πγείαο), ηα άηνκα θάλνπλ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ή ρξήζηκεο 



37 
 

πιεξνθνξίεο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, σο δηαδηθαζία ακθίδξνκε νη νηθνγέλεηεο θαη ηα 

παηδηά ηνπο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εμίζνπ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζε άιια άηνκα 

ηνπ δηθηχνπ ηνπο (Νφηαο, 2005, ζει.3). Αληίζεηα, ε άγλνηα ησλ θίισλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ, ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ε ζπκπεξηθνξά ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζέιεη λα 

θξχςεη ην «πξφβιεκα» - ηε «ληξνπή» ηεο, νδεγνχλ ζπρλά ζηελ απνκφλσζε ηεο (ν.π., 

ζει. 37). Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο βνήζεηαο απφ απηά ηα 

δίθηπα, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη αληηθαηηθά. Φαίλεηαη φηη γηα νξηζκέλεο 

νηθνγέλεηεο νη πεγέο επίζεκεο ζηήξημεο ζπλεηζθέξνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν, ελψ γηα 

άιιεο έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πεγέο 

αλεπίζεκεο ζηήξημεο. Χζηφζν, θαίλεηαη πσο φηαλ νη γνλείο ππνζηεξίδνληαη απφ ηα 

άηππα δίθηπα, ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλφηεηαο (Stoneman, 

1997). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

  

 

2.1. Οη επζύλεο ηεο πνιηηείαο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

 

 χκθσλα κε ην χληαγκα ησλ Διιήλσλ,  ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο (Παξαξάο, 

2001,ζει.14). Οη επζχλεο πνπ αλαινγνχλ ζηελ πνιηηεία είλαη κεγάιεο, θαζψο ε 

θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο έρεη θνηλσληθή δηάζηαζε θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο. 

Αθνξνχλ ηνκείο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε θάζε ηη πνπ κπνξεί λα πξνιάβεη ηε 

γέλλεζε παηδηψλ κε αλαπεξία, ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθψλ, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, ηε δπλαηφηεηα γηα εθπαίδεπζε ζε φια ηα επίπεδα, 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη απνθαηάζηαζε, ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, 

ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη γεληθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

πλεπψο, ε ζνβαξφηεξε επζχλε ηεο πνιηηείαο είλαη ε ράξαμε ζσζηήο πνιηηηθήο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο ζχκθσλα κε ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη αλάγθεο θαη ν ζπληνληζκφο 

δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ησλ εηδηθψλ 

(Παπατσάλλνπ-ηαπξνπνχινπ, 1999, ζει. 223). 

 Με ην ζέκα ησλ παηδηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αλζξψπσλ κε θάζε κνξθήο 

αλαπεξία αζρνιήζεθε γηα πξψηε θνξά νξγαλσκέλνο θνξέαο ην 1948. Ήηαλ ζηελ 

πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, πνπ απνθαζίζζεθαλ 
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«πξνγξάκκαηα δξάζεο». Σν 1959 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζπλέηαμε θαη 

ςήθηζε ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. χκθσλα κε απηή ην παηδί 

«πξέπεη λα απνιακβάλεη εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη λα ηνπ παξέρνληαη επθαηξίεο θαη 

θαηάιιειεο δπλαηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζσκαηηθά, λνεηηθά, 

εζηθά, πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά, κε πγηεηλφ θαη θπζηνινγηθφ ηξφπν ζε ζπλζήθεο 

ειεπζεξίαο θαη αμηνπξέπεηαο (αξρή 2). Δπίζεο, «πξέπεη λα παξέρεηαη εηδηθή ζεξαπεία, 

κφξθσζε θαη πεξίζαιςε πνπ απαηηεί ε πεξίπησζε ή ε θαηάζηαζε θάζε παηδηνχ, πνπ 

κεηνλεθηεί ζσκαηηθά, ςπρηθά ή θνηλσληθά». Σν 1981 ππήξμε ην «Γηεζλέο Έηνο» γηα 

ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΟΖΔ. Κχξην ζχλζεκα 

ηεο θίλεζεο απηήο ήηαλ ην γθξέκηζκα ησλ θξαγκψλ απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη, κε 

ζηφρν ηελ ηζφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο. Σν 1990 κε ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, έγηλε λφκνο ε έληαμε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ κε 

αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηα θαλνληθά ζρνιεία 

θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Παπατσάλλνπ-ηαπξνπνχινπ, 1999, ζει. 224). Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization, 1980) νξίδεη ηελ 

αλαπεξία σο «ηελ απψιεηα ή ηε κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ή ηεο 

ηθαλφηεηαο άζθεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ θάπνηαο βιάβεο». Άξα ε αλαπεξία 

εθθξάδεη θαη ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

φπσο είλαη ε αηνκηθή θξνληίδα, ε κεηαθίλεζε, ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ή νη 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. 

 Σν πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ ηεο Δ.Ο.Κ. ην 1993 φξηζε σο άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο «άηνκα κε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ή κεηνλεμίεο πνπ νθείινληαη  ζε ζσκαηηθέο 

βιάβεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βιαβψλ ησλ αηζζήζεσλ ή ησλ δηαλνεηηθψλ ή 

ςπρηθψλ βιαβψλ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο 

ή ιεηηνπξγίαο, πνπ ζεσξείηαη θαλνληθή γηα έλαλ άλζξσπν». ην λφκν 

Ν.2817/14.3.2000, Σ. Ά, Κεθάιαην 1, άξζξν 1 αλαθέξεηαη  φηη  «σο άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ» (Σζίξνο, 2011, ζει. 35). ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο (2001, παξ.6) θαζηεξψζεθε ν φξνο «άηνκα κε αλαπεξίεο» 

ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο». Ο λφκνο Ν. 3194/2003 ήξζε 

ιίγν αξγφηεξα γηα λα ζπκπιεξψζεη ηνλ φξν «άηνκα κε αλαπεξία», θαζψο 

πξνζηέζεθαλ ζε απηφλ «ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξεο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο 
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θαη ηαιέληα» θαη ηα «δηαλνεηηθά πξνηθηζκέλα θαη ηαιαληνχρα παηδηά». Με ηνλ φξν 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ θάπνηα 

κεηνλεμία θαη εμαηηίαο ηεο ρξεηάδνληαη εηδηθή κέξηκλα θαη πξνζνρή. Μεηνλεμία ή 

αλαπεξία δελ ζεκαίλεη αληθαλφηεηα. Ζ αληθαλφηεηα είλαη έλα θνηλσληθφ 

θαηαζθεχαζκα, ην νπνίν ζπλδπάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ αλαπεξία, γηαηί νη 

νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο δελ έδσζαλ πνηέ ζηα άηνκα απηά, ηα απαξαίηεηα κέζα, ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ θαηάξηηζε, ψζηε λα εηζέιζνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Αθφκα 

θαη ζήκεξα νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη πεξηνξηζκέλεο (Σζίξνο, 2011, 

ζει. 34). 

 ηελ Διιάδα, παξφιν πνπ αξθεηέο πξάμεηο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ έρνπλ 

επηζθξαγηζζεί απφ ην χληαγκα θαη έρνπλ γίλεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο απφ ην 1981, 

ππάξρνπλ αθφκα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. Πνιιέο θνξέο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ δελ είλαη ην ίδην εληππσζηαθά, φζν νη εμαγγειίεο ηνπο 

(Παπατσάλλνπ-ηαπξνπνχινπ, 1999, ζει. 224). 

 χκθσλα κε ηνλ Σζίξν (2011), ε εθπαίδεπζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο γεληθφηεξα, κπνξεί λα απνηειέζεη απνθαζηζηηθφ βήκα, 

φρη κφλν γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, αιιά θαη γηα ηελ αλαηξνπή πνιιψλ 

αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ. Τπνζηεξίδεη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγεζεί ζεηηθή 

ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ηνπο, πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ νκαιφηεξα 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο θαη λα ελζσκαησζνχλ αλαιφγσο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο δσήο. Σέινο επηζεκαίλεη φηη νη 

ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ θάλνπλ δχζθνιε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, είλαη ην 

πςειφ νηθνλνκηθφ ηνπο θφζηνο θαη ε έιιεηςε νξαηνχ θαη άκεζνπ νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο. Αλαθέξεη επίζεο φηη ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε αδπλακία ησλ 

αηφκσλ απηψλ λα ππεξαζπηζηνχλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, φπσο 

άιιεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ. 

 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ππνβάιιεηαη ζπρλά ζε κηα ζηελή νηθνλνκηθή ινγηθή θαη 

δέρεηαη επηζέζεηο γηα ην πξφζζεην θφζηνο ηεο. Οη Gartner θαη Lipsky (1989, ζει. 26) 

απνθάιεζαλ ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε απνηπρία θαη δήισζαλ, «ε απνηπρία ηεο είλαη 

δαπαλεξή ζε δηάθνξα λνκίζκαηα-ζε δνιάξηα, ζε δεκφζηα εκπηζηνζχλε θαη, θπξίσο, 

ζηε δσή ησλ καζεηψλ». Δπίζεο εμέθξαζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ην θφζηνο ηεο 
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δεκφζηαο εηδηθήο εθπαίδεπζεο αθφκε πην θξαπγαιέα: «Αλ νη νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε δελ γίλνπλ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο γεληθά, νη ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο δελ ζα έρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε επειημία γηα ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα φια ηα παηδηά. 

Δπηπιένλ, εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε , νη απμεκέλεο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηειηθά ζα «θαιηξίζνπλ ηελ ηξάπεδα». Δίλαη δεκνζηνλνκηθά 

αδχλαηνλ- θαη πξνγξακκαηηθά αλεπηζχκεην - λα ζπλερίδνπκε λα ηνπνζεηνχκε ηα 

παηδηά έμσ απφ ην γεληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε πεξηβάιινληα εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο κηα θνξά ζην ηφζν. ε κηα επνρή απμαλφκελεο αληηπνιίηεπζεο γηα ηε 

θνξνινγία θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, νη απμήζεηο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε δελ ζα ηχρνπλ ππνζηήξημεο» (Gartner & Lipsky, 1997, ζει 43). 

 

 

2.2. Ο ηνκέαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Παξά ηελ χπαξμε αξθεηψλ κνξθψλ αλαπεξίαο απφ ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, νη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ζρεηηθά πξφζθαην επίηεπγκα. Αθφκα θαη 

ζηηο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο, ε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

απνηειεί ζπρλά κειαλφ ζεκείν. Μέρξη θαη ηνλ 17
ν
 αηψλα ε κφλε κνξθή πεξηζάιςεσο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα παζήζεηο φπσο ε λνεηηθή πζηέξεζε ήηαλ ηα άζπια, ζηα 

νπνία ηνπνζεηνχληαλ θαη παξέκελαλ έγθιεηζηα γηα φζν ρξφλν δνχζαλ ηα άηνκα πνπ 

έπαζραλ απφ απηή (Παξαζθεπφπνπινπ, 1980, ζει 114). 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ήηαλ απφ ηνλ ηαηξφ Jean Marc Itard ην 1779. Σφηε βξέζεθε απφ νκάδα θπλεγψλ ζηελ 

Aveyron ηεο λφηηαο Γαιιίαο, έλα παηδί δψδεθα πεξίπνπ εηψλ ζε «άγξηα» θαηάζηαζε, 

ην νπνίν είρε εγθαηαιεηθζεί θαη δνχζε απνκνλσκέλν ζηα δάζε ηεο πεξηνρήο. Ο Itard 

ζεψξεζε ην παηδί απηφ σο κηα επθαηξία γηα λα ηεθκεξηψζεη ηε θηινζνθηθή ηνπ 

ζεσξία γηα ηελ αγσγή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη γλψζεηο θαη ε λφεζε αλαπηχζζνληαη 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Αλ θαη δελ θαηάθεξε ηειηθά λα πεηχρεη ηελ επηδησθφκελε 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ Βίθησξα (ην φλνκα πνπ δφζεθε ζην παηδί), απέδεημε θφληξα 

ζηηο επηθξαηνχζεο ζεσξίεο ηεο επνρήο ηνπ, φηη είλαη δπλαηφ λα επέιζνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ, κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

(Παξαζθεπφπνπινπ, 1980, ζει 114). 
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Δξεπλψληαο ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο εηδηθήο αγσγήο παξαηεξεί θάπνηνο, 

πσο είλαη αλάινγα εμειηζζφκελε κε ηελ ζηάζε ηεο θνηλσλίαο έλαληη ησλ αλαπήξσλ 

αηφκσλ. Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή θαίλεηαη πσο ηε γεληθή αηκφζθαηξα ηνπ 

ζθεπηηθηζκνχ, ηεο απφξξηςεο, ηεο αζπινπνίεζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο 

δηαδέρεηαη ζηαδηαθά ε απνδνρή θαη ε αλαγλψξηζε ίζσλ δηθαησκάησλ.  

ηελ Διιάδα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα μεθίλεζαλ δξαζηεξηφηεηεο 

θπξίσο έπεηηα απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνλ νίθην 

απέλαληη ζηνπο αλάπεξνπο αλζξψπνπο. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα πξνζηαζία, 

εθπαίδεπζε θαη πεξίζαιςε αλάπεξσλ αηφκσλ έγηλε ην 1906 κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

«Οίθνπ Σπθιψλ» ν νπνίνο θηινμελνχζε ηπθιά παηδηά ειηθίαο 7 -18 εηψλ 

(Κξνπζηαιάθεο, 1994, ζει. 93).  Σν 1923 ηδξχζεθε ην πξψην εηδηθφ ζρνιείν γηα 

θσθάιαια παηδηά. Σελ ίδηα ρξνληά ζπζηάζεθε ν «Δζληθφο Οίθνο Κσθαιάισλ» πνπ 

γίλνληαλ δεθηά θσθά αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο 7- 15 εηψλ. Απφ ην 1956 θαη κεηά 

ηδξχζεθαλ παξφκνηεο κνλάδεο ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Ζ αξρή κίαο 

ζεζκνζεηεκέλεο εηδηθήο αγσγήο ππήξμε ην «Πξφηππν Δηδηθφ ρνιείν Αζελψλ» πνπ 

ηδξχζεθε ην 1937 ζηελ Καηζαξηαλή κε πξσηνβνπιία ηεο Ρφδαο Ηκβξηψηε θαη 

αθνξνχζε παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε Ζ ίδξπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνχ 

ζρνιείνπ απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ησλ εηδηθψλ 

ζρνιείσλ ζηε Διιάδα. Με ηελ ςήθηζε επίζεο ηνπ Α.Ν.453, ζεζκνζεηήζεθε ε ίδξπζε 

ηνπ πξψηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ ζηε Αζήλα κε ζηφρν ηελ «σκαηηθήλ, πλεπκαηηθήλ θαη 

εζηθήλ πεξίζαιςελ ησλ αλσκάισλ θαη θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ» (Κξνπζηαιάθεο, 

1994, ζει. 93). 

Σν δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ακέζσο κεηά θαζφξηδε ην ζθνπφ ησλ εηδηθψλ 

ζρνιείσλ, ηηο βαζκίδεο, ηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο, ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

είραλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη θηινμελίαο, ην αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην πξφγξακκα θαη 

ηελ άζθεζε ηεο «παηδαγσγηθήο επνπηείαο». Σν εηδηθφ ζρνιείν πεξηειάκβαλε 6 ηάμεηο, 

πνπ απνηεινχζαλ ηξεηο βαζκίδεο (αλψηεξε, κέζε θαη θαηψηεξε), εθ ησλ νπνίσλ θάζε 

κία πεξηειάκβαλε δχν ηάμεηο. Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο ήηαλ ίδηνο κε ησλ γεληθψλ 

ζρνιείσλ κε ηε δηαθνξά φηη ιακβάλνληαλ ππφςε νη ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο θαη ε 

βξαδεία λνεηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ.  Γηθαίσκα εγγξαθήο είραλ καζεηέο ζρνιηθήο 

ειηθία πνπ παξνπζίαδαλ λνεηηθή πζηέξεζε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο κεηνλεθηηθφηεηαο 

γηλφηαλ απφ ην δάζθαιν θαη ην γηαηξφ, ζπλήζσο ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Σελ ίδηα ρξνληά ηδξχζεθε ζηε Αζήλα ε «Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παηδηψλ ( ΔΛΔΠΑΑΠ) (Εψληνπ– ηδέξε, 1998, ζει.86).  
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Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα ηδξχζεθε ν πξψηνο «Ηαηξνπαηδαγσγηθφο πκβνπιεπηηθφο 

ηαζκφο» θαη ε «Δηαηξία Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνχ», ελψ 

ην 1962 ηδξχζεθε ην «ηνππάζην Δηδηθφ ρνιείν» γηα αζθήζηκα παηδηά κε δηεπζπληή 

ηνλ Κψζηα Καιαληδή (Κξνπζηαιάθεο, 1994, ζει. 93). Ο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ ηφηε δηεπζπληή  ήηαλ «ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε άζθεζε ησλ 

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ηέινο ε αλάινγε κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε  πνπ ζα ηνπο δψζεη αχξην κία ζέζε κέζα ζηελ αλζξψπηλε 

θνηλφηεηα» (Κξνπζηαιάθεο, 1994, ζει. 93).  

Ζ ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε Διιάδα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη κεηά. Σελ επνρή εθείλε 

ζπγθξνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ε «Δπηηξνπή Μειέηεο Θεκάησλ Δηδηθήο 

Αγσγήο». Ζ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο έθεξε ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ δεκφζησλ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ, πξνάρζεθε ζε δηεηή ε κεηεθπαίδεπζε  ησλ δαζθάισλ εηδηθήο 

αγσγήο, αλαβαζκίζηεθε ζε δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην «Σκήκα Δηδηθήο 

Αγσγήο» θαη θαζηεξψζεθε ν ζεζκφο ηνπ « πκβνχινπ Δηδηθήο Αγσγήο». Ζ επηηξνπή 

απηή ζπλέηαμε θαη ςεθίζηεθε νκφθσλα απφ ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ ν λφκνο 

1143/81 (ΦΔΚ 80/31-3-81, ηεχρνο Α΄), πνπ ζεσξείηαη ηδξπηηθφο λφκνο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ζηε ρψξα θαη ηελ θαζηέξσζε σο μερσξηζηφ ηνκέα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ηζηνξηθφ βήκα ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ζεζκνχ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

απνηέιεζε θαη ε ςήθηζε ηνπ Ν. 1566/1985 γηα ηε «δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», ζηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε κε 

ηδηαίηεξν θεθάιαην ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Με ην λφκν απηφ απνθιείζζεθε ε 

πεξηζσξηνπνίεζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηνλίζζεθε ε ζπλεπζχλε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ γηα ηε ζσζηή 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα. ηφρνο ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ ππνηηκεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ Α.Μ.Δ.Α, ε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε θαη ε 

θαιιηέξγεηα θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα 

εληαρζνχλ επηηπρψο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηέπεηηα δσήο.  Πιένλ ν 

ζεκειηψδεο λφκνο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη  ν Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/14-3-2000, 

ηεχρνο Α‟), πνπ ίδξπζε αλεμάξηεην ηκήκα Δηδηθήο Αγσγήο, απφ ηα ππφινηπα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη φξηζε φιεο ηηο πηπρέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα. 
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2.2.1. Ο Νόκνο 2817/2000 (ΦΔΚ 78/14-3-2000, ηεύρνο Α’) 

 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ιακβάλνληαη θξαηηθά κέηξα 

θαη παξέρνληαη εηδηθέο ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ο 

λφκνο 2817/2000 νξίδεη σο απνθιεηζηηθφ θνξέα γηα ηελ εηδηθή αγσγή ησλ Α.Μ.Δ.Α. 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σνλίδεη επίζεο φηη «ηελ αγσγή απηή 

νθείιεη λα ηελ παξέρεη ην θξάηνο δσξεάλ ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία πξέπεη λα νξγαλψλνληαη, ζηειερψλνληαη, 

εμνπιίδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία 

δηδαθηηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ απηψλ». 

 Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ φια ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο έσο 22 εηψλ, γηα φιεο ηηο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε θαηάξηηζε θαη ε 

εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ε ρξεζηκνπνίεζε  

δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ε ρνξήγεζε νξγάλσλ θαη ινηπνχ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

γεληθά θάζε είδνπο δηεπθνιχλζεηο θαη εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο. εκαληηθφ θνκκάηη 

ησλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ επίζεο ε δηάγλσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε 

αμηνιφγεζε, ε παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ε θπζηθνζεξαπεία, ε 

εξγνζεξαπεία, ε αγσγή ιφγνπ, ε θνηλσληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία, ε κεηαθνξά, 

ε κεηαθίλεζε θαη θάζε άιιν κέηξν ή ππεξεζία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε ησλ Α.Μ.Δ.Α. 

 Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα θνηηνχλ ζηε ζπλήζε 

ζρνιηθή ηάμε κε παξάιιειε ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ή ζε εηδηθά 

νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα ηκήκαηα έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα 

ζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην είδνο θαη ν βαζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ θνίηεζε ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ή ζηα ηκήκαηα έληαμεο, ε εθπαίδεπζε ησλ Α.Μ.Δ.Α. παξέρεηαη ζε απηνηειή ζρνιεία 

εηδηθήο αγσγήο, ζε ζρνιεία ή ηκήκαηα  πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειή ή σο 

παξαξηήκαηα άιισλ ζρνιείσλ, ζε λνζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα 

αγσγήο αλειίθσλ ή ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ αηφκσλ, εθφζνλ νη δηαβηνχληεο ή 

λνζειεπφκελνη ζε απηά είλαη παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σέινο ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε θνίηεζε ηνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη‟νίθνλ, 

αθφκα θαη κε ην ζχζηεκα ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο. 
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 Σα απηνηειή ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο είλαη ηα λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά 

ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο γηα λήπηα θαη παηδηά απφ ην 4
ν
  έσο θαη ην 14

ν
  έηνο, ηα 

γπκλάζηα εηδηθήο αγσγήο απφ ην 14
ν
 έσο ην 18

ν
 έηνο, ηα εληαία ιχθεηα εηδηθήο αγσγήο 

απφ ην 18
ν
 έσο ην 22

ν
 έηνο, ηα ηερληθά επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ.) πξψηεο 

βαζκίδαο απφ ην 14
ν
 έσο ην 19

ν
 έηνο, ηα Σ.Δ.Δ. δεχηεξεο βαζκίδαο απφ ην 19

ν
 έσο θαη 

ην 22
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ησλ θνηηνχλησλ θαη ηα εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, απφ ην 14
ν
 έσο ην 22

ν
 έηνο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη βαζκίδα, ν λφκνο νξίδεη φηη 

αξκφδηα είλαη ηα Κ.Γ.Α.Τ (ζήκεξα Κ.Δ.Γ.Γ.Τ.). Σα Κέληξα Γηάγλσζεο, 

Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ θαη ησλ λνκαξρηψλ 

σο απνθεληξσκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Ν. 2817/2000, άξζξν 2 παξ. 1-3). 

χκθσλα κε ην λφκν, ζθνπφο ηνπο είλαη  «ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη θπξίσο εθείλσλ πνπ έρνπλ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη αλάγθε ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο». Δίλαη αξκφδηα 

γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ησλ δπζθνιηψλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ εηζήγεζε γηα ηελ εγγξαθή, ηελ θαηάηαμε θαη ηε θνίηεζε 

ζηελ θαηάιιειε ζρνιηθή κνλάδα, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε 

πξνζαξκνζκέλσλ εμαηνκηθεπκέλσλ ή νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ ςπρνπαηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κέηξσλ. Δπίζεο παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηνπο γνλείο 

θαη ζηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα, θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ ηερληθψλ 

βνεζεκάησλ θαη ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεηάδεηαη ην παηδί ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη θαη 

εηζεγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ησλ καζεηψλ κε 

πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο δνθηκαζίεο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πξψηκεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Σέινο νθείινπλ λα 

αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα. 
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2.3. Δπίπεδα δξάζεο, δνκέο θαη ππεξεζίεο          

                                                                                                                  

ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

απνθιεηζηηθά γηα καζεηέο κε απηηζκφ. χκθσλα κε ην Ν.3699/2008-ΦΔΚ 199, ε 

Δηδηθή Αγσγή θαη ε Δθπαίδεπζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη 

δεκφζηαο δσξεάλ παηδείαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο κε απηηζκφ έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο καζεηήο κε ή ρσξίο 

αλαπεξία. 

Ζ δηάγλσζε θαη νη δηα βίνπ ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν 

ησλ ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο. Ζ εθπαίδεπζε θαη φζα ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αμηνινγήζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ππεξεζηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο ηα Κ.Γ.Α.Τ., ηα πνηθίια ζρνιηθά πιαίζηα θαη νη 

ππεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο. Δίλαη ην πξψην επίπεδν, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, πνπ δείρλεη φηη είλαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαζχλδεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε απηέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, φπσο θαη ν ζσζηφο επηκεξηζκφο ηνπ έξγνπ (Νφηαο, 2004, ζει.62). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο γηα ηε θνίηεζε ελφο παηδηνχ κε ην 

ζχλδξνκν ηνπ απηηζκνχ, αλάινγα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί, φηη ε επηινγή ηνπ 

ζρνιηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ. Ζ έληαμε ζε κηα ζπκβαηηθή ζρνιηθή δνκή 

κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ δχζθνιε ή θαη αθαηφξζσηε αθφκα θαη γηα έλα πςειά 

ιεηηνπξγηθφ παηδί κε κέζν δείθηε λνεκνζχλεο. Δπίζεο κηα εμεηδηθεπκέλε δνκή κπνξεί 

λα έρεη πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο. 

α. Δηδηθά ζρνιεία (ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο- 

ΜΔΑΔ):  

 Δηδηθά λεπηαγσγεία θαη ηα ηκήκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα εηδηθά λεπηαγσγεία, γηα παηδηά κέρξη 7 ρξνλψλ. 

 Δηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία, γηα ηελ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ ηάμε θαη κία ηάμε 

πξνθαηαξθηηθή, γηα παηδηά κέρξη 14/15 ρξνλψλ. 

 Δηδηθά γπκλάζηα, γηα ηελ Α, Β, Γ ηάμε θαη κία ηάμε πξνθαηαξθηηθή, 

γηα παηδηά κέρξη 19 ρξνλψλ. 
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 Δηδηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα, ζηα νπνία ε θνίηεζε δηαξθεί 5 

ρξφληα, ελψ παξέρεηαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Δηδηθά ιχθεηα, γηα ηελ Α, Β, Γ ηάμε θαη κία ηάμε πξνθαηαξθηηθή, γηα 

παηδηά κέρξη 23 ρξνλψλ. 

 Δηδηθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα, ζηα νπνία ε θνίηεζε δηαξθεί 4                

ρξφληα θαη πνπ παξέρεηαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Δηδηθή επαγγεικαηηθή ζρνιή: Δθεί γξάθνληαη απφθνηηνη εηδηθνχ 

επαγγεικαηηθνχ γπκλαζίνπ θαη εηδηθνχ γπκλαζίνπ. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 

4 ρξφληα. 

 Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(ΔΔΔΔΚ). Ζ θνίηεζε ζε απηά δηαξθεί απφ 5 κέρξη 8 ρξφληα, ελψ ε 

πξψηε εγγξαθή γίλεηαη ζε καζεηέο κέρξη 16 ρξνλψλ. 

 

β. Φνίηεζε ζε γεληθά ζρνιεία: πλήζσο ζηνλ απηηζκφ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο (Asperger Syndrome), ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, ππνζηεξηδφκελα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Δλαιιαθηηθά, παηδηά 

κε ηέηνηεο δηαηαξαρέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε παξάιιειε 

ζηήξημε, έρνληαο δειαδή έλαλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζηηθά γηα εθείλα, πνπ απνθαζίδεη 

ην ΚΔΓΓΤ. Μπνξεί σζηφζν θαη ε νηθνγέλεηα λα εηζεγεζεί λα αλαιάβεη θάπνηνο 

εηδηθφο βνεζφο ηνλ ξφιν απηφλ. Σνλ εηδηθφ βνεζφ ζα πξέπεη, φκσο, λα ηνλ δερζνχλ ν 

Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαζψο θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ. Σέινο, ζε 

θάπνηα ζρνιεία, γηα παηδηά κε απηηζκφ κέζεο θαη ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

δεκηνπξγνχληαη ηκήκαηα έληαμεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπο. 

γ. Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο ζην ζπίηη: Πξνγξάκκαηα φπσο ινγνζεξαπεία, 

εξγνζεξαπεία  ζην ζπίηη παξέρνληαη κφλν κέζσ ησλ ΜΔΑΔ θαη ησλ ΚΔΓΓΤ, ζηα 

νπνία ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο γνλέαο (Μπνχιηα, 2013) 

(http://www.ikidcenters.com/). 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηα Δηδηθά Κέληξα Δμεηδηθεπκέλεο 

Πεξίζαιςεο (βι. πηλ.1) εληάζζνληαη παηδηά θαη έθεβνη, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ  

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο γηα έληαμε ή γηα επαλέληαμε ζε ζρνιείν. 

ηφρνο ηνπο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ ηαρεία έληαμε ή επαλέληαμε ζην λεπηαγσγείν ή 

ην ζρνιείν θαη γηα απηφ θαζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ζην Κέληξν Ζκέξαο ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ην παηδί ζα 

εληαρζεί ή ζα επαλεληαρζεί (Νφηαο, 2004, ζει. 64-65). 

Δηδηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Κέληξσλ Δμεηδηθεπκέλεο Πεξίζαιςεο είλαη: 

 Γηαγλσζηηθή εθηίκεζε, αμηνιφγεζε, ζπκβνπιεπηηθή, ζρεδηαζκφο 

παξέκβαζεο, πξνψζεζε πξνζέγγηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη, πξνψζεζε 

έληαμεο ζε παηδηθφ ζηαζκφ, λεπηαγσγείν, ζρνιείν, παξεκβάζεηο γηα 

επαλέληαμε ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 

 Σν παηδί θαη ν δάζθαινο πξνεηνηκάδνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ Κέληξνπ 

πξηλ ηελ έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ή ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, ελψ 

πξνζθέξεηαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο 

θαη κεηά ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ. Σν Κέληξν είλαη «πεηξακαηηθφ πεδίν» 

δνθηκήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε θάζε παηδί 

κε ηελ έληαμή ηνπ ή ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, ην λεπηαγσγείν 

ή ην ζρνιείν ηνπ. 

 Γεληθφηεξε ζεξαπεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ππνζηήξημε ζηελ 

νηθνγέλεηα. 

 Σν Κέληξν είλαη βάζε αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζα 

γίλνπλ εθπαηδεπηέο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη, ζηηο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Απνηειεί βάζε εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ Τγείαο, φπσο παηδίαηξνη, 

παηδνςπρίαηξνη, ςπρίαηξνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο Φπρηθήο Τγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

 ρεδηάδεη θαη εηνηκάδεη ηα πιηθά θαηάξηηζεο γηα ηνπο εηδηθνχο θαη παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δίλαη «Κέληξν Μεζνδνινγίαο», πνπ θξνληίδεη γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ 

κεζφδσλ Γηάγλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θξνληίδεη γηα ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα Άηνκα κε Απηηζκφ. 

 Αλαπηχζζεη ζεηξά εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (ν.π). 

 

Σν θάζκα ησλ επηπέδσλ ησλ δφκσλ θαη δξάζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ απηηζκφ, 

πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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(Πηλ.1) 

 

 

2.3.1. Ηδησηηθόο ηνκέαο (εμεηδηθεπκέλα θέληξα εηδηθήο αγσγήο) 

 

Πιένλ ππάξρνπλ πνιινί ηδησηηθνί θνξείο, θαζψο θαη ηδησηηθά Κέληξα Ζκέξαο, 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε απηηζκφ. Κάπνηα θέληξα εηδηθήο 

αγσγήο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο γεληθφηεξα, ελψ ππάξρνπλ θάπνηα 

ηδησηηθά θέληξα πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε καζεηέο κε απηηζκφ. Απηά 

ζπλήζσο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο, ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο, 

αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο παηδηψλ θαη γνλέσλ, 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, κνπζηθνζεξαπείαο, δξακαηνζεξαπείαο. Τπάξρνπλ, επίζεο, 

ηδησηηθά θέληξα πνπ δηνξγαλψλνπλ νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ παηδηά κε απηηζκφ 

ή νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ παηδηά κε απηηζκφ καδί κε παηδηά ρσξίο απηηζκφ, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Κάπνηα ηδησηηθά θέληξα 
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παξέρνπλ επίζεο ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ (ζηλεκά, ζέαηξν, 

θαηαζηήκαηα, πάξθν, παηδφηνπνο θ.ά.) (Μπνχιηα, 2013). 

Οη γνλείο ρξεηάδεηαη λα επηιέγνπλ ην ηδησηηθφ θέληξν πνπ ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ γηα θάπνην καζεηή 

κε απηηζκφ ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηφηε πξέπεη λα 

επηιέμνπλ έλα θέληξν πνπ νξγαλψλεη νκάδεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Δπίζεο, αλ θάπνηνο καζεηήο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αηζζεηεξηαθή ηνπ νινθιήξσζε, ηφηε πξέπεη νη γνλείο λα επηιέμνπλ θάπνην θέληξν 

πνπ δηαζέηεη αλάινγν εμνπιηζκφ γηα πξνγξάκκαηα αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο. 

Δπίζεο είλαη βνεζεηηθφ λα ζπκβνπιεχνληαη ηελ εκπεηξία άιισλ γνλέσλ πνπ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο (ν.π). 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία θπξίσο, παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα κεγάιε αχμεζε 

ησλ ηδησηηθψλ θέληξσλ ζεξαπεηψλ γηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη νη γνλείο θαηαθεχγνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε απηά, επηιέγνληαο ηα 

απνθιεηζηηθά ή παξάιιεια κε αληίζηνηρεο δεκφζηεο δνκέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο.  

χκθσλα κε ηε Λακπξνπνχινπ (ρ.ρ), ε θξαηηθή αδπλακία ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πνιηηηθή αδηαθνξία επλννχλ ηελ άλζεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηελ αχμεζε ησλ 

ηδησηηθψλ θέληξσλ ζεξαπεηψλ, πνπ ζπρλά δελ αμηνινγνχληαη θαη δελ ειέγρνληαη απφ 

θαλέλα. Δπίζεο ηα δπζβάζηαθηα νηθνλνκηθά αληίηηκα ησλ ζεξαπεηψλ, ζπρλά δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ςπρνινγηθή εμνπζέλσζε ησλ ήδε επηβαξπκέλσλ νηθνγελεηψλ, νη νπνίεο είλαη 

αλαγθαζκέλεο λα δηεθδηθνχλ ηηο «θαιχηεξεο» ζεξαπείεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ 

ηνπο.  

 

 

2.4. Ζ έληαμε θαη ε ελζσκάησζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία 

 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

ηελ Παηδαγσγηθή γεληθφηεξα, είλαη ε ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ηηο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο είλαη 

απηνλφεην ην δηθαίσκα ηνπ θάζε παηδηνχ λα ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία 

αλεμάξηεηα απφ ηα φπνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη. 
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 χκθσλα κε ηε Υξηζηνθνξάθε (2004), «ε έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή 

εηδηθέο αλάγθεο ζε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία έρεη πνιιαπιά νθέιε φρη κφλν γηα ηα ίδηα ηα 

παηδηά αιιά θαη γηα φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

εθπαηδεπηηθνχο, «πγηή» παηδηά, γνλείο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ κηα επξχηεξε 

θηινζνθία απνδνρήο, απνξξίπηνπλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

απνθιεηζκνχ θαη αλαπηχζζνπλ θαηλνχξηεο δεμηφηεηεο θαη ρεηξηζκνχο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε δηεπζέηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Δπίζεο είλαη ζαθέο φηη φζν 

ζεκαληηθφ βήκα είλαη γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο λα εληάζζνληαη ζην ζρνιείν, αθνχ 

αληηκεησπίδνληαη κε ηζφηεηα, απνδνρή θαη ζεβαζκφ, ηφζν είλαη θαη γηα ηα ππφινηπα, 

αθνχ θνηλσληθνπνηνχληαη, ληψζνπλ ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο, ηνπ 

αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο αιιεινυπνζηήξημεο. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο αηζζάλνληαη δηθαησκέλνη, εθφζνλ βηψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο 

κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία φπνπ έρνπλ θη απηνί ελεξγφ ξφιν θαη ζπκκεηνρή. 

 Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο 

«βαξηέο» πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ έληνλα ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο, ηεο θησρήο ηθαλφηεηαο ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

εμαηξεηηθά δπζπξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη ηξέρνπζεο αληηιήςεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, πεξηιακβάλνπλ θαη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 

απφ ηε λφζν, αιιά δηαζέηνπλ πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα, αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα ιφγνπ 

θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη 

ζπαληφηεξεο (1:4 άηνκα), αιιά ρξεηάδνληαη ηε ζπζηεκαηηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ, πνπ ηειηθά εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηνπο πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα (Attwood, 1998, ζει. 

22). Αληίζεηα ππνζηεξίδεηαη  ε άπνςε φηη ε έληαμε, παξά ηα εγγελή ηεο 

πιενλεθηήκαηα, δελ ελδείθλπηαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ. Ο Mesibov 

(1996, 1999) ππνζηήξημε φηη ε κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ  ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο, θαζηζηά ηελ πιήξε 

ζρνιηθή ηνπο έληαμε, σο πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηηο επηινγέο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Δπίζεο ηφληζε φηη δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζε εληαία ηάμε, αιιά ε πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε φπνηα ηάμε βξίζθνληαη. 

 Ζ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..ΑκεΑ) κε ηελ ππ‟αξηζκ. 

2889/30-8-2013 επηζηνιή ηεο, ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Βνπιήο, ππνζηεξίδεη : «Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο βηψλνπλ ηε 
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ζπλερή αιιαγή θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ νη νπνίεο είηε δελ έρνπλ εθαξκνζηεί είηε 

δελ έρνπλ αμηνινγεζεί (...). Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ πεηξακαηηζκψλ, ρσξίο ζρέδην 

θαη ρσξίο δηαβνχιεπζε κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο θαη ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο 

νξγαλψζεηο ηνπο, είλαη ζιηβεξφ. Κάζε λέα ζρνιηθή ρξνληά αθφκα θαη ζηηο 

παξειζνχζεο εχξσζηεο πεξηφδνπο νη καζεηέο κε αλαπεξία ιάκβαλαλ θαη ζπλερίδνπλ 

λα ιακβάλνπλ ρακειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, ελψ ηα άηνκα κε βαξηέο 

αλαπεξίεο πνιιέο θνξέο κέλνπλ εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ίδηα επηζηνιή αλαθέξεηαη: «Χο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηα 

άηνκα κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο γηα ηα νπνία απαηηείηαη πξφβιεςε 

πξνζαξκνζκέλνπ ηξφπνπ εμέηαζεο (π.ρ. άηνκα κε χλδξνκν Αsperger -Απηηζκφ 

Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο). Ζ εμέηαζε γηα αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε, πξναγσγή ή 

απφιπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή, φπσο απηέο 

ηεθκεξηψλνληαη απφ ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ». 

 χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

Παληειηάδνπ (2004), βξέζεθε φηη θνηηά ζε ηκήκαηα έληαμεο κφλν ην 20,23% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο. 

Δπίζεο, αμηνζεκείσηε ήηαλ ε θαηαλνκή ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηκήκαηα 

έληαμεο ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο 

(17,04%) βξηζθφηαλ ζε ηκήκαηα έληαμεο ηνπ δεκνηηθνχ, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

(3,19%) παξαθνινπζνχζε ηκήκαηα έληαμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ελψ κεδεληθά ήηαλ ηα 

πνζνζηά ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζε ηκήκαηα έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο επηθεληξψζεθε ζηνπο καζεηέο, πνπ ελψ μεθηλνχζαλ ηε 

θνίηεζε ζε ηκήκαηα έληαμεο θαη πξνεηνηκάδνληαλ γηα λα ζπλερίζνπλ ζε αληίζηνηρα 

πιαίζηα έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο, ζηξέθνληαλ ηειηθά ζε δνκέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εηδηθήο αγσγήο. πλεπψο ε πνξεία ηεο έληαμεο ηνπο δελ 

νινθιεξψλνληαλ, κε απνηέιεζκα λα δηαησλίδεηαη ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Ζ θαηάζηαζε απηή ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο ζπρλά δελ είλαη ζεηηθέο πξνο ηελ ζρνιηθή 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Padeliadu et al., 1997, ζει. 177). χκθσλα κε 

ηε Εψληνπ (2006,) ζε άιιε έξεπλα κε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ βξέζεθε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επέιεγαλ ηελ εηδηθή αγσγή σο 

θαιχηεξε επηινγή γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 
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ηνπο ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο. πλνπηηθά, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ 

αληηθαηηθέο, θαζψο ζεσξνχζαλ κελ απαξαίηεηε ηε ζρνιηθή έληαμε γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, πίζηεπαλ δε φηη ε θνίηεζε ζε ηκήκαηα έληαμεο θαη εηδηθά ζρνιεία είλαη 

απαξαίηεηε, θαζψο πξνζθέξεη αζθαιέο θαη πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο.  

Οη αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο πνιιά ρξφληα πίζσ. Οη δηαρξνληθέο 

παζνγέλεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κεηνπζηψλνληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο 

θαη κεηαξξπζκίζεηο, κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

εληείλνπλ ην άγρνο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Πφζν κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ρψξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ε θαηάζηαζε ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, 

«θξνληίδαο» θαη κεηαρείξηζεο.  

 

 

2.4.1. Ζ ζηάζε ησλ γνλέσλ θπζηνινγηθά αλαπηπζζόκελσλ παηδηώλ απέλαληη ζηε 

ζρνιηθή ελζσκάησζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

 Ζ επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηάζε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

ησλ θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. 

 ηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη ιίγεο ζρεηηθά έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Ο Μπεδεβέγθεο (1994) ζπκπέξαλε φηη, ελψ νη γνλείο πγηψλ 

παηδηψλ ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αιιειεπίδξαζε κε 

Α.Μ.Δ.Α, ήηαλ ιηγφηεξν ζεηηθνί γηα ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Παηζάιεο (1994) ππνζηήξημε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη Έιιελεο γνλείο ήηαλ ζεηηθνί γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Α.Μ.Δ.Α κε 

«κέηξηεο» αλαπεξίεο, ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Οη παξάγνληεο πνπ ίζσο επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ είλαη ε ειηθία 

ηνπο, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ θαη ε 

ελδερφκελε εκπεηξία ζπλχπαξμεο ησλ παηδηψλ ηνπο κε παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έρεη θαλεί φηη νη λεφηεξνη γνλείο, νη κεηέξεο, νη γνλείο πνπ 

έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη φζσλ ηα παηδηά είραλ ζπλππάξμεη ζην ζρνιείν κε 
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Α.Μ.Δ.Α, ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνη ζηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ( Μπεδεβέγθεο, 1994, Παηζάιεο 1994). 

 Ζ Καιπβά (2007) ζπκπέξαλε φηη νη Έιιελεο γνλείο θπζηνινγηθά 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ήηαλ ζεηηθνί ζηελ ελζσκάησζε ησλ Α.Μ.Δ.Α ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο αληαλαθιά ηελ πεπνίζεζε, φηη 

φια ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ ηηο ίδηεο 

επθαηξίεο θαη λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηα ππφινηπα. Δπίζεο 

αλέθεξε, φηη είλαη πηζαλφ νη γνλείο λα αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχπηνπλ γηα θάζε παηδί απφ ηε ζπλχπαξμε ηνπο, θαζψο εθηίζεληαη ζε δηαθφξσλ 

εηδψλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Αθφκα θάλεθε φηη νη γνλείο δελ πίζηεπαλ πσο ζα 

κεησζεί ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, θαζψο ίζσο έδηλαλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

παξά ζηελ ηππηθή ηήξεζε ησλ ζρνιηθψλ δηαδηθαζηψλ. εκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο 

ηεο είλαη επίζεο φηη νη παηέξεο ήηαλ πην ζεηηθνί απφ ηηο κεηέξεο, γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη κεηέξεο αλεζπρνχζαλ πεξηζζφηεξν 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αθνχ ήηαλ πην ελεκεξσκέλεο γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο απφ ηε ζπλχπαξμε ηνπο κε Α.Μ.Δ.Α ζηελ ίδηα 

ηάμε. Δπίζεο εκπιέθνληαλ πξαθηηθά ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

παηέξεο, νη νπνίνη έδεηρλαλ λα «αγθαιηάδνπλ» κφλν ζεσξεηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε 

θίλεζε. πλνπηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε φηη νη Έιιελεο γνλείο είραλ 

γεληθφηεξα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ε παιαηφηεξε εκπεηξία ζπλχπαξμεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

κε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 

 

2.5. Τγεία θαη εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο: Εεηήκαηα 

αληζόηεηαο 

 

ην επξχ πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ απηηζκνχ, 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν γνλέαο κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζ‟ έλα θάζκα/πιήζνο 

παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

Πνιιέο νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, πθίζηαληαη έλα πιήζνο 

πηέζεσλ, πνπ νδεγνχλ ζε αληζφηεηεο. Ζ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, νη ζπλαηζζεκαηηθέο 
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εληάζεηο σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ εκπνδίσλ, νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη κηθξέο 

θνηλσληθέο παξνρέο, είλαη θάπνηεο απφ απηέο. Απηά ηα «αλάπεξα πιαίζηα» κπνξνχλ 

λα ακβιπλζνχλ φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Dowling θαη Dolan (2001), κε ηελ παξνρή 

ηθαλνπνηεηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. Ζ Brown (1999) ηφληζε φηη ε δηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία 

καο είλαη άληζα θαηαλεκεκέλε, θαη ζπλέρηζε θαηαζέηνληαο ηελ εκπεηξία ηεο σο 

κεηέξα· «έηζη ζηαδηαθά αλέπηπμα κηα πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ άξρηζα λα 

παιεχσ γηα λα ηα δηθαηψκαηα ηνπ γηνπ κνπ» (Brown, 1999, ζει. 99). 

ε κηα επνρή πνπ θπξηαξρεί ε λενθηιειεχζεξε νηθνλνκηθή ζεσξία, έρεη γίλεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν θνηλφο ηφπνο ε πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

θνηλσληθή αζθάιηζε, πγεία, εθπαίδεπζε) κε φξνπο νηθνλνκηθνχο. Ζ εηδηθή 

εθπαίδεπζε δελ απνηειεί εμαίξεζε, θαζψο ζπρλά ππνβάιιεηαη ζε κηα ζηελή 

νηθνλνκηθή ινγηθή θαη δέρεηαη επηζέζεηο γηα ην πξφζζεην θφζηνο ηεο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζηελ Ακεξηθή, έρεη επηθξηζεί έληνλα απφ αλζξψπνπο 

εθηφο ηνπ πεδίνπ (βι. Bolick, 2001; Dillon, 1994; Worth, 1999, φπ. αλαθ. ζην 

Anastasiou - Kauffman,1999) θαη εληφο πεδίνπ. (Gartner & Lipsky, 1989; Lipsky & 

Gartner, 1997; President‟s Commision on Excellence in Special Education, 2002, φπ. 

αλαθ. ζην Anastasiou - Kauffman, 1999). Έρεη ραξαθηεξηζζεί σο κηα γξαθεηνθξαηηθή 

θαη δαπαλεξή επηρείξεζε πνπ απνξξνθά ρξήκαηα θαη πφξνπο απφ ηε γεληθή 

εθπαίδεπζε (Αnastasiou - Kauffman, 1999).  

Γηα ηνπο γνλείο ε ζεξαπεπηηθή θαη ε εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζκνχ 

είλαη ζπρλά κηα ππφζεζε δχζθνιε, νδπλεξή θαη δαπαλεξή. ηελ Διιάδα ηα 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα είλαη ειάρηζηα, εμεηδηθεπκέλα ζρνιεία δελ ππάξρνπλ, ζηα 

εηδηθά λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία δελ δέρνληαη ηηο ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο, αιιά θαη 

ζηηο ηάμεηο ελζσκάησζεο εληάζζνληαη ζπάληα παηδηά κε απηηζκφ, θαζψο δελ 

δηαηίζεληαη νη θαηάιιειεο ππνδνκέο, ε ζηειέρσζε θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα λα 

εθπαηδεπηνχλ (Λακπξνπνχινπ, ρ.ρ.). πρλά επίζεο, δελ ππάξρεη παξάιιειε 

ζεξαπεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα φζα παηδηά αθνινπζνχλ ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα. πλεπψο νη γνλείο αλαγθάδνληαη λα θαηαθχγνπλ ζηνπο ηδηψηεο 

επαγγεικαηίεο/ θέληξα. Βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηα εξσηήκαηα αλ είλαη ηθαλφο 

ζεξαπεπηήο ν επαγγεικαηίαο, αλ ιεηηνπξγεί ην θέληξν απνηειεζκαηηθά, αλ ε 

πξνζέγγηζε θαη νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο γηα ην παηδί ηνπο 

θαη αλ απηά πνπ θάλνπλ είλαη αξθεηά (Νφηαο, 2005, ζει.45). Δίλαη ακθίβνιν φκσο 
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θαηά πφζν κπνξνχλ φινη νη γνλείο λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο φζα επηζπκνχλ, ζε 

κία θαηάζηαζε ήδε νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά βεβαξπκκέλε. 

Δλ νιίγνηο, ε παξνρή ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο έρεη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

πξνεθηάζεηο θαη εγείξεη αξθεηά δηαλεκεηηθά δεηήκαηα. Χζηφζν, φια απηά 

θαιχπηνληαη απφ έλα πνιηηηθφ δήηεκα, πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην δηθαίσκα φισλ 

ησλ καζεηψλ ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Ζ αξρή απηή αγθαιηάδεη ηηο δεκνθξαηηθέο 

αμίεο θαη πξνάγεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, σο απνηέιεζκα ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ζηελ εμέιημε θάζε αηφκνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, βαζηθφ δηθαίσκα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

είλαη λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, αιιά θαη λα ιακβάλνπλ ηελ 

ηειηθή απφθαζε γηα ηε θνίηεζή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα (Σζηκπηδάθε, ρ.ρ). 

 

 

2.5.1. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

 

 Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ζηα ηκήκαηα έληαμεο δελ 

δηεπθνιχλεη πάληα ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζεηα θαίλεηαη ζχκθσλα κε 

καξηπξίεο ηνπο, φηη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη ζπρλά ην απαηηνχκελν, ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηνπο ηδηαίηεξνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Υξπζαλζαθνπνχινπ (2012) θαη ηηο απαληήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάλεθε ην κέγεζνο ηνπ ππάξρνληνο πξνβιήκαηνο, θαζψο 

ππνζηήξημαλ φηη ηα ηκήκαηα έληαμεο ζηα γεληθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ αθφκα θαη ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Σν ζχλνιν ηνπο ππνζηήξημε φηη νη ζνβαξέο ειιείςεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη άιισλ 

ρξήζεσλ, ην επνπηηθφ πιηθφ, ηα βηβιία θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ καζεηψλ ζηα 

θηίξηα. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ζπρλά ειιηπέο ή δελ είλαη εμεηδηθεπκέλν 

ζηνλ ηνκέα, ελψ ηα ηκήκαηα είλαη ππεξάξηζκα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ καζεηέο πνπ 

πάζρνπλ απφ δηαθφξσλ εηδψλ αλαπεξίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη επίζεο 

κεγάιν άγρνο θαη αβεβαηφηεηα, εμαηηίαο ηνπ αζηαζνχο εξγαζηαθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο κεηαρείξηζεο ηνπο απφ ην θξάηνο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε 

ζπλνπηηθά, φηη αηζζάλνληαη «μεραζκέλνη απφ ηελ πνιηηεία», γεγνλφο πνπ 

ελδερνκέλσο επεξεάδεη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο.  
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εκαληηθφ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειεί επίζεο ε ζεκαζία 

πνπ απνδίδνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο θαη κε ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο θάλεθε ν ζεκαληηθφο 

ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ζεηηθά ή αξλεηηθά. Παξαηεξήζεθε φηη θάπνηεο θνξέο ν Γηεπζπληήο 

δελ ήηαλ εμεηδηθεπκέλνο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο 

δελ ηνλ βνεζνχζε λα θαηαλνήζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

λα δεκηνπξγήζεη θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο, αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο νηθνγέλεηεο. 

 Απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνέθπςε επίζεο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, φηη θάπνηνη δελ είραλ θακία επηθνηλσλία ή 

δελ γλψξηδαλ θαλ ηνπο γνλείο, ελψ θάπνηνη άιινη ππνζηήξημαλ φηη είραλ εμαζθαιίζεη 

καδί ηνπο κηα θαιή ηππηθή ζρέζε, πξνο φθεινο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ 

παηδηψλ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ νηθνγελεηψλ, έρεη βξεζεί ζην 

επίθεληξν αξθεηψλ εξεπλψλ, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

εμέιημε ησλ παηδηψλ (Armstrong, 1995; Bastiani & Wolfendale, 2000; Beveridge, 

2005; Coleman 1998; Gascoigne 1995, φπ. αλαθ. ζην Υξπζαλζαθνπνχινπ, 2012, ζει. 

91). Παξά ηε ζπκθσλία πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

αξθεηέο θνξέο παξνπζηάδνληαη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ αζπκθσλία πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εμαηηίαο δηάθνξσλ παξαγφλησλ, απνηειεί ζπρλά πεγή ζπγθξνχζεσλ, 

πνπ νδεγεί ζηελ απνμέλσζε, ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ζηε κείσζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα είλαη ε άγλνηα ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

πάζεζε ηνπ παηδηνχ, ε κε παξαδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη νη 

εζθαικέλεο πεπνηζήζεηο πνπ επηθξαηνχλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο (Υξπζαλζαθνπνχινπ, 

2012, ζει 92). 

 

 

2.6. Πξνζδνθίεο/πλαηζζήκαηα/ πλεξγαζία/Αληηκεηώπηζε 

 

Απφ ηνλ 18o αηψλα κέρξη ζήκεξα απφ πνιινχο επηζηήκνλεο επηζεκαίλεηαη ε 

ζεκαζία ηεο αγσγήο κέζα απφ δχν βαζηθνχο θνηλσληθνχο ζεζκνχο· ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ην ζρνιείν (Καζηαλίδνπ, 2004). Γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα επηθξαηεί θαρππνςία 



57 
 

θαη δπζπηζηία κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ επηθαλεηαθή έσο αλχπαξθηε (Μπξνχδνο, 2005).  

Ο Γεσξγίνπ (2000), φπσο θαη πιήζνο θνηλσληνιφγσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

επηζεκαίλεη φηη ην θχιν, ην κνξθσηηθφ θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κέζα ζηα γεληθά 

θαη ηα εηδηθά ζρνιεία. Σα αηνκηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νηθνγέλεηαο έρνπλ 

άκεζε ζπλάθεηα, δηακνξθψλνπλ δειαδή θαη ηηο πξνζδνθίεο ή ηε ζηάζε ησλ αηφκσλ 

πνπ ηελ απαξηίδνπλ ζρεηηθά κε θάζε πηζαλφ δήηεκα. Ο Φινπξήο (1989, φπ. αλαθ. ζην 

Μνπζηαΐξαο - Καηζίιιεο, 2007, ζει. 204), ζπλνςίδεη ην ξφιν ηεο αλάκεημεο ησλ 

γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο σο εμήο : «Οη γνλείο άιινηε κε ηηο 

πξνζδνθίεο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη άιινηε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

πξάμεηο ηνπο, επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηά αληηιακβάλνληαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο». πρλά παξαηεξνχληαη δηαθσλίεο 

θαη ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ, ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ζηάζεηο θαη πξνζδνθίεο πνπ θέξεη ην θάζε κέινο ηεο ζπλεξγαζίαο. Μάιηζηα, 

νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο έρνπλ ζρεκαηίζεη γλψκεο ν έλαο γηα ηνλ άιινλ 

θαη έρνπλ πηνζεηήζεη ζηάζεηο θαη πξνζδνθίεο εληειψο αθαηάιιειεο θαη 

αληηπαξαγσγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο.   

ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Koutroyba et all (2009) νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

θαη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ, ηελ νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, σζηφζν δελ 

εηζπξάηηνπλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε απφ απηνχο, αθνχ δελ πξνζέξρνληαη ηαθηηθά ζηηο 

ζπλειεχζεηο, ελδηαθέξνληαη πξσηίζησο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηνπο βαζκνχο, θαη 

δεπηεξεπφλησο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ ηάμε. Οη ίδηνη  

ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ επηδηψθνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ε αδηαθνξία, ε 

άγλνηα θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηελ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή 

(Μπξνχδνο, 2005). Δπηπιένλ ζχκθσλα κε δηαπηζηψζεηο ηεο Sutton (2005), νη 

εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηίζεη επηηπγράλνληαη, φηαλ νη ζπλάδειθνη ηνπο ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηνπο θαη θπξίσο φηαλ νη γνλείο ζέβνληαη ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

Αληίζεηα, ζεσξνχλ ηνπο γνλείο "ελνριεηηθνχο", ηδηαίηεξα φηαλ θάλνπλ πνιιέο θαη 

"άζηνρεο" εξσηήζεηο ή δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο 

(Σζηκπηδάθε, ρ.ρ). 
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Πξνζεγγίδνληαο ην ίδην δήηεκα απφ ηε καηηά ησλ γνλέσλ, νη γνλείο 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πεξηζζφηεξν σο αληίπαιν παξά σο ζπλεξγάηε 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004). Πιεζψξα ζρεηηθψλ κειεηψλ αλαθέξνληαη ζηε βαξχηεηα 

ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ νηθνγελεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο γηαηί «εθείλνη 

γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θαζέλα» (Kerr et al., 1994). Σν ελ 

ιφγσ επηρείξεκα βαζίδεηαη ζην φηη εθείλνη έρνπλ πεξηζζφηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ 

παηδηνχ ηνπο, αθνχ δνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζπλνιηθά, θαη φρη απνζπαζκέλα 

ππφ ην πξίζκα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ φπσο ζπκβαίλεη κε ην δάζθαιν. πλεπψο 

κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα πην ζπιινγηθή, νινθιεξσκέλε θαη αληηπξνζσπεπηηθή 

ελ γέλεη εηθφλα ζηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ/εηδηθφ. Δπξχηεξα, ε αιιειεπίδξαζε 

ζρνιείνπ θαη νηθνγελεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

γνλέσλ σο δπζρεξήο, αλχπαξθηε θαη πεγή αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ (Παληειηάδνπ – 

Μπφηζαο, 2000). 

Ο Νφηαο (2004, ζει. 43 - 44) επηζεκαίλεη φηη νη γνλείο πεξηκέλνπλ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ παξέκβαζε θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ην ζεβαζκφ, ηελ 

αγάπε, ηελ πξνζνρή θαη ηελ θαηάιιειε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. Ο ίδηνο ζπλερίδεη 

ππνζηεξίδνληαο φηη, «ε δηάγλσζε θαη ε αμηνιφγεζε αλήθεη ζηνπο γνλείο», νη νπνίνη 

ζα πξέπεη λα έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηε γλψζε, ηελ ελεκέξσζε θαη θάζε 

δπλαηή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο αληίζηνηρα θαηά ην ζηάδην π.ρ. ηεο 

δηάγλσζεο ζα πξέπεη: 

 

α) Να πνπλ φιε ηελ αιήζεηα ζηνπο γνλείο, λα θνηλνπνηήζνπλ ηε δηάγλσζε 

β) Να δψζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απηηζκφ θαη ηηο δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

γ) Να εμεγήζνπλ ζηνπο γνλείο ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο, 

αθνχ αμηνινγήζνπλ ην παηδί 

δ) Να δψζνπλ ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ζηνπο γνλείο 

ε) Να απαληήζνπλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ κε εηιηθξίλεηα 

ζη) Να γλσζηνπνηήζνπλ ζηνπο γνλείο ηνλ εμαηνκηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ πνπ έρνπλ θάλεη. 

πλνςίδνληαο, γηα λα ρηηζζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε θαιή ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

νηθνγέλεηαο – επαγγεικαηία, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηνλ 
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αιιεινζεβαζκφ. Έηζη νη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα έρνπλ ζπλερψο κηα εηιηθξηλή, 

ηαθηηθή, επηθνηλσληαθά θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα, αλαγλσξίδνληαο φηη 

απηνί δνπλ κε ην παηδί θαη κπνξνχλ λα είλαη νη θαιχηεξνη παξαηεξεηέο θαη 

εθπαηδεπηέο, λα κελ μερλνχλ πνηέ ηνπο θψδηθεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, λα 

παξέρνπλ δηαξθή, επαξθή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ζε φια ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζηηο δχν κεξηέο, νη γνλείο πξέπεη λα «κάζνπλ»  λα εκπηζηεχνληαη ηνλ επαγγεικαηία, 

λα δηαηεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ άηππνπ «ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ» πνπ έρνπλ 

απνδερηεί ηα δπν κέξε, λα είλαη εηιηθξηλείο, λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο έγθπξεο θαη 

ζσζηέο θαη λα βνεζνχλ κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεξαπεπηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ έξγν σο «ζπλεθπαηδεπηέο» (ν.π. ζει.45). 

Δπηινγηθά, ν Μπισλάο (1999, ζει. 2) αλαθέξεη φηη νη “αλαπαξαζηάζεηο” ησλ 

γνλέσλ γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη “θνηλσληθέο” δειαδή είλαη 

νξηνζεηεκέλεο απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε. Απηέο νη “αλαπαξαζηάζεηο” νξίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηηο παηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ γνλέσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ην κέιινλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ε 

νηθνγελεηαθή θνπιηνχξα αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη θαηά ην Bourdieu (1985), ζηελ εηθφλα πνπ 

έρνπλ ηα ππνθείκελα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, «ζην ηη ηαηξηάδεη, ζην ηη είλαη απνδεθηφ 

γηα αλζξψπνπο ζαλ θαη εκάο». ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε 

αλαπεξίεο ε θξάζε ηνπ Bourdieu είλαη πην εχζηνρε θαη αληηπξνζσπεπηηθή απφ θάζε 

άιιε πεξίπησζε νηθνγέλεηαο πνπ «απιά» ηπγράλεη άληζεο θνηλσληθήο αληηκεηψπηζεο. 

Ο θαζεκεξηλφο αγψλαο ησλ γνλέσλ επηθεληξψλεηαη ζην λα βξνπλ ηηο 

δηαζέζηκεο ππεξεζίεο, λα εκπηζηεπηνχλ έλαλ θνξέα αγσγήο αθφκα θαη αλ ελδφκπρα 

δελ πεξηκέλνπλ θάπνηα εμέιημε, λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ησλ δηαθνξεηηθψλ 

γξαθείσλ θαη επαγγεικαηηψλ, λα μέξνπλ ζε πνηνλ ζα απεπζπλζνχλ γηα λα ιάβνπλ ηε 

ζηήξημε πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο, γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Δάλ ζήκεξα νη αληζφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηηο επθαηξίεο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ 

έρνπλ ακβιπλζεί, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ πεξλά ε 

ρψξα, κπνξεί εχθνια λα αληηιεθζεί θάπνηνο, ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Σν ζηίγκα, νη αληζφηεηεο ζε θάζε είδνπο επθαηξία 

ή πξφζβαζε, ν θνηλσληθφο ξαηζηζκφο, ε εγθαηάιεηςε απφ ην θξάηνο, είλαη ζπρλά 

θάπνηα απφ ηα εκπφδηα πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά ηνπο (Λακπξνπνχινπ, ρ.ρ.). 
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Β. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
   

 

 

3.1. Δπηινγή Θέκαηνο  

 

 Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, πξνέθπςε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, 

ζε έλα Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ΑΜΔΑ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο. 

 Μεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ κνπ θαζεθφλησλ, ήηαλ θαη ε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ. Ζ εκπεηξία απηή, φπσο θαη νη πνιχπινθεο 

θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηψπηζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κνπ κε ηνπο γνλείο, 

κε ψζεζαλ λα εμεηάζσ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δσή ηνπο 

γεληθφηεξα, ε απφθηεζε ελφο παηδηνχ πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ. 

εκαληηθφ θνκκάηη επίζεο, πνπ ζεσξψ φηη επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή ηνπο ζηάζε, είλαη 

νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο 

θαη ν βαζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηέο. 

 πλνπηηθά, αλ θαη ε βηβιηνγξαθία έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, απνηέιεζε γηα εκέλα ηεξάζηηα εξεπλεηηθή πξφθιεζε, λα 

«ηαμηδέςσ» ζην ρξφλν κε ηνπο γνλείο θαη λα αθνπγθξαζηψ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο.  

 Θεσξψ φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, εθφζνλ ιεθζνχλ ππφςηλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ 

αξκφδησλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

φπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη 

λα έρεη πεξίνπηε ζέζε ζηελ θνηλσληθή αηδέληα θαη λα αλαδεηνχληαη ζπλερψο λένη 

ηξφπνη θαη πνιηηηθέο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

 

 

3.2. θνπόο-ηόρνο & Έξεπλαο 

 

θνπφο - ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δσή ησλ γνλέσλ γεληθφηεξα, ε απφθηεζε ελφο παηδηνχ πνπ 
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πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο - εθπαίδεπζεο, θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηέο.  

 

 

 

3.3. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

1ν Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο γνλείο κεηά ηε δηάγλσζε 

θαη πσο επεξεάδνληαη νη ζρέζεηο, νη ξφινη θαη ε πξνζσπηθή ηνπο πνξεία, απφ ηελ 

απφθηεζε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ; 

 

2ν Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηέο ; 

 

 

3.4. Μεζνδνινγία & Σαπηόηεηα  Έξεπλαο  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία πνπ 

πηνζεηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο 

θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ δηαηππψζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε.  

 

 

3.4.1. Δπηινγή Δξεπλεηηθήο Μεζόδνπ 

 

Ο φξνο «πνηνηηθή ζπλέληεπμε» αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηηο «ζε βάζνο» 

ζπλεληεχμεηο, ζηηο εκηδνκεκέλεο ή ζηηο ραιαξά δνκεκέλεο κνξθέο ζπλέληεπμεο. 

Γεληθφηεξα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζρεηηθά αλεπίζεκν χθνο πνπ κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε κηα ζπδήηεζε, παξά κε έλα ζρήκα εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ επίζεκνπ 

ραξαθηήξα. Σα δεδνκέλα ζε απηέο παξάγνληαη κέζσ ηεο δηάδξαζεο, επεηδή ε πεγή 

ηνπο είλαη είηε ν εξσηψκελνο, είηε απηή θαζεαπηή ε «πξφζσπν κε πξφζσπν» 

δηάδξαζε. Ζ πξνζέγγηζε ηνπο είλαη ζεκαηηθή, βηνγξαθηθή ή αθεγεκαηηθή, φπνπ ν 

εξεπλεηήο δελ δηαζέηεη έλα απζηεξά δνκεκέλν θαηάινγν εξσηήζεσλ, αιιά έρεη 
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ζπλήζσο έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ζεκάησλ πνπ ζέιεη λα θαιχςεη (Mason, 2003, ζει. 

90). Ο Charles Ragin (1994, φπ. αλαθ. ζην Κπξηαδή, 2003, ζει. 276), παξνκνηάδεη ηηο 

πνηνηηθέο κεζφδνπο κε «κεγεζπληηθφ θαθφ» γηα ηα ππφ έξεπλα ζηνηρεία. χκθσλα κε 

ηνλ Ησζεθίδε (2008, ζει. 22), ε πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, 

εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη 

«γηαηί». πσο αλαθέξεη ν Paton (1985), «ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ κέζα ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπο, σο κέξνο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαη πεξηγξάθεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κέζα ζε 

απηφ». Σα θνηλσληθά λνήκαηα δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θαηαζηάζεηο 

αιιά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εξκελεία απηή επεξεάδεη θαηφπηλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (Κπξηαδή, 2003, ζει.278), ελψ νη ζηάζεηο απνηεινχλ δείθηε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπλεπψο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (φ.π., ζει. 105). 

πλεπψο, ε πνηνηηθή κέζνδνο ζεσξήζεθε σο ε πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε, 

αθνχ ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε θαη εξκελεία ησλ εθάζηνηε λνεκαηνδνηήζεσλ, 

εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ επξχηεξε θηινζνθία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

 

 

3.4.2.  Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλσλ 

 

Σν εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπλέληεπμεο, «ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη πνιχ κεγαιχηεξε 

επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη σο πξνο ηελ 

πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει.113). Οη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλέληεπμε, ήηαλ θπξίσο αλνηρηέο εξσηήζεηο (open 

questions), νη νπνίεο, «αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν ειεχζεξν λ‟ αλαπηχμεη ηελ απάληεζε 

ηνπ δίρσο πεξηνξηζκνχο» (φ.π., ζει. 115). Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ δηάξθεηαο 50 ιεπηψλ 

θαηά κέζν φξν θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο αξρέο έσο θαη ηα κέζα ηνπ 

Απγνχζηνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 



63 
 

Ο Tuckman (1972, φπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπνπνχινπ - Κφιιηα, 2008, ζει. 4 ), 

φξηζε ηηο ζπλεληεχμεηο σο δπλαηφηεηα «εηζφδνπ» ζην ηη δηαδξακαηίδεηαη ζην κπαιφ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ο εξεπλεηήο έηζη κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ ηα ππνθείκελα έρνπλ 

δερηεί (Παξαζθεπνπνχινπ - Κφιιηα, 2008, ζει. 3). Ζ γλψζε επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κέζσ θαιήο αθξφαζεο, έσο θαη «επγελνχο αθνπγθξάζκαηνο» ηνπ θφζκνπ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ηα νπνία ν εξεπλεηήο νθείιεη λα ελζαξξχλεη λα εθθξαζηνχλ (Kvale, 

1996, φπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπνπνχινπ - Κφιιηα, 2008, ζει. 4). πλεπψο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε πξνζσπηθψλ ή θνηλσληθψλ 

εκπεηξηψλ, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, ηδεψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 

114 ), ε ζπλέληεπμε αλαδεηθλχεηαη σο ην θαηάιιειν εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο. 

 

 

3.4.3. Εεηήκαηα Γενληνινγίαο 

 

Οη ζπλεληεχμεηο έρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ν εξεπλεηήο 

νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη. Έλα εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ, είλαη ν 

ρξνλνβφξνο ραξαθηήξαο ηνπο, «φρη κφλν σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο αιιά θαη σο 

πξνο ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο» 

(Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 13). 

Ο Ησζεθίδεο (φ.π., ζει. 125), επηζεκαίλεη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζσζηνχ εξεπλεηή· «ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε βάζνο ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο, λα έρεη ηθαλφηεηεο δφκεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ πνξείαο ηεο 

ζπλέληεπμεο, λα είλαη μεθάζαξνο, επγεληθφο, επαίζζεηνο αιιά παξ‟ φια απηά 

θξηηηθφο (…)». χκθσλα κε ηε Mason (2003, ζει 105), «ν εξεπλεηήο πξέπεη λα 

αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηα θνηλσληθά, δηαλνεηηθά 

θαη πξαθηηθά ζηνηρεία ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο, παξά λα ππνζέηεη φηη απηέο 

είλαη δεμηφηεηεο πνπ είηε ηηο έρεη ήδε είηε δελ ηηο έρεη». 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηνπ πιεξνθνξεηή λα είλαη αλαινγηθή θαη ηζφηηκε, ελψ ην δηαδξαζηηθφ θιίκα πνπ 

αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζπλαηζζήκαηα 

εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη αληηκεησπίζζεθαλ κε ζεβαζκφ 

θαη θαηαλφεζε, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπδήηεζε άγγημε επαίζζεηεο ςπρηθέο 
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«ρνξδέο», ε ελζπλαίζζεζε ηνπ εξεπλεηή ήηαλ απαξαίηεηε θαη θαηαιπηηθή γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο εμαζθαιίζζεθε αξρηθά, ε ζπγθαηάζεζε 

ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηεπζχληξηαο θαη ησλ ππεπζχλσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ην Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο. Καηφπηλ αλαδεηήζεθαλ ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ 

νηθνγελεηψλ, κέζα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ. Οη απαξαίηεηεο επαθέο κε ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ην Κέληξν, έγηλαλ κέζσ ζπλεξγαηψλ απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο γεληθφηεξα. 

ηελ πνξεία δηελεξγήζεθε ε πξψηε ηειεθσληθή επαθή κε ηηο νηθνγέλεηεο, κε 

ζθνπφ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έξεπλαο θαη ηε δηεξεχλεζε γηα ηελ 

πξφζεζε ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή. εκαληηθφ ξφιν έπαημε ε δηαηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο, αθνχ θάπνηνη γνλείο απάληεζαλ ζεηηθά κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο. 

Σειηθά φινη έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο.  

Οη ζπλαληήζεηο κε ηηο πεξηζζφηεξεο κεηέξεο έγηλαλ ζηα ζπίηηα ησλ 

νηθνγελεηψλ, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κνξηλζίαο. Μηα κφλν ζπλάληεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζην ρψξν, θαηφπηλ επηζπκίαο ηεο κεηέξαο. Αξρηθά, 

θάπνηεο απφ ηηο κεηέξεο αληηκεηψπηζαλ κε δπζπηζηία ηε καγλεηνθψλεζε ηεο 

ζπδήηεζεο, φηαλ φκσο εμεγήζεθαλ νη ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ θαη ηνλίζζεθε ν 

ζεβαζκφο ηεο αλσλπκίαο, ηελ απνδέρζεθαλ. Αλαζηαιηηθά ιεηηνχξγεζε γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή θάπνησλ ζπλεληεχμεσλ, ε παξνπζία ησλ παηδηψλ ζηνλ ίδην ρψξν. Ζ 

πξνζνρή ησλ κεηέξσλ απνζπφηαλ ζπρλά θαη ρξεηάζζεθε λα γίλνπλ αξθεηέο δηαθνπέο 

γηα λα επηκεινχληαη ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ. Ζ ζεηηθή ηνπο δηάζεζε θαη ε 

θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή επαλέθεξαλ γξήγνξα ην δηαδξαζηηθφ 

θιίκα.   

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη φινη νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ήηαλ 

ηδηαηηέξσο ζπλεξγάζηκνη θαη επγεληθνί. Γελ αληηκεησπίζζεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, αιιά νχηε θαη ζηελ πξψηε ηειεθσληθή επαθή 

πξνθεηκέλνπ λα θαλνληζηνχλ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλάληεζεο (ρψξνο & εκεξ/ληα 

ζπλάληεζεο θιπ). Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ππήξρε ήδε εμνηθείσζε, απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο εξγαζίαο κνπ 

ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Α.Μ.Δ.Α., πνπ ζπκκεηείραλ ηα παηδηά ηνπο. Παξφκνην 

γφληκν θιίκα εκπηζηνζχλεο φκσο, αλαπηχρζεθε θαη κε ηνπο γνλείο πνπ ε πξψηε 

γλσξηκία έγηλε ηε ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο.  
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Παξά ην φηη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εκπεηξίεο δσήο ησλ γνλέσλ ελφο παηδηνχ 

πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ, είλαη έλα ηδηαίηεξα «επαίζζεην» ζέκα, νη 

εξσηψκελνη θάλεθε λα εθιακβάλνπλ ηε ζπλέληεπμε σο έλα είδνο «εμνκνιφγεζεο» 

πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηελ αλάγθε ηνπο λα εθθξαζζνχλ θαη λα αθνπζηνχλ. Έηζη δελ 

δίζηαζαλ λα κνηξαζζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

 

 

3.4.4. Σν Πξσηόθνιιν ηεο πλέληεπμεο 

(Βι. Παξάξηεκα Α, ζει. 158) 

 

 

3.4.5. Οη Άμνλεο ηεο πλέληεπμεο 

 

 Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζην ειιεληθφ 

ζπγθείκελν, φπσο θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή, νδήγεζαλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο γχξσ απφ δχν βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο.  

 Ο πξψηνο άμνλαο εξσηήζεσλ αθνξά ηελ επίδξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

αιιαγέο ζηε δσή ησλ γνλέσλ απφ ηελ απφθηεζε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ. 

πγθεθξηκέλα, πξνζπαζεί λα εμεηάζεη πψο έλησζαλ νη γνλείο φηαλ έκαζαλ γηα ηελ 

πάζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, πψο αληέδξαζαλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε 

απηή, πψο επεξεάζζεθαλ νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη πσο εμειίρζεθε ε 

πξνζσπηθή ηνπο πνξεία.  

 Απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ άμνλα κειεηψληαη νη εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ 

απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο θαη ην πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ απηέο. 

 

 

3.4.6. Πιεζπζκόο – Γείγκα 

 

Ζ έξεπλα ζηνρεχεη λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηε δσή ησλ γνλέσλ γεληθφηεξα, ε απφθηεζε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ, ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηέο. 
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Δπηιέρζεθε ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία, θαζψο ην δείγκα πνπ έπξεπε λα 

ζπγθεληξσζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, ρξεηαδφηαλ λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, πνπ λα εμππεξεηνχλ ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζθνπνχο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 64). 

Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα ήηαλ έμη κεηέξεο θαη έλαο παηέξαο παηδηψλ 

πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί φηη πάζρνπλ απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ θαη είλαη αξθεηά 

επηβαξπκέλεο πεξηπηψζεηο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζζέλεηαο. Ζ κεγάιε ειηθία 

ηνπ παηέξα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα κνξθή άλνηαο, θαηά ηα ιεγφκελα ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ, φπσο θαη θάπνηα απξφνπηα πεξηζηαηηθά κε ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλάληεζεο, δελ επέηξεςαλ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, ψζηε λα 

ζεσξεζεί ε ζπλέληεπμε πιήξεο. 

Δπηιέρζεθε νη πεξηζζφηεξνη ζπλεληεπμηαδφκελνη λα είλαη γνλείο ελειίθσλ 

αηφκσλ, θαζψο θξίζεθε ζθφπηκν λα έρνπλ πεξάζεη απφ ηα πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο 

δσήο, ψζηε λα έρνπλ αλαπηχμεη πην νινθιεξσκέλε, ςχρξαηκε θαη παξαηεξεηηθή 

«καηηά» γηα ηα βηψκαηα ηνπο. Χζηφζν πξνβιέθζεθε γηα ιφγνπο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ειηθηαθφ 

θάζκα, δχν απφ ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ λα είλαη αλήιηθα, ην έλα 6 θαη ην άιιν 15 

εηψλ. Σα ππφινηπα ηέζζεξα είλαη απφ 25 έσο 32 εηψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ έμη 

παηδηψλ, ηα πέληε είλαη αξζεληθνχ θαη ην έλα ζειπθνχ θχινπ. ινη νη γνλείο είλαη 

απφθνηηνη ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ζ πξψηε κεηέξα παηδηνχ 32 εηψλ, ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, είλαη 60 εηψλ. Δίλαη ζπληαμηνχρνο ηδησηηθή ππάιιεινο, ηελ νπνία γηα 

ιφγνπο δενληνινγίαο, ζα απνθαινχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο Γ1. 

Ζ δεχηεξε κεηέξα παηδηνχ 27 εηψλ, ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, είλαη 55 εηψλ. Δίλαη ζπληαμηνχρνο δεκφζηνο ππάιιεινο, ηελ νπνία γηα 

ιφγνπο δενληνινγίαο, ζα απνθαινχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο Γ2. 

Ζ ηξίηε κεηέξα παηδηνχ 32 εηψλ, ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, είλαη 69 εηψλ. Δίλαη ζπληαμηνχρνο ηδησηηθή ππάιιεινο, ηελ νπνία γηα 

ιφγνπο δενληνινγίαο, ζα απνθαινχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο Γ3. 

Ζ ηέηαξηε κεηέξα παηδηνχ 15 εηψλ, ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, είλαη 45 εηψλ. Δίλαη άλεξγε θαη αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά, ηελ νπνία 

γηα ιφγνπο δενληνινγίαο, ζα απνθαινχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο Γ4. 
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Ζ πέκπηε κεηέξα παηδηνχ 23 εηψλ, ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, είλαη 65 εηψλ. Δίλαη ζπληαμηνχρνο επηρεηξεκαηίαο, ηελ νπνία γηα 

ιφγνπο δενληνινγίαο, ζα απνθαινχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο Γ5. 

Ζ έθηε κεηέξα παηδηνχ 6 εηψλ, ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, είλαη 39 εηψλ. Δίλαη κεηαλάζηηο, άλεξγε, ηελ νπνία γηα ιφγνπο 

δενληνινγίαο, ζα απνθαινχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο Γ6. 

Ο παηέξαο πνπ απάληεζε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ν 

ζχδπγνο ηεο Γ3, 78 εηψλ θαη ζπληαμηνχρνο επηρεηξεκαηίαο. 

Έλα απξφνπην ζηνηρείν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξνέθπςε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο, ήηαλ φηη ε Γ5 δελ είλαη ε θπζηθή κεηέξα ηνπ θνξηηζηνχ. Αλέιαβαλ ηε 

θξνληίδα ηεο σο αλάδνρε νηθνγέλεηα φηαλ ήηαλ 22 κελψλ θαη ηελ πηνζέηεζαλ φηαλ 

ήηαλ ζρεδφλ 18 εηψλ.  

 

 

3.4.7. Δγθπξόηεηα ηεο Έξεπλαο 

 

ηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο ή αιιηψο, γηα ηελ αλαθάιπςε 

γεληθψλ ηάζεσλ, πξνηηκψληαη νη πνζνηηθέο κέζνδνη, ελψ φηαλ πξφθεηηαη γηα «ηε 

δηακφξθσζε νιηθήο εηθφλαο γηα θάζε πεξίπησζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ θνηλψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ» (Κπξηαδή, 2003, ζει.52), πξνηηκψληαη νη πνηνηηθέο. 

Έλα εξγαιείν κέηξεζεο είλαη έγθπξν φηαλ θαιχπηεη ηε ζεσξεηηθή έλλνηα γηα 

ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε (Κπξηαδή, 2008, ζει. 86). ε απηφ ην επίπεδν, θαίλεηαη 

φηη ν ηχπνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν 

θαη ηε δνκή ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο, θαηάθεξε λα ζπλδέζεη ηα ζηνηρεία ηεο 

ζεσξίαο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σν βαζηθφηεξν ίζσο κεηνλέθηεκα ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ είλαη φηη βαζίδεηαη 

ζε αξθεηά κηθξφηεξν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, ζπγθξηηηθά κε εθείλσλ πνπ επηδέρεηαη κηα 

πνζνηηθή, γεγνλφο φκσο πνπ φπσο αλαθέξακε, εμππεξεηεί ηνπο εθάζηνηε 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4
Ο

  

 

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην μεθηλάεη ε αλάιπζε ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σα 

επξήκαηα ζα παξνπζηαζζνχλ θαηά άμνλα θαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο, 

νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο.  

 

 

1
ΟΣ

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΔΝΟ ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα αλαδείμεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ απφθηεζε ελφο 

απηηζηηθνχ παηδηνχ, φπσο θαη ηνλ βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Ο πξψηνο άμνλαο δηεξεπλά θπξίσο ην θνκκάηη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κέζα απφ ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ηαμίδεςαλ ηνπο 

εξσηψκελνπο ζην ρξφλν, απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ θαη κεηά. 

 

 

4.1.Σα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αιιαγέο από ηελ επηθείκελε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηέξσλ θάλεθε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εγθπκνζχλεο ήηαλ αλάκεηθηα, θαζψο πεξηειάκβαλαλ ραξά, άγρνο 

γηα ην κέιινλ, έθπιεμε, αιιά θαη ζηελαρψξηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εγθπκνζχλε 

δελ ήηαλ επηζπκεηή. Ζ θαηάζηαζε θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε θάζε 

νηθνγέλεηα, επεξέαζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

κειψλ ηνπο. Σα παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα απεηθνλίδνληαη κέζα απφ θάπνηεο 

καξηπξίεο: 

«Μεγάιε ραξά γηαηί δελ ήμεξα όηη ζα ήηαλ ηέηνην παηδί…  Σν ήζεια θνξίηζη 

γηαηί είρα ήδε έλα αγόξη, αιιά κεηά έιεγα γεξό λα είλαη θαη όηη λα’ λαη… ηαλ 

γελλήζεθε απνγνεηεύηεθα ιίγν…». (Γ3) 
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«Σν άγρνο γηα ην άγλσζην, δειαδή πσο ζα ην κεγαιώζσ. Ζ ραξά γηα ην όηη ζα 

κεγαιώζσ έλα παηδί θαη ζίγνπξα ε επζύλε. Πάλσ από όια όκσο ε ραξά. θεθηόκνπλ 

πώο ζα κεγαιώζσ έλα παηδί… Καλείο δελ ζνπ ιέεη  πώο, κόλν ηα βηβιία αιιά ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα είλαη εληειώο δηαθνξεηηθό… Καη ν άληξαο κνπ ήηαλ ραξνύκελνο, 

ληώζεηο κία έθξεμε ζπλαηζζεκάησλ εηδηθά ζην πξώην παηδί… Με ηα ππόινηπα μέξεηο 

ιίγν πνιύ ηη λα πεξηκέλεηο». (Γ2) 

«Με ηνλ άληξα κνπ γλσξηζηήθακε κε πξνμεληό θαη ε εγθπκνζύλε πξνέθπςε πξηλ 

ην γάκν. Γεκηνπξγήζεθε πξόβιεκα κε ηελ θνπληάδα κνπ γηαηί κε θαηεγόξεζε όηη ην 

έθαλα γηα λα ηνλ ηπιίμσ. Ήκνπλ πνιύ επαίζζεηε, ζηελνρσξήζεθα πνιύ, έθιαηγα πνιύ 

θαη ίζσο απηό λα επεξέαζε θαη ην παηδί. Μνπ πέξαζε από ην κπαιό λα ραιάζσ ην 

παηδί, πήγα ζην θαξκαθείν θαη έθαλα κία έλεζε, αιιά δελ έγηλε ηίπνηα… Μεηά είρα 

ηύςεηο. Γεληθά είρα δύζθνιε θαη άζρεκε εγθπκνζύλε». (Γ1) 

Σα ζπλαηζζήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζε κία θαη κνλαδηθή πεξίπησζε ηνπ 

δείγκαηνο καο, θαζψο ην παηδί πηνζεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο.  

«Σν παηδί ην πήξακε ζαλ αλάδνρε νηθνγέλεηα όηαλ ήηαλ 22 κελώλ γηαηί είρακε 

αθνύζεη γηα ηε ζπγγελή καο (μαδέξθε) όηη δελ κπνξνύζε λα ην κεγαιώζεη. Ο άληξαο ηεο 

ηελ ρηύπαγε θαη ήηαλ αιθννιηθόο θαη δελ είραλ ρξήκαηα νύηε γηα λα ηελ ηαΐζνπλ… Δίρε 

αδπλαηήζεη πάξα πνιύ, θαληάζνπ ηεο θαίλνληαλ ηα θόθθαια… Μέρξη πνπ 

αλαγθάζηεθαλ λα ηελ πάλε θαη λα ηελ αθήζνπλ ζην «ΜΖΣΔΡΑ». Σα ζπδεηνύζα όια 

απηά κε ηνλ άληξα κνπ θαη ηηο θόξεο κνπ θαη κία κέξα κε ην πνπ μππλήζακε κνπ είπε ν 

άληξαο κνπ: «Γελ πάκε λα ην πάξνπκε, κε ραζεί ην παηδί…» Ρσηήζακε θαη ηηο θόξεο 

καο, ζπκθώλεζαλ θαη πήγακε θαη ην πήξακε. ηα 18 ηεο ζρεδόλ, ηελ πηνζεηήζακε 

θαλνληθά». (Γ5) 

 

 

4.2. Οη πξώηεο ππνςίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ ύπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο θαηάιαβαλ φηη ην παηδί ηνπο δελ αλαπηχζζεηαη 

θπζηνινγηθά. Κάπνηνη ην αληηιήθζεζαλ ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ, ελψ 

άιινη φηαλ ζπκπιήξσζε ηα 2 - 3 ρξφληα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί πηνζεηήζεθε, 

νη ζεηνί γνλείο γλψξηδαλ εμ‟ αξρήο ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ.  

«Δίρα θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε θαη ην παηδί ήηαλ θαιό θαη θπζηνινγηθό ζε όια 

αξρηθά. ηαλ θαηάιαβα ην πξόβιεκα ήηαλ πεξίπνπ 3 - 4 κελώλ». (Γ1) 
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«ηαλ ήηαλ 3 ρξνλώλ καο είπε ν παηδίαηξνο λα ην πάκε ζε έλαλ λεπξνιόγν». 

(Γ3) 

«2 ½ - 3 ρξνλώλ  είρακε δηάθνξα ζεκάδηα θαη κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα 

θάλνπκε θάπνηεο εμεηάζεηο γηα πξώηε θνξά κε ηνλ παηδίαηξν». (Γ4) 

«ηαλ ήηαλ 2 ρξνλώλ θάηη δελ κνπ πήγαηλε θαιά – θάηη δελ κνπ άξεζε…». (Γ6) 

Σα ζεκάδηα πνπ πξνθάιεζαλ ηηο αλεζπρίεο ησλ κεηέξσλ ήηαλ ε έιιεηςε 

βιεκκαηηθήο επαθήο, ην ππεξβνιηθφ θιάκα, ε απνπζία νκηιίαο, ε ερνιαιία, ε 

θνηλσληθή απνκφλσζε, ην κε δηαδξαζηηθφ παηρλίδη θαη νη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο κε 

δηάθνξα κέιε ηνπ ζψκαηνο.  

«Έβιεπα όηη ην κσξό δελ κε θνίηαδε θαη είρε πνιιή γθξίληα. (…) Έβιεπα ην 

πξόβιεκα θαη ζηελαρσξηόκνπλ, ην θαηαιάβαηλα όηη θάηη δελ πάεη θαιά…». (Γ1) 

«Πάληα ρατδεπόηαλ θαη εγώ ηνπ πξόζθεξα ηα πάληα ρσξίο λα ηα δεηήζεη. Ο 

παηδίαηξνο  καο είπε λα ην πάκε ζε λεπξνιόγν γηαηί καο είπε όηη ηα μέξεη όια, ηα 

θαηαιαβαίλεη αιιά δελ ζέιεη λα κηιήζεη, λα ηα πεη, λα θάλεη δηάινγν… Μίιαγε αιιά 

όπνηε ήζειε εθείλνο. ην λήπην άξρηζε λα κε ζπκκεηέρεη κε ηα άιια παηδηά όκσο ηνπ 

άξεζαλ ηα ηξαγνύδηα, λα ρηππάεη παιακάθηα. Γελ αληαπνθξηλόηαλ ζην θάιεζκα γηα 

παηρλίδη, δελ κηινύζε, θιεηλόηαλ ζηνλ εαπηό ηνπ. Δίρε απηό ην ςπρνινγηθό… Αλ θαη 

ήηαλ παλέμππλνο. Ήηαλ πνιύ θαιόο ζηε δσγξαθηθή θαη έθηηαρλε πάδι κε 1000 

θνκκάηηα ρσξίο λα θνηηάεη ηελ εηθόλα, κόλν από ηηο εγθνπέο. ηε γεσγξαθία ήμεξε ηα 

πάληα, όια ηα θξάηε, αιιά αθόκα θαη ηώξα δελ καο κηιάεη… Δπαλαιάκβαλε ηα ιόγηα 

καο θαη ηώξα αθόκα θάλεη ην ίδην πξάγκα, δελ θάλεη ηίπνηα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, 

είλαη έλα άβνπιν πιάζκα…». (Γ3) 

«Γελ πξνρώξαγε ζηελ νκηιία… έιεγε κόλν κπακπά, κακά θαη ηίπνηα άιιν (…) 6 

κήλεο αξγόηεξα πεξίπνπ όηαλ ήηαλ 3 ½ ρξνλώλ  πήγακε γηα λα θάλνπκε εκβόιην θαη 

όπσο θαζόηαλ κπξνζηά ζην γξαθείν ηνπ γηαηξνύ έθαλε παξάμελεο θηλήζεηο κε ηα πόδηα. 

Από κηθξόο έθαλε πεηαξίζκαηα… ηαλ είδε απηή ηελ θίλεζε καο έζηεηιε ζε λεπξνιόγν 

γηαηί δελ ηνπ άξεζε απηό πνπ έβιεπε θαη είπε όηη δελ ήηαλ ε εηδηθόηεηά ηνπ». (Γ4) 

«Γελ κε θνίηαδε όηαλ ηνλ θνίηαδα… Έπαηδε κόλνο ηνπ, θιεηλόηαλ ζηνλ εαπηό 

ηνπ, ζπγθεθξηκέλα έπαηδε κόλν κε ηηο ξόδεο από έλα απηνθηλεηάθη (…)». (Γ6) 

Δπίζεο, ηηο ππνςίεο ηνπο ελίζρπζε ε ζχγθξηζε ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο ησλ 

παηδηψλ ηνπο, κε άιια ζπλνκήιηθα. Υαξαθηεξηζηηθά κία κεηέξα αλέθεξε: 

«Έβιεπα θαη ζύγθξηλα ηα άιια παηδάθηα ζηελ πνιπθαηνηθία θαη θαηαιάβαηλα 

όηη ππήξρε πξόβιεκα». (Γ1) 
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Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη κεξηθνί γνλείο δελ έδηλαλ ηελ 

απαηηνχκελε ζεκαζία ζηα ζεκάδηα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ παξαπεκθζήθαλ απφ ηνλ 

παηδίαηξν ζε θάπνην εηδηθφ γηαηξφ (π.ρ. λεπξνιφγν).  

«Τπήξραλ πνιιά ζεκάδηα ζηελ αξρή, αξαηά πνπ δελ κπνξνύζα λα ηα 

εξκελεύζσ, πνύ λα κνπ πάεη ην κπαιό…». (Γ2) 

«Βιέπακε θάπνηα πξάγκαηα αιιά δελ δίλακε ηδηαίηεξε ζεκαζία. ηαλ 

γελλήζεθε δελ ηνπ έδηλα πάξα πνιιή ζεκαζία, γηαηί πεξίκελα λα είλαη όπσο ην κεγάιν 

κνπ παηδί». (Γ3) 

«Από κηθξόο έθαλε πεηαξίζκαηα… ηαλ είδε απηή ηελ θίλεζε καο έζηεηιε ζε 

λεπξνιόγν γηαηί δελ ηνπ άξεζε απηό πνπ έβιεπε θαη είπε όηη δελ ήηαλ ε εηδηθόηεηά ηνπ. 

Από κόλε κνπ πάλησο δελ ζα έδηλα ζεκαζία ζην ηξακπάιηζκα…». (Γ4) 

Άξγεζε λα κηιήζεη αιιά ζεσξήζακε όηη κπεξδεύεηαη γηαηί ζην ζπίηη κηιάκε θαη 

αιβαληθά θαη ειιεληθά , δύν γιώζζεο. Έιεγα ζα πεξάζεη… Γελ ήμεξα θαη εγώ…». (Γ6) 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε δχν πεξηπηψζεηο, νη κεηέξεο αλέθεξαλ φηη ν 

γηαηξφο ηηο θαζεζχραδε, θαζψο δελ είρε θαηαιάβεη απφ ηελ αξρή ηελ χπαξμε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

«Ο παηδίαηξνο δελ είρε θαηαιάβεη όηη ππήξρε πξόβιεκα θαη κνπ έιεγε όηη ζα 

θηηάμνπλ ηα πξάγκαηα…». (Γ1) 

«Ο παηδίαηξνο έιεγε αξρηθά όηη πνιιά παηδηά αξγνύλ λα κηιήζνπλ θαη κείλακε 

ζε απηό. Μεηά ηνπ θάλακε ηεζη αθνήο όπσο καο είπε ν παηδίαηξνο, γηα λα δνύκε αλ ην 

πξόβιεκα ήηαλ ζηελ αθνή, αιιά άθνπγε θαλνληθά». (Γ4) 

 

 

4.3. Ζ δηάγλσζε θαη ε αληηκεηώπηζε – ζηάζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ  

 

 χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ κεηέξσλ, ε δηάγλσζε θαζπζηέξεζε απφ 

ιίγνπο κήλεο έσο θάπνηα ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο αλέθεξαλ φηη ε δηάγλσζε έγηλε ζε 

ειηθία 4-5 εηψλ, ελψ κφλν κία ππνζηήξημε φηη ην παηδί ηεο δελ είρε ζπκπιεξψζεη ην 

πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπ φηαλ έγηλε ε δηάγλσζε. Μία απφ ηηο κεηέξεο αλέθεξε φηη αλ 

θαη έθιεηζε άκεζα ξαληεβνχ ζην Παίδσλ, ε δηάγλσζε θαζπζηέξεζε 6 κήλεο, θαζψο 

πεξίκελε ζηε ιίζηα αλακνλήο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

«ην Παίδσλ πήγακε γηα πξώηε θνξά όηαλ ήηαλ 2- 2 ½  ρξνλώλ. Μαο έζηεηιε 

κηα παηδίαηξνο. Ζ δηάγλσζε έγηλε όηαλ ήηαλ 4-5 ρξνλώλ».  (Γ1) 
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 «ηαλ ήηαλ 4-5 ρξνλώλ πήγακε ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο ζηελ Καιιηζέα θαη 

αξρίζακε απηόλ ηνλ αγώλα… Δθείλε ηελ πεξίνδν ηελ πήγαηλα ζην ΠΗΚΠΑ θαη κε 

ζπκβνύιεςαλ λα πάσ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο. Δθεί έγηλε ε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ 

κε λνεηηθή πζηέξεζε».  (Γ5) 

  «Καηεπζείαλ έθιεηζα ξαληεβνύ ζην «Παίδσλ», αιιά έθαλαλ λα καο δνπλ 6 

κήλεο… Από ην Μάξηε δειαδή έσο ηνλ επηέκβξε, όηαλ  θαη έγηλε ε δηάγλσζε».  (Γ6) 

«2 κήλεο κεηά ηηο πξώηεο ππνςίεο έγηλε ε δηάγλσζε. Σν παηδί ήηαλ πεξίπνπ 8 κελώλ.»  

(Γ2) 

 Ζ δηάγλσζε έγηλε ηφζν κε ηελ παξαηήξεζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ησλ πατδηψλ, 

φζν θαη κε ηελ ρξήζε ηεζη αμηνιφγεζεο. 

«Δθεί έθιεηζα ξαληεβνύ, όηαλ ηνλ είδε δελ ρξεηάζηεθε λα ηνπ θάλεη εμεηάζεηο, 

απιά είπε όηη έρεη απηηζηηθά ζηνηρεία. Σνλ ξώηεζα αλ έπξεπε λα ηνπ θάλεη θαη άιιεο 

εμεηάζεηο θαη κνπ είπε όηη δελ ρξεηάδεηαη γηαηί θαηαιαβαίλεη κε ηόζα παηδηά πνπ έρεη 

δεη». (Γ4) 

«Υξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξα ηεζη – παηρλίδηα γηα λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ. Σνπο 

ξώηεζα αλ ζα θάλνπλ εγθεθαινγξάθεκα θαη κνπ είπαλ δελ ρξεηάδεηαη».  (Γ5) 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γηαηξψλ 

πνηθίιεη, απφ πνιχ θαιή έσο απνγνεηεπηηθή. Δπίζεο ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηππηθή.  

«Πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνύο εθεί. Γελ είρακε θαλέλα 

πξόβιεκα».(Γ5) 

«ηαλ ξώηεζα ηνλ λεπξνιόγν αλ κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη γηα ην παηδί ε 

απάληεζε ηνπ ήηαλ: «Κπξία….. ηη ην ςάρλεηε;» αλ γηαηξόο κπνξεί λα έβιεπε πην 

καθξηά από εκέλα, αιιά ηη λα ην θάλεηο ξε Υξηζηηαλέ κνπ, λα ην αθήζεηο έηζη;; Μνπ 

εξρόηαλ ηξέια, έηζη ήηαλ ε θαηάζηαζε». Γελ είρακε ρξόλν αλακνλήο, ν γηαηξόο όκσο 

καο απνγνήηεπζε». (Γ2) 

«Οη γηαηξνί ζην παίδσλ ήηαλ ηππηθνί , αιιά θαη θάπσο αλζξώπηλνη». (Γ1) 

«Οη γηαηξνί γεληθόηεξα ήηαλ αξθεηά ραιαξνί, ίζσο γηαηί είδαλ όηη δελ ήηαλ 

βαξηά πεξίπησζε ην παηδί κνπ. Ήηαλ θαη κία πνιύ θαιή θπξία (γηαηξόο) θαη έθαλε 

εξσηήζεηο». (Γ6) 

 Φαίλεηαη επίζεο ζχκθσλα κε ηηο αθεγήζεηο φηη, νη γηαηξνί ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο δελ παξείραλ ζηηο νηθνγέλεηεο νινθιεξσκέλε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο. 
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«Μαο έιεγαλ νδεγίεο  γηα ην ηη ζα θάλνπκε, εληάμεη κνπ έιεγαλ νξηζκέλα 

πξάγκαηα όρη θαη πάξα πνιιά». (Γ1) 

«ηαλ ξώηεζα ηνλ λεπξνιόγν αλ κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη γηα ην παηδί ε 

απάληεζε ηνπ ήηαλ: « Κπξία….. ηη ην ςάρλεηε»; (Γ2) 

«Γελ κνπ έδσζε πνιιέο ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα ην ρεηξηζηώ, απιά κνπ είπε όηη 

πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ινγνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία θαη κνπ είπε λα δηαβάζσ 

θάπνηα βηβιία». (Γ6) 

 

 

4.4. Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ κεηέξσλ κεηά ηε δηάγλσζε 

 

 Ζ δηάγλσζε απνηειεί γηα φιεο ηηο κεηέξεο ζηαζκφ, πνπ άιιαμε ξηδηθά ηε δσή 

ηνπο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ ζνθ, κεγάιε ζηελαρψξηα, 

θφβνο θαη άγρνο γηα ην κέιινλ, ηχςεηο, ελνρέο, ζπκφο θαη απφγλσζε.   

«Δληάμεη ζηελαρσξήζεθα πάξα πνιύ, ηη άιιν λα πσ... Γελ ζύκσζα, είρα άγρνο 

γηα ην κέιινλ όρη πάξα πνιύ όκσο όπσο άθνπγα άιιεο κακάδεο. Έρσ αθόκα ηύςεηο 

κέζα κνπ γηαηί είπακε λα ην ραιάζνπκε ην παηδί, κήπσο ην επεξέαζε απηό θαη όιε ε 

ζηελαρώξηα πνπ είρα ζηελ εγθπκνζύλε». (Γ1) 

«Έπεζε ν νπξαλόο, έθπγε ε γε όια γίλαλε... Σόηε ην έβιεπα ιεο θαη όια ηα 

ζπκπηώκαηα κπνξνύζαλ λα πέζνπλ ζε έλα παηδί… Γελ ζα κπνξνύζε λα κηιήζεη, λα 

θάεη, λα πεξπαηήζεη, ηα πάληα.. Δίρα ην ζνθ ηεο αζζέλεηαο θαη όισλ ησλ 

ζπκπησκάησλ… Μνπ εξρόηαλ ηξέια θαη από ηελ απάληεζε ηνπ γηαηξνύ. Μεηά έςαρλα 

λα βξσ πνπ έθηαημα εγώ, ηη ιάζνο έθαλα. ηη αξλεηηθό ζπλαίζζεκα ππάξρεη ην 

έλησζα». (Γ2) 

«Ση λα πσ δελ ην πεξηκέλακε θαζόινπ. Μαο ήξζε εγθεθαιηθό όηαλ ην κάζακε. 

Γελ ην θαληαδόκνπλ όηη απηό ην παηδί ζα ήηαλ έηζη… Έιεγα γηαηί ζεέ κνπ, ρίιηεο θνξέο 

λα κελ είρα θάλεη παηδί. Έβαδα δηάθνξα πξάγκαηα ζην κπαιό κνπ, θαληαδόκνπλ όηη κε 

ηηκώξεζε ν ζεόο επεηδή είρα ζηελαρσξεζεί πνπ δελ έθαλα θνξίηζη, γηαηί ην πξώην παηδί 

πνπ έθαλα ήηαλ θνξίηζη θαη γελλήζεθε λεθξό κε επζύλε ηνπ γηαηξνύ… Άκα δνύζε δελ 

ζα είρα θάλεη άιιν, νύησο ε άιισο απηό δελ ην είρακε ζην πξόγξακκα, ήηαλ ιαζξαίν». 

(Γ3) 

«Μαο ήξζε θεξακίδα, κε ηνλ θαηξό ην ζπλεζίζακε… Γελ ήμεξα θηόιαο, δελ είρα 

αθνύζεη. Ο παηδίαηξνο καο εμήγεζε κεηά. Έπαζα έλα ζνθ, κνπ έπεζε βαξύ. 

ηελαρσξήζεθα πνιύ, αθόκα πεξλάκε ζηελαρώξηα. Αγρσλόκνπλ γηα ην κέιινλ θαη 



74 
 

ζύκσλα θαη έιεγα γηαηί ζε εκέλα; Σνπιάρηζηνλ ήηαλ πξνζεθηηθόο ζην ζπίηη θαη δελ 

έθαλε πνιιέο δεκηέο, κνπ είπε θαη ν παηδίαηξνο όηη είλαη άιιν ην παηδί λα είλαη θαζαξά 

απηηζηηθό θαη άιιν λα έρεη ζηνηρεία απηηζκνύ όπσο ην δηθό κνπ…». (Γ4) 

Φαίλεηαη φηη νη κεηέξεο πεξλάλε απφ δηάθνξα ςπρνινγηθά ζηάδηα θαη θάπνηα 

απφ ηα παξαπάλσ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εμνκαιχλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Μαζαίλνπλ λα θάλνπλ ππνκνλή, λα αθνζηψλνληαη θαη ζηελ πνξεία δέλνληαη κε ηα 

παηδηά ηνπο. Παίξλνπλ θνπξάγην βιέπνληαο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο θαη ειπίδνπλ ζε 

θάηη θαιχηεξν φηαλ ληψζνπλ φηη ην παηδί ηνπο βειηηψλεηαη.  

«Μέρξη ζήκεξα έρσ πεξάζεη από όια ηα ζηάδηα, ηη λα ζνπ πσ ηώξα. Έκαζα 

όκσο λα θάλσ  άπεηξε ππνκνλή θαη λα επηκέλσ ζε θάηη κέρξη λα ην πεηύρσ». (Γ2) 

«Σώξα δελ ηνλ αιιάδσ κε ηίπνηα, ηνλ ιαηξεύσ πεξηζζόηεξν θαη από ηνλ 

κεγάιν. Γελ ηα μερσξίδσ κε ηίπνηα». (Γ3) 

«(…) κε ηνλ θαηξό ην ζπλεζίζακε. Νηξνπή δελ αηζζάλζεθα πνηέ, όια απηά 

άξρηζα λα ηα μεπεξλάσ όηαλ μεθίλεζε ην ζρνιείν θαη είδα όηη ππάξρνπλ θαη 

ρεηξόηεξα… Μελ κηιάο θαζόινπ έιεγα ζηνλ εαπηό κνπ. Γελ δήηεζα βνήζεηα από 

θάπνην άιιν εηδηθό». (Γ4) 

«Δληάμεη ζίγνπξα ζηελαρσξήζεθα αιιά ήκνπλ αηζηόδνμε θαη όηαλ άξρηζε θαη 

ηα καζήκαηα θαη είδα όηη πήγαηλε θαιύηεξα, αηζζαλόκνπλ θαιύηεξα». (Γ6) 

Ζ πην λεαξή κεηέξα ηνπ δείγκαηνο αληέδξαζε δηαθνξεηηθά ζην άθνπζκα εο 

δηάγλσζεο. Παξά ηε ζηελαρψξηα ηεο, αληηκεηψπηζε αηζηφδνμα ην πξφβιεκα, 

ειπίδνληαο φηη ε θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηεο ζα βειηησζεί.   

«Γελ μέξσ πσο ην βιέπνπλ άιινη γνλείο, εγώ ίζσο επεηδή είκαη αηζηόδνμνο 

άλζξσπνο γεληθόηεξα, ην είδα αηζηόδνμα. Δίπα ην παηδί κνπ ζα γίλεη θαιά, ζα 

πξνζπαζήζνπκε… Δληάμεη ζίγνπξα ζηελαρσξήζεθα αιιά ήκνπλ αηζηόδνμε θαη όηαλ 

άξρηζε θαη ηα καζήκαηα θαη είδα όηη πήγαηλε θαιύηεξα, αηζζαλόκνπλ θαιύηεξα. Από 2-

3 ρξνλώλ θαη κεηά πάεη θαιύηεξα». (Γ6) 

 Γηαθνξεηηθή ήηαλ θαη ε αληίδξαζε ηεο κεηέξαο πνπ πηνζέηεζε ην παηδί, 

θαζψο γλψξηδε ήδε ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά επέιεμε λα ην πάξεη.  

«Γελ καο πείξαμε πνπ καο είπε ν γηαηξόο ζην «Μεηέξα» όηη ππήξρε πξόβιεκα, ζα 

ην αληηκεησπίζνπκε είπακε. ηαλ έγηλε ε δηάγλσζε ην μέξακε, ήηαλ επηινγή καο λα ηελ 

πάξνπκε. Αλ ζέιακε ζα κπνξνύζακε λα ηελ είρακε επηζηξέςεη, αιιά δελ ην θάλακε…». 

(Γ5) 
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4.5. Οη πεγέο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε λόζν 

 

 Οη ζπλεληεπμηαδφκελεο αλέθεξαλ δηάθνξνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο 

πξνζπάζεζαλ λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πάζεζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπο. Απεπζχλζεθαλ θπξίσο ζηνπο γηαηξνχο ησλ λνζνθνκείσλ, ζηνπο γεληθνχο 

παηδηάηξνπο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο ηεο εηδηθήο αγσγήο.  

«ζα κνπ είπαλ ζην Παίδσλ θαη κεηά όηη ιέγακε κε ηνπο άιινπο εηδηθνύο πνπ 

πήγαηλα ην παηδί». (Γ1) 

«Ζ ελεκέξσζε πνπ είρακε ήηαλ κόλν από ηνπο γηαηξνύο ζην Παίδσλ». (Γ3) 

«Κπξίσο καο ελεκέξσζε ν παηδίαηξνο ζηελ Κόξηλζν». (Γ4) 

«Δίρακε ελεκεξσζεί γεληθόηεξα θαη από ηνπο γηαηξνύο, μέξακε γηα ηνλ 

απηηζκό». (Γ5) 

  «Οη γηαηξνί ζην Παίδσλ κνπ εμήγεζαλ γηα ηελ αζζέλεηα, ηε ζεξαπεία πξέπεη λα 

θάλεη θιπ». (Γ6) 

εκαληηθή γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ ζπγγεληθψλ 

πξνζψπσλ πνπ αλήθαλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη γλψξηδαλ γηα ηε λφζν (ςπρνιφγνη), 

θαζψο θαη άιισλ θηιηθψλ πξνζψπσλ πνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα γηαηξνχο  

«Δίρακε θαη κηα αληςηά πνπ ήηαλ ςπρνιόγνο, καο είρε πεη όηη δελ κπνξνύλ λα 

βξνπλ από πνπ πξνέξρεηαη… Αθόκα θαη ηώξα δελ ην έρνπλ βξεη, θνληεύνπκε λα πάκε 

ζην ζεό θαη αθόκα δελ μέξνπκε». (Γ3) 

«πνύδαδε ε κεγάιε κνπ θόξε ςπρνινγία ζε έλα θνιιέγην θαη γλσξίδακε 

αξθεηά πξάγκαηα». (Γ5) 

«Εήηεζα ηε ζπκβνπιή ελόο θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ πνπ ηνλ βξήθα κέζσ κηαο 

γλσζηήο, γηα λα κνπ πεη ηη πξέπεη λα θάλσ». (Γ2) 

Ζ επαθή κε άιινπο γνλείο θαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο γνλέσλ ήηαλ κία άιιε 

πεγή ελεκέξσζεο, απφ ηελ νπνία αληινχζαλ ηαπηφρξνλα δηαθφξσλ εηδψλ 

ζπλαηζζήκαηα.  

  «Δίρακε έλα ζύιινγν γνλέσλ πνπ ήηαλ κία θπξία πνπ ηα έςαρλε πάξα πνιύ θαη 

έηξερε λα ζε βνεζήζεη γηα ην παξακηθξό. Βαζηθά ζε άθνπγε, πνιύ ζεκαληηθό πξάγκα. 

Δθεί έβιεπα θαη άιια παηδηά θαη κηινύζα θαη κε άιινπο γνλείο. Έπαηξλα γλώζεηο, 

θνπξάγην αιιά θαη ζηελνρώξηα. ζν άζρεκν θη αλ αθνπζηεί έπαηξλα θνπξάγην γηαηί 

έβιεπα όηη ππάξρνπλ θαη ρεηξόηεξα, αιιά ηαπηόρξνλα ζηελνρσξηόκνπλ κε ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο γηαηί δέλεζαη κε θάπνηνπο αλζξώπνπο όηαλ δεηο κέζα ζε έλα 

πξόβιεκα». (Γ2) 
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«πκκεηείρα θαη ζε κία νκάδα γνλέσλ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο. Πεγαίλακε 

θαη ζπδεηνύζακε, εξεκνύζα, έβιεπα θαη ρεηξόηεξα… ηελ πνξεία όκσο ραιάγαλε, δελ 

εξρόληνπζαλ νη γνλείο». (Γ5) 

Δπίζεο θάπνηεο αλέηξεμαλ γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε βηβιία θαη ζην 

δηαδίθηπν, ελψ ππνζηήξημαλ φηη δελ ππήξρε γεληθφηεξε ελεκέξσζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πάζεζε.  

«Άλνημα κέρξη θαη ην ιεμηθό γηα λα δσ ηη γξάθεη δίπια. Γελ ήμεξα, δελ είρα 

αθνύζεη…». (Γ4) 

«ηελ ηειεόξαζε δελ ην ιέλε θαη πνιύ. Γελ γίλνληαη εθπνκπέο πνπ λα κηιάλε γηα 

ηνλ απηηζκό, κόλν ζην internet ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ηηο έςαμα». (Γ6) 

 Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη θάπνηεο κεηέξεο μεθίλεζαλ ηε πξνζσπηθή 

ηνπο πεξηπιάλεζε, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο.  

«Από κόλε κνπ, έςαρλα θέληξα ζηελ Αζήλα». (Γ2) 

«Με άιινπο γνλείο δελ είρακε ζπδεηήζεη κέρξη λα μεθηλήζεη ην ζρνιείν. 

Γεληθόηεξα έςαρλα κόλε κνπ, ξσηώληαο…». (Γ4) 

«Γελ ήμεξα ηίπνηα. ηελ ηειεόξαζε δελ ην ιέλε θαη πνιύ. Με άιινπο γνλείο δελ 

κίιεζα γηαηί δελ είρα ρξόλν ιόγσ ηεο δνπιεηάο». (Γ6) 

 

 

4.6. Ζ αληίδξαζε ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηάγλσζε θαη ε 

επίδξαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα κέιε θαη ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηέξσλ, θαίλεηαη φηη κνηάδνπλ κε απηά ησλ κεηέξσλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Ζ ζηελαρψξηα, ην ζνθ θαη ν ζπκφο είλαη ηα θπξηφηεξα 

απφ απηά. χκθσλα κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ κεηέξσλ, θάπνηεο θνξέο ηα αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα ήηαλ αθφκα πην έληνλα θαη απφ απηά ησλ κεηέξσλ. 

«Σνπ παηέξα ηνπ, ηνπ ήξζε πην βαξύ (…) Καη ν παηέξαο ηνπ ην ίδην αηζζάλζεθε 

όπσο θαη εγώ, ήηαλ κεγάιν ζνθ». (Γ2) 

«Ο άληξαο κνπ ζηελνρσξήζεθε πνιύ, είρε θαη ζπκό. Γηαηί κνπ έηπρε εκέλα απηό 

έιεγε, αθόκα θαη ζήκεξα ην ιέεη». (Γ1) 

«Ο άληξαο κνπ ην πήξε πην ζνβαξά θαη πην βαξηά από εκέλα. ηελνρσξήζεθε 

πνιύ». Λίγν αξγόηεξα έπαζε θαη έκθξαγκα, από όζν έρσ θαηαιάβεη έπαημε ξόιν ην 

πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ». (Γ6) 
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Ο κνλαδηθφο παηέξαο πνπ θαηέζεζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ ελ κέξεη, αλέθεξε φηη 

παξά ηε ζηελαρψξηα πνπ έλησζε, πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ςχρξαηκα ην 

πξφβιεκα. Σφληζε επίζεο φηη νη κεηέξεο ιεηηνπξγνχλ απφ ηε θχζε ηνπο πην 

ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηνπο άληξεο. 

«ηελαρσξήζεθα πνιύ, αιιά ην δέρζεθα. Έηζη είλαη θηηαγκέλνο ν άλζξσπνο, 

γηα λα αληέρεη. Άκα ζε θνξηώζνπλ έλα βάξνο αλαγθαζηηθά ζα ην ζεθώζεηο. Γελ 

κπνξείο λα θάλεηο θάηη άιιν, εηδηθά γηα έλα πξόβιεκα πνπ ζα ην έρεηο ζε όιε ζνπ ηε 

δσή. Βέβαηα εκείο ειπίδνπκε, ε ειπίδα πεζαίλεη ηειεπηαία. Ζ γπλαίθα κνπ είλαη πην 

ζπλαηζζεκαηηθή, έηζη είλαη νη γπλαίθεο γεληθόηεξα, πην ζπλαηζζεκαηηθέο. Δγώ 

πξνζπάζεζα λα ην δσ πην ςύρξαηκα γηα λα ηα βγάινπκε πέξα». (Γ3 παηέξαο)  

Ο παηέξαο ηνπ πηνζεηεκέλνπ θνξηηζηνχ θαίλεηαη φηη είρε δηαθνξεηηθή 

αληίδξαζε απφ ηνπο ππφινηπνπο. Γελ επεξεάζηεθε ε ςπρνινγία ηνπ ηδηαίηεξα, θαζψο 

γλψξηδαλ ηελ θαηάζηαζε εμ αξρήο θαη ήηαλ επηινγή ηνπο λα ηελ απνθηήζνπλ. 

«Ο άληξαο κνπ μύπλεζε έλα πξσί, ζαλ λα είδε όλεηξν θαη κνπ είπε λα πάκε λα 

ην πάξνπκε γηαηί ζα ήηαλ ακαξηία λα ραζεί. Έρεη κεγάιε αδπλακία ζηε κηθξή, δόμα ην 

ζεό είλαη πνιύ θαιόο άλζξσπνο. Γελ καο ην επέβαιε θαλέλαο, ην ζέιακε θαη ην θάλακε 

θαη δελ ην έρνπκε κεηαληώζεη». (Γ5)   

Οη πεξηζζφηεξνη παηέξεο δελ εμσηεξίθεπαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη 

θαίλεηαη φηη δελ είραλ ηδηαίηεξα θαιή επηθνηλσλία κε ηηο κεηέξεο. 

«Σν έθξπβε κέζα ηνπ ν άληξαο κνπ, δελ κηινύζε. Έθεπγε ζπρλά θαη πήγαηλε ζην 

ρσξηό, ζην θηήκα, ίζσο λα ήηαλ κία δηέμνδνο γηα απηόλ». (Γ1) 

«(…) δελ κηιάεη πνιύ. Δίπακε όηη είπακε ζηελ αξρή θαη κεηά ν θαζέλαο γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ. Γελ ζπδεηάγακε ηδηαίηεξα. Αλ κάζαηλε θάηη γηα ηελ αζζέλεηα δελ κνπ ην 

έιεγε, νύηε θαη εγώ. Γεληθόηεξα ήηαλ ιίγν κπεξδεκέλα ηα πξάγκαηα. Σώξα ζπδεηάκε 

θάπσο θαιύηεξα». (Γ4) 

«Δίλαη θαη άλζξσπνο πνπ δελ εθθξάδεηαη θαη δελ έρεη από ηε θύζε ηνπ πνιιή 

ππνκνλή, όπσο νη πεξηζζόηεξνη άλδξεο». (Γ6) 

Ο ζεηφο παηέξαο είρε δηαθνξεηηθφ ηξφπν έθθξαζεο, ιφγσ ηνπ εθδεισηηθνχ 

ηνπ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηεο ζπδχγνπ ηνπ.  

«Δίλαη πνιύ ζπλαηζζεκαηηθόο, ζπδεηάκε γηα θάηη θαη θιαίεη. Δμσηεξηθεύεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πξέπεη λα ηνλ δεηο κε ηα θνξίηζηα πνπ ηηο αγθαιηάδεη, ηνπο ιέεη όηη 

ηηο αγαπά θαη γειάλε». (Γ5) 

Πνιιά απφ ηα αδέιθηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ δελ είραλ γελλεζεί ή ήηαλ 

κηθξά θαη δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κεηά ηε 
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δηάγλσζε. Φαίλεηαη φηη φζν κεγάισλαλ, ε ζρέζε ηνπο πέξαζε απφ δηάθνξα ζηάδηα. 

Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπο πνηθίινπλ, απφ ζπκφ, ληξνπή θαη ζηελαρψξηα, κέρξη θαη ηελ 

πην νκαιή πξνζαξκνγή ζηελ θαηάζηαζε. Δπίζεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, δελ ήηαλ 

ζπάληεο νη  κεηαμχ ηνπο εληάζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελειηθίσζεο. 

«Ο αδεξθόο ηνπ δελ είρε γελλεζεί όηαλ έγηλε ε δηάγλσζε. Μεηά θαηάιαβε όζν 

κεγάισλαλ. Θπκάκαη κία θνξά πνπ ηνπο είρα ζηείιεη θαη ηνπο δύν θαηαζθήλσζε, δελ 

έπξεπε λα ην θάλσ. Ο κηθξόο κνπ γηνο πηέζηεθε πνιύ επεηδή ηα άιια παηδηά θνξόηδεπαλ 

θαη ρηύπαγαλ ηνλ αδεξθό ηνπ ιόγσ  ηεο αζζέλεηαο θαη εθείλνο έπξεπε λα ηνλ 

πξνζηαηεύεη (πγθίλεζε). Γεληθόηεξα δελ ήζειε λα  παίδεη καδί ηνπ ζηε γεηηνληά, ηνλ 

έδησρλε ζπλέρεηα. Ήηαλ ζθιεξό παηδί, όκσο παξαπνληόηαλ όηη ν κεγάινο ηνπ αδεξθόο 

δελ ηνλ πξνζηάηεπε, δελ ηνλ βνεζνύζε. (…) γηαηί έηπρε ζε εκέλα, ιέεη έσο ζήκεξα». 

(Γ1) 

«Ο κεγάινο ηνπ αδεξθόο ήηαλ κηθξόο αθόκα, δελ θαηαιάβαηλε πνιιά. ηελ 

πνξεία θαηάιαβε όηη θάηη ζπκβαίλεη. Ζ ςπρνινγία ηνπ ηξίηνπ παηδηνύ, ηεο θόξεο κνπ, 

είλαη δηαθνξεηηθή από ηνπ κεγάινπ. Δθείλε ήξζε ζε κία ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, 

ελώ ηνπ άιινπ ηνπ ήξζε μαθληθά. Οη ζρέζεηο ηνπο είλαη θαιέο. Σνλ θξνληίδνπλ ηα 

αδέξθηα ηνπ, ηνλ πξνζέρνπλ. Ζ κηθξή βέβαηα είλαη πην ηζεθνπξάηε-πην απζηεξή, ίζσο 

γηαηί ηνλ βιέπεη πην ζπρλά θαη είλαη πεξηζζόηεξν καδί καο. Ο κεγάινο δελ έξρεηαη ηόζν 

ζπρλά γηαηί δνπιεύεη. Γεληθόηεξα είραλ θαιή ζρέζε, δελ είρακε πνιινύο ηζαθσκνύο θαη 

αληηπαιόηεηα, θπζηνινγηθά πξάγκαηα». (Γ2) 

«Ο αδεξθόο ηνπ ληξεπόηαλ δπζηπρώο. Δδώ κέζα ην απνδέρεηαη, έμσ δελ έβγαηλε 

πνηέ κε ηνλ κηθξό, νύηε ζηνπο θίινπο ηνπ ηνλ έρεη γλσξίζεη. Πηζηεύσ όηη είρε πξόβιεκα, 

ζα ήζειε κία ζπληξνθηά, λα πάλε κία βόιηα καδί ζαλ αδέιθηα. Γελ λνκίδσ όηη δελ ηνλ 

αγαπάεη όκσο. Δλώ είλαη παλέμππλνο θαη πνιύ κνξθσκέλνο δελ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα 

καδί ηνπ θαη ζην παηρλίδη ζπκάκαη κηθξά πνπ ήηαλ, δελ έπαηδαλ ηόζν καδί». (Γ3) 

«Ο κεγάινο κνπ ν γηνο ήηαλ 10 ρξνλώλ όηαλ έγηλε ε δηάγλσζε. Ζ κηθξόηεξε 

θόξε δελ θαηαιάβαηλε, γηαηί ήηαλ κηθξή. Σα πξνβιήκαηα κεηαμύ ηνπο άξρηζαλ 

αξγόηεξα, όζν κεγάισλαλ. ηαλ ν γηνο κνπ πεξλνύζε ηελ εθεβεία ήζειε ην ρώξν ηνπ, 

ελώ ην απηηζηηθό παηδί δελ είρε όξηα θαη ηζαθσλόληνπζαλ. Δπίζεο έζρηδε πνιιά από ηα 

βηβιία ηεο κηθξήο θαη ηνπο έπαηξλε ηα πξάγκαηα. Βέβαηα ζε εκέλα μεζπάγαλε ην ζπκό 

ηνπο, όρη κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο ν κεγάινο αηζζάλεηαη άζρεκα θαη ζπκώλεη όηαλ θάλνπκε 

ηξαπέδηα ζην ζπίηη θαη έξρεηαη ν αδεξθόο ηνπ θαη θάλεη δεκηέο κπξνζηά ζε ηξίηνπο. Σνπ 

εμεγώ όηη δελ καο παξεμεγνύλ, γηαηί μέξνπλ ην πξόβιεκα αιιά δελ ην θαηαιαβαίλεη. Ζ 

κηθξή δελ αληηδξάεη κε ηνλ ίδην ηξόπν». (Γ4) 
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Καιχηεξε θαίλεηαη φηη ήηαλ ε ζρέζε πνπ αλέπηπμαλ ηα ζεηά αδέξθηα ηνπ 

απηηζηηθνχ θνξηηζηνχ, φπσο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ ηνπ δείγκαηνο. 

«ηαλ πηνζεηήζακε ην παηδί νη θόξεο κνπ ήηαλ 21-22 ρξνλώλ. Σελ ήζειαλ 

πνιύ, γεληθά έρνπκε κία επαηζζεζία ζαλ νηθνγέλεηα θαη πνιιή αγάπε γηα ηα παηδηά. Σε 

θξνληίδνπλ γηαηί είλαη επηινγή καο θαη πξαγκαηηθό κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη «ην 

παηδί ηεο θαξδηάο» πνπ ιέλε». (Γ5) 

«Ο γηνο κνπ ζηελνρσξήζεθε. Αλ θαη δελ θαηαιάβαηλε εληειώο ηη ζεκαίλεη απηό.  

Έρνπλ 10 ρξόληα δηαθνξά. Με βνεζνύζε πνιύ θαη ηόηε θαη ηώξα. Πάεη θαη ζρνιείν θαη 

θαηαιαβαίλεη θαιύηεξα ηα ειιεληθά από κέλα (…)ν γηνο κνπ ν κεγάινο βνεζάεη θαη 

θξνληίδεη πνιύ ηνλ αδεξθό ηνπ. Δίλαη πνιύ θαιόο καδί ηνπ». (Γ6) 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη κεηέξεο παξαδέρνληαη φηη αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζην απηηζηηθφ παηδί θαη παξακέιεζαλ ηα ππφινηπα. Ζ αληζζνξνπία απηή, 

δεκηνχξγεζε ζε κεξηθέο ηχςεηο, ελψ ζε θάπνηα απφ ηα αδέιθηα θαίλεηαη φηη 

δεκηνπξγνχζε δήιηα, ε νπνία ελδερνκέλσο επεξέαζε αξλεηηθά ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο. 

«Γελ κε ελδηέθεξε ην δεύηεξν παηδί, ην είρα αθήζεη ζηνλ παηέξα ηνπ. Έθαλα θαη 

εγώ ιάζε… (…) Δίλαη πνλεηηθό θαη θηιόηηκν παηδί, αιιά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη 

θάπσο απέλαληη καο. Έρεη λεπξηθόηεηα, δελ εθθξάδεηαη ηόζν, δελ δείρλεη ηελ αγάπε, 

ηελ θξαηάεη κέζα ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή κνπ είρε παξαπνλεζεί όηη ηνλ έβαδα ζπλέρεηα λα 

βιέπεη ηειεόξαζε θαη όηη δελ αζρνιήζεθα ηόζν καδί ηνπ». (Γ1) 

«Αζρνιηόκαζηαλ πεξηζζόηεξν κε ηνλ κηθξό πνπ είρε ην πξόβιεκα (…) 

Παξαπνληόηαλ ζπρλά, κνπ έιεγε όιν ηνλ άιιν πξνζέρεηο. Έδεηρλε θαη δήιηα, ζπκάκαη 

κέηξαγε θαη ηελ πνξηνθαιάδα πνπ ηνπο έβαδα αλ ήηαλ ίζα ζηα πνηήξηα ηνπο. Δπίζεο 

κία θνξά είρε πάξεη θξύν λεξό θαη ηνπ ην πέηαμε όηαλ θνηκόηαλ». (Γ3) 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη παξά ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν πνπ 

αλαγθάδνληαλ λα αθηεξψλνπλ ζην απηηζηηθφ παηδί, δελ παξακέιεζαλ ηα ππφινηπα. 

Πξνζπαζνχζαλ λα βξίζθνπλ ηξφπνπο λα ζπλδπάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ 

ζην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο θαη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά ηνπο θαηαλφεζε, εμεγψληαο 

ηνπο ηνλ ιφγν πνπ ε αληηκεηψπηζε ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθή.   

«Σν αξλεηηθό ήηαλ όηη είρακε πνιύ κεγάιεο απαηηήζεηο από ηνλ κεγάιν, δελ 

κπνξείο λα έρεηο ηηο ίδηεο απαηηήζεηο θαη από ηνπο δύν. Θπκάκαη όηη παξαπνληόηαλ θαη 

έιεγε γηαηί εγώ πξέπεη λα ηα θάλσ όια ηέιεηα, ελώ ηνπ κηθξνύ δελ ηνπ ιέηε ηίπνηα. Σνπ 

εμεγήζακε όηη ν κηθξόο ιόγσ ηνπ πξνβιήκαηνο δελ κπνξνύζε λα θάλεη πνιιά 

πξάγκαηα, όηη ηα απηνλόεηα γηα απηόλ, ήηαλ πνιύ δύζθνια γηα ηνλ κηθξό θαη έπξεπε λα 
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ηδξώζεη γηα λα ηα θαηαθηήζεη. Γελ αηζζάλνκαη όηη παξακέιεζα ηα ππόινηπα παηδηά. Γελ 

ζηέξεζα θάηη από θαλέλα κνπ παηδί. Γηα παξάδεηγκα όηαλ ήζειε ν κεγάινο λα κάζεη 

κνπζηθή έθεξα δάζθαιν ζην ζπίηη γηα λα πάξεη εξεζίζκαηα θαη ν κεζαίνο κε ην 

πξόβιεκα. Πξνζπαζνύζα λα  ζπλδπάδσ ηηο θαηαζηάζεηο, ώζηε λα σθεινύληαη όινη. 

Κάπνηα ζηηγκή βέβαηα ε κηθξή κνπ είρε παξαπνλεζεί όηη θξνληίδσ ην παηδί κε ην 

πξόβιεκα πεξηζζόηεξν, αιιά ηεο εμήγεζα ηελ θαηάζηαζε θαη δελ μαλαείπε ηίπνηα».(Γ2) 

«ίγνπξα αθηέξσζα πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνλ δεύηεξν γην κνπ, αιιά δελ πηζηεύσ 

όηη παξακέιεζα ηα ππόινηπα παηδηά κνπ. Ζ κηθξή κνπ παξαπνληόηαλ κέρξη πξηλ ιίγα 

ρξόληα, αιιά ηεο εμεγνύζα όηη δελ ην θάλσ επεηδή ηνλ αγαπάσ πεξηζζόηεξν, αιιά 

επεηδή έρεη πξόβιεκα». (Γ4) 

«Γελ λνκίδσ όηη ηνλ παξακέιεζα, ζίγνπξα έδσζα παξαπάλσ ρξόλν ζηνλ κηθξό 

αιιά πηζηεύσ όηη κε θαηαιάβαηλε. Μέζα ηνπ ίζσο θαη λα ην έλησζε όηη ηνλ 

παξακεινύζα, αιά πνηέ δελ κνπ ην έρεη πεη.  Πξνζπαζνύζα  λα κελ ηνλ αθήλσ ζε 

δεύηεξε κνίξα, αλ κνπ θάλεη θάπνην παξάπνλν αξγόηεξα, δελ μέξσ…». (Γ6) 

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ κεηέξσλ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά, ζχκθσλα κε ηηο 

αθεγήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ. Οη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο, δελ ηνπο 

επέηξεςαλ λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη λα πεξλνχλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειαλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζεηήο 

νηθνγέλεηαο, άιιαμε αθφκα θαη ν ηφπνο θαηνηθίαο πξνο φθεινο ηεο θφξεο ηνπο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο φκσο δελ ηνπο ελφριεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απφθηεζε ηνπ 

παηδηνχ ήηαλ επηινγή ηνπο.  

«Φπζηθά επεξεάζηεθε πνιύ. Γελ κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ ζέιεηο θαη λα 

αθήζεηο ην παηδί κόλν ηνπ. Νηαληά δελ κπνξνύζα λα έρσ ζπλέρεηα ιόγσ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη ηεο πεξηνρήο θαη δελ γηλόηαλ λα έρσ ηε γηαγηά ζπλέρεηα δεκέλε ζην 

παινύθη. ια επεξεάδνληαη, ηα πάληα». (Γ2) 

«Δλλνείηαη … Πεξηζζόηεξν αζρνιείζαη κε ην παηδί θαη αθήλεηο ηνλ εαπηό ζνπ… 

Δίζαη ζπλέρεηα από πίζσ ηνπ. Κόπεθαλ νη επηζθέςεηο, ε θνηλσληθή καο δσή. Αλ είζαη 

θαη θνξηηζκέλε δελ έρεηο όξεμε γηα ηίπνηα». (Γ3) 

«ίγνπξα… Γελ κπνξείο λα παο εθεί πνπ ζέιεηο, ηελ ώξα πνπ ζέιεηο, γηα όπνην 

ιόγν ζέιεηο. ηαλ ήηαλ πην κηθξόο κπνξνύζα λα ηνλ αθήζσ θαη ιίγν ζηε κάλα κνπ. 

Πιένλ όκσο δελ κπνξεί λα ηνλ θνπκαληάξεη, εηδηθά από ηελ επηιεπηηθή θξίζε θαη κεηά. 

Φνβάκαη λα ηεο ηνλ αθήζσ». (Γ4) 

«Πάξα πνιύ. Τπάξρνπλ θαη θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, είλαη αξθεηά απξόβιεπηε… 

ηαλ ηειείσζε ην δεκνηηθό θύγακε από ηελ Αζήλα θαη ήξζακε εδώ γηα λα είλαη πην 
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ήξεκε. ηελ Αζήλα ηόηε είρε πνιιή βαβνύξα γηαηί γίλνληαλ ηα έξγα γηα ηνπο 

Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Ο ζύδπγνο αθόκα θαη ζήκεξα πνπ δνπιεύεη ζπλερίδεη λα 

πεγαηλνέξρεηαη. Πεξηνξίζηεθαλ νη έμνδνί καο γεληθόηεξα, αιιά δελ ζηακάηεζαλ». (Γ5) 

«Δ λαη επεξεάζηεθε, είλαη ινγηθό». (Γ6) 

Κάπνηεο απφ ηηο ζπλεληεπμηαδφκελεο αλαγθάζηεθαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, γηα λα είλαη ζπλερψο δίπια ζην παηδί ηνπο θαη λα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ. ηε κηα πεξίπησζε θαίλεηαη φηη ε απψιεηα ησλ ελ δπλάκεη εζφδσλ απφ 

ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο, δεκηνπξγεί γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ζηελ 

νηθνγέλεηα. 

«Ήκνπλ έκπνξνο ξνύρσλ θαη ιόγσ ηεο δνπιεηάο, ήκνπλ ζπλέρεηα ζηελ αγνξά. 

Έθαλα ηαμίδηα, επηδείμεηο κόδαο ζε μελνδνρεία, ήκνπλ πνιύ θνηλσληθή. Από όηαλ 

πήξακε ην παηδί όια απηά ζηακάηεζαλ. Κνπξάζηεθα θαη κε ηηο απνζηάζεηο πνπ έπξεπε 

λα θάλνπκε θαη κε ηηο επζύλεο θαη έθιεηζα ην καγαδί».(Γ5) 

«Γελ κπνξνύζα λα δνπιέςσ θάπνπ κόληκα, λα αλαιάβσ επζύλεο, λα έρσ 

δέζκεπζε. Μόλν ζε επθαηξηαθέο δνπιεηέο. ίγνπξα καο επεξέαζε νηθνλνκηθά, βέβαηα 

ζπλέρεηα πηεζκέλνη είκαζηε. Αλ κπνξνύζα λα δνπιεύσ θαη εγώ ηα πξάγκαηα ίζσο λα 

ήηαλ θαιύηεξα. Θα είρα έζησ έλα ραξηδηιίθη γηα ηα πξνζσπηθά κνπ έμνδα, ηα ηζηγάξα 

κνπ. Σώξα δελ γίλεηαη, δελ κπνξώ, νύηε κία επίζθεςε δελ κπνξώ λα πάσ». (Γ4) 

Οη ππφινηπεο κεηέξεο ηνπ δείγκαηνο ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά, παξά 

ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. εκαληηθή βνήζεηα γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηφ, 

ηνπο παξείρε ην ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (γηαγηά ηνπ παηδηνχ). Φαίλεηαη φηη 

θάπνηεο απφ απηέο αηζζάλνληαη ηχςεηο, θαζψο πηζηεχνπλ φηη δελ αθνζηψζεθαλ ζηα 

παηδηά ηνπο. Σνλίδνπλ φκσο, φηη δελ είραλ άιιε επηινγή, γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο. 

«Ζ δνπιεηά κνπ δελ επεξεάζηεθε, γηαηί εξγαδόκνπλ ζην ζπίηη. Έθαλα 

επηδηνξζώζεηο ξνύρσλ. Ενύζε ηόηε θαη ε κεηέξα κνπ θαη κε βνεζνύζε πνιύ. Έρσ 

πνιιέο ηύςεηο  γηαηί ίζσο λα κελ ην θνίηαμα όζν έπξεπε θαη θνίηαμα πεξηζζόηεξν ηε 

δνπιεηά. Αλ ην θξόληηδα πεξηζζόηεξν ίζσο λα πήγαλε θαιύηεξα». (Γ1) 

«Γελ ζηακάηεζα λα δνπιεύσ, είρα βγάιεη ην εμαηάμην γπκλάζην θαη ήκνπλ 

εξγάηξηα ζε έλα εξγνζηάζην. ηαλ ζπκπιήξσζα ηα ειάρηζηα έλζεκα βγήθα ζηελ 

ζύληαμε γηα λα πξνζέρσ ηα παηδηά. ζν ήηαλ πην λέα ε κεηέξα κνπ κε βνεζνύζε, κεηά 

έπξεπε λα είκαη δίπια ηνπο». (Γ3) 

«Σε δνπιεηά δελ ηελ άθεζα, δελ είρα ηε πνιπηέιεηα λα κε δνπιεύσ… Πιένλ δελ 

ππάξρνπλ ηόζεο δνπιεηέο. Γεληθόηεξα δελ είρα ρξόλν. ζν κπνξνύζα βνεζνύζα ην 



82 
 

παηδί, είρε βειηίσζε όηαλ ήκνπλ καδί ηνπ. Αηζζάλνκαη θάπσο πνπ δελ ήκνπλ 

πεξηζζόηεξν καδί  ηνπ αιιά δελ κπνξνύζα λα θάλσ αιιηώο». (Γ6) 

Ζ ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ επεξεάζηεθε αξλεηηθά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. 

Φαίλεηαη φκσο φηη θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα εμνκαιχλζεθαλ ζηαδηαθά, κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

«Ο γάκνο καο επεξεάζηεθε. Μεηά είρα δνζεί ζην παηδί νινθιεξσηηθά, ηνπ είρα 

αθνζησζεί. Γελ έλησζα γπλαίθα ζσζηή, δελ ππήξρα γηα ηίπνηα άιιν κόλν γηα ην παηδί, 

δελ κε έλνηαδε ηίπνηα άιιν». (Γ1) 

«Ζ ζρέζε καο επεξεάζηεθε ζηελ αξρή, κεηά ην ζπλεζίζακε. Πεο ην ξνπηίλα, πεο 

ην όπσο ζέιεηο». (Γ4) 

«Γελ είρα ρξόλν κε ηνλ άληξα κνπ, κόλν ζηε δνπιεηά βιεπόκαζηαλ. Ζ ζρέζε 

καο, εληάμεη ινγηθό είλαη λα επεξεάδεηαη όηαλ έρεηο παηδί κε πξόβιεκα. Δδώ θάηη 

άζρεην έρεηο θαη πάιη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ ζύδπγν, πόζν κάιινλ όηαλ ππάξρεη 

ηόζν κεγάιν πξόβιεκα». (Γ6) 

Άμην εηδηθήο αλαθνξάο είλαη φηη έλα απφ ηα δεπγάξηα έθζαζε ζε δηαδχγην, 

θάπνηα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ κεηέξα ζπζρεηίδεη 

άκεζα ηελ εμέιημε απηή κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηεο, επηθαινχκελε ηα ιφγηα 

ηνπ παηέξα. 

«Δπεξεάζηεθε θαη ν γάκνο καο… Σνπ παηέξα ηνπ, ηνπ ήξζε πην βαξύ. Γελ 

κπνξείο λα είζαη όπσο είζαη όηαλ έρεηο έλα θπζηνινγηθό παηδί. Κνηκόκνπλ καδί κε ην 

παηδί ηα βξάδηα γηαηί είρε εκκνλή κε ην καμηιάξη κνπ. πνηε ηνλ έπαηξλε ν ύπλνο 

γπξλνύζα ζην θξεβάηη. πνηε μππλνύζε πάιη ηα ίδηα. Με ηνλ παηέξα ηνπ έρνπκε 

ρσξίζεη… ηαλ θηάλεηο ζην ρσξηζκό πνπ ιεο θάπνηεο θνπβέληεο, κνπ είπε όηη έπξεπε 

λα είρε θύγεη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ. Πηζηεύσ όηη απηό δείρλεη ηελ θαηάζηαζε». 

(Γ2) 

Τπήξμαλ θαη δεπγάξηα πνπ ηφληζαλ φηη δελ επεξεάζηεθε ν γάκνο ηνπο. 

Μάιηζηα ε ζεηή κεηέξα ηνπ θνξηηζηνχ αλέθεξε φηη ε ζρέζε κε ην ζχδπγν ηεο, ήηαλ 

αθφκα θαιχηεξε θαη απφ πξηλ. Σέινο, ν παηέξαο πνπ ζπκκεηείρε ελ κέξεη ζηελ 

έξεπλα, δήισζε φηη ζα ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ «ιηπνηάθηε», εάλ εγθαηέιεηπε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. 

Με ην ζύδπγν ήκαζηαλ πνιύ θαιύηεξα θαη από πξηλ. Δίκαζηε πνιύ αγαπεκέλνη, 

δελ καο επεξέαζε, πηζηεύσ καο έδεζε πεξηζζόηεξν. Δληάμεη έρνπκε ηηο εθξήμεηο καο 

όπσο όια ηα δεπγάξηα, αιιά κεηά εξεκνύκε». (Γ5) 
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«Ο γάκνο καο δελ επεξεάζηεθε, δελ απνκαθξπλζήθακε πνηέ, νύηε θαλ. 

Ήκαζηαλ αθνζησκέλνη ζηα παηδηά, δνύζακε κόλν γηα ηα παηδηά καο». (Γ3) 

«Γελ κε επεξέαζε απέλαληη ζηε γπλαίθα κνπ, όπσο θάλνπλ άιινη πνπ θεύγνπλ. 

Αλ έθεπγα ζα ήκνπλ ιηπνηάθηεο». (Γ3 Παηέξαο) 

Φαίλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ήηαλ ζρεηηθά άληζε. Οη κεηέξεο αζρνινχληαλ κε ην παηδί πεξηζζφηεξν 

απφ φηη νη παηέξεο, νη νπνίνη θξφληηδαλ θπξίσο γηα ηηο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ παηδηψλ. Κάπνηεο θνξέο ζεκαληηθή βνήζεηα πξνζέθεξαλ θαη ηα ππφινηπα παηδηά 

ηνπο. 

«Κπξίσο κόλε κνπ θξόληηδα ην παηδί θαη έθαλα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Ο 

άληξαο κνπ ηνλ έβγαδε βόιηεο ην βξάδπ πεξηζζόηεξν, όρη ηελ ππόινηπε κέξα, δνύιεπε 

θηόιαο». (Γ1) 

«Οη ζρέζεηο ηνπο είλαη θαιέο. Σνλ θξνληίδνπλ ηα αδέξθηα ηνπ, ηνλ   

πξνζέρνπλ». (Γ2) 

«Σνλ έβγαδα ζπλέρεηα βόιηεο, ηνλ πήγαηλα γηα κπάλην, ηνλ έπαηξλα θνληά κνπ, 

γηαηί έπαηξλε θαη ράπηα θαη πξέπεη λα ηνλ πξνζέρσ». (Γ3 Παηέξαο) 

«Ο άληξαο κνπ κνηξάδεηαη ηηο επζύλεο ηνπ ζπηηηνύ, αιιά όρη ηόζν ηηο πξαθηηθέο 

δνπιεηέο ζρεηηθά κε ην παηδί θαη γεληθόηεξα. Σα παηδηά βνεζάλε, όηαλ ππάξρεη κεγάιε 

αλάγθε ηνλ θξαηάλε θηόιαο. Ηθαλνπνηεκέλε δελ είκαη από ηελ θαηαλνκή ησλ δνπιεηώλ, 

αιιά δελ γίλεηαη αιιηώο. Ο άληξαο κνπ δνπιεύεη πνιύ». (Γ4) 

«Καη ν γηνο κνπ ν κεγάινο βνεζάεη θαη θξνληίδεη πνιύ ηνλ αδεξθό ηνπ. Δίλαη πνιύ 

θαιόο καδί ηνπ». (Γ6) 

 

 

4.7. Ζ αληίδξαζε ηνπ θνηλσληθνύ πεξίγπξνπ ηεο νηθνγέλεηαο 

 

 Οη αληηδξάζεηο ηνπ επξχηεξνπ ζπγγεληθνχ θαη θηιηθνχ θχθινπ ηεο νηθνγέλεηαο 

ζην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ πνηθίινπλ. Κάπνηεο κεηέξεο αλαθέξνπλ φηη νη ζπγγελείο 

ηνπο, ηηο ππνζηήξηδαλ ζε δηάθνξα θαζεκεξηλά ζέκαηα, θπξίσο σο πξνο ηε θχιαμε ηνπ 

παηδηνχ. 

«Ζ λύθε κνπ ηνλ θξάηαγε θηόιαο ιίγν αλ είρα θάπνηα δνπιεηά, κε βνεζνύζε. 

Καιή ήηαλ ε ζηάζε ηνπο». (Γ1) 

«Σνλ αγαπάλε γεληθόηεξα θαη δώξα ηνπ θάλνπλ ζηηο γηνξηέο, αιιά θαη εγώ δελ 

έρσ επηβαξύλεη πνηέ θαλέλαλ. Δληάμεη λα δεηήζσ λα ηνλ θξαηήζνπλ γηα κηα ώξα λα 
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πάσ λα θάλσ κηα δνπιεηά λαη, αιιά όρη παξαπάλσ… Γελ μέξσ ίζσο λα θνβνύληαη κε 

ζπκβεί νηηδήπνηε. Ηδίσο ε αδεξθή κνπ ηνλ αγαπάεη πάξα πνιύ, ν αδεξθόο κνπ εληάμεη 

άληξαο είλαη έρεη ηα δηθά ηνπ λα αζρνιείηαη. Δίκαζηε δεκέλε νηθνγέλεηα γεληθόηεξα θαη 

έλησζα πάξα πνιύ ζπκπαξάζηαζε, βνεζάκε ν έλαο ηνλ άιιν». (Γ3) 

Απφ άιιεο αθεγήζεηο θαίλεηαη φηη δελ είραλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ 

ζπγγεληθφ ηνπο θχθιν. 

 «Γελ ζα έιεγα όηη έλησζα ζπκπαξάζηαζε, αιιά γεληθόηεξα όρη κόλν γηα ην 

παηδί. Γελ κπνξεί θαη λα κε βνεζήζεη θαλείο πξαθηηθά, κόλν κε ηελ αδεξθή κνπ κηιάκε 

αιιά έρεη θαη απηή ηηο δνπιεηέο ηεο. Μόλε κνπ πξνζπαζώ…». (Γ4) 

«Δληάμεη από ηνπο ζπγγελείο άιινη ην δέρηεθαλ θαη άιινη όρη… Κάπνηνη είπαλ 

ηνπο θαθόκνηξνπο ηη έπαζαλ, θάπνηνη άιινη είπαλ ζπκβαίλεη. πκπαξάζηαζε ππήξμε 

από ηε κεξηά ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα κνπ, ηα πεζεξηθά κνπ ήηαλ ζε άιιε πόιε θαη 

δελ γηλόηαλ λα βνεζήζνπλ… Δληάμεη όρη δελ ζα ην έιεγα γεληθόηεξα όηη είρα κεγάιε 

ζπκπαξάζηαζε». (Γ2) 

Ζ αληηκεηψπηζε απφ ηνλ θηιηθφ ηνπο θχθιν ήηαλ γηα θάπνηεο νπδέηεξε.  

«Οη γλσζηνί-θίινη εληάμεη δελ άιιαμαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο». (Γ1) 

«Γελ θάζηζα λα εμεγήζσ ζην ρσξηό πνιιά πξάγκαηα, νύηε ζηε κεηέξα κνπ. Γελ 

ζα θαηαιάβαηλε νύησο ε άιισο, γεληθόηεξα δελ ην ζπδεηάσ πνιύ. Δθηόο από ηελ 

αδεξθή κνπ θαη κηα θίιε κνπ δελ ην έρσ ζπδεηήζεη κε θαλέλαλ άιιν… Ξέξνπλ πάλσ 

θάησ ηε δηάγλσζε πνπ έρεη βγεη, δελ έρσ πνιιέο ζρέζεηο θαη δελ ζπδεηάσ θαζόινπ γηα 

ην ζέκα ηνπ παηδηνύ». 

Γηα ηε κεηέξα ηνπ πηνζεηεκέλνπ θνξηηζηνχ, ε αληηκεηψπηζε ησλ θίισλ ηνπο 

ήηαλ πνιχ ζεηηθή. πσο αλέθεξε ηνπο είδαλ κε δηαθνξεηηθφ βιέκκα κεηά ηελ 

πηνζεζία ηνπ παηδηνχ. Ζ ζπκπαξάζηαζε πνπ έλησζε ήηαλ θπξίσο ζε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν, αθνχ φινη αληηκεηψπηδαλ ζεηηθά ην παηδί, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο.  

«Οη γύξσ καο ηελ αγθάιηαζαλ θαη εκάο καο είδαλ κε άιια κάηηα, δελ ην 

πίζηεπαλ απηό πνπ θάλακε. Δπεηδή είλαη πνιύ γιπθό παηδί, ηνπο έρεη θεξδίζεη, ηεο 

εθηππώλνπλ θαη δσγξαθηέο πνπ ηεο αξέζνπλ. Πξνηεξαηόηεηα γηα όινπο είλαη ην θνξίηζη. 

Θπκάκαη κηα θνξά πνπ αλέβαζε 41 ππξεηό θαη έπξεπε λα ηελ πάσ ζην λνζνθνκείν, 

ήξζε καδί κνπ κηα γεηηόληζζα πνπ ηελ αγαπνύζε θαη κε βνήζεζε πνιύ». Θπκάκαη κηα 

άιιε θηιηθή νηθνγέλεηα κε 4 παηδηά πσο ηεο ζπκπεξηθέξνληαλ. Πξώηα ήηαλ ην θνξίηζη 

θαη κεηά εκείο όηαλ πεγαίλακε ζπίηη ηνπο… Σελ πξόζεραλ πνιύ θαη ηα παηδηά παξόιν 

πνπ ήηαλ κηθξά, ηεο έδηλαλ ηα παηρλίδηα ηνπο θιπ. Ήηαλ άιιν ην επίπεδν απηώλ ησλ 

γνλέσλ όκσο, είραλ ζπνπδάζεη «Ηζηνξία ηεο Σέρλεο», είραλ άιιε θνπιηνύξα. Καη εκάο 
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καο έιεγαλ όηη είλαη ηπρεξνί πνπ καο γλώξηζαλ, απηνί νη άλζξσπνη πηζηεύσ όηη ζα 

έθαλαλ ην ίδην πξάγκα κε εκάο αλ ήηαλ ζηε ζέζε καο». (Γ5) 

Αληίζεηα, ηδηαίηεξα αξλεηηθή εκπεηξία είρε κηα κεηέξα απφ άηνκν ηνπ θηιηθνχ 

ηεο θχθινπ, ε νπνία ηελ επηβάξπλε ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθά. 

«Από ηνπο θίινπο ζπκάκαη κηα θνξά πνπ είρακε πάεη ζε κηα κεγάιε γηνξηή-

είραλ θέξεη θαη νξρήζηξα θαη εγώ ήκνπλ ζπλέρεηα πίζσ από ην παηδί πνπ έηξερε 

ζπλέρεηα πάλσ θάησ θαη ηνλ πξόζερα. Ήηαλ κηα -κπνξεί λα ην είπε θαη γηα αζηείν αιιά 

εκέλα κε πείξαμε, κε πιήγσζε πνιύ θαη κνπ είπε «πξέπεη λα ην παξαδερηείο έρεηο έλα 

θνπδνπιό παηδί, έηζη είλαη θάηζε θάησ θαη άζην λα θάλεη όηη ζέιεη». Θα κπνξνύζε λα ην 

πεη δηαθνξεηηθά, π.ρ. ζνπ έηπρε απηό ην πξάγκα, πξέπεη λα θάλεηο ππνκνλή θαη απηό ην 

παηδί ζέιεη αγάπε, δελ θαηαιαβαίλεη ηη θάλεη… Μπνξνύζε λα ην πεη θάπσο αιιηώο». 

(Γ3) 

χκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηεο, απνγνεηεπκέλε θάλεθε κηα κεηέξα απφ ηε 

ζηάζε ηνπ ζπγγεληθνχ, αιιά θαη ηνπ θηιηθνχ ηεο θχθινπ. 

«Κνίηαμε λα δεηο, κόλν ιόγηα είλαη όηαλ ζνπ ιέλε «πσ πσ ε θαεκέλε ηη έπαζε, 

πσο ζα ηα βγάιεη πέξα, ηη ηξαβάεη»… Γελ είρα βνήζεηα, νύηε ζηήξημε από θαλέλαλ. 

Από ηε κηα έιεγα ζα ηα βγάισ πέξα κόλε κνπ, αιιά πόζν πηα όηαλ δελ ζε βνεζάεη 

θαλείο; Οη άιινη δελ ζε βνεζάλε, εηδηθά αλ έρεηο πξόβιεκα ζε θάλνπλ πέξα… αλ λα 

ζνπ ιέλε «βγάι’ηα πέξα κόλε ζνπ». (Γ6) 

Οη εκπεηξίεο ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ηνπο, 

είλαη αλάκεηθηεο. Κάπνηνη θαηαλννχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ελψ θάπνηνη 

άιινη φρη.  

«Σώξα πνπ κεγάισζε, παιηόηεξα δελ ην έθαλε πνιύ απηό, όπνηε βιέπεη παηδηά 

πεγαίλεη θαη ηα πεηξάδεη, ηα ρατδεύεη, ηα γαξγαιάεη θαη ηνπο πηάλεη ηα πόδηα. Άκα δεη 

παηδί έμσ ηξειαίλεηαη, εηδηθά ζηα αγόξηα όρη ζηα θνξίηζηα επηπρώο… Σα παηδάθηα 

θνβνύληαη θαη θιαίλε θαη έρνπκε πξόβιεκα κε ηνπο γνλείο. Σνπο εμεγώ, θάπνηνη ην 

θαηαιαβαίλνπλ, θάπνηνη όρη. Με ζηελαρσξεί πνιύ απηή ε θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα 

ην ζηακαηήζεη, αθόκα θαη κέζα ζηελ εθθιεζία…» (Γ1) 

«Γεληθόηεξα πάλησο δελ καο παξεμεγνύζαλ νη γλσζηνί, καο θαηαιάβαηλαλ… 

Βγαίλακε ζπλέρεηα θαη ζηε γεηηνληά, ζην πάξθν, είρακε θαη κηα θηιηθή νηθνγέλεηα κε 

πνιιά παηδηά θαη πεγαίλακε θαη έπαηδαλ. Καη βόιηεο πνπ θάλακε θαη καο έβιεπαλ, 

ήμεξαλ ην πξόβιεκα,  καο θαηαιάβαηλαλ θαη καο δηθαηνινγνύζαλ». (Γ3) 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηεο ζεηήο κεηέξαο, πνπ αλέθεξε φηη ζην 

παξειζφλ είραλ αληηκεησπίζεη αθφκα θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απέλαληη ζην 
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παηδί ηνπο. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο, ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν νθείιεηαη ηφζν 

ζηελ έιιεηςε παηδείαο ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νηθνγέλεηα, 

φζν θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο. 

«Θπκάκαη πνπ θάπνηνη καο έβιεπαλ ζην δξόκν ή ζηα εζηηαηόξηα θαη άξρηδαλ λα 

ζρνιηάδνπλ θαη λα γειάλε θαη δελ θαίλεηαη πνιύ ην πξόβιεκα ηεο θόξεο καο, πξέπεη λα 

ην παξαηεξήζεηο γηα λα θαηαιάβεηο. Απηά δελ είλαη ζσζηά πξάγκαηα θαη κε 

εθλεπξίδνπλ… Σνπο είρα βάιεη ζηε ζέζε ηνπο ρσξίο λα ηνπο βξίζσ, έζθπςαλ ην θεθάιη 

θαη έθπγαλ. Πηζηεύσ όηη όηαλ θάπνηνο δελ ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ, δελ ζέβεηαη θαη ηνπο 

ππόινηπνπο… Γελ κπνξώ λα πηζηέςσ όηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ έηζη 

απηά ηα παηδηά. Πξνθαλώο είλαη θαη ζέκα παηδείαο, δελ εμεγνύλ θαη ζηα παηδηά ηνπο. 

Φηαίλε θαη ηα ζρνιεία πνπ δελ ηα ελεκεξώλνπλ. Δκείο αληίζεηα κε ηα εγγόληα καο ηνπο 

εμεγήζακε ηελ θαηάζηαζε θαη πξέπεη λα δεηο πσο ηεο ζπκπεξηθέξνληαη… Απηά ηα 

παηδηά όηαλ ζα κεγαιώζνπλ ζα είλαη επαίζζεηα, ζα βνεζάλε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ζα 

θέξνληαη θαιύηεξα, δελ εμεγνύλ όκσο όινη ζηα παηδηά ηνπο». (Γ5) 

 

 

4.8. Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ κεηέξσλ γηα ην παξειζόλ θαη ην κέιινλ 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηέζεθε ζην ηέινο θάζε ζπλέληεπμεο, κε ζθνπφ λα 

απνηππψζεη κε ηνλ πην γιαθπξφ ηξφπν, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ 

κεηέξσλ γηα ηε δσή ηνπο, απφ ηελ απφθηεζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ θαη κεηά. Οη 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζπλνδεχζεθαλ απφ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, πνπ 

θαλεξψλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη κέρξη ζήκεξα, ζε δηάθνξα επίπεδα. 

Σα ιφγηα ηνπο δείρλνπλ ην πφζν επεξέαζε ηε δσή θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ε πάζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ζ ζιίςε, νη ελνρέο, ε απφγλσζε, αιιά θαη ε 

αθνζίσζε ζηα παηδηά ηνπο είλαη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα, πνπ βηψλνπλ. Αξθεηέο 

επίζεο, έξρνληαη αληηκέησπεο κε κηα ζεηξά αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ, ζρεηηθά κε 

ηελ πάζεζε ηνπ παηδηνχ. 

«Σν παξειζόλ κνπ ήηαλ πνιύ δύζθνιν από όηαλ έλησζα ηελ πάζεζε ηνπ 

παηδηνύ, άιιαμε ε ςπρνινγηθή κνπ θαηάζηαζε, έλησζα όηη δελ ππήξρα γηα ηίπνηα άιιν 

πηα, νύηε ζαλ ζύδπγνο, νύηε γηα ην άιιν παηδί… Σν αγαπνύζα αιιά ην παξακέιεζα.  

Γεληθόηεξα δελ έλησζα γπλαίθα ζσζηή». (Γ1) 

«Θα κε θάλεηο ηώξα λα μαλαβάισ ηα θιάκαηα.. νπ θηάλεη κία ιέμε κόλν; 

Αγώλαο…». (πγθίλεζε) (Γ2) 
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«Δληάμεη όζν κεγαιώλεη πέθηεη ςπρνινγηθά ν άλζξσπνο… (πγθίλεζε) 

Θπκάκαη όζα έρσ πεξάζεη θαη πηθξαίλνκαη. Πόζεο θνξέο ην καμηιάξη κνπ δελ έρεη 

ζηεγλώζεη ην βξάδπ από ηα δάθξηα, γηαηί όηαλ πέθηνπκε ζην θξεβάηη καο έξρνληαη όια 

ζην κπαιό θαη ζηελαρσξηόκαζηε… Λέσ θακηά θνξά «γηαηί ζεέ  κνπ, γηαηί ζε εκέλα», 

αιιά κεηά πάιη ιέσ «θαη γηαηί όρη, γηαηί ζε θάπνηνλ άιιν». Από ηε κηα θάλσ ην 

παξάπνλν κνπ δειαδή, από ηελ άιιε ιέσ δόμα ηνλ ζεό». (Γ3) 

«Γηα ην ρζεο… Ση λα ζνπ πσ ηώξα, κνπ είλαη δύζθνιν… Άζε δελ κπνξώ…». 

(πγθίλεζε) (Γ4) 

Ζ αθήγεζε ηεο ζεηήο κεηέξαο δείρλεη φηη, ε ζπλχπαξμε κε ην απηηζηηθφ παηδί 

ηνπο επεξέαζε ζεηηθά θαη θαηάθεξαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, 

ελδπλακψλνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σν δηθαίσκα ηεο επηινγήο έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο. Φαίλεηαη φηη θαη ε ίδηα έξρεηαη 

αληηκέησπε κε κηα ζεηξά αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ, ελψ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ ίδηα απνηειεί ην απηηζηηθφ παηδί. 

«Γηα ηε δσή καο κε ην θνξίηζη… Γίλακε θαιύηεξνη άλζξσπνη, δελ κεηαληώζακε 

θαη ζα ην μαλαθάλακε αλ ήκαζηαλ ζηελ ίδηα ζέζε. Ήηαλ επηινγή καο. Κξαηήζακε ηελ 

νηθνγέλεηα καο ελσκέλε, δεζήθακε πεξηζζόηεξν θαη καο έδσζε δσληάληα απηό ην παηδί, 

μαλαληώζακε… Σν αηζζαλόκαζηε δηθό καο, δελ ην μερσξίδνπκε. (…) Δπίζεο 

ζθέθηνκαη, αθνύ ζηεξήζεθε ηνπο γνλείο ηεο, έπξεπε λα έρεη θαη απηό ην πξόβιεκα; Θα 

κπνξνύζε λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη λα ζπλερίζεη ηε δσή ηεο θαλνληθά… Μεηά όκσο 

ζθέθηνκαη όηη εληάμεη, ππάξρνπλ θαη ρεηξόηεξα… Πάλησο ην θνξίηζη είλαη 

πξνηεξαηόηεηα γηα εκάο, θνηκάκαη- μππλάσ, εθείλε ζθέθηνκαη…».(Γ5) 

 Ζ κεηέξα ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ ηνπ δείγκαηνο ηφληζε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ζην παξειζφλ, θξαηψληαο φκσο πην αηζηφδνμε ζηάζε. 

«Γηα ην ρζεο ζίγνπξα ήηαλ δύζθνια, από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ηέηνην 

πξόβιεκα, αιιά δελ ην βάδνπκε θάησ». (Γ6) 

Σν κέιινλ πξνβιεκαηίδεη ζνβαξά ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηέξσλ, 

δεκηνπξγψληαο ηνπο άγρνο θαη αβεβαηφηεηα. Κάπνηεο ειπίδνπλ φηη ζα αλαιάβνπλ ηελ 

επζχλε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ηα ππφινηπα αδέξθηα, ελψ θάπνηεο άιιεο δελ ζέινπλ 

λα επηβαξχλνπλ ηφζν ηα πγηή παηδηά ηνπο θαη λα βηψζνπλ παξφκνηεο εκπεηξίεο κε ηηο 

δηθέο ηνπο. Αξθεηέο επίζεο, βαζίδνληαη ζην θξάηνο γηα λα θξνληίζεη ηα παηδηά ηνπο, 

κεηά ην ζάλαην ηνπο. 

«Γηα ην αύξην, πηζηεύσ ζηνλ αδεξθό ηνπ όηη ζα ηνλ θξνληίζεη, πνπζελά αιινύ. 

(…) Βέβαηα αλ δελ γίλεη απηό ειπίδσ λα θάλεη θάηη ην θξάηνο». (Γ1) 
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   «Γηα ην κέιινλ ηη λα πσ, δελ μέξσ είλαη αόξαην… αο παξαθαιώ λα θάλνπκε 

θάηη λα μέξσ όηη ζα ην αθήζσ ζε θαιά ρέξηα, γηαηί πηζηεύσ όηη αθόκα θαη λα πεζάλσ, 

δελ ζα εζπράζσ εθεί πνπ ζα είκαη… Να κνπ εμαζθαιίζεη θάπνηνο όηη ζα έρεη αγάπε θαη 

θξνληίδα ην παηδί κνπ. (...) Γελ ζέισ λα επηβαξύλσ ην άιιν κνπ παηδί. Μπνξεί 

αξγόηεξα λα θηηάμεη νηθνγέλεηα. Δληάμεη απηόο κπνξεί λα ην αγαπάεη θαη λα ην ζέιεη, ε 

γπλαίθα ηνπ θαη νη γνλείο ηεο ζα ην ζέινπλ; Καιύηεξα λα είλαη ζε έλα ίδξπκα, ζαλ έλα 

ζπίηη κε ιίγα παηδηά. (…) Κάπνηε ξώηεζα έλα γηαηξό πόζν δνπλ απηά ηα παηδηά θαη κνπ 

είπε όρη όζν ηα ππόινηπα… Μαθάξη λα θιείζσ εγώ ηα κάηηα κνπ πξώηα, όζν δσ ε 

έλλνηα κνπ ζα είλαη απηό ην παηδί». (Γ3) 

«Ση λα πσ δελ ην έρσ ζθεθηεί ην κεηά, δελ ην έρσ ςάμεη, δελ ην μέξσ… ζν 

πεγαίλεη ζην ζρνιείν θαη κεηά αλ κπεη ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο, ζα είκαζηε εληάμεη. 

Μεηά δελ μέξσ πσο ζα εμειηρζεί… Γελ ζέισ λα επηβαξύλσ ηα άιια κνπ παηδηά, λα 

δεζκεπηνύλ θαη λα πεξάζνπλ όηη πεξλάσ εγώ, γηαηί είλαη κεγάιε δέζκεπζε. Ίζσο λα 

έρνπλ κηα επίβιεςε, δειαδή αλ δελ κπεη ζε θάπνην μελώλα θαη είλαη ζην ζπίηη, λα 

βάινπλ λα ηνλ πξνζέρεη κηα γπλαίθα…». (Γ4) 

«Σν κέιινλ καο πξνβιεκαηίδεη πνιύ… Σν έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ηα παηδηά 

καο, έρνπκε απνθαζίζεη όηη ζα είλαη θνληά ηεο. Απηό πνπ ζέινπκε θαη πξνζπαζνύκε 

είλαη λα κελ ηηο επηβαξύλνπκε, ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά… (…) Έρνπκε θαη κηα 

επαθή κε ηνλ θπζηθό ηεο αδεξθό θαη πξνζπαζνύκε λα ηνλ επαηζζεηνπνηήζνπκε γηα ην 

κέιινλ… (…) Γηα ην κέιινλ ζηελαρσξηέκαη θαη ιέσ «ζεέ κνπ άζε κε λα δήζσ όζν 

πεξηζζόηεξν κπνξώ, γηα λα είκαη δίπια ηεο θαη λα ηελ βνεζάσ… (πγθίλεζε) Ξέξσ 

όκσο όηη ζα ηελ θξνληίζνπλ νη θόξεο κνπ, όηαλ ρξεηαζηεί, γηαηί ηελ αγαπάλε». (Γ5) 

Οη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο απφ εθείλεο πνπ πεξηκέλνπλ απφ ηα ππφινηπα παηδηά 

ηνπο λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, θαίλεηαη φηη έρνπλ 

πξνεηνηκάζεη ήδε ην έδαθνο γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, ςπρνινγηθά ή νηθνλνκηθά. 

«(…) Γνύιεπα κηα δσή θαη ηνπ ηα εμαζθάιηζα όια…». (Γ1) 

«(…) Σν έρσ ζπδεηήζεη ήδε κε ηνλ κεγάιν κνπ γην». (Γ4) 

«(…) Να έρεη έλα πνζό ζηελ άθξε δειαδή ην θνξίηζη, έλα δηακέξηζκα θαη κηα 

θνπέια λα ηελ πξνζέρεη. Γελ ζέινπκε λα ηηο θνπξάζνπκε ηηο άιιεο θόξεο καο, αιιά ηνπο 

έρνπκε πεη όηη πξέπεη λα ηελ πξνζέρνπλ». (Γ5) 

 Σελ πην αηζηφδνμε ζηάζε γηα ην κέιινλ, δηαηεξεί ε κεηέξα ηνπ κηθξφηεξνπ 

παηδηνχ ηνπ δείγκαηνο. Ζ βειηίσζε ηνπ παηδηνχ δεκηνπξγεί ειπίδεο, βνεζψληαο ηελ 

νηθνγέλεηα λα αληηκεησπίζεη ην άγρνο ηεο θαη λα ζπκβηβαζηεί κε ηηο φπνηεο δπζθνιίεο 

πξνθχπηνπλ. 
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 «πσο ζνπ είπα γεληθόηεξα είκαη αηζηόδνμε θαη ην παηδί ηα πάεη κηα ραξά κέρξη 

ζηηγκήο… Βειηηώλεηαη ζπλέρεηα θαη πηζηεύσ όηη ζα πάεη αθόκα θαιύηεξα ζην κέιινλ. 

Τπάξρεη άγρνο, αιιά ζπγθξηηηθά κε παιηά είκαζηε αξθεηά θαιύηεξα. Κάλνπκε ππνκνλή 

θαη ην αθήλνπκε ζην ρξόλν, λα δνύκε ηη ζα καο πξνθύςεη». (Γ6) 

 

 

 

2
ΟΣ

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  

ΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΚΑΗ Ο ΒΑΘΜΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΑΠΟ 

ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

 

 Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηηο εκπεηξίεο ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηε θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, φπσο θαη ην βαζκφ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηέο. Σα εξσηήκαηα δηεξεχλεζαλ επίζεο ην βαζκφ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ 

δέρζεθαλ. 

 

 

4.2.1. Ζ θνίηεζε ησλ παηδηώλ ζηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Κάπνηεο απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ δείρλνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

θνίηεζαλ ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ ΚΓΑΤ (ζήκεξα ΚΔΓΓΤ), θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο 

ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ γηα θάζε παηδί. 

«Πήγε ζην Δηδηθό Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ Κόξηλζν κέρξη ηα 14. Ξεθίλεζε 

θαλνληθά θαη θάζηζε δύν ρξόληα παξαπάλσ, ηνπ άξεζε πνιύ.  Έγξαθε, ζπιιάβηδε, ηνλ 

βνεζνύζα θαη εγώ». (Γ1) 

«πδήηεζα κε ηνλ δηεπζπληή θαη κνπ είπε γηα έλα ηκήκα έληαμεο πνπ 

ιεηηνπξγνύζε ζε έλα λεπηαγσγείν ηεο πεξηνρήο γηα παηδηά κε δπζθνιίεο.  Μνπ είπε όκσο 

όηη ζέιακε ραξηί από ηα ΚΓΑΤ γηα λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή. Έθιεηζα ξαληεβνύ ζηα 

ΚΓΑΤ, ρσξίο λα πεξηκέλσ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Σν παηδί κεηά πέξαζε από 

επηηξνπή θαη είπαλ όηη έπξεπε λα πάεη ζην Δηδηθό ρνιείν Κνξίλζνπ». (Γ4) 

Απφ άιιεο καξηπξίεο θαίλεηαη φηη ε πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο έγηλε ζην Γεληθφ Νεπηαγσγείν θαη ζπλερίζηεθε ζην Γεληθφ 
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Γεκνηηθφ ρνιείν. ε κηα πεξίπησζε επίζεο, ην παηδί παξαθνινπζνχζε θαη ηκήκα 

έληαμεο. 

«Πήγε ζε θαλνληθό λεπηαγσγείν… Δμήγεζα ην πξόβιεκα ζηε δαζθάια θαη 

έπαζε έλα ζνθ, ίζσο θαη δηθαηνινγεκέλα. Γελ ππήξρε πξόβιεκα όκσο. πλέρηζε ζην 

θαλνληθό Γεκνηηθό ρνιείν, ην ηειείσζε θαη κεηά πήγε γηα ιίγα ρξόληα ζην Δηδηθό 

Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ Κόξηλζν». (Γ2) 

«Ξεθίλεζε ζην θαλνληθό δεκνηηθό, ζύκθσλα θαη κε ηε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΓΑΤ, 

θαη ηειηθά ην ηειείσζε θαλνληθά, παξαθνινπζώληαο θαη ηκήκα έληαμεο». (Γ5) 

Σν κηθξφηεξν παηδί ηνπ δείγκαηνο, παξαθνινπζεί ηκήκα έληαμεο θαη ζα 

θνηηήζεη ζην Γεληθφ Νεπηαγσγείν γηα δεχηεξε ρξνληά. 

«Θα πάεη ζην λεπηαγσγείν γηα δεύηεξε ρξνληά θαη παξαθνινπζεί ην ηκήκα 

έληαμεο, κεηά από γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΤ». (Γ6)  

 Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε καξηπξία κηαο κεηέξαο δελ είλαη 

μεθάζαξα σο πξνο ην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θνίηεζε ην παηδί ηεο. Τπνζηεξίδεη φηη 

θνίηεζε ζην Γεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν θαη φηη παξαθνινπζνχζε θάπνην είδνο 

ηκήκαηνο έληαμεο. Σελ επνρή εθείλε φκσο, είλαη ακθίβνιε ε ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο/εηδηθψλ ηάμεσλ ζηελ Διιάδα. 

 «Αξρηθά πήγε ζην λεπηαγσγείν, κάζαηλε θαη έιεγε πνηήκαηα. Μεηά πήγε ζην 

γεληθό δεκνηηθό ζρνιείν κέρξη ηελ 5ε-6ε δεκνηηθνύ. Μεηά ζηακάηεζε γηαηί δελ είρε 

πεξηζζόηεξν. Γπκλάζην δελ κπνξνύζε λα πάεη. Έθαλε ιίγε αξηζκεηηθή, πξόζζεζε, 

δηάβαδε θαη έκαζε λα γξάθεη, ιίγα πξάγκαηα, κελ θαληαζηείο. Δίρε έλα πνιύ θαιό 

δάζθαιν πνπ εξρόηαλ από καθξηά. Δίρε έλα ηκήκα κε παηδηά πνπ ήηαλ αδύλαηα ζηα 

καζήκαηα, όπσο ν δηθόο καο θαη ηνπο έθαλε ζαλ ηδηαίηεξα». (Γ3) 

Σν επφκελν βήκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ ήηαλ ην 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ ή άιιν Κέληξν Απνθαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε  

πιιφγνπ Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Α.Μ.Δ.Α. 

«Μεηά πήγε ζε έλα Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ζηελ Πάηξα γηα δύν ρξόληα θαη 

έκελαλ εθεί. Δδώ έξρνληαλ Παξαζθεπή απόγεπκα θαη μαλαέθεπγαλ ηε Γεπηέξα ην 

πξσί… Καη εθεί ηνπ άξεζε πνιύ, αιιηώο δελ ζα ηνλ έζηειλα. Δίρε παξέα θαη άιια 

παηδηά από ηελ πεξηνρή. ηαλ άλνημε ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ζηελ Κνξηλζία, κπήθε 

εθεί θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα». (Γ1) 

«ηαλ έγηλε 14 πήγε ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ζηνλ Ηζζκό. Μεηά ηα 22 κπήθε ζην Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα κε θάπνηα δηαιείκκαηα». 

(Γ2) 
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«Δίρα αθνύζεη γηα ην ΔΔΔΔΚ  όηη κόιηο είρε αλνίμεη θαη ζπλέρηζε εθεί. Μεηά ηα 

22 έθαηζε γηα έλα ρξόλν ζην ζπίηη θαη κεηά κπήθε ζην πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ 

απνθαηάζηαζεο, πνπ ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα». (Γ5) 

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη θάπνηεο απφ ηηο κεηέξεο δελ γλψξηδαλ γηα φιεο ηηο 

ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο. 

«Γελ ήμεξα θαλ όηη ππάξρεη ηέηνην ζρνιείν…». (Γ4) 

«Γελ ήμεξα όηη ππάξρεη θάηη ηέηνην, δελ είκαη θαη από ηελ πεξηνρή». (Γ5) 

Μηα νηθνγέλεηα αληηκεηψπηζε πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

παηδηνχ ηεο ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζεη ζην ζπίηη γηα κεξηθνχο κήλεο. 

Σειηθά ην πξφβιεκα επηιχζεθε κε ηε κεζνιάβεζε γλσζηψλ θαη κε ηελ άζθεζε 

πηέζεσλ. 

«Δηδηθά ζην ΔΔΔΔΚ είρακε πξόβιεκα κε ηε κεηαθίλεζε θαη έθαηζε θάπνηνπο 

κήλεο ζην ζπίηη, επεηδή δελ κπνξνύζε λα πάεη. Πήξα όκσο θάπνηα ηειέθσλα θαη πίεζα 

πάξα πνιύ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηειηθά ην πξόβιεκα ιύζεθε». (Γ4) 

Σα ιφγηα ηεο ζεηήο κεηέξαο δείρλνπλ ηελ αλαζθάιεηα ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θφξεο ηεο απφ ηα ππφινηπα παηδηά, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

«ε γπκλάζην θαλνληθό δελ ηελ έζηεηια γηαηί ήηαλ ιίγν επηθίλδπλν θαη 

θνβόκνπλ ηη ζα αληηκεησπίζεη… Αλ ζα ηελ θνξόηδεπαλ ηα άιια παηδηά ή ζα ηελ 

πείξαδαλ ηα αγόξηα». (Γ5) 

 

 

4.2.2. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ από ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο 

 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνγελεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

πνηθίιεη. Κάπνηεο κεηέξεο δήισζαλ φηη δελ είραλ κεγάιεο απαηηήζεηο απφ ην Δηδηθφ 

ρνιείν γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο ζεσξνχλ φηη δελ είραλ πνιιέο 

δπλαηφηεηεο εμαηηίαο ηεο λφζνπ. Πηζηεχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ φηη 

κπνξνχζαλ θαη θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλεο. Τπνζηήξημαλ επίζεο φηη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

«Δληάμεη δελ κπόξεζαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη πνιύ, όηη κπνξνύζαλ έθαλαλ νη 

άλζξσπνη… (…) ρη δελ έρσ παξάπνλν, δελ κπόξεζε ην παηδί. Μηιάγακε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γεληθόηεξα, καο θαινύζαλ θαη εθδξνκέο είρακε θάλεη, εληάμεη ήηαλ». 

(Γ1) 
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«(…) είδα όηη ηα πξόζεραλ θαη ηα θξόληηδαλ ηα παηδηά εθεί, έθαλαλ όηη 

κπνξνύζαλ. Σνλ έρεη βνεζήζεη ην ζρνιείν, όηη κπνξνύλ θάλνπλ νη άλζξσπνη, δελ 

πεξηκέλσ θαη ζαύκαηα. Σνπ έβαιαλ όξηα πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθό, κνπ είπαλ θαη 

εκέλα πώο λα ηνπ θέξνκαη… Μνπ είπε ε δαζθάια όηη ηνλ είρα θαθνκάζεη, όηη είλαη 

ιάζνο λα ππνθύπησ ζπλέρεηα θαη λα ηνπ θάλσ όιεο ηηο ράξεο γηαηί κεηά ην 

εθκεηαιιεύεηαη. Μνπ είρε πεη όηη ίζσο λα ππνθέξσ γηα ιίγν θαηξό κέρξη λα κάζεη, αιιά 

κεηά ζα ήηαλ όια θαιύηεξα. Δπίζεο πιένλ κπνξεί λα δσγξαθίζεη κέζα ζην πιαίζην- δελ 

θεύγεη νύηε γξακκή, δελ κπνξεί λα γξάςεη ή λα δηαβάζεη θαλνληθά. Σα ηειεπηαία ρξόληα 

έθαλαλ θαη ινγνζεξαπεία. ην δεκνηηθό κπνξνύζα λα πεγαίλσ όπνηε ήζεια, θαζόκνπλ 

ζηα θάγθεια ζηελ πξνζεπρή θαη ξώηαγα ηνπο δάζθαινπο γηα ην παηδί… Τπήξρε θαη κηα 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, πνπ καο θαινύζε κηα θνξά ην κήλα θαη καο ελεκέξσλε». (Γ4) 

 Άιιε κεηέξα αλέθεξε φηη δελ έρεη άπνςε, θαζψο δελ είρε ηδηαίηεξε επαθή κε 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ κεηέξα ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ ηνπ δείγκαηνο ππνζηήξημε 

φηη  δελ κπνξεί λα θξίλεη, θαζψο ην παηδί ηεο δέρεηαη ηαπηφρξνλα ζεξαπείεο θαη απφ 

ηδηψηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δελ ηεο επηηξέπεη λα γλσξίδεη αλ επζχλεηαη ην 

ζρνιείν γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηεο. 

 «Γελ μέξσ, γηαηί δελ είρα ζπρλή επαθή, θαη δελ ήμεξα ηη έθαλαλ… ηαλ 

πήγαηλα έπεθηα ζηηο γηνξηέο. Γελ πξνιάβαηλα κε ηηο δνπιεηέο, δελ έρσ απαηηήζεηο θαη 

γηα πνιιά πξάγκαηα. Μνπ έιεγαλ όηη έρεη κάζεη λα ηξώεη, όηη έθαλε γπκλαζηηθή, δελ 

μέξσ όκσο αλ γίλνληαλ απηά…». (Γ3) 

 «Δπεηδή ην παηδί θάλεη θαη έμσ καζήκαηα δελ κπνξώ λα μέξσ πόζε δνπιεηά 

θάλνπλ εθεί… Δπεηδή είλαη ζην ηκήκα έληαμεο ε δαζθάια ηνπ θάλεη θαη μερσξηζηά 

κάζεκα από ηα ππόινηπα παηδηά. Μνπ έρνπλ δείμεη εξγαζίεο ηνπ θαη κηιάκε θαη κνπ 

ιέλε όηη πάεη θαιά, αιιά δελ μέξσ ηη θάλνπλ αθξηβώο, δελ πήγαηλε θαη θάζε κέξα… 

Πηζηεύσ όηη αζρνινύληαη πάλησο κε ηα παηδηά». (Γ6) 

 Αληίζεηα, κηα κεηέξα αλέθεξε φηη ην παηδί ηεο επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, θαζψο μεθίλεζε λα κηκείηαη ηε 

ζπκπεξηθνξά άιισλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο.  

 «Μεηά ζην εηδηθό Γεκνηηθό δελ είρε θαη θακία βειηίσζε… Άξρηζε λα κηιάεη θαη 

λα θνπληέηαη όπσο άιια εηδηθά παηδηά. Κάλαλε γξαθή, αλάγλσζε, γπκλαζηηθή θαη άιια 

πξάγκαηα, αιιά επεξεαδόηαλ πνιύ από απηά πνπ έβιεπε. Ήηαλ θαη πνιιά ηα παηδηά ζε 

θάζε ηάμε». (Γ2) 

Ζ άπνςε ηεο ελδερνκέλσο λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε γεληθφηεξε πεπνίζεζε 

ηεο, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνλ ίδην 
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ρψξν εθπαίδεπζεο. Θεσξεί φηη φια ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο θαη 

φηη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο ελζσκάησζε ηνπο ζα σζήζεη ηελ θνηλσλία, λα ηα εληάμεη 

γεληθφηεξα ζηνπο θφιπνπο ηεο. Πηζηεχεη επίζεο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα σθειεζνχλ 

φια ηα παηδηά, θαζψο ζα επεξεάδνληαη ζεηηθά κεηαμχ ηνπο.  

«Πηζηεύσ όηη όια ηα παηδηά δελ πξέπεη λα ηα μερσξίδνπκε, θαη απηό ην εηδηθό 

ζρνιείν, εηδηθό ην έλα- εηδηθό ην άιιν πξέπεη λα ζηακαηήζεη, ζεσξώ όηη είλαη ην πην 

εγθιεκαηηθό πνπ ππάξρεη γηαηί ην έδεζα… Γηαηί όηαλ ηα παηδηά δνπλ ζηελ θνηλσλία 

θαλνληθά, έρνπλ λα πάξνπλ θαιά πξάγκαηα. Δζύ πνπ κηιάο θαιά θαη ζα ζε αθνύεη, ζα 

κάζεη θαη απηόο λα κηιάεη θαιά. Δπίζεο όηαλ ζε βιέπεη λα πεξπαηάο θαη λα ζηέθεζαη 

θαιά, ζα θάλεη θαη απηόο ην ίδην. Θα βνεζήζεη θαη ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα λα ηα δεη 

δηαθνξεηηθά, γηαηί είλαη θνκκάηη ηεο…(…) Θεσξώ όηη όια απηά ηα παηδηά ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη ζην ίδην ζρνιείν κε ηα ππόινηπα, κε ηελ παξάιιειε βνήζεηα 

εηδηθώλ, όπσο ηα ηκήκαηα έληαμεο. ηαλ πήγαηλε ην παηδί ζην γεληθό Γεκνηηθό 

παξαθνινπζνύζε θαη απηό ην ηκήκα… Δληάμεη δελ κπνξνύζε λα αθνινπζεί ηνλ ξπζκό 

ησλ ππόινηπσλ παηδηώλ, αιιά πηζηεύσ όηη ε κέξηκλα ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη όηαλ 

ππάξρεη έλα ηέηνην παηδί ζηελ ηάμε, λα κελ ππάξρνπλ άιια 25 παηδηά, γηα λα κπνξεί θαη 

ν δάζθαινο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Να είλαη 15 παηδηά, κελ απνκνλώλνπκε όκσο ηα 

παηδηά κε δπζθνιίεο. Δκέλα ην κέιεκα κνπ πάληα ήηαλ λα είλαη ν δηθόο κνπ ζην 

θαλνληθό ζρνιείν γηα λα επεξεάδεηαη ζεηηθά από ηα ππόινηπα παηδηά». (Γ2) 

Απφ ηελ αθήγεζε ηεο ίδηαο κεηέξαο θαίλνληαη επίζεο θάπνηεο απφ ηηο 

αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηά ηε θνίηεζε παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

ζηα γεληθά ζρνιεία. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηάμε, φπσο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά θάπνησλ άιισλ καζεηψλ απέλαληη ηνπο, είλαη κεξηθέο απφ απηέο. 

Δκθαλήο είλαη επίζεο, ε απνγνήηεπζε θαη ν ζπκφο ηεο απφ ηε ζηάζε ηεο δαζθάιαο, ε 

νπνία δελ επελέβε ζην πεξηζηαηηθφ. 

«(…)Δληάμεη δελ κπνξνύζε λα αθνινπζεί ηνλ ξπζκό ησλ ππόινηπσλ παηδηώλ, 

αιιά πηζηεύσ όηη ε κέξηκλα ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη όηαλ ππάξρεη έλα ηέηνην παηδί 

ζηελ ηάμε, λα κελ ππάξρνπλ άιια 25 παηδηά, γηα λα κπνξεί θαη ν δάζθαινο λα θάλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ. Να είλαη 15 παηδηά, κελ απνκνλώλνπκε όκσο ηα παηδηά κε δπζθνιίεο.(…) 

Γεληθόηεξα ππάξρνπλ παηδηά πνπ είλαη δνπδνύληα θαη πεηξάδνπλ ηα ππόινηπα, ππάξρνπλ 

θαη άιια πνπ ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά- ζσζηά. Απηό ην αληηκεηώπηζα θαη εγώ, θαη 

αθνύ δελ επελέβαηλε ε δαζθάια, αλαγθάζηεθα λα επέκβσ εγώ… Σνλ πεηξάδαλε, ηνπ 

βάδαλε πηλέδεο ζηελ θαξέθια γηα λα ηνπ θεύγεη ην παληειόλη, ηνλ βάδαλε λα νπξεί ζην 

θαιάζη ησλ αρξήζησλ γηα λα γειάλε.. Σα ήμεξε ε δαζθάια, αιιά δελ έθαλε ηίπνηα θαη 
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δελ κνπ είρε πεη ηίπνηα. Μόλε κνπ ηα έκαζα από έλα παηδί πνπ ήηαλ θίινο ηνπ θαη ηνλ 

πξόζερε… Πιήξεο αδηαθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δληάμεη παηδηά είλαη, ηώξα πσο ηνπο ην 

πέξαζε ε δαζθάια ζην ζρνιείν, ηη ηνπο είπαλ νη γνλείο από ην ζπίηη, πσο ζθέθηνληαη ηα 

ίδηα δελ κπνξείο λα μέξεηο… Γελ έπξεπε ε δαζθάια λα ηνπο εμεγήζεη ηη ζπκβαίλεη κε 

απηό ην παηδί; Να ηνπο κηιήζεη, λα επέκβεη; ζν δελ επεκβαίλεηο, ηόζν δηαησλίδεηαη 

θάηη». (Γ2) 

Αξλεηηθή εκπεηξία είρε θαη ε ζεηή κεηέξα ηνπ θνξηηζηνχ, θαηά ηε θνίηεζε ηεο 

ζην Γεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν. Καηά ηα ιεγφκελα ηεο, ε αληηκεηψπηζε ηεο δαζθάιαο 

δελ ήηαλ ε δένπζα, γεγνλφο πνπ ηελ ζηελαρψξεζε αξθεηά θαη ηελ αλάγθαζε λα 

αιιάμεη ζρνιείν. Ζ αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ ηελ επηβάξπλε αθφκα πεξηζζφηεξν, ιφγσ 

θαη ηεο κεγάιεο απφζηαζεο πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλε λα δηαλχεη θαζεκεξηλά. 

«Γπζηπρώο ζην πξώην ζρνιείν πνπ πήγαηλε Γεκνηηθό πέζακε ζε κηα δαζθάια 

πνπ δελ δερόηαλ ηέηνηα παηδηά, ήζειε λα ηε δηώμεη. Γελ ήηαλ ππεξθηλεηηθή, νύηε 

ρηππνύζε άιια παηδηά. Γελ ήζειε λα αζρνιείηαη κε ηελ θόξε καο, έιεγε όηη έπξεπε λα 

αζρνιείηαη κε ηα ππόινηπα παηδηά θαη ηνπο θαιύηεξνπο καζεηέο… Μέρξη θαη ν 

Δπηζεσξεηήο είρε παξέκβεη θαη ηεο έιεγε όηη ν θαιόο δάζθαινο κε ηέηνηα παηδηά δείρλεη 

ηελ αμία ηνπ, αιιά ήηαλ αλέλδνηε. Θπκάκαη κηα κέξα είρα πάεη λα ηελ πάξσ ην 

κεζεκέξη θαη δελ ήηαλ εθεί, ξώηεζα θαη κνπ είπαλ όηη ήηαλ γηα κηζή ώξα ζηελ 

ηνπαιέηα. Έπηαζα ηε δαζθάια θαη ηεο είπα «κα θαιά ιείπεη έλα παηδί ηόζε ώξα θαη δελ 

ελδηαθέξεζηε λα ςάμεηε πνπ είλαη, αλ έπαζε θάηη»; Γελ άμηδε ζαλ δαζθάια θαη κε είρε 

ζηελαρσξήζεη πνιύ… Πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζην παηδί, ηελ 

πήξα αλαγθαζηηθά θαη αιιάμακε ζρνιείν ζε άιιε πεξηνρή, πνπ είρε θαη ηκήκα έληαμεο. 

Έθαλα κεγάιε απόζηαζε θαζεκεξηλά, αιιά δελ είρα άιιε επηινγή». (Γ5) 

ην άιιν Γεκνηηθφ ρνιείν ε εκπεηξία ηεο ήηαλ θαιχηεξε. Σν παηδί 

πξνζαξκφζζεθε νκαιά θαη ε ίδηα εληάρζεθε ζηνλ χιινγν Γνλέσλ, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ηελ απνδνρή πνπ αηζζάλζεθε. 

«ην άιιν ζρνιείν θάζηζε θαλνληθά ζην ζξαλίν, δσγξάθηδε θαη κάιηζηα είρε 

πάξεη θαη βξαβείν γηα ηηο δσγξαθηέο ηεο, ηηο έρσ θξεκάζεη θαη ζηνλ ηνίρν. Έγηλα θαη 

κέινο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ…». (Γ5) 

Ζ αθήγεζε ηεο κεηέξαο ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ ηνπ δείγκαηνο δείρλεη, φηη ε 

θαηάξηηζε ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

απαζρνινχληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο, δελ είλαη δεδνκέλε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

«Πξηλ από δύν ρξόληα μέξσ όηη ζην ηκήκα έληαμεο δελ είραλ θαλ εηδηθή 

παηδαγσγό, είραλ κηα απιή λεπηαγσγό…» (Γ6) 
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ρεηηθά κε ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., νη εκπεηξίεο θάπνησλ 

κεηέξσλ είλαη αξλεηηθέο. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο είλαη ρακειφο θαη ηα 

παξάπνλα ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ην εκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. 

«Γελ αζρνιηόληνπζαλ κε ηα παηδηά, δελ έθαλαλ ην πξόγξακκα πνπ είραλ κέρξη 

πξηλ… Σξεηο θαζεγεηέο γηα θπηνθαιιηέξγεηεο, νύηε έλα καξνύιη θπηεκέλν. Γελ είπα λα 

ζθάβνπλ όια ηα παηδηά, κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε όκσο κπνξνύλ λα βάινπλ έλα 

καξνύιη ζην ρώκα. Ούηε γπκλαζηηθή, νύηε ηίπνηα… Σα άθελαλ ζηελ απιή, ζηνλ ήιην, 

ζην θξύν θαη δελ ηνπο έλνηαδε. Δίρα αθνύζεη θαη από άιινπο γνλείο γηα πεξηζηαηηθά 

βίαο… Γελ μέξσ αλ ηζρύνπλ. Γελ ήζειε λα πάεη κεηά ην παηδί, δελ ζνπ ιέεη ηη γίλεηαη, 

απιά ζνπ ιέεη όηη δελ ζέιεη λα πάεη. Γελ πξόζεραλ νύηε ηα παηδηά κεηαμύ ηνπο… Ήηαλ 

έλα θνξίηζη πνπ ηνλ δάγθσλε ζπλέρεηα, νπόηε ηνπο πήξα ηειέθσλν. Δίπα θπιάμηε ην 

έλα από ηα δύν παηδηά ηνπιάρηζηνλ, δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηό, λα έξρεηαη ζπλέρεηα 

κε δαγθσκαηηέο… (…)Εεηνύζα πόζα ρξόληα λα κνπ δώζνπλ έλα πξόγξακκα λα μέξσ ηη 

θάλνπλε, λα έρσ θαη θάηη λα ζπδεηάσ κε ην παηδί ζην ζπίηη, νύηε ηεηξάδηα καο 

δίλαλε…». (Γ2) 

«Καζόληνπζαλ πεξηζζόηεξν ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηα.. Γελ ηνπο έθαλαλ όια 

απηά πνπ έιεγαλ από όζν μέξσ, κπνξεί θαη λα κελ έθηαηγαλ απηνί, κπνξεί λα κελ είραλ 

πιηθά, πξνζσπηθό, δελ μέξσ… Αθόκα θαη κηα πηζίλα πνπ ππήξρε δελ ιεηηνπξγνύζε, 

νύηε ην εξγαζηήξη θαηαζθεπώλ κε ηνλ πειό ή κε μπιεία». (Γ5) 

Απφ ηελ αθήγεζε ηεο πξψηεο, θαίλεηαη φηη ππήξραλ πξνβιήκαηα θαη ζηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ην πξνζσπηθφ. Ζ θαηάζηαζε απηή ηελ επηβάξπλε ςπρνινγηθά, 

δεκηνπξγψληαο ηεο ζπκφ, απνγνήηεπζε θαη άγρνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 

«Μεηά ζε κηα άιιε επίζθεςε πνπ είρα πάεη ηεο αλέθεξα όηη είρα ρσξίζεη κε ην 

ζύδπγν θαη κνπ είπε, «γηα απηό ηόηε κε πήξαηε ηειέθσλν θαη κνπ θάλαηε 

παξαηήξεζε»… Ση λα ηεο έιεγα; Υάλεηο ηα ιόγηα ζνπ, ππνηίζεηαη όηη απηόο ν άλζξσπνο 

έρεη ζπνπδάζεη θηόιαο. Καιύηεξα λα κηινύζα κε έλα ηνύβιν. Άιιε θνξά είρακε 

πξόβιεκα κε ηε κεηαθίλεζε… Δθείλε ηελ πεξίνδν ηνπ είρε θνιιήζεη θαη έθηπλε 

ζπλέρεηα ζην Σαμί. Μνπ ην είρε πεη ν νδεγόο, αιιά δελ κπνξνύζα λα θάλσ θάηη. Σνπ 

είρα δώζεη ηελ άδεηα λα ηνλ ρεηξηζηεί όκσο κέζα ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα, λα ηνλ 

νξηνζεηήζεη. Με πήξε ε ίδηα ηειέθσλν ηελ ώξα πνπ ήκνπλ ζηε δνπιεηά θαη κνπ είπε 

«ειάηε ζην ζρνιείν, θάηη έγηλε κε ην παηδί». Αλεζύρεζα, ιέσ ηη έπαζε ην παηδί θαη πήγα 

εθεί θαη κε έζηεζαλ ζηνλ ηνίρν. Ήηαλ πνιύ επηθξηηηθέο επεηδή έθηπλε, όηη θηαίσ εγώ, 
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όηη ζπλερίδεη λα θηύλεη, εθηόο ηόπνπ θαη ρξόλνπ… Ση άιιν κπνξνύζα λα θάλσ δειαδή, 

δελ ήμεξαλ ζε ηη ζρνιείν θαη κε ηη παηδηά δνύιεπαλ»; (Γ2) 

Οη ίδηεο κεηέξεο ζεσξνχλ φηη ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. δελ πξνζέθεξε θάηη ζηελ εμέιημε 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ κεηέξα πνπ είλαη πην επηθξηηηθή αλέθεξε, φηη ην θέληξν απηφ δελ 

βνήζεζε ζε θαλέλα επίπεδν φρη κφλν ην παηδί, αιιά θαη νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. 

«Σν Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. γεληθόηεξα δελ βνήζεζε ζε ηίπνηα… Ούηε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

παηδηνύ, νύηε ζηε ςπρνινγία ηεο νηθνγέλεηαο, νύηε ηίπνηα». (Γ2) 

«Δληάμεη θαιά ήηαλ γεληθόηεξα, δελ έκαζε θάηη ηδηαίηεξν όκσο… (… )Γελ 

κπόξεζαλ λα βξνπλ θάηη λα ηεο κάζνπλ λα θάλεη, κηα ηέρλε- ηίπνηα, κόλν 

δσγξαθηθή…» (Γ5) 

Απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο αλαδεηθλχεηαη επίζεο ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή θαη ην 

πψο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο.  

«Από εθεί θαη πέξα άξρηζε ε θαηξαθύια… Πήγακε ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. εθεί ήηαλ ε 

κεγάιε ακαξηία, έρνπκε επζύλε θαη εκείο νη γνλείο όκσο. ζν ππήξρε ζηελ αξρή έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο Γηεπζπληήο ιεηηνπξγνύζαλ όια άςνγα, είρε εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα θαη 

είρε αξθεηέο επαηζζεζίεο… Γνύιεπαλ όινη νη θαζεγεηέο. Θπκάκαη κηα δαζθάια πνπ 

είπε «όηαλ ήξζα ζηελ αξρή θνβήζεθα κε ηα παηδηά, αιιά κεηά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Γηεπζπληή ζπλήζηζα θαη ηα αγάπεζα θαη κε αγάπεζαλ θαη απηά»… Θέισ λα πσ όηη 

κέρξη θαη απηή δνύιεςε δειαδή. Κάλαλε κνπζηθή, εθδειώζεηο, αλάγλσζε, θαηαζθεπέο, 

εθδξνκέο, θπηνθαιιηέξγεηεο πνιιά πξάγκαηα… Τπήξραλ νη δάζθαινη γηα θάζε έλα από 

απηά. ηαλ έθπγε απηόο ν άλζξσπνο άξρηζε ε θαηξαθύια… (…) Δπίζεο κηα θνξά είραλ 

θάλεη θάηη αγώλεο ζηα Μέγαξα, ζε έλα άιιν αληίζηνηρν ζρνιείν … Δγώ θαη άιινη 

γνλείο ζέιακε λα πάκε καδί κε ηα παηδηά γηα ζπκπαξάζηαζε. Τπάξρεη ιεσθνξείν πνπ 

κεηαθέξεη ηα παηδηά, αιιά ν Γηεπζπληήο αξλήζεθε λα καο πάξεη, γηαηί όπσο έιεγε 

ζπλέρεηα «έηζη ιέεη ην γξάκκα ηνπ λόκνπ». Γεθηό, αλ θαη ήηαλ έλαο ππεξήιηθαο γνλέαο 

πνπ δελ είρε απηνθίλεην θαη ήζειε λα πάεη θαη ζα κπνξνύζε λα έθαλε κηα εμαίξεζε. 

Πήγακε ηειηθά κε ην απηνθίλεην καο… Ήηαλ ελαληίνλ καο, αλ κπνξνύζε λα καο βγάιεη 

έμσ από ην γήπεδν ζα ην έθαλε. Σειηθά ν γηνο κνπ πήξε ην ηξίην βξαβείν ζε έλα άζιεκα 

θαη εγώ ράξεθα θαη δεησθξαύγαδα γηα λα ελζαξξύλσ θαη ην παηδί. Γύξηζε ηόηε θαη κε 

θνίηαμε κε έλα βιέκκα ιεο θαη έθαλα θάηη θαθό…» (Γ2) 

«Μεηά ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ππήξρε έλαο θαηαπιεθηηθόο Γηεπζπληήο κε επαηζζεζίεο, 

πνπ ηελ αγθάιηαζε, δπζηπρώο όκσο κεηά από ιίγν θαηξό έθπγε». (Γ5) 
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Σα ιεγφκελα ηεο πην επηθξηηηθήο κεηέξαο, δείρλνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη 

ζηε ζπλεξγαζία γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Αλαθέξζεθε εθηελψο ζε άιιν Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

«Τπάξρνπλ όκσο θαη εμαηξέζεηο… πδεηνύζα κε κηα κεηέξα από ηελ Αζήλα θαη 

αθνύ κνπ είπε όηη είρε αθνύζεη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ εδώ, κεηά κνπ είπε πσο 

ήηαλ ηα πξάγκαηα ζε απηνύο… Δθεί νη γνλείο ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

θαζεγεηώλ θαη είραλ κάιηζηα κέζα ζην ζρνιείν, γξαθείν πιιόγνπ Γνλέσλ πνπ 

θξόληηδαλ νη ίδηνη λα είλαη θάπνηνο εθπξόζσπνο ηνπο εθεί θαζεκεξηλά. Γεληθόηεξα 

ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ νκάδα, όπσο ιεηηνπξγνύζακε θαη εκείο ζηελ αξρή πνπ ππήξρε 

εθείλνο ν πνιύ θαιόο Γηεπζπληήο». (Γ2) 

Κάπνηεο απφ ηηο κεηέξεο αλαθέξζεθαλ ζηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηα Κ.Γ.Α.Τ 

(ζήκεξα Κ.Δ.Γ.Γ.Τ.) θαη θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλεο. 

«Με ηα ΚΓΑΤ πνπ έθαλαλ ηελ αμηνιόγεζε δελ είρα πνιύ επαθή κε ην 

πξνζσπηθό… Άθελα ην παηδί 20 ιεπηά καδί ηνπο γηαηί δελ ζπλεξγαδόηαλ πεξηζζόηεξν 

θαη δελ κηιάγακε πνιύ. Καιά έθαλαλ όκσο θαη πήξαλ απηή ηελ απόθαζε λα πάεη ζην 

εηδηθό, κεηά είδα όηη ηα πξόζεραλ θαη ηα θξόληηδαλ ηα παηδηά εθεί, έθαλαλ όηη 

κπνξνύζαλ». (Γ4) 

«Από ην ΚΔΓΓΤ είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε, είλαη πνιύ θαινί θαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνπέια εηδηθά». (Γ6) 

 Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί αλ θαη δελ ηεθκεξηψλεηαη, φηη νη καξηπξίεο δχν 

κεηέξσλ αθήλνπλ ππφλνηεο γηα βίαηε κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

 «Δίρα αθνύζεη θαη από άιινπο γνλείο γηα πεξηζηαηηθά βίαο… Γελ μέξσ αλ 

ηζρύνπλ». (Γ2) 

«Θπκάκαη κόλν πνπ κνπ έθαλε παξάπνλα όηη έλαο δάζθαινο ηνλ ρηύπεζε, 

επεηδή δελ θαζόηαλ θαιά πνηνο μέξεη; Γελ μέξσ αλ ηζρύεη…» (Γ1) 

 

 

4.2.3. Οη εκπεηξίεο ησλ νηθνγελεηώλ από ηα ηδησηηθά θέληξα απνθαηάζηαζεο 

 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηέξσλ αλέθεξε φηη ην παηδί ηνπο παξαθνινχζεζε 

ζεξαπείεο ζε θάπνην ηδησηηθφ θέληξν. Σα ιφγηα ηεο κεηέξαο ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ 

ηνπ δείγκαηνο δείρλνπλ φηη, θάπνηνη γνλείο ζεσξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ 
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ηνκέα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο πηζηεχνπλ φηη είλαη πνιχ 

πνηνηηθέο. 

«Σνλ πήγα ζε 2 ηδηώηεο, ζπλνιηθά 3-4 ρξόληα. Κάλαλε εξγνζεξαπεία, 

ινγνζεξαπεία θαη δηάθνξα παηρλίδηα. Σνλ πήγαηλα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα». (Γ1) 

«Πήγα θπξίσο ζε ηδησηηθά θέληξα… Δίρα βξεη έλα ζηελ Αζήλα, ζηελ πιαηεία 

Κάληγγνο, (…) Μεηά πήγακε ζε έλα πνιύ θαιό θέληξν αμηνιόγεζεο, πνπ ην είρε έλαο 

γηαηξόο από ην Παίδσλ… Μεηά βξήθα έλα ηδησηηθό θέληξν ινγνζεξαπείαο ζηε 

όισλνο. ηαλ ηνλ πήγαηλα όκσο εθεί έθιαηγε, ηζίξηδε θαη ην θιάκα ηνπ αθνπγόηαλ 

κέρξη ην δξόκν. Όζηεξα πήγακε ζε έλα θέληξν ζην Πεξηζηέξη 1 θνξά / εβδνκάδα, ηνλ 

πήγαηλε ν παηέξαο ηνπ. Απηόο πνπ πξαγκαηηθά καο βνήζεζε όκσο ήηαλ έλαο ηδηώηεο 

ζηελ Κόξηλζν, πνπ παξόιν πνπ νη γηαηξνί ήηαλ ελαληίνλ ηνπ, ήηαλ ν κόλνο πνπ έθαλε 

δνπιεηά κε ην παηδί. ηελ αξρή θαη εθεί ηζίξηδε θαη ήηαλ αξλεηηθόο, αιιά αλ ηνπ αξέζεη 

θάηη ζπλεζίδεη, όπσο έθαλε θαη εθεί». (Γ2) 

«Κάλνπκε ζεξαπείεο ζε ηδησηηθό θέληξν. Έθαλα έξεπλα γηαηί ήζεια λα πάεη ην παηδί 

κνπ θάπνπ θαιύηεξα, λα ην βνεζήζνπλ νη θαιύηεξνη». (Γ6) 

 Μία κφλν απφ ηηο κεηέξεο αλέθεξε φηη φζεο ζπλεδξίεο ινγνζεξαπείαο θαη 

εξγνζεξαπείαο έθαλε ην παηδί ηεο, ήηαλ απνθιεηζηηθά ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο 

ηεο πεξηνρήο, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν χιινγνο Γνλέσλ-Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ 

ΑΜΔΑ. Απφ ηε καξηπξία αθφκα κηαο κεηέξαο, δηαθαίλνληαη ακθηβνιίεο γηα ηελ 

ηέιεζε ησλ ζεξαπεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν Κέληξν. 

 «Γηα εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία θιπ πιήξσλα κέζσ ηνπ ηακείνπ ζην θέληξν 

απνθαηάζηαζεο πνπ πάεη. Βέβαηα δελ μέξσ θαη ακθηβάιισ αλ έθαλε θάηη εθεί…» (Γ3) 

 «Δπίζεο ππνηίζεηαη όηη έθαλε ινγνζεξαπεία ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο πνπ 

πήγαηλε ελδηάκεζα από ην δεκνηηθό θαη ην ΔΔΔΔΚ, δελ μέξσ όκσο αλ κπήθε πνηέ ζην 

πξόγξακκα…» (Γ2) 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο θάπνησλ κεηέξσλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ησλ ηδησηηθψλ θέληξσλ είλαη ρακειφο, θαζψο δελ παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε 

ζηα παηδηά ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ βέβαηα φηη ην πξνζσπηθφ έθαλε φηη κπνξνχζε. 

«Ίδηα ήηαλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηα θέληξα, ηδησηηθά θαη δεκόζηα… Γελ 

είδα ζεκαληηθή βειηίσζε. (…)Με ηελ κηα ςπρνιόγν κηιάγακε θηόιαο, κνπ έιεγε όηη έρεη 

ηθαλόηεηεο, κνπ έδηλε θαη ζπκβνπιέο, δελ έρσ παξάπνλν». (Γ1) 

 «Σνπ έθαλα ινγνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία ζε ηδησηηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο, 

αιιά δελ ηνλ βνήζεζε θαζόινπ, εηδηθά ζηε ινγνζεξαπεία. Από θάπνην ζεκείν θαη κεηά 

είπε ν ινγνζεξαπεπηήο από κόλνο ηνπ λα ζηακαηήζνπκε. Καη ηε κπινύδα ηνπ εγώ ηνλ 
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έκαζα λα ηε θνξάεη. (…)Δληάμεη θαη απηνί όηη κπνξνύζαλ έθαλαλ, κηιάγακε κε ην 

πξνζσπηθό, ππήξρε ζπλεξγαζία. Γελ έθαλα ζπκβνπιεπηηθή γηαηί είρα πξόβιεκα κε ηε 

κεηαθίλεζε». (Γ4) 

 Οη εκπεηξίεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κηαο απφ ηηο κεηέξεο ήηαλ αλάκεηθηεο. Ζ 

πξψηε ηεο επαθή ήηαλ αξλεηηθή, θαζψο δελ βξήθε ηελ αληαπφθξηζε πνπ πεξίκελε. 

«Δίρα βξεη έλα ζηελ Αζήλα, ζηελ πιαηεία Κάληγγνο, πνπ ήηαλ κία θπξία εθεί πνπ όηαλ 

ηεο δήηεζα νδεγίεο, πώο λα ηνλ αληηκεησπίζσ, ηη λα θάλσ γηα λα ηνλ βνεζήζσ, κε 

θνίηαδε απνξεκέλε θαη κνπ απάληεζε: «Ση είλαη απηά πνπ ιέηε; Ση ζπδεηάηε;…» Με 

λεπξίαζε πνιύ ε αληίδξαζή ηεο. Μέρξη θαη ν άληξαο κνπ πνπ δελ άθνπζε ηη ηε ξώηεζα 

κε ξώηαγε αλ ηεο είπα θάηη θαθό». (Γ2) 

ηε ζπλέρεηα φκσο βξήθε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

ρξεηαδφηαλ, απφ άιιν επαγγεικαηία. Φαίλεηαη επίζεο φηη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπ ήηαλ 

αξκνληθή, θαζψο παξαηήξεζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη δερφηαλ 

ζπκβνπιέο σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή ηνπ αληηκεηψπηζε. 

«Σνλ πήγαηλα ζην ζπίηη ηνπ ην πξσί θαη ηνλ έπαηξλα ην απόγεπκα. Έγξαθε θαη 

έθαλε ινγνζεξαπεία. ην ζπίηη ππήξρε θαη έλα θνξηηζάθη ζηε ειηθία ηνπ παηδηνύ πνπ 

ηαίξηαδαλ πνιύ θαη έθαλαλ παξέα. Ήκνπλ πνιύ ραξνύκελε πνπ ην παηδί είρε κία παξέα, 

αθνύ πνηέ δελ είρε άιινπο θίινπο όπσο έρνπλ όια ηα παηδάθηα. Ο ζεξαπεπηήο ηνλ 

έκαζε πσο πεξπαηάκε, πσο θαζόκαζηε, πσο ηξώκε, πσο θνηκόκαζηε. Δλώ δελ 

πεξπάηαγε θαλνληθά ζην δξόκν, κεηά από καζήκαηα πνπ ηνπ έθαλε ζε εμόδνπο 

πεξπάηεζε θαλνληθά. Έκαζε λα βνεζάεη ζην ηξαπέδη, λα θνηκάηαη θαλνληθά ζην θξεβάηη 

ηνπ… Νηώζσ όηη ν ζεξαπεπηήο βνήζεζε θαη κέλα, βειηηώζεθα θαη εγώ... Μνπ έιεγε λα 

ζπκπεξηθέξνκαη ζην παηδί όπσο θαη ζηα άιια παηδηά κνπ, όζν θη αλ δελ κπνξνύζα, ην 

πξνζπαζνύζα. Με ζπκβνύιεπε λα ηνπ ιέσ πάληα ηελ αιήζεηα. Γηα παξάδεηγκα όηαλ ην 

παηδί ζηελ αξρή γθξίληαδε θαη δελ ήζειε λα θαζίζεη εθεί, εγώ ηνπ έιεγα γηα λα 

ζηακαηήζεη όηη ζα έξζσ λα ηνλ πάξσ γξήγνξα. Ο ζεξαπεπηήο κνπ εμήγεζε όηη είλαη 

ιάζνο θαη όηη πξέπεη  πάληα λα ιέσ ηελ αιήζεηα.  Γεληθά απηόο έθαλε θαιή δνπιεηά.(…) 

Μόλν όηη έθαλε ν ζπγθεθξηκέλνο ζεξαπεπηήο είρε αμία…» (Γ2) 

Ζ ζεηή κεηέξα ηνπ θνξηηζηνχ έρεη θπξίσο ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηδηψηεο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηεο είλαη πςειφο. Απφ ηελ 

αθήγεζε ηεο πξνθχπηεη, φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζεξαπεηψλ ηνπ παηδηνχ θαιχπηνληαλ 

κε ίδηα έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο, ιφγσ θπξίσο λνκηθψλ-ηππηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ πηνζεζία. Φαίλεηαη επίζεο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, 
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φπσο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πνπ δέρεηαη, είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο. 

«Ηδησηηθά ήηαλ ηα πεξηζζόηεξα θέληξα… Έθεξλα θαη έλα πνιύ θαιό δάζθαιν 

ζην ζπίηη πνπ ηεο έθαλε καζήκαηα… πσο θαη λα έρεη, επεηδή δελ ηελ είρακε 

πηνζεηήζεη ηππηθά, κέρξη λα γίλεη 18, δελ ηελ είρακε αζθαιηζκέλε ζην όλνκά καο θαη 

αλαγθαζηηθά πιεξώλακε, δελ καο πείξαδε όκσο. (…) Αθόκα θαη ζην θέληξν ςπρηθήο 

πγείαο ζηελ Αζήλα, πνπ έθαλε ινγνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία θιπ πιεξώλακε. (…) 

Γεληθόηεξα πάλησο είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε, καο βνήζεζε πνιύ ν θόζκνο, απηνί πνπ 

πιεξώλακε θπξίσο. Δίρα βξεη θαη κία ςπρνιόγν πνπ δελ ηαίξηαδε πνιύ κε ην παηδί θαη 

δελ ζπλερίζακε πνιύ. Μνπ παξαπνληόηαλ όηη ηεο έβαδε λα θάλνπλ πξάγκαηα γηα κσξά 

θαη δελ ηεο άξεζε. Μεηά βξήθα έλαλ παηδνςπρίαηξν πνπ κε άθελε θαη εκέλα θαη ήκνπλ 

κέζα ζηε ζπλεδξία. πδεηάκε γηα δηάθνξα πξάγκαηα θαζεκεξηλά θαη κνπ δίλεη 

ζπκβνπιέο πώο λα ηελ ρεηξίδνκαη. Δπίζεο ηεο εμεγεί γηα θάπνηα ιάζε πνπ θάλεη, όπσο 

όηαλ πέηαμε έλα παηρλίδη ζην θεθάιη ηνπ εγγνλνύ κνπ. Μαο έρεη δώζεη θαη έλα θάξκαθν 

γηα λα θνηκάηαη πην ήζπρε. Με έρεη βνεζήζεη πνιύ απηόο ν άλζξσπνο».(Γ5) 

Ζ έμηξα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε δελ ηνπο επεξέαζε, θαζψο είραλ ηελ 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ππφινηπσλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αλαθέξζεθε επίζεο ην εκπφδην ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ 

ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά, γηα λα δηεθδηθήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο παξνρέο πνπ 

δηθαηνχληαλ. 

«Βέβαηα κπνξνύζακε λα ηα θαιύςνπκε θαη δελ ζηεξήζακε θάηη από ηα 

ππόινηπα παηδηά καο. Σα απνθαηαζηήζακε όια, δελ ηνπο ζηεξήζακε ηίπνηα. Ήηαλ θαη 

κεγάιε ε δηαδηθαζία θαη ππήξρε πνιύ γξαθεηνθξαηία γηα λα πάξνπκε ηα επηδόκαηα… 

Ήμεξα όηη ζα ηαιαηπσξεζνύκε πνιύ θαη ζθεθηόκνπλ όηη δελ πεηξάδεη από ηε ζηηγκή πνπ 

είρακε ιεθηά… Έιεγα «άζε δελ πεηξάδεη λα ηα πάξνπλ άιια παηδηά πνπ έρνπλ πην 

πνιιή αλάγθε…» (Γ5)  

Κάπνηεο απφ ηηο κεηέξεο αλέθεξαλ φηη αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο, γηα λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ θάιπςε ησλ ζεξαπεηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο. Αλαγθάδνληαη έηζη λα 

κεηψζνπλ ή θαη λα ζηακαηήζνπλ ηηο ζεξαπείεο ηνπ παηδηνχ, γεγνλφο πνπ ηνπο 

δεκηνπξγεί άγρνο θαη πίεζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην κηζφ θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ 

θαιππηφηαλ απφ ην επίδνκα ηεο Πξφλνηαο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έιεμε. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε θαίλεηαη φηη κέξνο ηνπ θφζηνπο θαιχπηεηαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 
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θνξείο, ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δελ είλαη αξθεηφ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη φηη 

επηδεηλψλεη ηελ ήδε επηβαξπκέλε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

«Ξεθηλήζακε κε 4 ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα, ππνιόγηζε 30 επξώ ε ζπλεδξία ζπλ 

ην θόζηνο ησλ νδνηπνξηθώλ. Αλ έβγαηλε 1000 επξώ ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο, ηα 500 

επξώ ηα πιεξώλακε από ην επίδνκα ηεο πξόλνηαο θαη ηα ππόινηπα από ηελ ηζέπε καο. 

Κάπνηα ζηηγκή θόπεθε ην επίδνκα ηεο πξόλνηαο θαη δελ κπνξνύζακε λα πιεξώζνπκε… 

Κάλακε ηα ραξηηά γηα λα πεξάζνπκε από ηελ επηηξνπή, αιιά κέρξη λα γίλνπλ όια απηά 

αλαγθαζηήθακε λα ζηακαηήζνπκε… Γελ κπνξνύζακε λα πιεξώζνπκε θαη ηα 

θξνληηζηήξηα γηα ηα άιια παηδηά θαη ηηο ππόινηπεο αλάγθεο». (Γ4) 

«Γηα λα θαιύπηεηο ην θόζηνο έλα πνζό ην παίξλεηο από ην θξάηνο, ηα ππόινηπα 

πξνζπαζνύκε κόλνη καο. Δηδηθά ηελ εξγνζεξαπεία δελ ηελ θαιύπηεη ζρεδόλ θαζόινπ. 

Πιένλ από δύν εξγνζεξαπείεο θάλνπκε κόλν κία γηαηί δελ κπνξνύκε λα πιεξώζνπκε. 

Γεληθόηεξα είκαη ηθαλνπνηεκέλε από ην θέληξν, όκσο πηεδόκαζηε νηθνλνκηθά όπσο θαη 

όινο ν θόζκνο κε ηελ θξίζε… Πόζν κάιινλ πνπ έρνπκε θαη έλα παηδί κε πξόβιεκα. 

Τπάξρεη άγρνο γεληθόηεξα γηα ην πώο ζα πξνρσξήζεη θαη πσο ζα ηα βγάινπκε 

πέξα».(Γ6) 

 Άιιε κεηέξα πνπ εξγαδφηαλ ζην δεκφζην δήισζε φηη ην θφζηνο ησλ 

ζεξαπεηψλ θαιππηφηαλ εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο κε κηα ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε, πνπ δελ ηνπο δεκηνχξγεζε πνηέ ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Δπίζεο, είλαη 

εκθαλήο ζηα ιφγηα ηεο ε απνγνήηεπζε ηεο, απφ ηελ γεληθφηεξε/ εμέιημε ηνπ παηδηνχ 

ηεο. 

«ρεηηθά κε ην θόζηνο ησλ εξγνζεξαπεηώλ, ινγνζεξαπεηώλ, θαιππηόηαλ εμ’ 

νινθιήξνπ από ην δεκόζην. Σα ρξήκαηα θαζπζηεξνύζαλ έσο θαη 1 ρξόλν αιιά ηα 

παίξλακε κεηά. Ζ επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην ζπίηη ήηαλ κηθξή. Σίπνηα από 

απηά ηα ιεθηά δελ έπηαζε ηόπν, νύηε ηα ΔΔΔΔΚ, νύηε ηα ηδησηηθά…» (Γ2) 

Σα ιφγηα θάπνησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ δείρλνπλ φηη, ζπρλά δελ ππήξρε 

ελεκέξσζε γηα ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ησλ πξνβιεπφκελσλ παξνρψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ. 

«Πιήξσλα κόλε κνπ γηαηί δελ γλώξηδα όηη ηα έμνδα θαιύπηνληαλ από ην 

θξάηνο. ηαλ αξγόηεξα ηνλ έζηεηια ζην εηδηθό ζρνιείν, κία δαζθάια κνπ είπε όηη 

ππάξρνπλ επηδόκαηα πνπ θαιύπηνπλ όια απηά. Γελ ππήξρε ελεκέξσζε, δελ ήμεξα… Σα 

ηδησηηθά θέληξα δελ κνπ είραλ πεη ηίπνηα». (Γ1) 

«Κάπνηα ζηηγκή από ηα 14 θαη κεηά καο είπε κία θνηλσληθή ιεηηνπξγόο γηα ην 

επίδνκα πνπ ζα κπνξνύζε λα παίξλεη, πνπ ην βγάιακε ηειηθά… Ήηαλ πεξίπνπ 100.000 
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δξαρκέο ην κήλα. ηαλ έγηλε 18 βέβαηα ζηακάηεζε πάιη θαη έπξεπε λα πεξάζεη από 

επηηξνπή». (Γ5) 

Αξθεηέο απφ ηηο κεηέξεο θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, πνπ 

επηζθέπηνληαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη. 

«Αξγόηεξα εξρόηαλ δαζθάια ζην ζπίηη θαη ηνπ έθαλε καζήκαηα θαη ζπληεξνύζε 

όια απηά πνπ είρε κάζεη κε ηνλ πξνεγνύκελν ζεξαπεπηή». (Γ2) 

«ηαλ ήηαλ κηθξά είρα πάξεη κία πνιύ θαιή δαζθάια ζην ζπίηη θαη γηα ηα δύν 

ηα παηδηά… Απηή ηνλ έκαζε λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. Σνπ έθαλε 1 ώξα ηελ εκέξα 

κάζεκα». (Γ3) 

«Έθεξλα θαη έλα πνιύ θαιό δάζθαιν ζην ζπίηη πνπ ηεο έθαλε καζήκαηα…» (Γ5) 

 

 

4.2.4. Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ από ηελ εθπαίδεπζε  

 

Απφ ηηο καξηπξίεο ησλ κεηέξσλ θαίλεηαη φηη πνιιέο αλέκελαλ λα κάζεη ην 

παηδί ηνπο λα απηνεμππεξεηείηαη θαη λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Κάπνηεο καξηπξίεο 

φκσο, δείρλνπλ αθφκα θαη νπηνπηθέο πξνζδνθίεο, ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

λφζνπ.  

«Δληάμεη δελ έρσ γηα πνιιά πξάγκαηα απαίηεζε… Να κάζεη λα επηβηώλεη κόλνο 

ηνπ, λα θξνληίδεη ηνλ εαπηό ηνπ. Να κε θνβάκαη λα ηνπ πσ «Πήγαηλε πάξε κία 

ζνθνιάηα ζην πεξίπηεξν», λα κάζεη λα δέλεη ηα θνξδόληα ηνπ, λα κηιήζεη – λα ηα βγάιεη 

από κέζα ηνπ». (Γ3) 

«Να κάζεη λα απηνεμππεξεηείηαη θαη λα έρεη θάπνηα όξηα». (Γ4) 

 Κάπνηεο άιιεο δήισζαλ φηη πεξίκελαλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζαηλαλ κία ηέρλε, 

γηα λα πεξλάλε ην ρξφλν ηνπο δεκηνπξγηθά ή αθφκα θαη γηα λα ηελ αζθνχζαλ ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Χζηφζν θαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελα ηεο κηαο, φηη πηζηεχεη πσο 

απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζηηο ππάξρνπζεο Γνκέο ηεο επαξρίαο.  

«Θα ήζεια λα κάζαηλε κία ηέρλε, ίζσο αλ κάζαηλε θάηη από κηθξόο λα 

κπνξνύζε λα έθαλε θαη θάηη επαγγεικαηηθά. Θα ηνλ βνεζνύζε πνιύ θαη λα αλνηρηεί. 

Σνπ άξεζε πνιύ λα καζηνξεύεη, έπηαλαλ θαη ηα ρέξηα ηνπ… Θπκάκαη όηαλ ήηαλ 6 

ρξνλώλ είρε ραιάζεη ην ηειέθσλν  θαη όηαλ ηνπ έθαλα παξαηήξεζε ην έθηηαμε κόλνο 

ηνπ ζε ρξόλν κεδέλ. Σνπ είρε δείμεη ν ζείνο ηνπ παιηόηεξα δύν πξάγκαηα, γη’ απηό θαη 
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ζπκόηαλ. Δδώ ζηελ Κόξηλζν ήηαλ αδύλαην, κόλν ζηελ Αζήλα ζα κπνξνύζε λα είρε 

πξνρσξήζεη». (Γ1) 

«ια απηά ηα παηδηά έρνπλ θάπνηεο δπλαηόηεηεο λα κάζνπλ θάηη… ρη λα 

βγνπλ ζηελ παξαγσγή αλαγθαζηηθά, λα κάζνπλ θάηη λα αζρνινύληαη, λα πεξλάεη ε κέξα 

ηνπο δεκηνπξγηθά. Καη ε ινγνζεξαπεία πνπ έθαλε ηόζα ρξόληα πήγε ραξάκη. ζν κέλεη 

έλα παηδί ρσξίο εθπαίδεπζε απηό πνπ έρεη κάζεη ην μερλάεη». (Γ2) 

 Αξθεηέο απφ ηηο κεηέξεο αλέθεξαλ φηη δελ είραλ κεγάιεο πξνζδνθίεο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, εμαηηίαο ηεο πάζεζεο.  

  «Γελ πηζηεύσ ζε ζαύκαηα…» (Γ4) 

«Δληάμεη, όρη δελ πεξηκέλσ θαη ηίπνηα…» (Γ5) 

 Χζηφζν, ηα ιφγηα κεξηθψλ δείρλνπλ ηελ αηζηνδνμία θαη ηηο ειπίδεο ηνπο γηα ην 

κέιινλ. 

«ην ΔΔΔΔΚ πηζηεύσ ζα κάζεη πην πνιιά. ην δεκνηηθό έθαλαλ θπξίσο γξαθή 

θαη αλάγλσζε. Γε μέξσ ηη ζα γίλεη, πεξηκέλσ θαη εγώ λα δσ… Ξέξσ όηη ηνπο 

καζαίλνπλ λα θαιιηεξγνύλ θαη ηε γε,  ζα δνύκε – κέρξη ζηηγκήο ίζα – ίζα έρεη πξνιάβεη 

λα πξνζαξκνζηεί». (Γ4) 

«Μέζα από ηελ εθπαίδεπζε πεξηκέλσ ην παηδί κνπ λα βειηησζεί όζν 

πεξηζζόηεξν γίλεηαη θαη λα είλαη όζν πην θνληά κπνξεί ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ». (Γ6) 

 Απφ ηε καξηπξία ηεο ζεηήο κεηέξαο, θαίλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ην άγρνο 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΑΜΔΑ θαηά ηελ ελδερφκελε ελζσκάησζε ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Καηά ηε γλψκε ηεο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνεθπαίδεπζε ησλ 

εξγνδνηψλ γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα πεηχρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

κέηξν. 

  «Φνβάκαη θαη ηνλ θόζκν. Γελ λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζε ην παηδί πνηέ λα πήγαηλε 

θάπνπ λα δνπιέςεη όπσο έιεγαλ κε ηηο επηδνηνύκελεο πξνζιήςεηο ηέηνησλ παηδηώλ ζε 

καγαδηά… Γελ εκπηζηεύνκαη θαλέλαλ θαη πηζηεύσ όηη γηα λα γίλεη απηό ην κέηξν ζα 

έπξεπε πξώηα λα είραλ εθπαηδεύζεη ηνπο καγαδάηνξεο γηα λα μέξνπλ λα ρεηξίδνληαη 

απηά ηα παηδηά…». (Γ5) 

 

 

4.2.5. Οη επζύλεο ηνπ θξάηνπο θαη νη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ 

 

Οη αθεγήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ κεηέξσλ δείρλνπλ ηελ απνγνήηεπζε, ζρεηηθά 

κε ηε γεληθφηεξε θξαηηθή κέξηκλα θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη. ηελ εξψηεζε 
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αλ θαη θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηεο ε πνιηηεία απέλαληη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο, νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ήηαλ αξλεηηθέο. 

«ρη γηαηί έπξεπε από όηαλ ήηαλ κηθξό ην παηδί λα βνεζάεη… ηώξα ηη λα 

θάλεη… Γεληθόηεξα δελ πηζηεύσ ζην θξάηνο,  βαζίδνκαη ζηηο δηθέο κνπ δπλάκεηο. Καη 

εηδηθά όπσο είλαη ηώξα ηα πξάγκαηα κε ηελ θξίζε…». (Γ1) 

  «Γε λνκίδσ…». (Γ3) 

«Καζόινπ». (Γ4) 

«Θπκάκαη όηαλ ην πήξακε απηό ην παηδί ζαλ αλάδνρε νηθνγέλεηα καο είπαλ όηη 

γηα απηά ηα παηδηά είλαη όιεο νη πόξηεο αλνηρηέο… ηη πξνεγνύληαη ζε νηηδήπνηε. 

Γπζηπρώο ζηε ζπλέρεηα είδα ην αληίζεην. Ούηε ζην ζρνιείν, νύηε ζηα λνζνθνκεία, νύηε 

πνπζελά…». (Γ5) 

«ε εκάο ε βνήζεηα είλαη κεδέλ». (Γ6) 

Μηα κφλν κεηέξα θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη ηελ πξφζεζε ηνπ θξάηνπο λα 

πξνζθέξεη ζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο. Σαπηφρξνλα φκσο ακθηβάιιεη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ Γνκψλ. 

 «Δλ κέξεη... νπ δίλεη ηα ρξήκαηα, ζηα θαιύπηεη, αιιά δελ έρεη θαιά θέληξα γηα 

λα αμηνπνηεζνύλ ηα ρξήκαηα απηά. Δπίζεο δελ μέξσ αλ νη εηδηθνί θάλνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο ζσζηά…». (Γ2) 

 Αξθεηέο απφ ηηο κεηέξεο επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη, κε ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σνλίδνπλ φηη ηα 

νηθνλνκηθά βνεζήκαηα (επηδφκαηα θιπ) δελ επαξθνχλ θαη πσο αξθεηέο νηθνγέλεηεο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ 

θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Φαίλεηαη επίζεο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ήδε επηβαξπκέλε νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. 

«Με 300 επξώ επίδνκα ην κήλα ηη λα πξσηνθάλεηο; Απηό είλαη επίδνκα ηεο 

πείλαο… (…) Γελ είκαζηε αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ γηαηί δελ κπνξνύζακε λα 

πιεξώζνπκε ηηο εηζθνξέο. Ση λα πξσηνπιεξώζεηο; Σε ΓΔΖ, ηα θαζεκεξηλά έμνδα, πώο 

λα βγεηο; Ο άληξαο κνπ είλαη ζηδεξάο θαη κε ηελ θξίζε δελ έρεη θαζόινπ δνπιεηά… Πώο 

λα ηα βγάινπκε πέξα; ηη έρνπκε ρξεηαζηεί κέρξη ζηηγκήο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ 

παηδηνύ ηα έρνπκε βάιεη από ηελ ηζέπε καο». (Γ4) 
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«Ννκίδσ όηη ζα έπξεπε λα δίλεη ην θξάηνο έλα βνήζεκα γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ πξόβιεκα. (…) Ννκίδσ όκσο όηη κία κεηέξα πνπ δελ δνπιεύεη γηα λα 

είλαη θνληά ζην παηδί πξέπεη λα παίξλεη θάπνην βνήζεκα». (Γ6) 

 εκαληηθφ είλαη λα παξαηεζεί ε άπνςε ηεο ζεηήο κεηέξαο, ε νπνία 

αλαγλσξίδεη φηη ζα ήηαλ ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε, αλ δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα γηα λα θαιχπηνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

«Πάλησο είλαη πνιύ δύζθνια ηα πξάγκαηα γηα νηθνγέλεηεο πνπ ηα βγάδνπλ πέξα 

δύζθνια… Αλ δελ έρεηο ρξήκαηα δελ κπνξείο λα θαιύςεηο ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ. Ζ 

θξίζε γεληθόηεξα έρεη επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε. ρη εκάο, γηαηί ν άληξαο κνπ αθόκα 

δνπιεύεη.» (Γ5) 

 νβαξά παξάπνλα ππάξρνπλ θαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζην επίπεδν ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αξθεηέο 

κεηέξεο ζεσξνχλ φηη ε απαηηνχκελε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ είλαη αξθεηά επψδπλε θαη εμνπζελψλεη ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ηα 

παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο. Γηαθσλνχλ επίζεο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αξκφδησλ 

επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο. 

  «Καη ζηελ πγεία ηα πξάγκαηα είλαη κπάραιν όπσο θαη γεληθόηεξα… Δπηπρώο ην 

παηδί κνπ είλαη πγηέο θαη δπλαηό θαη δελ έρνπκε αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα». 

(Γ1) 

«ε πεξλάλε θαη από πόζεο εμεηάζεηο, νη νπνίεο καο είραλ πεη ηόηε όηη 

κπνξνύζαλ λα γίλνπλ κόλν ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Πάηξα… Πιεξώζακε ηειηθά πόζα 

ιεθηά ζηελ Πάηξα θαη καο έζηεηιαλ ζε ηδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν γηαηί δελ ππήξρε 

θελό. Σειηθά νύηε πνπ ηνπ ηελ έθαλε ηελ εμέηαζε, κόλν ηε ζθξαγίδα καο έβαιαλ θαη 

θύγακε… Δίρακε πεξάζεη ηεξάζηηα ηαιαηπσξία. ηαλ πεξάζακε από επηηξνπή ηνπ 

έβγαιαλ 67% αλαπεξία. Έπξεπε λα ηνλ αθήζσ λα ηνπο ηα θάλεη όια ιίκπα εθεί κέζα, 

λα βιέπαλε πσο είλαη. Πξηλ από ιίγν θαηξό έπαζε θξίζε επηιεςίαο, δελ ην είρε 

μαλαπάζεη θ δελ ήμεξα ηη ήηαλ απηό… Φνβόκνπλ όηη είρε πεζάλεη. Σνλ πήξακε θαη 

πήγακε ζην λνζνθνκείν ζηελ Κόξηλζν, 2 ηε λύρηα θαη ήζειαλ λα καο ζηείινπλ ζην 

Παίδσλ ζηελ Αζήλα κε ην δηθό καο απηνθίλεην. Γελ ηνπο έλνηαδε, δελ δηέζεηαλ 

αζζελνθόξν. Δπεηδή θνβόκνπλ πνιύ θαη ηνπο έθαλα ζθελή καο θξάηεζαλ εθεί απηό ην 

βξάδπ γηα ιίγεο ώξεο… Γελ κπήθε ζην δσκάηην θαλείο, νύηε λνζνθόκα, νύηε γηαηξόο, 

ηίπνηα… Σειηθά θύγακε ην επόκελν πξσί κε ην απηνθίλεηό καο γηα ηελ Αζήλα θαη απηό 

ην πξάγκα καο ην ρξέσζαλ 315 επξώ». (Γ4) 
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«Θπκάκαη ηόηε πνπ είρε ρξεηαζηεί λα κείλνπκε 2 κέξεο ζην λνζνθνκείν πνπ είρε 

ππξεηό, καο δήηεζαλ πνιιά ιεθηά θαη κνπ είρε θάλεη εληύπσζε. Σειηθά θαλνλίζηεθε 

κέζσ ηεο Πξόλνηαο». (Γ5) 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε κηαο κεηέξαο, πνπ αλέθεξε φηη 

αληηκεηψπηζε ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε απφ γηαηξφ δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ. 

«Χο πξνο ηελ πγεία ζπκάκαη κία θνξά πνπ είρε πάζεη έλα πξόβιεκα ζην κάηη, 

ζαλ κόιπλζε θαη θιείζακε ξαληεβνύ θαη πήγακε ζε έλα κεγάιν λνζνθνκείν ζηελ Αζήλα 

ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Αθνύ πεξηκέλακε πόζεο ώξεο θαη ην παηδί ην είρε πηάζεη 

ηαξαρή, όηαλ κπήθακε κέζα ν γηαηξόο κε ξώηεζε αλ ηνπ έθεξα θαθειάθη. Με μάθληαζε 

θαη έβγαια λα ηνπ δώζσ εθείλε ηε ζηηγκή, αιιά κνπ είπε «ηελ επόκελε θνξά, ηώξα καο 

βιέπεη θόζκνο…». ηαλ κεηά ηνλ ξώηεζα αλ ην παηδί κπνξεί λα θάλεη κπάλην ζηε 

ζάιαζζα ιόγσ ηεο κόιπλζεο κνπ απάληεζε «όια ηα είρε ε Μαξηνξή ν θεξεηδέο ηεο 

έιεηπε…»  Αλ δελ είρε θόζκν ζα ηνλ έθηπλα, γηαηξόο ήηαλ δελ έπξεπε λα κηιήζεη έηζη. 

Σε δηαθνξά όκσο ηελ θάλεη ν άλζξσπνο όρη ν ηίηινο». (Γ3) 

Ζ ίδηα κεηέξα αλέθεξε φηη  ε πνιηηεία δελ αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηεο αθφκα 

θαη γηα βαζηθά δεηήκαηα, φπσο ε κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ην Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο. Ηζρπξίδεηαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη 

κεηαθνξηθφ κέζν, αλαγθάδεηαη λα κεηαθέξεη ν άληξαο ηεο ην παηδί, δηαηξέρνληαο 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο, εμαηηίαο ησλ θαθνθηηαγκέλσλ δξφκσλ θαη θπξίσο ηεο κεγάιεο 

ηνπ ειηθίαο, πνπ ηνλ θαζηζηά αθαηάιιειν νδεγφ. Δίλαη θαλεξέο ε απνγνήηεπζε θαη ε 

αλεζπρία ηεο γηα ην κέιινλ. 

«Γηα παξάδεηγκα εκείο έρνπκε πξόβιεκα κα ηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ηνπ 

παηδηνύ ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο. Σόζα ρξόληα εξρόηαλ ηαμί θαη ηνλ έπαηξλε… Μεηά 

ζηακάηεζε γηαηί είπαλ από ην θέληξν όηη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα έξρεηαη ην ηαμί 

εδώ. Γηα 6 κήλεο δελ πήγαηλε θαζόινπ θαη είδα αιιαγέο ζην παηδί, ήηαλ πην 

κειαγρνιηθόο. Μεηά μεθίλεζε λα ηνλ πεγαηλνθέξλεη ν άληξαο κνπ κε ην απηνθίλεην πνπ 

είλαη 78 ρξνλώλ… Δίλαη πνιύ κεγάινο θαη έρεη αξρίζεη λα μερλάεη. Πήγα ζην Γήκαξρν 

θαη ηνπ είπα γηα ην πξόβιεκα αιιά δελ έθαλε ηίπνηα… Γειαδή πξέπεη λα ζπκβεί πξώηα 

ην θαθό θαη κεηά λα βνεζήζεη ην θξάηνο; Μέρξη θαη ζε έλα ζύιινγν ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο πήγα θαη δήηεζα βνήζεηα αιιά δελ έγηλε ηίπνηα. Αλ είρα δίπισκα ζα ην 

πήγαηλα κόλε κνπ». (Γ3) 

 Κάπνηεο κεηέξεο αλέθεξαλ φηη ην θξάηνο ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ην Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη δηεξσηψληαη γηα ηε κειινληηθή ηνπ ιεηηνπξγία. 



107 
 

  «Ξέξσ όηη άλνημε ζηελ πεξηνρή κία ηέγε γηα ηέηνηα παηδηά. Ση ζα γίλεη ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά; Σώξα πνπ λνκίδσ όηη ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΑ  

ιεηηνπξγεί. ηαλ ηειεηώζεη ην ΔΠΑ ηη ζα γίλεη»; (Γ1) 

 «(…) ηώξα ηειεπηαία έκαζα όηη βνεζάεη κέζσ ηνπ ΔΠΑ λα θξαηεζεί αλνηρηό 

ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο». (Γ5) 

 εκαληηθφ είλαη ην ζεκείν φπνπ ε ζεηή κεηέξα εθηφο απφ ηελ  επζχλε ηνπ 

θξάηνπο ππνγξακκίδεη θαη ηελ επζχλε φισλ ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο επαίζζεηεο 

νκάδεο πιεζπζκνχ.  

«Δπίζεο δελ πξέπεη λα ηα ξίρλνπκε όια ζην θξάηνο, θηαίκε θαη εκείο νη ίδηνη. Πξέπεη λα 

θαηαιάβεη ν θόζκνο όηη απηά ηα παηδηά θαη όρη κόλν θαη ηνπο ειηθησκέλνπο πξέπεη λα 

ηνπο αγθαιηάδνπκε. Γηα παξάδεηγκα βιέπεηο πσο παξθάξνπλ θαη θιείλνπλ ηηο ξάκπεο 

γηα ηνπο αλάπεξνπο... Ο δήκνο έβαιε ξάκπεο, εκείο ηη θάλνπκε»; (Γ5) 

 Σέινο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαηάζεζε ηεο αιινδαπήο κεηέξαο θαη ε ζθέςε 

ηεο ζρεηηθά κε ηε θξαηηθή αληηκεηψπηζε. Τπνζηήξημε φηη ην θξάηνο κπνξεί λα 

αξλείηαη ηε βνήζεηα ζηνπο κεηαλάζηεο, κε ζθνπφ ηε θπγή ηνπο απφ ηε ρψξα. 

 «Ννκίδσ όηη ζα έπξεπε λα δίλεη ην θξάηνο έλα βνήζεκα γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ πξόβιεκα. ε εκάο ε βνήζεηα είλαη κεδέλ. Γελ μέξσ είλαη γηα εκάο 

γηα ηνπο μέλνπο γηα λα καο θάλνπλ λα θύγνπκε; Οη άιινη παίξλνπλ παξαπάλσ; Γελ 

μέξσ δελ έρσ αζρνιεζεί…». (Γ6) 

 Απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ δηεμάγνληαη δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο 

ηηο επηζπκίεο ηνπο ζρεηηθά κε ελδερφκελεο αιιαγέο, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ΑΜΔΑ γεληθφηεξα. Αξθεηέο ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγεζεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 

κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, έλα θέληξν δηεκέξεπζεο ΑΜΔΑ, πνπ ζα παξέρεη ζηα παηδηά 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα. 

Κάπνηεο ηνλίδνπλ επίζεο φηη ε εκεξήζηα παξακνλή ηνπ παηδηνχ ζε έλα ηέηνην θέληξν, 

ζα σθειήζεη θαη ηηο ίδηεο, θαζψο ζα έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν γηα λα θάλνπλ ηηο 

ππφινηπεο δνπιεηέο θαη λα απνθνξηίδνληαη απφ ηε ζπλερή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. 

«Μόλν λα ππήξρε θάπνηα δνκή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εδώ ζηελ Κόξηλζν 

πνπ λα πξνσζνύζε απηά ηα παηδηά». (Γ1) 

«Να ππάξρεη έλα θέληξν ζηελ πεξηνρή καο, γηαηί από όζν μέξσ ζε άιιεο 

πεξηνρέο ππάξρνπλ, πνπ λα δνπιεύεη γηα ηνλ ζθνπό πνπ έρεη γίλεη. Βέβαηα πνιύ ηδαληθά 

ζα ζνπ ηα πσ θαη δελ λνκίδσ όηη ζα γίλεη πνηέ απηό ζηελ Διιάδα. Να ππάξρνπλ 

εθπαηδεπηέο πνπ ζα αζρνινύληαη όρη αλαγθαία κε ην θάζε παηδί, αιιά κε ηελ θάζε 

νκάδα παηδηώλ πνπ ζα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο πάλσ θάησ θαη ζα δνπιεύνπλ καδί 
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ηνπο γηα λα ηηο θαιιηεξγνύλ θαη λα ηηο αμηνπνηνύλ. Γηα παξάδεηγκα θάπνην παηδί κπνξεί 

λα είλαη θαιό ζην λα ζθαιίδεη. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξάγεη θάηη κε ηε βνήζεηα 

ησλ εθπαηδεπηώλ θαη λα κπνξνύλ λα ην πνπιήζνπλ θάπνπ, λα βγάινπλ έλα ραξηδηιίθη 

θαη λα αηζζαλζεί ην παηδί ηελ ηθαλνπνίεζε όηη θάηη έθαλε. (…)ζν ππάξρνπλ νη γνλείο 

θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηα θξνληίδνπλ πξέπεη λα ππάξρεη έλα αλνηρηό 

θέληξν πνπ λα πεγαίλνπλ εθεί ηα παηδηά γηα ιίγεο ώξεο ηε κέξα θαη λα απαζρνινύληαη 

δεκηνπξγηθά. Να κελ είλαη θιεηζκέλα ζπλέρεηα ζην ζπίηη θαη λα ρηππάλε ην θεθάιη ηνπο 

ζηνλ ηνίρν θαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά. Απηό δελ είλαη θαιό νύηε γηα ηνπο γνλείο, νύηε 

γηα ηα παηδηά, γηαηί ρξεηάδεηαη πξνζσπηθόο ρξόλνο γηα θάζε γνλέα, γηα λα κπνξεί λα 

θάλεη όηη ζέιεη… Σαπηόρξνλα όκσο λα μέξεη όηη ην παηδί ηνπ πεξλάεη θαιά». (Γ2) 

«Δπίζεο κεγαιώλνληαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα απαζρόιεζε γηα απηά ηα 

παηδηά… ηαλ ηειεηώζεη από ην ΔΔΔΚ εγώ ηη ζα ην θάλσ, ζα ην θιείζσ κέζα ζην 

ζπίηη»; (Γ4) 

Απφ ηηο καξηπξίεο πνιιψλ κεηέξσλ απνηππψλεηαη ε αλεζπρία θαη ην άγρνο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, φηαλ νη ίδηεο ζα απνβηψζνπλ ή δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ηα θξνληίζνπλ. Πηζηεχνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θέληξσλ 

θηινμελίαο ΑΜΔΑ, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. Φαίλεηαη 

επίζεο, φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο αληίζηνηρεο δνκέο θαη 

φηη θξίλνπλ αλαγθαία ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

«Δπίζεο έλα άιιν κεγάιν ζέκα είλαη όηαλ πεζάλνπλ νη γνλείο ηη ζα θάλνπλ ηα 

παηδηά. Δίλαη πνιύ κεγάιε ζπδήηεζε απηή γηαηί έρνπκε αθνύζεη θαηά θαηξνύο ηη γίλεηαη 

ζε απηά ηα θέληξα, έρσ αθνύζεη θαη εγώ από ηελ ηειεόξαζε, δελ έρσ πξνζσπηθή 

εκπεηξία… Δθεί πέξα ιεο κε απηά πνπ αθνύκε «θαιύηεξα λα ην ξίμσ ζηνλ Ηζζκό από ην 

λα ην πάσ εθεί…». (Γ2) 

«Σν κεγάιν πξόβιεκα ηώξα πνπ κεγαιώλνπκε είλαη όηη ζθεθηόκαζηε αλ 

θύγνπκε από ηε δσή ηη ζα γίλεη κε απηό ην παηδί, πνηνο ζα ην αλαιάβεη. Απηό είλαη ην 

πξόβιεκα θαη ε ζηελνρώξηα καο… Πέθηνπκε ζην θξεβάηη θαη καο θεύγεη ν ύπλνο, απηό 

ζθεθηόκαζηε ζπλέρεηα. ζα θαη λα έρεηο, όηη θαη λα θάλεηο κε ηόζα πνπ γίλνληαη θαη 

αθνύκε δελ έρεηο εκπηζηνζύλε ζε θαλέλαλ. Θα ην θξνληίδνπλ, ζα ην αγαπάλε; Γελ ζα ην 

αδηθήζνπκε ην παηδί καο κε ηα πεξηνπζηαθά, όηη ηνπ αλαινγεί ζα ην πάξεη. Δγώ δελ ην 

καιώλσ πνηέ,  δελ ηνπ έρσ ζεθώζεη ρέξη, άιινο ζα ην θάλεη, ζα ηνλ πξνζέμεη, ζα ηνπ 

δώζεη θαγεηό ή ζα πεη δελ βαξηέζαη θαη ζα ηνλ αθήζεη; Δγώ θάζνκαη κέρξη θαη 2 ώξεο 

γηα λα ηνλ ηαΐζσ. ε απηά πξέπεη ε θνηλσλία θαη ε πνιηηεία λα κεξηκλήζεη θαη λα δώζεη 

απαληήζεηο. Γηα απηά αλαξσηηνύληαη όινη νη γνλείο. Γεληθόηεξα ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε 
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αγάπε θαη θξνληίδα γηα απηά ηα παηδηά, λα κελ ηα μερσξίδνπλ. Καη απηά έρνπλ 

δηθαίσκα ζηε δσή… ην ηέινο έλα κέηξν γε παίξλνπκε όινη. Δθεί είλαη ε επηπρία, λα 

θάλεηο ην θαιό, λα πξνζθέξεηο. Υξεηάδεηαη  κία δνκή γηα ην κεηά. Να ππάξρεη έλα 

ίδξπκα…». (Γ3) 

«Θα ήζεια λα ππάξρεη θάηη, έλαο ζσζηόο μελώλαο πνπ λα θάλνπλ ηα παηδηά 

δηάθνξα πξάγκαηα εθεί κέζα θαη λα πξνζθέξνπλ θάπνηα εξγαζία». (Γ5) 

Αθφκα έλα δήηεκα πνπ ζηάζεθαλ δχν απφ ηηο κεηέξεο, είλαη ην ζέκα ησλ 

πεξηνδηθψλ αλαγθαζηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. 

πσο δηαηππψζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε απάληεζε, ζεσξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πεξηηηή, θαζψο θάζε πάζρσλ απφ απηηζκφ δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ηαζεί 

ζην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. Φαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία απηή εμνπζελψλεη ηνπο γνλείο 

νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά, ελψ ν ρξφλνο αλακνλήο δεκηνπξγεί δηαθφξσλ εηδψλ 

πξνβιήκαηα θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

«Πξηλ από ιίγα ρξόληα ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε θάπνηεο εμεηάζεηο νη νπνίεο καο 

εμνπζέλσζαλ ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά… Ήηαλ γηα λα πάξνπκε ην επίδνκα. Κάζε 3 

ρξόληα πεξλάο από επηηξνπή γηα λα δνπλ αλ έρεη αιιάμεη θάηη. Ση λα αιιάμεη δειαδή; 

Γηα ηέηνηεο παζήζεηο ρεηξόηεξα κπνξεί λα πάεη ην παηδί όζν κεγαιώλεη, θαιύηεξα 

δύζθνια. Δπίζεο όιε ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κεηά από αθόκα 2,5 ρξόληα, πνπ 

είρακε κείλεη ρσξίο ην επίδνκα θαη αλαγθαζηήθακε λα ζηακαηήζνπκε ηηο ζεξαπείεο. Σν 

παηδί δελ ζπλεξγάδεηαη θηόιαο κε ηνπο γηαηξνύο… Ζ ςπρνινγία καο ηόηε ήηαλ ράιηα, 

είρακε λεύξα, ήκαζηαλ πνιύ αγρσκέλνη… Γελ κπνξνύζακε όκσο λα θάλνπκε θάηη άιιν. 

Τπήξρε θαη πνιύ γξαθεηνθξαηία πνπ δεκηνπξγνύζε αθόκα πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο. 

Πξέπεη λα αιιάμεη απηή ε δηαδηθαζία, είλαη ηεξάζηηα ηαιαηπσξία γηα όινπο». (Γ4)   

«Κάζε 3 ρξόληα πεξλάκε από επηηξνπή γηα ην επίδνκα πνπ παίξλεη από ηελ 

πξόλνηα. Καηαζέηεηο ηα ραξηηά θαη πεξηκέλεηο ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν κέρξη λα ζε 

θαιέζνπλ. Δθεί ππάξρεη κεγάιε αλακνλή θαη είλαη ηαιαηπσξία γηα ηα παηδηά. Κάπνηα 

ζηηγκή πξέπεη λα αιιάμεη απηό ην ζύζηεκα, από ηε ζηηγκή πνπ ε θαηάζηαζε απηώλ ησλ 

παηδηώλ είλαη κε αλαζηξέςηκε». (Γ5) 

Μηα κεηέξα αλαθέξζεθε ζε έλα πεηπρεκέλν παξάδεηγκα δεκνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΑΜΔΑ θαη επρήζεθε λα πηνζεηεζεί θαη 

απφ άιινπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο. Σφληζε επίζεο ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο 

ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
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«Γηα παξάδεηγκα όπσο ππάξρεη ζηελ Κόξηλζν ην πξόγξακκα «Έμσ Μαδί»… 

Γελ γίλεηαη λα επεθηαζεί θαη άιινπο Γήκνπο; Έρσ πηέζεη πνιιέο θνξέο γηα απηό ζηελ 

πεξηνρή, αιιά έρσ βξεη θιεηζηέο πόξηεο. Ννκίδσ όηη ν θόζκνο δελ ελδηαθέξεηαη γηα 

άιια πξάγκαηα, εθηόο από θηλήζεηο εληππσζηαζκνύ πνπ ζα θέξνπλ ςήθνπο. Κάπνηνη 

δήκνη θάλνπλ θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ όπσο ην ΔΠΑ, από 

θάπνηνπο άιινπο». (Γ2) 

Άιιε κεηέξα αλέδεημε θάπνηεο αδπλακίεο ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

πνπ θνίηεζε ην παηδί ηεο θαη δήηεζε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ παξνρή ζεξαπεηψλ (εξγνζεξαπεία θιπ). Σφληζε επίζεο φηη εάλ 

πξνβιεπφηαλ θάηη ηέηνην, ζα κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ην παηδί ηεο, θαζψο 

αλαγθάζηεθαλ λα ζηακαηήζνπλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. 

«Σα ζρνιεία πξέπεη λα είλαη πην νξγαλσκέλα… Μέρξη ζηηγκήο μεθηλάγαλε ηε 

ρξνληά θαη έκπαηλαλ ζην θαλνληθό πξόγξακκα κεηά από 2-3 κήλεο, ιόγσ έιιεηςεο 

εθπαηδεπηηθώλ. Να γίλνληαη εθεί νξγαλσκέλεο ζπλεδξίεο ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο 

θιπ. Γηαηί αλ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ζα κπνξνύζα λα ζπλερίζσ λα ηνπ θάλσ 

κέρξη λα θηάζεη 20 ρξνλώλ θαη δελ μέξεηο, ίζσο λα είρακε θαιύηεξα απνηειέζκαηα». 

(Γ4) 

Απνγνήηεπζε θαίλεηαη απφ ηηο καξηπξίεο θάπνησλ κεηέξσλ, ζρεηηθά κε ηε 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. Αλαθέξζεθε επίζεο, ην αληηπαξάδεηγκα άιιεο 

ρψξαο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ηδαληθνχ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ ΑΜΔΑ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. 

«Γηα ηα ππόινηπα δελ πεξηκέλσ θάηη, γηα ην κέιινλ… ηεξίδνκαη ζηηο δηθέο κνπ 

δπλάκεηο…». (Γ1) 

«Απιά πξάγκαηα, δελ δεηάκε ηνλ νπξαλό κε ηα άζηξα, γηαηί μέξνπκε όηη δελ 

κπνξνύλ λα γίλνπλ ζηελ Διιάδα… Να ζνπ πσ έλα παξάδεηγκα, όπσο κνπ ιέεη θαη ν 

κεγαιύηεξνο γηνο κνπ ζπλέρεηα λα θύγνπκε λα πάκε ζηε Γεξκαλία… Μία γλσζηή κνπ 

πήγε πξόζθαηα κε ηελ θόξε ηεο ζηε Γεξκαλία ζε κία κηθξή πόιε θαη ε αληηκεηώπηζε 

πνπ είραλ ήηαλ εληειώο δηαθνξεηηθή από εδώ, πην αλζξώπηλε. Σελ έπαηξλαλ ηειέθσλν 

από ηελ Πξόλνηα θαη ηε ξσηνύζαλ αλ έρεη θάπνην πξόβιεκα, θάπνηα αλάγθε, αλ ήζειε 

λα ζηείινπλ θάπνηνλ λα ηεο θξαηήζεη ην παηδί γηα λα θάλεη ηηο δνπιεηέο ηεο, λα βγεη κία 

βόιηα… Απηό εδώ πέξα είλαη όλεηξν. Κάπνηα ζηηγκή, θάπνηνο, θάηη λα γίλεη… 

Γπζηπρώο πιένλ ηα θξνύζκαηα ηεο αζζέλεηαο απμάλνληαη, κηιάκε γηα ηξαγηθνύο 

αξηζκνύο. Καη δελ είλαη κόλν ηα εθ γελεηήο, είλαη θαη ηα επίθηεηα. Μπνξεί θάπνηνο λα 

πάζεη έλα αηύρεκα θαη λα ηνπ κείλεη θάηη. Γελ μέξσ, κπνξεί λα έρεη ζέιεζε ην θξάηνο, 
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αιιά λα κελ έρεη ην ζσζηό ηξόπν. Γνπιεύνπλ ζσζηά νη δνκέο πνπ ππάξρνπλ; 

Αμηνπνηνύληαη ηα ρξήκαηα πνπ δίλνληαη; Κάπνπ πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη εκείο κπαιό 

γηα λα δνύκε κία άζπξε κέξα… Μπνξνύλ λα γίλνπλ πνιιά, αξθεί λα ππάξρεη ζέιεζε». 

(Γ2) 

«Καιύηεξα λα είλαη ζε έλα ίδξπκα, ζαλ έλα ζπίηη κε ιίγα παηδηά, λα ηνπο δώζεη 

κία ζέζε ε θνηλσλία. ινη όκσο θνηηάλε ηνλ εαπηό ηνπο». (Γ3) 

«Πξόζθαηα είρα γλσξίζεη κία θνπέια από Οιιαλδία πνπ έπαζρε θαη απηή από 

απηηζκό, από Asperger λνκίδσ. Δίρε έξζεη ζηελ πεξηνρή κε ζθνπό λα αλνίμεη έλα 

μελώλα γηα ηέηνηα παηδηά πνπ ζα είρε θαη ζεξαπεπηηθή ηππαζία… Γελ μέξσ ηη έγηλε 

ηειηθά, δελ λνκίδσ λα ηα θαηάθεξε. Πξέπεη λα βξήθε θιεηζηέο πόξηεο κε όιε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, γξαθεηνθξαηία πνιύ, δελ μέξσ ηη έθαλε ην θξάηνο. Φαληάζνπ 

ηη γίλεηαη…». (Γ5)   

Ζ κεηέξα ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ ηνπ δείγκαηνο, ζηάζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Ζ 

θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ ζεξαπεηψλ, ζα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα θαηά ηε 

γλψκε ηεο. 

«Γεληθόηεξα πξέπεη λα ππάξρεη θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ζε απηά ηα παηδηά σο 

πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία. Καη επίζεο είλαη απηό πνπ μαλαείπα, εηδηθά ηώξα κε 

ηελ θξίζε έρνπλ δπζθνιέςεη πάξα πνιύ ηα πξάγκαηα. Πώο ζα ηα βγάισ πέξα κε έλα 

κόλν κηζζό; Φπζηθά ζα ήηαλ πνιύ θαιό λα πιήξσλε ην θξάηνο γηα όιεο ηηο ζεξαπείεο 

ηνπ παηδηνύ, είηε ζε δεκόζηα θέληξα, είηε ζε ηδησηηθά. Καη εγώ ζέισ γηα ην παηδί κνπ ην 

θαιύηεξν». (Γ6) 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5
ν
  

 

5.1. πδήηεζε  

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο 

πξνέθπςαλ θαηά ηνλ εξεπλεηή, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ.                          

Ζ ζπδήηεζε πνπ εθηπιίζζεηαη, επηρεηξεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα φζα ζηνηρεία δελ 

είλαη εκθαλή, κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ. ην θιείζηκν ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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 Τα ζσλαηζζήκαηα θαη οη αιιαγές από ηελ επηθείκελε γέλλεζε ηοσ παηδηού 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη εκθαλέο φηη γηα φιεο ηηο 

θπζηθέο κεηέξεο, ε γλσζηνπνίεζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο κειινληηθήο απφθηεζεο 

ηνπ παηδηνχ, απνηέιεζε έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο, πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε 

αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ ραξά, ην άγρνο γηα ην κέιινλ, ε έθπιεμε, αιιά θαη ε 

ζηελαρψξηα ήηαλ θάπνηα απφ απηά. πσο αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ην 

αλδξφγπλν πνπ αλακέλεη ηε γέλλα κπνξεί λα αηζζάλεηαη ραξά θαη επηπρία γηα ην 

«ραξκφζπλν» γεγνλφο θαη ηαπηφρξνλα ζηηγκηαίν παληθφ θαη αλαζθάιεηα γηα ηηο λέεο 

επζχλεο πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά ηνπ (Γεκεηξίνπ – Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 174-

175). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε αθήγεζε κηαο απφ ηηο κεηέξεο,                

«Σν άγρνο γηα ην άγλσζην, δειαδή πσο ζα ην κεγαιώζσ. Ζ ραξά γηα ην όηη ζα 

κεγαιώζσ έλα παηδί θαη ζίγνπξα ε επζύλε (…)». (Γ2) 

Σα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εξρνκφ ελφο παηδηνχ, δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε νηθνγέλεηα. Οη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ 

απνηεινχλ ζπλάξηεζε αξθεηψλ παξαγφλησλ, φπσο ηεο επξχηεξεο εζηθήο θαη 

θηινζνθηθήο ζεσξίαο ηνπο, ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ησλ εκπεηξηψλ απφ 

ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ηεο ςπρνινγηθήο ηνπο σξηκφηεηαο θαη εηνηκφηεηαο, αιιά θαη 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε εγθπκνζχλε είλαη επηζπκεηή ή φρη (Γεκεηξίνπ – 

Υαηδελενθχηνπ, 2001, ζει. 174-175). «Με ηνλ άληξα κνπ γλσξηζηήθακε κε πξνμεληό 

θαη ε εγθπκνζύλε πξνέθπςε πξηλ ην γάκν. Γεκηνπξγήζεθε πξόβιεκα κε ηελ θνπληάδα 

κνπ γηαηί κε θαηεγόξεζε όηη ην έθαλα γηα λα ηνλ ηπιίμσ. Ήκνπλ πνιύ επαίζζεηε, 

ζηελνρσξήζεθα πνιύ, έθιαηγα πνιύ (…)». (Γ1) 

 

 Η  σποψία ηοσ προβιήκαηος θαη ε δηάγλωζε 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηέξεο θαίλεηαη, φηη αληηιήθζεθαλ ην πξφβιεκα 

πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζε ειηθία 2-3 εηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο κπνξεί λα 

εμεγεζεί, απφ ηελ αδπλακία-άξλεζε νξηζκέλσλ γνλέσλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα 

απνδερζνχλ φηη ην παηδί ηνπο δελ αλαπηχζζεηαη θπζηνινγηθά. πσο έρεη θαηαγξαθεί 

ζηε βηβιηνγξαθία, νη γνλείο δηαπηζηψλνπλ ζηαδηαθά ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο, 
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αδπλαηνχλ φκσο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα ην πηζηέςνπλ. Σξέθνπλ 

εμσπξαγκαηηθέο ειπίδεο βειηίσζεο, ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ γηα θξνληίδα ζηνπο 

εηδηθνχο (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.158). «Βιέπακε θάπνηα πξάγκαηα αιιά δελ δίλακε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. ηαλ γελλήζεθε δελ ηνπ έδηλα πάξα πνιιή ζεκαζία, γηαηί πεξίκελα 

λα είλαη όπσο ην κεγάιν κνπ παηδί. ηαλ ήηαλ 3 ρξνλώλ καο είπε ν παηδίαηξνο λα ην 

πάκε ζε έλαλ λεπξνιόγν». Γ3 

Σα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθάιεζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο ήηαλ ε έιιεηςε 

βιεκκαηηθήο επαθήο, ην ππεξβνιηθφ θιάκα, ε απνπζία νκηιίαο, ε ερνιαιία, ε 

θνηλσληθή απνκφλσζε, ην κε δηαδξαζηηθφ παηρλίδη, νη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο κε 

δηάθνξα κέιε ηνπ ζψκαηνο θαη ε ζχγθξηζε κε άιια ζπλνκήιηθα παηδηά. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φκσο θαη παξά ηελ επηβαξπκέλε θιηληθή εηθφλα ησλ 

παηδηψλ, νη γνλείο θαζπζηέξεζαλ λα πξνζθχγνπλ ζηνπο εηδηθνχο, εχξεκα πνπ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ Mandell et al. (2005, ζει. 1484). Ζ πιεηνςεθία ηνπο 

δήισζε φηη ε επίζεκε δηάγλσζε έγηλε φηαλ ηα παηδηά ηνπο ήηαλ ζε ειηθία 4-5 εηψλ.  

Ζ αξγνπνξία απηή ελδέρεηαη λα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ 

ηνπο, θαζψο ε θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ ζεκαίλεη 

ζηαζηκφηεηα ζηελ εμέιημε θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο (Κππξησηάθεο, 2003, 

ζει.158). 

πσο αλαθέξνπλ θαη άιιεο έξεπλεο (Wan-Fang Medical Center 2007, φπ. 

αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2734), θαίλεηαη φηη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εζληθφηεηα θαη ε γιψζζα επηθνηλσλίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ίζσο 

λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ησλ γνλέσλ. «Άξγεζε λα κηιήζεη 

αιιά ζεσξήζακε όηη κπεξδεύεηαη γηαηί ζην ζπίηη κηιάκε θαη αιβαληθά θαη ειιεληθά, δύν 

γιώζζεο. Έιεγα ζα πεξάζεη… Γελ ήμεξα θαη εγώ…».(Γ6)  

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο 

είλαη ε  αληίδξαζε ησλ γεληθψλ παηδηάηξσλ. Οξηζκέλνη θαζεζχραδαλ ηνπο γνλείο θαη 

δελ ηνπο παξέπεκςαλ έγθαηξα ζηνπο εηδηθνχο, γεγνλφο πνπ έρεη παξαηεξεζεί θαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο (Knafl et al., 1995; Shevell et al., 2001; Smith et al., 1994, φπ. 

αλαθ. ζην Mandell et al., 2005 ζει 1480). «Ο παηδίαηξνο έιεγε αξρηθά όηη πνιιά 

παηδηά αξγνύλ λα κηιήζνπλ θαη κείλακε ζε απηό. Μεηά ηνπ θάλακε ηεζη αθνήο όπσο καο 

είπε ν παηδίαηξνο, γηα λα δνύκε αλ ην πξόβιεκα ήηαλ ζηελ αθνή, αιιά άθνπγε 

θαλνληθά». (Γ4) Δπίζεο ζηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα κπνξεί λα ππάξρεη ρξφλνο 

αλακνλήο κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο, πεξίνδνο πνπ είλαη θξίζηκε γηα 
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ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο θαη ην παηδί  

(Ching-Rong Lin et al., 2008 ζει. 2737).  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο, θάπνηνη απφ ηνπο εηδηθνχο 

αξθέζζεθαλ ζηελ απιή παξαηήξεζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ησλ παηδηψλ, ελψ άιινη 

βαζίζζεθαλ θαη ζηα εηδηθά ηεζη αμηνιφγεζεο. Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη 

νξηζκέλνη γηαηξνί βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηνπο, παξά  

ζηα ηππνπνηεκέλα ηεζη αμηνιφγεζεο, εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία (Dearlove et al., 1990; Dobos et al., 1994; King et al., 2003; Li et al., 

1996; Sices et al., 2003, φπ. αλαθ. ζην Mandell et al., 2005, ζει 1485). 

Δλψ αξθεηέο κεηέξεο αλέθεξαλ φηη ε ζπλεξγαζία κε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ήηαλ θαιή αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηππηθή, αμηνζεκείσηε είλαη ε 

αξλεηηθή θαη απαμησηηθή αληηκεηψπηζε ελφο γηαηξνχ απέλαληη ζε κία κεηέξα, ηε 

ζηηγκή πνπ ηεο αλαθνίλσζε ηε δηάγλσζε. ηαλ ξώηεζα ηνλ λεπξνιόγν αλ κπνξνύκε 

λα θάλνπκε θάηη γηα ην παηδί ε απάληεζε ηνπ ήηαλ: «Κπξία….. ηη ην ςάρλεηε;» αλ 

γηαηξόο κπνξεί λα έβιεπε πην καθξηά από εκέλα, αιιά ηη λα ην θάλεηο ξε Υξηζηηαλέ κνπ, 

λα ην αθήζεηο έηζη;; Μνπ εξρόηαλ ηξέια, έηζη ήηαλ ε θαηάζηαζε». Γελ είρακε ρξόλν 

αλακνλήο, ν γηαηξόο όκσο καο απνγνήηεπζε». (Γ2) Σν πεξηζηαηηθφ απηφ κπνξεί λα 

εξκελεπζεί είηε σο κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ αληηδενληνινγηθήο ηαηξηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, είηε σο παξεξκελεία ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ γηαηξνχ, 

εμαηηίαο ηνπ ζνθ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο ηεο κεηέξαο. 

Παξαδφμσο, παξά ηελ θαιή ζπλεξγαζία πνπ ππνζηήξημαλ φηη είραλ νη 

πεξηζζφηεξεο κεηέξεο κε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θάπνηεο αλέθεξαλ φηη δελ 

είραλ πιήξε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ζρεηηθά κε ηε λφζν ηνπ παηδηνχ ηνπο. «Γελ 

κνπ έδσζε πνιιέο ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα ην ρεηξηζηώ, απιά κνπ είπε όηη πξέπεη λα 

μεθηλήζνπκε ινγνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία θαη κνπ είπε λα δηαβάζσ θάπνηα βηβιία». 

(Γ6) χκθσλα κε ηνλ Κππξησηάθε (2003, ζει.158), ν πξψηνο ζηφρνο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο λα δνπλ αληηθεηκεληθά ην πξφβιεκα ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, λα ην απνδερζνχλ θαη λα 

εηνηκαζζνχλ γεληθφηεξα λα αζθήζνπλ ην ξφιν ηνπ γνλέα ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ.              

Ζ έγθαηξε παξέκβαζε ζην κηθξφ παηδί εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν βίσζεο, αληίιεςεο 

θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνπο γνλείο. Ζ ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εξεκίαο, ζηαζεξφηεηαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη απνδέθηεο ηεο βνεζνχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε, 

ηηο ππνρξεψζεηο, ηα δηθαηψκαηα, θαη ην δηηηφ ηνπο ξφιν ηνπο σο κεηέξα, παηέξαο, 
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αδεξθφο ή σο ζπλπαηδαγσγφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηελ 

έγθαηξε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε απνθεχγνληαη επίζεο θαη άιιεο απνθιίζεηο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ, ε ςπρνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε ζην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα, λα 

ζπλερίδνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Κππξησηάθεο, 2003, ζει.160). πλεπψο 

θαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε είλαη ειιηπήο, είλαη 

πηζαλφλ λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ε πνξεία ησλ ππφινηπσλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

 Τα ζσλαηζζήκαηα ηωλ κειώλ ηες οηθογέλεηας  θαη οη αιιαγές ζηε δωή ηοσς 

κεηά ηε δηάγλωζε 

 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ θπζηθψλ κεηέξσλ, κπνξνχκε λα 

πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη, ε δηάγλσζε ηεο λφζνπ απνηειεί ζηαζκφ, πνπ άιιαμε ξηδηθά 

ηε δσή ηνπο. Σν ζνθ, ε κεγάιε ζηελαρψξηα, ν θφβνο θαη ην άγρνο γηα ην κέιινλ, νη 

ηχςεηο, νη ελνρέο, ν ζπκφο θαη ε απφγλσζε, ήηαλ θάπνηα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηα 

νπνία ήξζαλ αληηκέησπεο. «Έπεζε ν νπξαλόο, έθπγε ε γε όια γίλαλε... Σόηε ην έβιεπα 

ιεο θαη όια ηα ζπκπηώκαηα κπνξνύζαλ λα πέζνπλ ζε έλα παηδί… Γελ ζα κπνξνύζε λα 

κηιήζεη, λα θάεη, λα πεξπαηήζεη, ηα πάληα.. Δίρα ην ζνθ ηεο αζζέλεηαο θαη όισλ ησλ 

ζπκπησκάησλ… Μνπ εξρόηαλ ηξέια θαη από ηελ απάληεζε ηνπ γηαηξνύ. Μεηά έςαρλα 

λα βξσ πνπ έθηαημα εγώ, ηη ιάζνο έθαλα. ηη αξλεηηθό ζπλαίζζεκα ππάξρεη ην 

έλησζα». (Γ2) Σα πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα ηαπηίδνληαη κε φζα αλαθέξνπλ νη 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Σν κνλαδηθφ ζηνηρείν 

πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηέο είλαη φηη θακία κεηέξα δελ δήισζε φηη αηζζάλζεθε 

αλαθνχθηζε (Fleischmann, 2004; Hutton & Caron, 2005, φπ. αλαθ. ζην Banach et al., 

2010, ζει.70). 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο, φηη ε λεφηεξε κεηέξα ηνπ δείγκαηνο αληηκεηψπηζε 

πην αηζηφδνμα ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ ηεο. «Γελ μέξσ πσο ην βιέπνπλ άιινη 

γνλείο, εγώ ίζσο επεηδή είκαη αηζηόδνμνο άλζξσπνο γεληθόηεξα, ην είδα αηζηόδνμα. 

Δίπα ην παηδί κνπ ζα γίλεη θαιά, ζα πξνζπαζήζνπκε…». (Γ6) Ζ ζηάζε ηεο κπνξεί λα 

εξκελεπζεί αλ ζθεθζνχκε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θάζε γνλέα κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζηε δηάγλσζε, φπσο θαη φηη κε ηηο ππφινηπεο κεηέξεο 

έρνπλ αξθεηά ρξφληα δηαθνξά. Δίλαη πηζαλφ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

πξφνδν ηεο επηζηήκεο, νη αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηε λφζν λα έρνπλ αιιάμεη, 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ίζσο 
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ηνπο θάλεη πην αηζηφδνμνπο. Ζ πην ζεηηθή ζηάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηέξαο, κπνξεί 

λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ην παηδί ηεο είλαη κφιηο 6 εηψλ θαη ειπίδεη φηη 

κεγαιψλνληαο, ζα βειηησζεί ζεκαληηθά ή αθφκα θαη ζα μεπεξάζεη ην πξφβιεκα. 

Παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο δελ κπνξνχλ λα βηψζνπλ νη κεηέξεο ησλ 

παηδηψλ πνπ είλαη ήδε 30 εηψλ θαη δελ έρνπλ δεη ηδηαίηεξε βειηίσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη γνλείο πεξλάλε απφ δηάθνξα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηάδηα, πξνηνχ απνδερζνχλ ην απξνζδφθεην γεγνλφο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ 

(Dale, 1996, ζει.71). Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο επηβεβαηψλεηαη απφ θάπνηεο 

καξηπξίεο ησλ κεηέξσλ. «Μέρξη ζήκεξα έρσ πεξάζεη από όια ηα ζηάδηα, ηη λα ζνπ πσ 

ηώξα. Έκαζα όκσο λα θάλσ  άπεηξε ππνκνλή θαη λα επηκέλσ ζε θάηη κέρξη λα ην 

πεηύρσ». (Γ2) Σειηθά θζάλνληαο ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ απνδνρή ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζπκπεξαίλνπκε φηη πνιιά απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαηαιαγηάδνπλ. Οη κεηέξεο απνθηνχλ ππνκνλή, αθνζηψλνληαη θαη «δέλνληαη» κε ηα 

παηδηά ηνπο. Αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ηνπο 

είλαη ε πνξεία ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ. «(…) όηαλ άξρηζε θαη ηα καζήκαηα θαη είδα όηη 

πήγαηλε θαιύηεξα, αηζζαλόκνπλ θαιύηεξα. Από 2-3 ρξνλώλ θαη κεηά πάεη θαιύηεξα». 

(Γ6) εκαληηθφ ξφιν γηα λα παίξλνπλ θνπξάγην, δηαδξακαηίδεη ε ζχγθξηζε κε άιια 

παηδηά, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε δηάγλσζε. « (…) όια απηά άξρηζα λα ηα μεπεξλάσ 

όηαλ μεθίλεζε ην ζρνιείν θαη είδα όηη ππάξρνπλ θαη ρεηξόηεξα… Μελ κηιάο θαζόινπ 

έιεγα ζηνλ εαπηό κνπ (…)».  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

παηέξσλ, πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ. Φαίλεηαη φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο ήηαλ παξφκνηα, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη παηέξεο βίσζαλ 

ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ πην έληνλα θαη βαξηά. «Σνπ παηέξα ηνπ, ηνπ ήξζε πην 

βαξύ (…) Καη ν παηέξαο ηνπ ην ίδην αηζζάλζεθε όπσο θαη εγώ, ήηαλ κεγάιν ζνθ». (Γ2) 

χκθσλα κε θάπνηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην άγρνο πνπ 

βηψλνπλ νη παηέξεο, επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην είδνο 

ηεο αζζέλεηαο, ε πξννπηηθή ίαζεο θαη ην θχιν ηνπ παηδηνχ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί, 

αλ θάπνηνο αλαινγηζζεί ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα φλεηξα πνπ θάλεη θάζε παηέξαο γηα ην 

παηδί ηνπ, ηδηαίηεξα εάλ είλαη αγφξη (Goldberg et al., 1990; Trute, 1995, φπ. αλαθ. ζην 

Pelchat et al., 2007, ζει. 118).  ηελ πεξίπησζε καο ζπλεπψο, πνπ ν απηηζκφο 

ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πιήξνπο ζεξαπείαο θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη αγφξηα, κπνξεί 
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εχθνια θάπνηνο λα αληηιεθζεί ηνπο ιφγνπο γηα ηε κεγάιε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε 

ησλ παηέξσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε άιια 

πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο ζε κηα πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο. Ζ κεγάιε ζηελαρψξηα 

ζχκθσλα κε ηε κεηέξα, επεξέαζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηέξα, κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηαζηνχλ ζνβαξέο επηπινθέο ζηελ πγεία ηνπ. «Ο άληξαο κνπ ην πήξε πην 

ζνβαξά θαη πην βαξηά από εκέλα. ηελνρσξήζεθε πνιύ». Λίγν αξγόηεξα έπαζε θαη 

έκθξαγκα, από όζν έρσ θαηαιάβεη έπαημε ξόιν ην πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ». (Γ6)                  

Οη πεξηζζφηεξνη παηέξεο δελ εθθξάδνληαλ θαη δελ εμσηεξίθεπαλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο κεηέξεο, γεγνλφο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλδξηθνχ 

θχινπ. «Δίλαη θαη άλζξσπνο πνπ δελ εθθξάδεηαη θαη δελ έρεη από ηε θύζε ηνπ πνιιή 

ππνκνλή, όπσο νη πεξηζζόηεξνη άλδξεο». (Γ6) Αληίζεηα ζπκπεξαίλνπκε απφ ηε 

καξηπξία ηνπ κνλαδηθνχ παηέξα φηη, θάπνηνη ζεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο ιεηηνπξγνχλ 

απφ ηε θχζε ηνπο πην ζπλαηζζεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη νη ίδηνη λα 

θαίλνληαη πην «ζθιεξνί» γηα λα θξαηνχληαη νη νηθνγελεηαθέο ηζνξξνπίεο. « (…) Ζ 

γπλαίθα κνπ είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθή, έηζη είλαη νη γπλαίθεο γεληθόηεξα, πην 

ζπλαηζζεκαηηθέο. Δγώ πξνζπάζεζα λα ην δσ πην ςύρξαηκα γηα λα ηα βγάινπκε πέξα». 

(Γ3 παηέξαο) Αθφκα, ζχκθσλα κε δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, νη παηέξεο 

ζπλεζίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κε ζησηθφηεηα ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο 

(Chesler & Parry, 2001; Gray, 2003; Heart & Orther, 1999; Krauss, 1993; McGrath & 

Chesler, 2004; Pelchat, 2003 b, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 120 ), θαζψο 

ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα εθθξάδνληαη αλνηρηά γηα ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν (Chesler &Parry 2001, McGrath & Chesler 2004, φπ. 

αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 120). 

Φαίλεηαη φηη ηα αδέξθηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ απνηεινχλ άιιε κηα 

θαηεγνξία, πνπ επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηελ παξνπζία ηνπ απηηζκνχ ζηελ νηθνγέλεηα 

(Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2739). Κπξίαξρν ζπλαίζζεκα είλαη ε ζηελαρψξηα, 

εμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο θαη ηεο δχζθνιεο ζπκβίσζεο. πρλά ληψζνπλ 

φηη νη αλάγθεο ηνπο παξακεινχληαη, γεγνλφο πνπ θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα είλαη 

αιεζέο, ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ κεηέξσλ. «Γελ κε ελδηέθεξε ην δεύηεξν παηδί, 

ην είρα αθήζεη ζηνλ παηέξα ηνπ. Έθαλα θαη εγώ ιάζε (…)» (Γ1) Απηφ ηνπο δεκηνπξγεί 

δήιηα θαη ζπκφ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πνιιέο θνξέο εληάζεηο. «Έδεηρλε 

θαη δήιηα, ζπκάκαη κέηξαγε θαη ηελ πνξηνθαιάδα πνπ ηνπο έβαδα αλ ήηαλ ίζα ζηα 

πνηήξηα ηνπο. Δπίζεο κία θνξά είρε πάξεη θξύν λεξό θαη ηνπ ην πέηαμε όηαλ θνηκόηαλ». 

(Γ3) Νηψζνπλ θφβν θαη αλαζθάιεηα γηαηί πξέπεη ηα ίδηα λα είλαη «πξνζηάηεο» ησλ 
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αδεξθψλ ηνπο φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ είλαη άζρεκε απέλαληί ηνπο. 

«(…) Θπκάκαη κία θνξά πνπ ηνπο είρα ζηείιεη θαη ηνπο δύν θαηαζθήλσζε, δελ έπξεπε 

λα ην θάλσ. Ο κηθξόο κνπ γηνο πηέζηεθε πνιύ επεηδή ηα άιια παηδηά θνξόηδεπαλ θαη 

ρηύπαγαλ ηνλ αδεξθό ηνπ ιόγσ ηεο αζζέλεηαο θαη εθείλνο έπξεπε λα ηνλ πξνζηαηεύεη 

(…)» (Γ1) Σα πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο δηνγθψλνληαη θπξίσο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Σέινο, ε ληξνπή θαη ν θφβνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ είλαη αθφκα έλα ζπλαίζζεκα πνπ βηψλνπλ ζε κηθξφηεξε 

θαη κεγαιχηεξε ειηθία. «(…) Δπίζεο ν κεγάινο αηζζάλεηαη άζρεκα θαη ζπκώλεη όηαλ 

θάλνπκε ηξαπέδηα ζην ζπίηη θαη έξρεηαη ν αδεξθόο ηνπ θαη θάλεη δεκηέο κπξνζηά ζε 

ηξίηνπο. Σνπ εμεγώ όηη δελ καο παξεμεγνύλ, γηαηί μέξνπλ ην πξόβιεκα αιιά δελ ην 

θαηαιαβαίλεη.» (Γ4) 

Οη γνλείο πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα παξαπάλσ εμεγψληαο ζηα πγηή 

παηδηά ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αδεξθψλ ηνπο. Δπίζεο πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάδνπλ 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ, κε ζθνπφ λα επσθεινχληαη φινη.  «(…) Σνπ 

εμεγήζακε όηη ν κηθξόο ιόγσ ηνπ πξνβιήκαηνο δελ κπνξνύζε λα θάλεη πνιιά 

πξάγκαηα, όηη ηα απηνλόεηα γηα απηόλ, ήηαλ πνιύ δύζθνια γηα ηνλ κηθξό θαη έπξεπε λα 

ηδξώζεη γηα λα ηα θαηαθηήζεη.(…) Πξνζπαζνύζα λα  ζπλδπάδσ ηηο θαηαζηάζεηο, ώζηε 

λα σθεινύληαη όινη». (Γ2) 

Κάπνηεο θνξέο ππάξρεη θαηαλφεζε θαη θάπνηεο φρη, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηφζν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αδεξθψλ φζν θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο. «(…) 

Δίλαη πνλεηηθό θαη θηιόηηκν παηδί, αιιά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη θάπσο απέλαληη καο. 

Έρεη λεπξηθόηεηα, δελ εθθξάδεηαη ηόζν, δελ δείρλεη ηελ αγάπε, ηελ θξαηάεη κέζα ηνπ». 

(Γ1) Δίλαη πηζαλφ γηα ηνπο γνλείο λα ελαπνζέηνπλ πιήξσο ζηα πγηή παηδηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ νλείξσλ ηνπο γηα ην κέιινλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλεη 

αξθεηά πηεζηηθνχο θαη απαηηεηηθνχο. Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηα 

πγηή παηδηά κεγαιχηεξε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε. «Σν αξλεηηθό ήηαλ όηη είρακε πνιύ 

κεγάιεο απαηηήζεηο από ηνλ κεγάιν, δελ κπνξείο λα έρεηο ηηο ίδηεο απαηηήζεηο θαη από 

ηνπο δύν. Θπκάκαη όηη παξαπνληόηαλ θαη έιεγε γηαηί εγώ πξέπεη λα ηα θάλσ όια ηέιεηα, 

ελώ ηνπ κηθξνύ δελ ηνπ ιέηε ηίπνηα (…)». (Γ2) 

Ζ ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ην πξφβιεκα 

πγείαο ηνπ παηδηνχ. Σα ζπλαηζζήκαηα, νη πηέζεηο θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο, ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη αλεπαξθείο θαη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ην/ηε ζχληξνθν ηνπο «(…) Γελ έλησζα γπλαίθα ζσζηή, δελ 

ππήξρα γηα ηίπνηα άιιν κόλν γηα ην παηδί, δελ κε έλνηαδε ηίπνηα άιιν». (Γ1) Οη γνλείο 
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επηβαξχλνληαη ηδηαίηεξα, εμαηηίαο ηεο  θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο (Sivberg, 

2002, Chehrazi, 2002, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008 ζει. 2733 ).                  

Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ, δεκηνπξγνχλ απμεκέλν άγρνο, πνπ ελίνηε νδεγεί ζε 

θαθέο ζπδπγηθέο ζρέζεηο, (Tunali & Power, 2002, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et 

al., 2008 ζει. 2733), πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, (Allen, 2004, φπ. αλαθ. ζην Ching-

Rong Lin et al., 2008 ζει. 2733) θαθή πνηφηεηα δσήο (Gray, 2003, φπ. αλαθ. ζην 

Ching-Rong Lin et al., 2008 ζει. 2733) θαη θφβν γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε 

ηνπ παηδηνχ απφ ηελ θνηλσλία (Chang, 2000, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 

2008 ζει. 2733). Σα πξνβιήκαηα απηά μεπεξληνχληαη ζπλήζσο κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, φκσο δελ είλαη απίζαλν λα κελ γεθπξσζεί ην κεηαμχ ηνπο ράζκα θαη λα 

θαηαιήμνπλ αθφκα θαη ζε δηαδχγην, εμαηηίαο ίζσο θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ. «Δπεξεάζηεθε θαη ν γάκνο καο…(…) Με ηνλ παηέξα ηνπ έρνπκε 

ρσξίζεη… ηαλ θηάλεηο ζην ρσξηζκό πνπ ιεο θάπνηεο θνπβέληεο, κνπ είπε όηη έπξεπε 

λα είρε θύγεη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ. Πηζηεύσ όηη απηό δείρλεη ηελ θαηάζηαζε». 

(Γ2) Σα ιφγηα ηνπ κνλαδηθνχ παηέξα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα δείρλνπλ ηε 

δπζθνιία ηεο θαηάζηαζεο θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, θαζψο 

ρξεζηκνπνηεί ζηξαηησηηθή νξνινγία, ιέγνληαο φηη ζα ήηαλ «ιηπνηάθηεο», εάλ 

εγθαηέιεηπε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. «Γελ κε επεξέαζε απέλαληη ζηε γπλαίθα κνπ, όπσο 

θάλνπλ άιινη πνπ θεύγνπλ. Αλ έθεπγα ζα ήκνπλ ιηπνηάθηεο». (Γ3)  

Οη επζχλεο ζε θάζε νηθνγέλεηα είλαη πνιιέο φηαλ ππάξρνπλ παηδηά θαη πφζν 

κάιινλ φηαλ θάπνην κέινο ηεο πάζρεη απφ κία ζνβαξή αζζέλεηα. Οη κεηέξεο 

αηζζάλνληαη ππεχζπλεο θαη αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο απφ ηνπο παηέξεο, 

γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ (Brown and Barbarin, 1996, Cohen, 1999, Heaman, 

1995, Keller and Honig, 2004, King et al., 1996, Pelchat et al., 2003a, Roach et al., 

1999, Bristol et al., 1988, Gray, 2003, φπ. αλαθ. ζην Pelchat et al., 2007, ζει. 118). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, νη κεηέξεο δελ θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ θαηαλνκή 

ησλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη, σζηφζν ππάξρεη κία ηάζε λα δηθαηνινγνχλ ηνπο ζπδχγνπο 

ηνπο, αθνχ εξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Φαίλεηαη φηη νη κεηέξεο ζήθσλαλ θπξίσο ην βάξνο ησλ νηθηαθψλ 

εξγαζηψλ θαη ηεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ, ελψ ε ελαζρφιεζε ησλ παηέξσλ αθνξνχζε 

θπξίσο θάπνηεο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα παηδηά. «Κπξίσο κόλε κνπ θξόληηδα 

ην παηδί θαη έθαλα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Ο άληξαο κνπ ηνλ έβγαδε βόιηεο ην βξάδπ 

πεξηζζόηεξν, όρη ηελ ππόινηπε κέξα, δνύιεπε θηόιαο». (Γ1)  
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 Οη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, φπσο θαη ε άληζε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα άιιαμαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ κεηέξσλ. Οη ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο, δελ ηνπο επέηξεςαλ λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ θαη λα πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειαλ. «Φπζηθά 

επεξεάζηεθε πνιύ. Γελ κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ ζέιεηο θαη λα αθήζεηο ην παηδί 

κόλν ηνπ. Νηαληά δελ κπνξνύζα λα έρσ ζπλέρεηα ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ηεο 

πεξηνρήο θαη δελ γηλόηαλ λα έρσ ηε γηαγηά ζπλέρεηα δεκέλε ζην παινύθη. ια 

επεξεάδνληαη, ηα πάληα». (Γ2)  

ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη πηζαλφ κία κεηέξα λα 

αλαγθαζηεί λα αθήζεη ηε δνπιεηά ηεο ή λα απνξξίςεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, γηα λα 

θξνληίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηεο, γεγνλφο πνπ ηαπηίδεηαη κε θάπνηεο 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο (Tunali & Power, 2002; Luther et al., 2005, φπ. αλαθ. ζην 

Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2733). «Γελ κπνξνύζα λα δνπιέςσ θάπνπ κόληκα, 

λα αλαιάβσ επζύλεο, λα έρσ δέζκεπζε. Μόλν ζε επθαηξηαθέο δνπιεηέο. ίγνπξα καο 

επεξέαζε νηθνλνκηθά, βέβαηα ζπλέρεηα πηεζκέλνη είκαζηε. Αλ κπνξνύζα λα δνπιεύσ 

θαη εγώ ηα πξάγκαηα ίζσο λα ήηαλ θαιύηεξα. Θα είρα έζησ έλα ραξηδηιίθη γηα ηα 

πξνζσπηθά κνπ έμνδα, ηα ηζηγάξα κνπ. Σώξα δελ γίλεηαη, δελ κπνξώ, νύηε κία 

επίζθεςε δελ κπνξώ λα πάσ». (Γ4) Ζ θαηάζηαζε απηή επεξεάδεη ην νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, κεηψλνληαο ηνπο ρξεκαηηθνχο ηεο πφξνπο. Ζ νηθνλνκηθή 

ζηελφηεηα ελδερνκέλσο λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, αθνχ ίζσο ε 

νηθνγέλεηα λα κελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο απαηηνχκελεο 

ζεξαπείεο. « (…) Γηαηί αλ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ζα κπνξνύζα λα ζπλερίζσ 

λα ηνπ θάλσ κέρξη λα θηάζεη 20 ρξνλώλ θαη δελ μέξεηο, ίζσο λα είρακε θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα». (Γ4) 

Ζ δηαθνπή ή ε αδπλακία εξγαζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε 

ςπρνινγία ηεο κεηέξαο, κε πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Ζ κεηέξα πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Gartner & Schultz, 1990, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 

2003, ζει.162) θαη είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

ελδννηθνγελεηαθψλ ηζνξξνπηψλ. Δλδέρεηαη φκσο, λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηεο. χκθσλα κε δηάθνξνπο εξεπλεηέο ε έιιεηςε θαη ε απψιεηα 

εξγαζίαο απνηεινχλ βαζηθή αηηία γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ 

ζσκαηηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηνλ άλεξγν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, φπσο ε 
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θαηάζιηςε θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Ζ αλεξγία βηψλεηαη σο κία θζνξνπνηφο-

εληξνπηθή δηαδηθαζία απαμίσζεο θαη αλαζθάιεηαο, ε νπνία νδεγεί ζην άγρνο, ζηηο 

ελνρέο, ζηελ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη δηαηαξάζζεη ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο (Καηζνξηδάο & Λερνπξίηεο, 2010). Έηζη, πέξα 

απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη φπνηνο βιέπεη ην εηζφδεκά ηνπ λα 

πεξηθφπηεηαη, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε «ζπκβνιηθή» θαηάξξεπζε πνπ 

αληηκεησπίδεη (Μπνχξαο & Λχθνπξαο, 2011). Ζ έιιεηςε επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο κπνξεί λα θαηαξξαθψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ήδε επηβαξπκέλε 

ςπρνινγία κίαο κεηέξαο πνπ έρεη έλα παηδί κε απηηζκφ.  

Αληίζεηα θαίλεηαη φηη αλ κία κεηέξα επηιέμεη λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη, 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη ηχςεηο πνπ δελ αθηέξσζε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην παηδί ηεο.  

Βέβαηα, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα θάηη ηέηνην είλαη ε βνήζεηα πνπ παξέρεη ην άκεζν 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ (γηαγηά θιπ.) ή ε πξφζιεςε εηδηθνχ θξνληηζηή κε ίδηα έμνδα 

ηεο νηθνγέλεηαο. «(…) Ενύζε ηόηε θαη ε κεηέξα κνπ θαη κε βνεζνύζε πνιύ. Έρσ πνιιέο 

ηύςεηο  γηαηί ίζσο λα κελ ην θνίηαμα όζν έπξεπε θαη θνίηαμα πεξηζζόηεξν ηε δνπιεηά. 

Αλ ην θξόληηδα πεξηζζόηεξν ίζσο λα πήγαλε θαιύηεξα». (Γ1) 

 Οη κεηέξεο αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε λφζν ηφζν κέζσ ησλ 

επίζεκσλ/ηππηθψλ δηθηχσλ βνήζεηαο φζν θαη ησλ αλεπίζεκσλ/άηππσλ δηθηχσλ 

βνήζεηαο. Απφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη κεηέξεο αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

γηαηξνχο, δηαθαίλεηαη ν ηζρπξφο ξφινο ησλ επίζεκσλ/ηππηθψλ δηθηχσλ βνήζεηαο.              

Οη γηαηξνί απνηεινχλ ηελ πξψηε πεγή πιεξνθνξηψλ, ζηελ νπνία θαηέθπγαλ νη 

κεηέξεο γηα ηελ αξρηθή ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ηνπο. «Ζ ελεκέξσζε πνπ είρακε 

ήηαλ κόλν από ηνπο γηαηξνύο ζην Παίδσλ». (Γ3) Σα αλεπίζεκα/άηππα δίθηπα βνήζεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο, ηφζν γηα ηελ πιεξνθνξηαθή φζν γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηε ζχλδεζε ηεο 

πγείαο κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην, θαη έρεη απνδεηρηεί φηη ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο (π.ρ. 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαθήο πγείαο), ηα άηνκα θάλνπλ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ή ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Καηά 

ηνλ ίδην ηξφπν, σο δηαδηθαζία ακθίδξνκε νη νηθνγέλεηεο θαη ηα απηηζηηθά παηδηά ηνπο 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εμίζνπ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζε άιια άηνκα ηνπ δηθηχνπ 

ηνπο (Νφηαο, 2005, ζει.3), φπσο ζπλέβε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνπ δείγκαηνο. 

«Δίρακε έλα ζύιινγν γνλέσλ πνπ ήηαλ κία θπξία πνπ ηα έςαρλε πάξα πνιύ θαη έηξερε 

λα ζε βνεζήζεη γηα ην παξακηθξό. Βαζηθά ζε άθνπγε, πνιύ ζεκαληηθό πξάγκα. Δθεί 

έβιεπα θαη άιια παηδηά θαη κηινύζα θαη κε άιινπο γνλείο. Έπαηξλα γλώζεηο, θνπξάγην 
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αιιά θαη ζηελνρώξηα. ζν άζρεκν θη αλ αθνπζηεί έπαηξλα θνπξάγην γηαηί έβιεπα όηη 

ππάξρνπλ θαη ρεηξόηεξα, αιιά ηαπηόρξνλα ζηελνρσξηόκνπλ κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο 

γηαηί δέλεζαη κε θάπνηνπο αλζξώπνπο όηαλ δεηο κέζα ζε έλα πξόβιεκα». (Γ2) Φαίλεηαη 

επίζεο φηη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηα βηβιία είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο θαη εχθνια πξνζβάζηκνο ελεκεξσηηθφο πφινο. Σέινο, θάπνηεο κεηέξεο 

ζηεξίρζεθαλ ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο γηα λα βξνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

ππεξεζίεο πγείαο, αληηκαρφκελεο ηελ γεληθφηεξε έιιεηςε ελεκέξσζεο πνπ αλέθεξαλ 

φηη ππήξρε. Σν άγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, νη αιιαγέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε λφζν θαη ε ζπλερήο αλαδήηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο, πνπ 

βηψλνπλ νη γνλείο ακέζσο κεηά ηε δηάγλσζε (Boullier et al., 2008; Guralnick et al., 

2008, φπ. αλαθ. ζην  Banach et al., 2010, ζει. 69-70).  «(…)Από κόλε κνπ, έςαρλα 

θέληξα ζηελ Αζήλα (…) ». (Γ2) «ηελ ηειεόξαζε δελ ην ιέλε θαη πνιύ. Γελ γίλνληαη 

εθπνκπέο πνπ λα κηιάλε γηα ηνλ απηηζκό, κόλν ζην internet ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ηηο έςαμα». (Γ6)  

 

 

 Η αληηκεηώπηζε ηοσ θοηλωληθού περίγσροσ ηες οηθογέλεηας  

 

Παξφιν πνπ νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο ζεσξνχλ ηελ ππνζηήξημε απφ θίινπο, 

ζπγγελείο θιπ, ζεκαληηθή, νη κεηέξεο θαίλεηαη φηη ηελ αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξν 

(Pelchat et al., 2007, ζει. 121). Απφ ηηο αθεγήζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη κεηέξεο 

απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ 

(ζπγγελείο, θίινη, γλσζηνί), θαζψο νη πεξηγξαθέο ηνπο πεξηέρνπλ ηζρπξά ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο ζπγγεληθφο θχθινο έρεη βνεζήζεη αξθεηέο θπξίσο σο πξνο 

ηε θχιαμε ηνπ παηδηνχ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη φηη είρε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα εθείλεο. «Ζ λύθε κνπ ηνλ θξάηαγε θηόιαο ιίγν αλ είρα θάπνηα 

δνπιεηά, κε βνεζνύζε. Καιή ήηαλ ε ζηάζε ηνπο». (Γ1) Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ε ζηήξημε ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο δελ ήηαλ ζεκαληηθή, νη κεηέξεο δείρλνπλ 

πνιχ απνγνεηεπκέλεο. «Γελ ζα έιεγα όηη έλησζα ζπκπαξάζηαζε, αιιά γεληθόηεξα όρη 

κόλν γηα ην παηδί. Γελ κπνξεί θαη λα κε βνεζήζεη θαλείο πξαθηηθά, κόλν κε ηελ αδεξθή 

κνπ κηιάκε αιιά έρεη θαη απηή ηηο δνπιεηέο ηεο. Μόλε κνπ πξνζπαζώ…». (Γ4)  

Οη αληηδξάζεηο ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο δελ είλαη πάληα νη θαιχηεξεο θαη 

θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα ζηηγκαηίζνπλ ηνπο γνλείο, δεκηνπξγψληαο ηνπο αξλεηηθά 
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ζπλαηζζήκαηα. Απφ κία πεξηγξαθή θαίλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα 

πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηε ειιεληθή θνηλσλία ζρεηηθά κε ηα ΑΜΔΑ ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο. «Από ηνπο θίινπο ζπκάκαη κηα θνξά πνπ είρακε πάεη ζε κηα κεγάιε γηνξηή-

είραλ θέξεη θαη νξρήζηξα θαη εγώ ήκνπλ ζπλέρεηα πίζσ από ην παηδί πνπ έηξερε 

ζπλέρεηα πάλσ θάησ θαη ηνλ πξόζερα. Ήηαλ κηα -κπνξεί λα ην είπε θαη γηα αζηείν αιιά 

εκέλα κε πείξαμε, κε πιήγσζε πνιύ θαη κνπ είπε «πξέπεη λα ην παξαδερηείο έρεηο έλα 

θνπδνπιό παηδί, έηζη είλαη θάηζε θάησ θαη άζην λα θάλεη όηη ζέιεη». Θα κπνξνύζε λα ην 

πεη δηαθνξεηηθά, π.ρ. ζνπ έηπρε απηό ην πξάγκα, πξέπεη λα θάλεηο ππνκνλή θαη απηό ην 

παηδί ζέιεη αγάπε, δελ θαηαιαβαίλεη ηη θάλεη… Μπνξνύζε λα ην πεη θάπσο αιιηώο». 

(Γ3) Αληίζεηα, ε άγλνηα ησλ θίισλ θαη ησλ ζπγγελψλ, ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη 

ε ζπκπεξηθνξά ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζέιεη λα θξχςεη ην «πξφβιεκα» - ηε «ληξνπή» 

ηεο, νδεγνχλ ζπρλά ζηελ απνκφλσζε ηεο (Νφηαο, 2005, ζει. 37). «Γελ θάζηζα λα 

εμεγήζσ ζην ρσξηό πνιιά πξάγκαηα, νύηε ζηε κεηέξα κνπ. (…) Ξέξνπλ πάλσ θάησ ηε 

δηάγλσζε πνπ έρεη βγεη, δελ έρσ πνιιέο ζρέζεηο θαη δελ ζπδεηάσ θαζόινπ γηα ην ζέκα 

ηνπ παηδηνύ». 

Ζ πεξίπησζε ηεο κεηαλάζηξηαο κεηέξαο ε νπνία δειψλεη απνγνεηεπκέλε απφ 

ην θηιηθφ ηεο πεξηβάιινπλ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην θησρφ θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο 

νηθνγέλεηαο, ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε άιιε ρψξα. «(…) Γελ είρα βνήζεηα, νύηε 

ζηήξημε από θαλέλαλ. Από ηε κηα έιεγα ζα ηα βγάισ πέξα κόλε κνπ, αιιά πόζν πηα 

όηαλ δελ ζε βνεζάεη θαλείο»; (Γ6). 

Ζ απξφβιεπηε θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ 

πεξηνξίδεη ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο (Dunlap & Fox, 1999, φπ. 

αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008 ζει. 2733)  θαη δηαηαξάζζεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο (Tunali & Power, 2002, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 

2008 ζει. 2733). Απνξξνθά ηελ ελέξγεηα ησλ κειψλ ηεο, θαη ηα απνθφπηεη απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν  (Lainbart, 1999, φπ. αλαθ. ζην Ching-Rong Lin et al., 2008 

ζει. 2733). «(…) Κόπεθαλ νη επηζθέςεηο, ε θνηλσληθή καο δσή. Αλ είζαη θαη 

θνξηηζκέλε δελ έρεηο όξεμε γηα ηίπνηα». (Γ3) 

Φαίλεηαη φηη ε θνηλσλία δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Απηφ ζηελαρσξεί ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο αλαγθάδεη λα πεξηνξίζνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ιφγσ ηεο δχζθνιεο ζέζεο πνπ έξρνληαη.  «Σώξα πνπ κεγάισζε, 
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παιηόηεξα δελ ην έθαλε πνιύ απηό, όπνηε βιέπεη παηδηά πεγαίλεη θαη ηα πεηξάδεη, ηα 

ρατδεύεη, ηα γαξγαιάεη θαη ηνπο πηάλεη ηα πόδηα. Άκα δεη παηδί έμσ ηξειαίλεηαη, εηδηθά 

ζηα αγόξηα όρη ζηα θνξίηζηα επηπρώο… Σα παηδάθηα θνβνύληαη θαη θιαίλε θαη έρνπκε 

πξόβιεκα κε ηνπο γνλείο. Σνπο εμεγώ, θάπνηνη ην θαηαιαβαίλνπλ, θάπνηνη όρη. Με 

ζηελαρσξεί πνιύ απηή ε θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα ην ζηακαηήζεη, αθόκα θαη κέζα 

ζηελ εθθιεζία…» (Γ1) 

 

 

 Οη ζθέψεης θαη ηα ζσλαηζζήκαηα γηα ηο παρειζόλ θαη ηο κέιιολ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δεδνκέλσλ πξνέθπςε ζην ηέινο θάζε ζπλέληεπμεο, 

κε ζθνπφ λα απνηππψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ κεηέξσλ γηα ηε δσή 

ηνπο, απφ ηελ απφθηεζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ θαη κεηά.  

Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζπλνδεχζεθαλ απφ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε, πνπ θαλεξψλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη κέρξη ζήκεξα, ζε 

δηάθνξα επίπεδα. Σα ιφγηα ηνπο δείρλνπλ ην πφζν επεξέαζε ηε δσή θαη ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε πάζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. «Σν παξειζόλ κνπ ήηαλ 

πνιύ δύζθνιν από όηαλ έλησζα ηελ πάζεζε ηνπ παηδηνύ, άιιαμε ε ςπρνινγηθή κνπ 

θαηάζηαζε, έλησζα όηη δελ ππήξρα γηα ηίπνηα άιιν πηα, νύηε ζαλ ζύδπγνο, νύηε γηα ην 

άιιν παηδί… Σν αγαπνύζα αιιά ην παξακέιεζα.  Γεληθόηεξα δελ έλησζα γπλαίθα 

ζσζηή». (Γ1) Ζ ζιίςε, νη ελνρέο, ε απφγλσζε, ε αλεπάξθεηα, αιιά θαη ε αθνζίσζε 

ζηα παηδηά ηνπο είλαη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ, δείρλνληαο φηη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηάδηα δελ έρνπλ απφιπηα δηαθξηηά φξηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηζεκαίλεηαη πσο ε ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη 

πνιχπινθε θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο κεηαβάζεηο απνηεινχλ κία ξεπζηή 

δηαδηθαζία (Luterman, 1987). Δπίζεο, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Μπνπζθάιηα (1993, 

ζει.105), είλαη εκθαλέο φηη αξθεηέο εγθισβίδνληαη ζε κηα ζεηξά αλαπάληεησλ 

εξσηεκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. «Λέσ θακηά θνξά «γηαηί ζεέ  κνπ, 

γηαηί ζε εκέλα», αιιά κεηά πάιη ιέσ «θαη γηαηί όρη, γηαηί ζε θάπνηνλ άιιν». (Γ3) ιε 

ηνπο ε δσή, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα κίαο κεηέξαο, είλαη έλαο ζπλερήο αγψλαο,            

«Θα κε θάλεηο ηώξα λα μαλαβάισ ηα θιάκαηα.. νπ θηάλεη κία ιέμε κόλν; Αγώλαο…» 

(Γ2) Με ηε ιέμε απηή θαλεξψλεηαη ε αδηάιεηπηε πξνζπάζεηα ησλ κεηέξσλ, λα 

εμαζθαιίζνπλ ηφζν ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη αγαζά, φζν θαη λα θαηαθέξνπλ λα 

ζεθψζνπλ ηα βάξε ηεο νηθνγέλεηαο γεληθφηεξα. Ίζσο είλαη δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα 
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θαηαθέξεη λα απνηππψζεη κέζα ζε ιίγεο γξακκέο ην είδνο, ηελ έληαζε θαη ηελ 

πνηθηινκνξθία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ νη κεηέξεο ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ.   

Σν κέιινλ κπνξεί λα πξνβιεκαηίδεη ζνβαξά πνιιέο κεηέξεο, εηδηθά απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη έπεηηα.  Σν έληνλν 

άγρνο θαη ε αβεβαηφηεηα είλαη ηα θχξηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ. Κάπνηεο 

ειπίδνπλ φηη ηα πγηή παηδηά ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ησλ απηηζηηθψλ αδεξθψλ ηνπο 

(Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2739) θαη έρνπλ πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά. Φαίλεηαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα νηθνλνκηθή επκάξεηα, νη κεηέξεο αηζζάλνληαη πην αζθαιείο 

γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ. «Γηα ην αύξην, πηζηεύσ ζηνλ αδεξθό ηνπ όηη ζα ηνλ 

θξνληίζεη, πνπζελά αιινύ (…) Γνύιεπα κηα δσή θαη ηνπ ηα εμαζθάιηζα όια…». (Γ1)  

Άιιεο βαζίδνληαη ζην θξάηνο, πηζηεχνληαο φηη ζα κεξηκλήζεη θαη ζα αλαιάβεη ηε 

θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. « (…) αο παξαθαιώ λα θάλνπκε θάηη λα μέξσ όηη ζα ην 

αθήζσ ζε θαιά ρέξηα, γηαηί πηζηεύσ όηη αθόκα θαη λα πεζάλσ, δελ ζα εζπράζσ εθεί 

πνπ ζα είκαη… (…) Καιύηεξα λα είλαη ζε έλα ίδξπκα, ζαλ έλα ζπίηη κε ιίγα παηδηά. 

(…)» (Γ3) Κνηλή επηζπκία πνιιψλ κεηέξσλ είλαη λα επηβαξχλνπλ ην ιηγφηεξν δπλαηφ 

ηα πγηή παηδηά ηνπο θαη λα κελ βηψζνπλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο κε απηέο πνπ δνπλ νη 

ίδηεο. «(…) Γελ ζέισ λα επηβαξύλσ ηα άιια κνπ παηδηά, λα δεζκεπηνύλ θαη λα 

πεξάζνπλ όηη πεξλάσ εγώ, γηαηί είλαη κεγάιε δέζκεπζε (…)» (Γ4).  

Ζ λεφηεξε κεηέξα ηνπ δείγκαηνο δηαηεξεί πην αηζηφδνμε ζηάζε γηα ην κέιινλ, 

παξά ηηο δπζθνιίεο. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο, θαζψο θαη ζην 

γεγνλφο φηη ην παηδί ηεο είλαη κφιηο 6 εηψλ θαη ειπίδεη φηη κεγαιψλνληαο ζα βειηησζεί 

ζεκαληηθά ή αθφκα θαη ζα μεπεξάζεη ην πξφβιεκα. Ζ πξφνδνο ηεο επηζηήκεο 

απμάλεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ίζσο ηνπο θάλεη 

πην αηζηφδνμνπο. «πσο ζνπ είπα γεληθόηεξα είκαη αηζηόδνμε θαη ην παηδί ηα πάεη κηα 

ραξά κέρξη ζηηγκήο… Βειηηώλεηαη ζπλέρεηα θαη πηζηεύσ όηη ζα πάεη αθόκα θαιύηεξα 

ζην κέιινλ.» (Γ6)  

 

 

 Η περίπηωζε ηες ζεηής οηθογέλεηας 

 

Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ καο ψζεζε λα αλαιχζνπκε μερσξηζηά ηελ 

πεξίπησζε ηεο ζεηήο νηθνγέλεηαο σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο, δελ είλαη ε απνδνρή 

ηεο πηνζεζίαο σο παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ησλ βησκάησλ 
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ησλ γνλέσλ ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ. Αληίζεηα ζεσξνχκε φηη νη ζεηνί γνλείο κπνξεί 

λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζζφηεξεο θαη πνιππινθφηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ελειηθίσζεο ελφο παηδηνχ, πφζν κάιινλ φηαλ ην παηδί πάζρεη απφ ηε λφζν ηνπ 

απηηζκνχ. χκθσλα κε ηε Βνπθειάηνπ (2013), νη ζεηνί γνλείο αλαιακβάλνπλ ηε 

ςπρνινγηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ βηνινγηθψλ 

γνλέσλ. Ζ γνλετθή ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηελ θαηαλφεζε 

ηεο δηθήο ηνπο ςπρηθήο δσήο, φπσο θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. 

Ζ θπξηφηεξε αηηία γηα ηνλ μερσξηζηφ ζρνιηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλέληεπμεο είλαη ην δηθαίσκα πνπ παξαζρέζεθε ζηνπο γνλείο λα επηιέμνπλ 

ζπλεηδεηά ηελ απφθηεζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ, ζπλζήθε πνπ δελ ππήξμε ζηηο 

ππφινηπεο νηθνγέλεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. πλεπψο, δελ ήξζαλ 

αληηκέησπνη κε ηνλ αηθληδηαζκφ ηεο δηάγλσζεο θαη ηελ «θαηάξξεπζε ησλ νλείξσλ 

γηα ηελ απφθηεζε ελφο ηδαληθνχ παηδηνχ» (Pelchat et al., 2007, ζει. 113). Βιέπνπκε 

φηη ε δηαθνξνπνίεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε «γελλαία» απφθαζε ησλ γνλέσλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πηνζεζίαο, θαλεξψλεη έλα θνληξάζη ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αιιαγψλ αλάκεζα ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπ δείγκαηνο. Ζ ςπρξαηκία θαη ε σξηκφηεηα κε 

ηελ νπνία δηαρεηξίζζεθαλ ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο. 

«Γελ καο πείξαμε πνπ καο είπε ν γηαηξόο ζην «Μεηέξα» όηη ππήξρε πξόβιεκα, ζα ην 

αληηκεησπίζνπκε είπακε. ηαλ έγηλε ε δηάγλσζε ην μέξακε, ήηαλ επηινγή καο λα ηελ 

πάξνπκε. Αλ ζέιακε ζα κπνξνύζακε λα ηελ είρακε επηζηξέςεη, αιιά δελ ην θάλακε…». 

(Γ5) 

Οη ζεηνί γνλείο ηνπ απηηζηηθνχ θνξηηζηνχ απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

θεδεκνλία ηεο, θαζψο νη θπζηθνί ηεο γνλείο αληηκεηψπηδαλ αξθεηέο δπζθνιίεο σο 

πξνο ηελ αλαηξνθή ηεο, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε δηαβίσζε ηνπο. Ζ θπζηθή κεηέξα ηνπ 

παηδηνχ αλήθεη ζην επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηεο ζεηήο κεηέξαο, ε νπνία 

γλψξηδε ηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε. «(…) είρακε αθνύζεη γηα ηε ζπγγελή καο 

(μαδέξθε) όηη δελ κπνξνύζε λα ην κεγαιώζεη. Ο άληξαο ηεο ηελ ρηύπαγε θαη ήηαλ 

αιθννιηθόο θαη δελ είραλ ρξήκαηα νύηε γηα λα ηελ ηαΐζνπλ… Δίρε αδπλαηήζεη πάξα 

πνιύ, θαληάζνπ ηεο θαίλνληαλ ηα θόθθαια… (Γ5) 

Οη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαίλεηαη φηη επεξεάζηεθαλ ζεηηθά απφ ηελ 

παξνπζία ηνπ παηδηνχ. «Με ην ζύδπγν ήκαζηαλ πνιύ θαιύηεξα θαη από πξηλ. Δίκαζηε 

πνιύ αγαπεκέλνη, δελ καο επεξέαζε, πηζηεύσ καο έδεζε πεξηζζόηεξν (…)». (Γ5)                   

Ο ζεηφο παηέξαο είρε δηαθνξεηηθή αληίδξαζε απφ ηνπο ππφινηπνπο, ζηνηρείν πνπ 

δείρλεη φηη ν ραξαθηήξαο θαη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ παηδηνχ 
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δηαθνξνπνίεζαλ ηε ζηάζε ηνπ. Δμάιινπ ρσξίο ηε ζέιεζε θαη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

δελ ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ε πηνζεζία. «Σα ζπδεηνύζα όια απηά κε ηνλ άληξα 

κνπ θαη ηηο θόξεο κνπ θαη κία κέξα κε ην πνπ μππλήζακε κνπ είπε ν άληξαο κνπ: «Γελ 

πάκε λα ην πάξνπκε, κε ραζεί ην παηδί…» (Γ5) Βιέπνπκε επίζεο φηη ε θαιή 

επηθνηλσλία ηνπ δεπγαξηνχ, εμαηηίαο ίζσο θαη ηνπ εθδεισηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

παηέξα, βνήζεζε ηφζν ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο, φζν θαη ζηελ απνθπγή ηεο 

εκθάληζεο άιισλ απνθιίζεσλ.  

Οη ζεηέο αδεξθέο ηνπ θνξηηζηνχ δελ επεξεάζζεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ 

παξνπζία ηνπ. εκαληηθή είλαη πξνθαλψο ε κεγάιε ειηθηαθή ηνπο δηαθνξά, φπσο θαη 

φηη έδσζαλ θαη νη ίδηεο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ παηδηνχ. Απφ ηε 

καξηπξία ηεο κεηέξαο αλαδεηθλχνληαη επίζεο νη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο ησλ γνλέσλ 

θαη ε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ αλαηξνθήο ησλ θπζηθψλ ηνπο παηδηψλ. «ηαλ πηνζεηήζακε 

ην παηδί νη θόξεο κνπ ήηαλ 21-22 ρξνλώλ. Σελ ήζειαλ πνιύ, γεληθά έρνπκε κία 

επαηζζεζία ζαλ νηθνγέλεηα θαη πνιιή αγάπε γηα ηα παηδηά (…)». (Γ5) 

Οη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, φπσο θαη ε αλάιεςε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

επζπλψλ ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, επεξέαζαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

κεηέξαο. Αλαγθάζζεθε λα ζηακαηήζεη ηελ πεηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ηεο 

ζηαδηνδξνκία, γεγνλφο φκσο πνπ δελ ηνπο επεξέαζε νηθνλνκηθά, αθνχ ε εξγαζία ηνπ 

ζπδχγνπ αξθεί γηα λα εμαζθαιίδεη φηη ρξεηάδεηαη ε νηθνγέλεηα. «Κνπξάζηεθα θαη κε 

ηηο απνζηάζεηο πνπ έπξεπε λα θάλνπκε θαη κε ηηο επζύλεο θαη έθιεηζα ην καγαδί».(Γ5) 

ηελ πνξεία άιιαμαλ θαη ηφπν θαηνηθίαο πξνο φθεινο ηνπ παηδηνχ. Βιέπνπκε φηη νη 

απαηηνχκελεο  ηξνπνπνηήζεηο ζηε δσή ησλ γνλέσλ δελ ηνπο επεξέαζαλ αξλεηηθά, 

θαζψο ε απφθηεζε ηνπ παηδηνχ ήηαλ επηινγή ηνπο. «(…) Γελ καο ην επέβαιε θαλέλαο, 

ην ζέιακε θαη ην θάλακε θαη δελ ην έρνπκε κεηαληώζεη (…)». (Γ5)   

Φαίλεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θηιηθνχ θχθινπ ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ πνιχ 

ζεηηθή, θαζψο ε πηνζέηεζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ ιεηηνχξγεζε γηα πνιινχο σο 

θνηλσληθφ πξφηππν. Δμάιινπ ε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα δελ απνηειεί θαηλφκελν πνπ 

ζπλαληά θάπνηνο ζπρλά. πσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ε κεηέξα, «καο είδαλ κε 

δηαθνξεηηθφ βιέκκα κεηά ηελ πηνζεζία ηνπ παηδηνχ». Ζ ζπκπαξάζηαζε ήηαλ θπξίσο 

ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, αθνχ φινη αληηκεηψπηδαλ ζεηηθά ην παηδί, αιιά θαη ηνπο 

ίδηνπο. Αληίζεηα βιέπνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσλίαο κπνξεί λα κελ είλαη 

πάληα ηδαληθή, αθνχ ε αθήγεζε ηεο κεηέξαο καο δείρλεη φηη ηα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο δελ έρνπλ εθιείςεη αθφκα απφ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζηελ έιιεηςε 
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παηδείαο ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νηθνγέλεηα, φζν θαη ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο. «Θπκάκαη πνπ θάπνηνη καο έβιεπαλ ζην δξόκν ή ζηα 

εζηηαηόξηα θαη άξρηδαλ λα ζρνιηάδνπλ θαη λα γειάλε θαη δελ θαίλεηαη πνιύ ην 

πξόβιεκα ηεο θόξεο καο, πξέπεη λα ην παξαηεξήζεηο γηα λα θαηαιάβεηο. Απηά δελ είλαη 

ζσζηά πξάγκαηα θαη κε εθλεπξίδνπλ…». (Γ5)  

Δίλαη θαλεξφ φηη ε ζπλχπαξμε κε ην απηηζηηθφ παηδί επεξέαζε ζεηηθά ηνπο 

ζεηνχο γνλείο, αθνχ θαηάθεξαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο φπνηεο δπζθνιίεο 

αληηκεηψπηζαλ, ελδπλακψλνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. «(…) Ήηαλ επηινγή καο. 

Κξαηήζακε ηελ νηθνγέλεηα καο ελσκέλε, δεζήθακε πεξηζζόηεξν θαη καο έδσζε 

δσληάληα απηό ην παηδί, μαλαληώζακε…(…)» Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπο βέβαηα δελ είλαη 

πάληα ζεηηθά, αθνχ θαίλεηαη φηη ε ζεηή κεηέξα έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα ζεηξά 

αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ. «(…) Δπίζεο ζθέθηνκαη, αθνύ ζηεξήζεθε ηνπο γνλείο ηεο, 

έπξεπε λα έρεη θαη απηό ην πξόβιεκα; Θα κπνξνύζε λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη λα 

ζπλερίζεη ηε δσή ηεο θαλνληθά… Μεηά όκσο ζθέθηνκαη όηη εληάμεη, ππάξρνπλ θαη 

ρεηξόηεξα… Πάλησο ην θνξίηζη είλαη πξνηεξαηόηεηα γηα εκάο, θνηκάκαη - μππλάσ, 

εθείλε ζθέθηνκαη…».(Γ5) Ζ επηινγή ηεο πηνζεζίαο δελ ζεκαίλεη φηη αληηκεηψπηζαλ 

ιηγφηεξεο δπζθνιίεο απφ απηέο ησλ θπζηθψλ γνλέσλ. Σα ιφγηα ηεο κεηέξαο εμάιινπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά. «ηαλ ήηαλ 4-5 ρξνλώλ πήγακε ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο 

ζηελ Καιιηζέα θαη αξρίζακε απηόλ ηνλ αγώλα…(…) Θπκάκαη όηαλ ην πήξακε απηό ην 

παηδί ζαλ αλάδνρε νηθνγέλεηα καο είπαλ όηη γηα απηά ηα παηδηά είλαη όιεο νη πόξηεο 

αλνηρηέο… ηη πξνεγνύληαη ζε νηηδήπνηε. Γπζηπρώο ζηε ζπλέρεηα είδα ην αληίζεην. 

Ούηε ζην ζρνιείν, νύηε ζηα λνζνθνκεία, νύηε πνπζελά…». (Γ5) κσο ην δηθαίσκα ηεο 

επηινγήο, ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο θαη η επξχηεξε εζηθή θαη θηινζνθηθή ηνπο 

ζεσξία ίζσο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. 

Σν κέιινλ πξνβιεκαηίδεη ζνβαξά ηε ζεηή κεηέξα, πνπ αηζζάλεηαη άγρνο θαη 

αβεβαηφηεηα γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα κπνξεί ε ίδηα λα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Τπνινγίδεη φηη ηα πγηή παηδηά ηεο ζα αλαιάβνπλ ηελ 

επζχλε ησλ απηηζηηθνχ θνξηηζηνχ (Ching-Rong Lin et al., 2008, ζει. 2739) θαη έρεη 

πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ην ζθνπφ απηφ, ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά. Φαίλεηαη φηη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη θαιφ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ζηελ νηθνγέλεηα, ε κεηέξα 

κπνξεί λα ζρεδηάζεη ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ, πξνζπαζψληαο λα επηβαξχλεη ην ιηγφηεξν 

δπλαηφλ ηα πγηή παηδηά ηεο. «(…) Να έρεη έλα πνζό ζηελ άθξε δειαδή ην θνξίηζη, έλα 

δηακέξηζκα θαη κηα θνπέια λα ηελ πξνζέρεη. Γελ ζέινπκε λα ηηο θνπξάζνπκε ηηο άιιεο 

θόξεο καο, αιιά ηνπο έρνπκε πεη όηη πξέπεη λα ηελ πξνζέρνπλ». (Γ5) Ζ βαζηθή 
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πξνηεξαηφηεηα ηεο δσήο ηεο είλαη ε θξνληίδα ηνπ απηηζηηθνχ θνξηηζηνχ, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη έληνλα ζηελ παξαθάησ θξάζε. «ζεέ κνπ άζε κε λα δήζσ όζν 

πεξηζζόηεξν κπνξώ, γηα λα είκαη δίπια ηεο θαη λα ηελ βνεζάσ… (Γ5) 

 

 

 Η εθπαίδεσζε ηωλ παηδηώλ θαη ο βαζκός ηθαλοποίεζες ηωλ γολέωλ 

 

Οη αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ θαλεξψλνπλ αξρηθά ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ 

ΚΓΑΤ (ζήκεξα ΚΔΓΓΤ), θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ γηα θάζε παηδί. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ν βαζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

έιαβαλ, είλαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πςειφο. «Από ην ΚΔΓΓΤ είκαη πνιύ 

επραξηζηεκέλε, είλαη πνιύ θαινί θαη κηα ζπγθεθξηκέλε θνπέια εηδηθά». (Γ6) 

Ζ εθπαίδεπζε θάπνησλ παηδηψλ μεθίλεζε ζην Γεληθφ Νεπηαγσγείν, ρσξίο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. «Πήγε ζε θαλνληθό λεπηαγσγείν… Δμήγεζα ην 

πξόβιεκα ζηε δαζθάια θαη έπαζε έλα ζνθ, ίζσο θαη δηθαηνινγεκέλα. Γελ ππήξρε 

πξόβιεκα όκσο». (Γ2) Σν κηθξφηεξν παηδί ηνπ δείγκαηνο παξαθνινπζεί ηκήκα 

έληαμεο ζε Γεληθφ Νεπηαγσγείν,  κε ηε κεηέξα λα δειψλεη φηη δελ κπνξεί λα θξίλεη 

ηελ πξνζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηεο, θαζψο δέρεηαη 

ηαπηφρξνλα ζεξαπείεο θαη απφ ηδηψηεο. «Δπεηδή ην παηδί θάλεη θαη έμσ καζήκαηα δελ 

κπνξώ λα μέξσ πόζε δνπιεηά θάλνπλ εθεί… (…)» (Γ6) Σν ζηνηρείν απηφ ίζσο δείρλεη, 

φηη δελ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη ην παηδί 

ηεο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, θαζψο επηζεκαίλεη θαη άιιεο αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ινγηθά ππνβαζκίδνπλ ην ζπλνιηθφ παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

«Πξηλ από δύν ρξόληα μέξσ όηη ζην ηκήκα έληαμεο δελ είραλ θαλ εηδηθή παηδαγσγό, 

είραλ κηα απιή λεπηαγσγό…» (Γ6)  

ηε ζπλέρεηα θάπνηα παηδηά θνίηεζαλ ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν, ελψ 

θάπνηα άιια ζην Γεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν, παξαθνινπζψληαο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαη ηκήκαηα έληαμεο. «Ξεθίλεζε ζην θαλνληθό δεκνηηθό, ζύκθσλα θαη κε 

ηε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΓΑΤ, θαη ηειηθά ην ηειείσζε θαλνληθά, παξαθνινπζώληαο θαη 

ηκήκα έληαμεο». (Γ5) Σν επφκελν βήκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ 

ήηαλ ε έληαμε ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ή ζε θάπνην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο, πνπ βξίζθεηαη 

ππφ ηε δηαρείξηζε πιιφγνπ Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Α.Μ.Δ.Α. Δίλαη 

πξνθαλέο, φηη  ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο δελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο  δνκέο γηα 
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ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πιεζψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία (ζπλνπηηθά πηλ. 1). Βιέπνπκε φηη θάπνηεο θνξέο νη κεηέξεο δελ έρνπλ 

ηελ απαηηνχκελε ελεκέξσζε γηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο. «Γελ ήμεξα 

θαλ όηη ππάξρεη ηέηνην ζρνιείν…». (Γ4) Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο κπνξεί λα 

εξκελεπζεί εμαηηίαο ηεο ελδερφκελεο άξλεζεο ηνπο γηα ην πξφβιεκα θαη ηεο 

ελδφκπρεο ειπίδαο λα εληαρζεί ην παηδί ζε γεληθφ ζρνιείν, φπσο θαη ηα ππφινηπα.  

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη γνλείο, σο πξνο 

ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, είλαη ε 

κεηαθίλεζε ηνπο. Φαίλεηαη φηη θάπνηεο νηθνγέλεηεο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα αληαπεμέξρνληαη ζηα νδνηπνξηθά έμνδα, ελψ θάπνηεο άιιεο αδπλαηνχλ 

λα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο γηα άιινπο ιφγνπο. «Δηδηθά ζην ΔΔΔΔΚ είρακε 

πξόβιεκα κε ηε κεηαθίλεζε θαη έθαηζε θάπνηνπο κήλεο ζην ζπίηη, επεηδή δελ κπνξνύζε 

λα πάεη. Πήξα όκσο θάπνηα ηειέθσλα θαη πίεζα πάξα πνιύ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηειηθά ην πξόβιεκα ιύζεθε». (Γ4) Γηα ηελ επίιπζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ 

ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ άηππσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, βνήζεηα φκσο πνπ 

δελ απνδεηθλχεηαη πάληα αξθεηή. «(…) Μεηά μεθίλεζε λα ηνλ πεγαηλνθέξλεη ν άληξαο 

κνπ κε ην απηνθίλεην πνπ είλαη 78 ρξνλώλ… Δίλαη πνιύ κεγάινο θαη έρεη αξρίζεη λα 

μερλάεη. Πήγα ζην Γήκαξρν θαη ηνπ είπα γηα ην πξόβιεκα αιιά δελ έθαλε ηίπνηα… 

Γειαδή πξέπεη λα ζπκβεί πξώηα ην θαθό θαη κεηά λα βνεζήζεη ην θξάηνο (…);» 

Ζ θχζε ηεο αζζέλεηαο δελ επηηξέπεη ζε θάπνηεο κεηέξεο λα ηξέθνπλ πνιιέο 

ειπίδεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο. πλεπψο δελ έρνπλ κεγάιεο 

απαηηήζεηο απφ ην Δηδηθφ ρνιείν. Θεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθέξνπλ φηη 

κπνξνχλ θαη δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλεο απφ ην έξγν θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

«Δληάμεη δελ κπόξεζαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη πνιύ, όηη κπνξνύζαλ έθαλαλ νη 

άλζξσπνη… (…) ρη δελ έρσ παξάπνλν, δελ κπόξεζε ην παηδί. Μηιάγακε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γεληθόηεξα, καο θαινύζαλ θαη εθδξνκέο είρακε θάλεη, εληάμεη ήηαλ». 

(Γ1) 

Άιιεο κεηέξεο επεζήκαλαλ δηάθνξα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ Δηδηθνχ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ αλαδεηθλχνληαο νξηζκέλεο αδπλακίεο ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, επξήκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ηεο Υξπζαλζαθνπνχινπ 

(2012). Σα ππεξάξηζκα ηκήκαηα, ην ειιηπέο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο θαη ε 

ζπλχπαξμε παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ δηάθνξεο παζήζεηο θαη κπνξεί λα επεξεάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο αξλεηηθά, είλαη θάπνηεο απφ απηέο. «Μεηά ζην εηδηθό Γεκνηηθό δελ είρε 

θαη θακία βειηίσζε… Άξρηζε λα κηιάεη θαη λα θνπληέηαη όπσο άιια εηδηθά παηδηά. 
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Κάλαλε γξαθή, αλάγλσζε, γπκλαζηηθή θαη άιια πξάγκαηα, αιιά επεξεαδόηαλ πνιύ από 

απηά πνπ έβιεπε. Ήηαλ θαη πνιιά ηα παηδηά ζε θάζε ηάμε». (Γ2) Ζ άπνςε ηεο 

ελδερνκέλσο ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε γεληθφηεξε πεπνίζεζε ηεο, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνλ ίδην ρψξν εθπαίδεπζεο. 

Κάπνηνη γνλείο ζεσξνχλ φηη ε εθπαηδεπηηθή  ελζσκάησζε ησλ ΑΜΔΑ, ζα 

σζήζεη ηελ θνηλσλία λα ηα εληάμεη γεληθφηεξα ζηνπο θφιπνπο ηεο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα σθειεζνχλ φια ηα παηδηά, θαζψο ζα επεξεάδνληαη ζεηηθά κεηαμχ ηνπο. 

χκθσλα κε ηε Υξηζηνθνξάθε (2004), «ε έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή εηδηθέο 

αλάγθεο ζε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία έρεη πνιιαπιά νθέιε φρη κφλν γηα ηα ίδηα ηα παηδηά 

αιιά θαη γηα φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

εθπαηδεπηηθνχο, «πγηή» παηδηά, γνλείο.  

Οη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ησλ κεηέξσλ αλαδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα θάπνηα απφ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ κπνξεί λα έξζνπλ αληηκέησπνη νη 

γνλείο θαηά ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα γεληθά ζρνιεία. Ο κεγάινο αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηάμε θαη ε πεξηπαηθηηθή ζπκπεξηθνξά θάπνησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο, είλαη θάπνηεο απφ απηέο « (… )Σνλ πεηξάδαλε, ηνπ βάδαλε πηλέδεο ζηελ θαξέθια 

γηα λα ηνπ θεύγεη ην παληειόλη, ηνλ βάδαλε λα νπξεί ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ γηα λα 

γειάλε. Σα ήμεξε ε δαζθάια, αιιά δελ έθαλε ηίπνηα θαη δελ κνπ είρε πεη ηίπνηα.» (Γ2) 

Ζ ζπκπεξηθνξά απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αγσγή ησλ πγηψλ παηδηψλ απφ ηνπο 

δχν βαζηθνχο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν (Μπξνχδνο, 

2005).  «(…) Δληάμεη παηδηά είλαη, ηώξα πσο ηνπο ην πέξαζε ε δαζθάια ζην ζρνιείν, ηη 

ηνπο είπαλ νη γνλείο από ην ζπίηη, πσο ζθέθηνληαη ηα ίδηα δελ κπνξείο λα μέξεηο (…)». 

(Γ2) 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, κπνξεί λα 

δείρλεη ηελ αδηαθνξία ή αθφκα θαη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ ζπλχπαξμε φισλ ησλ 

παηδηψλ ζηνλ ίδην ζρνιηθφ ρψξν, εχξεκα πνπ είλαη αληίζεην κε ηε Υξηζηνθνξάθε 

(2004), πνπ ππνζηήξημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ κηα επξχηεξε θηινζνθία 

απνδνρήο, απνξξίπηνπλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ 

θαη αλαπηχζζνπλ θαηλνχξηεο δεμηφηεηεο θαη ρεηξηζκνχο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

δηεπζέηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδεζεί κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο ζπρλά δελ 

είλαη ζεηηθέο πξνο ηελ ζρνιηθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Padeliadu et 

al., 1997, ζει. 177). πκπεξαίλνπκε φηη εμαηηίαο ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξψλ, 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα παηδηά θαη 
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ζηελ νηθνγέλεηα. πλεπψο, δεκηνπξγνχληαη δηαθσλίεο θαη εληάζεηο κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο θάλνπλ ηνπο γνλείο λα 

αηζζάλνληαη  ζηελαρψξηα, ζπκφ θαη απνγνήηεπζε. «Γπζηπρώο ζην πξώην ζρνιείν πνπ 

πήγαηλε Γεκνηηθό πέζακε ζε κηα δαζθάια πνπ δελ δερόηαλ ηέηνηα παηδηά, ήζειε λα ηε 

δηώμεη. Γελ ήηαλ ππεξθηλεηηθή, νύηε ρηππνύζε άιια παηδηά. Γελ ήζειε λα αζρνιείηαη κε 

ηελ θόξε καο, έιεγε όηη έπξεπε λα αζρνιείηαη κε ηα ππόινηπα παηδηά θαη ηνπο 

θαιύηεξνπο καζεηέο… (…)» (Γ5) Αληίζεηα ην θιίκα απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο 

κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο γνλείο δηαθνξεηηθά θαη λα ηνπο σζήζεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. «ην 

άιιν ζρνιείν θάζηζε θαλνληθά ζην ζξαλίν, δσγξάθηδε θαη κάιηζηα είρε πάξεη θαη 

βξαβείν γηα ηηο δσγξαθηέο ηεο, ηηο έρσ θξεκάζεη θαη ζηνλ ηνίρν. Έγηλα θαη κέινο ηνπ 

πιιόγνπ Γνλέσλ…». (Γ5) Βιέπνπκε αθφκα φηη γηα ηνπο γνλείο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηζρπξφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηή. «(…)Δθεί νη γνλείο ζπκκεηείραλ 

ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θαζεγεηώλ θαη είραλ κάιηζηα κέζα ζην ζρνιείν, γξαθείν 

πιιόγνπ Γνλέσλ πνπ θξόληηδαλ νη ίδηνη λα είλαη θάπνηνο εθπξόζσπνο ηνπο εθεί 

θαζεκεξηλά. Γεληθόηεξα ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ νκάδα, όπσο ιεηηνπξγνύζακε θαη εκείο 

ζηελ αξρή πνπ ππήξρε εθείλνο ν πνιύ θαιόο Γηεπζπληήο». (Γ2) χκθσλα κε ηε 

Υξηζηνθνξάθε (2004) νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο αηζζάλνληαη δηθαησκέλνη, 

εθφζνλ βηψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία φπνπ έρνπλ θη απηνί 

ελεξγφ ξφιν θαη ζπκκεηνρή. 

Φαίλεηαη φηη νη εκπεηξίεο ησλ κεηέξσλ απφ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα 

ΔΔΔΔΚ είλαη θπξίσο αξλεηηθέο. Οη αθεγήζεηο ηνπο ζπγθιίλνπλ ζε αξθεηά δεηήκαηα 

θαη δείρλνπλ φηη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο είλαη ρακειφο. Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

ησλ παηδηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην εκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

νη δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην ππνζηεξηθηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα.                           

Οη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ ζηνπο γνλείο ςπρνινγηθή επηβάξπλζε, 

ζπκφ, απνγνήηεπζε θαη άγρνο. «Γελ αζρνιηόληνπζαλ κε ηα παηδηά, δελ έθαλαλ ην 

πξόγξακκα πνπ είραλ κέρξη πξηλ…(…) Σα άθελαλ ζηελ απιή, ζηνλ ήιην, ζην θξύν θαη 

δελ ηνπο έλνηαδε.(…) Εεηνύζα πόζα ρξόληα λα κνπ δώζνπλ έλα πξόγξακκα λα μέξσ ηη 

θάλνπλε, λα έρσ θαη θάηη λα ζπδεηάσ κε ην παηδί ζην ζπίηη, νύηε ηεηξάδηα καο 

δίλαλε…». (Γ2) Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ νηθνγελεηψλ, έρεη βξεζεί 

ζην επίθεληξν αξθεηψλ εξεπλψλ, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 
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εμέιημε ησλ παηδηψλ (Armstrong, 1995, Bastiani & Wolfendale, 2000, Beveridge, 

2005, Coleman 1998, Gascoigne 1995, φπ. αλαθ. ζην Υξπζαλζαθνπνχινπ, 2012, ζει. 

91). Παξά ηε ζπκθσλία πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

αξθεηέο θνξέο παξνπζηάδνληαη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ αζπκθσλία πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εμαηηίαο δηάθνξσλ παξαγφλησλ, απνηειεί ζπρλά πεγή ζπγθξνχζεσλ, 

πνπ νδεγεί ζηελ απνμέλσζε, ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ζηε κείσζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. «(…) Μεηά ζε κηα άιιε επίζθεςε πνπ είρα πάεη ηεο αλέθεξα όηη είρα 

ρσξίζεη κε ην ζύδπγν θαη κνπ είπε, «γηα απηό ηόηε κε πήξαηε ηειέθσλν θαη κνπ θάλαηε 

παξαηήξεζε»… Ση λα ηεο έιεγα; Υάλεηο ηα ιόγηα ζνπ, ππνηίζεηαη όηη απηόο ν άλζξσπνο 

έρεη ζπνπδάζεη θηόιαο. Καιύηεξα λα κηινύζα κε έλα ηνύβιν (…)». (Γ2 ) Οη παξάγνληεο 

απηνί κπνξεί λα είλαη ε άγλνηα ησλ γνλέσλ γηα ηελ πάζεζε ηνπ παηδηνχ ή ε κε 

παξαδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη νη εζθαικέλεο πεπνηζήζεηο 

πνπ επηθξαηνχλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο (Υξπζαλζαθνπνχινπ, 2012, ζει 92). 

Αλαδεηθλχεηαη επίζεο ν λεπξαιγηθφο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή, ν νπνίνο κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. «Μεηά ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ππήξρε έλαο θαηαπιεθηηθόο 

Γηεπζπληήο κε επαηζζεζίεο, πνπ ηελ αγθάιηαζε, δπζηπρώο όκσο κεηά από ιίγν θαηξό 

έθπγε». (Γ5) ηελ έξεπλα ηεο Υξπζαλζαθνπνχινπ (2012) παξαηεξήζεθε φηη θάπνηεο 

θνξέο ν Γηεπζπληήο δελ ήηαλ εμεηδηθεπκέλνο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, 

γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο δελ ηνλ βνεζνχζε λα θαηαλνήζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο, 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο νηθνγέλεηεο. 

  

 

 Τα ηδηωηηθά θέληρα ζεραπεηώλ 

 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλήθνπλ ηππηθά θαη ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο πνπ ηα 

δηαρεηξίδνληαη χιινγνη Γνλέσλ - Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ ΑΜΔΑ, αθνχ είλαη 

Ν.Π.Η.Γ., ελψ πνιιέο θνξέο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ, αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα. Οη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ππνζηήξημαλ 

φηη ηα παηδηά ηνπο παξαθνινχζεζαλ κεγάιν αξηζκφ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

ηδησηηθά θέληξα ζεξαπεηψλ. 
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Σν γεγνλφο απηφ, φπσο θαη ε αθήγεζε ηεο λεφηεξεο κεηέξαο ηνπ δείγκαηνο, 

δείρλνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη γνλείο ζηε ιήςε ζεξαπεηψλ απφ ηδηψηεο, 

θαζψο ηηο ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηνλίδεηαη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνηειεί ηελ πνηνηηθφηεξε 

επηινγή ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαηάζηαζεο. «Κάλνπκε ζεξαπείεο ζε ηδησηηθό θέληξν. 

Έθαλα έξεπλα γηαηί ήζεια λα πάεη ην παηδί κνπ θάπνπ θαιύηεξα, λα ην βνεζήζνπλ νη 

θαιύηεξνη». (Γ6)  

Οη γνλείο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηνπο ηδηψηεο ηνπ θιάδνπ. Φαίλεηαη φηη ν βαζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ νξαηή βειηίσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία. Άιινη παξάγνληεο επίζεο, φπσο ε ζπλεξγαζία ηνπο ή ε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη, είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο. 

«Ο ζεξαπεπηήο ηνλ έκαζε πσο πεξπαηάκε, πσο θαζόκαζηε, πσο ηξώκε, πσο 

θνηκόκαζηε. Δλώ δελ πεξπάηαγε θαλνληθά ζην δξόκν, κεηά από καζήκαηα πνπ ηνπ 

έθαλε ζε εμόδνπο πεξπάηεζε θαλνληθά. Έκαζε λα βνεζάεη ζην ηξαπέδη, λα θνηκάηαη 

θαλνληθά ζην θξεβάηη ηνπ… Νηώζσ όηη ν ζεξαπεπηήο βνήζεζε θαη κέλα, βειηηώζεθα 

θαη εγώ... Μνπ έιεγε λα ζπκπεξηθέξνκαη ζην παηδί όπσο θαη ζηα άιια παηδηά κνπ, όζν 

θη αλ δελ κπνξνύζα, ην πξνζπαζνύζα. Με ζπκβνύιεπε λα ηνπ ιέσ πάληα ηελ 

αιήζεηα.(…)» (Γ2) Γηα θάπνηνπο γνλείο είλαη δχζθνιν λα ζπκβηβαζζνχλ κε ηε θχζε 

ηεο λφζνπ θαη λα απνδερζνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Βιέπνπκε φηη ε 

αλάγθε ηνπο λα δνπλ ηα παηδηά ηνπο φπσο νλεηξεχνληαη, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

ςπρνινγία θαη ηε γλψκε ηνπο γηα ην έξγν ησλ ζεξαπεπηψλ.  «(…) ππήξρε θαη έλα 

θνξηηζάθη ζηε ειηθία ηνπ παηδηνύ πνπ ηαίξηαδαλ πνιύ θαη έθαλαλ παξέα. Ήκνπλ πνιύ 

ραξνύκελε πνπ ην παηδί είρε κία παξέα, αθνύ πνηέ δελ είρε άιινπο θίινπο όπσο έρνπλ 

όια ηα παηδάθηα (…)».(Γ2) 

Σν θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ είλαη έλα δήηεκα πνπ θαίλεηαη φηη απαζρνιεί 

αξθεηέο νηθνγέλεηεο, αθνχ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ θάιπςε ηνπ. Γηα ηνπο γνλείο ε ζεξαπεπηηθή θαη ε εθπαηδεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζκνχ είλαη ζπρλά κηα ππφζεζε δχζθνιε, νδπλεξή θαη 

δαπαλεξή (Λακπξνπνχινπ, ρ.ρ.). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε αλεξγία θαη νη ππφινηπεο 

αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, κπνξεί λα αλαγθάζνπλ ηνπο γνλείο λα κεηψζνπλ ή θαη λα 

ζηακαηήζνπλ ηηο ζεξαπείεο. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ηνπο δεκηνπξγεί άγρνο, πίεζε 

θαη ελδέρεηαη λα επεξεάδεη θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. «(…) Τπάξρεη άγρνο 

γεληθόηεξα γηα ην πώο ζα πξνρσξήζεη θαη πσο ζα ηα βγάινπκε πέξα».(Γ6)  
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Σν ρξεκαηηθφ αληίηηκν ησλ ζεξαπεηψλ θαζνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε θέληξν, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηνο έιεγρνο 

(Λακπξνπνχινπ, ρ.ρ). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, έλα κέξνο ή νιφθιεξν ην θφζηνο 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ελψ ζε άιιεο θαζφινπ, θαζψο νη γνλείο 

κπνξεί λα είλαη αλαζθάιηζηνη σο καθξνρξφληα άλεξγνη ή λα κελ δχλαληαη λα 

θαιχπηνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο ησλ ζεξαπεηψλ θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα, 

φκσο ε ηαθηηθή ηνπο δηαθνπή γηα ηελ επαλεμέηαζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, φπσο 

θαη ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηελ αλαλέσζε ηνπο, κπνξεί λα 

θέξεη ηνπο γνλείο ζε εμαηξεηηθά δχζθνιε νηθνλνκηθή ζέζε. «Ξεθηλήζακε κε 4 

ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα, ππνιόγηζε 30 επξώ ε ζπλεδξία ζπλ ην θόζηνο ησλ 

νδνηπνξηθώλ. Αλ έβγαηλε 1000 επξώ ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο, ηα 500 επξώ ηα 

πιεξώλακε από ην επίδνκα ηεο πξόλνηαο θαη ηα ππόινηπα από ηελ ηζέπε καο. Κάπνηα 

ζηηγκή θόπεθε ην επίδνκα ηεο πξόλνηαο θαη δελ κπνξνύζακε λα πιεξώζνπκε… Κάλακε 

ηα ραξηηά γηα λα πεξάζνπκε από ηελ επηηξνπή, αιιά κέρξη λα γίλνπλ όια απηά 

αλαγθαζηήθακε λα ζηακαηήζνπκε… Γελ κπνξνύζακε λα πιεξώζνπκε θαη ηα 

θξνληηζηήξηα γηα ηα άιια παηδηά θαη ηηο ππόινηπεο αλάγθεο». (Γ4) Πνιιέο νηθνγέλεηεο 

κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, πθίζηαληαη έλα πιήζνο πηέζεσλ, πνπ νδεγνχλ ζε 

αληζφηεηεο. Ζ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, νη ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο σο απνηέιεζκα 

ησλ θνηλσληθψλ εκπνδίσλ, νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη κηθξέο θνηλσληθέο παξνρέο, είλαη 

θάπνηεο απφ απηέο. Απηά ηα «αλάπεξα πιαίζηα» κπνξνχλ λα ακβιπλζνχλ, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη Dowling θαη Dolan (2001), κε ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Αληίζεηα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα 

λα θαιχπηνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ππφινηπεο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, έρνπλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κέρξη ζήκεξα. «(…) 

Γεληθόηεξα πάλησο είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε, καο βνήζεζε πνιύ ν θόζκνο, απηνί πνπ 

πιεξώλακε θπξίσο.(…) Ήηαλ θαη κεγάιε ε δηαδηθαζία θαη ππήξρε πνιύ γξαθεηνθξαηία 

γηα λα πάξνπκε ηα επηδόκαηα… Ήμεξα όηη ζα ηαιαηπσξεζνύκε πνιύ θαη ζθεθηόκνπλ 

όηη δελ πεηξάδεη από ηε ζηηγκή πνπ είρακε ιεθηά… Έιεγα «άζε δελ πεηξάδεη λα ηα 

πάξνπλ άιια παηδηά πνπ έρνπλ πην πνιιή αλάγθε…» (Γ5)  
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 Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ από ηελ εθπαίδεπζε  

 

Οη πξνζδνθίεο αξθεηψλ γνλέσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ζπλνςίδνληαη ζηελ νξηνζέηεζε, ζηελ εθκάζεζε θαη ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ απηνζπληήξεζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ. 

Βιέπνπκε φκσο φηη θάπνηνη γνλείο κπνξεί λα ηξέθνπλ αθφκα θαη νπηνπηθέο ειπίδεο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη γηα άιιε κηα θνξά φηη ε ςπρηθή 

θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη πνιχπινθε θαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο κεηαβάζεηο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν απνηεινχλ κία ξεπζηή 

δηαδηθαζία (Luterman, 1987). Φαίλεηαη φηη ε άξλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί έλα 

ζηάδην πνπ επαλέξρνληαη ζπρλά. «Δληάμεη δελ έρσ γηα πνιιά πξάγκαηα απαίηεζε… Να 

κάζεη λα επηβηώλεη κόλνο ηνπ, λα θξνληίδεη ηνλ εαπηό ηνπ. Να κε θνβάκαη λα ηνπ πσ 

«Πήγαηλε πάξε κία ζνθνιάηα ζην πεξίπηεξν», λα κάζεη λα δέλεη ηα θνξδόληα ηνπ, λα 

κηιήζεη – λα ηα βγάιεη από κέζα ηνπ». (Γ3) 

Άιιε πξνζδνθία ησλ γνλέσλ είλαη ε χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα κάζεη ην παηδί ηνπο κηα «ηέρλε», ηελ νπνία ζα αζθεί γηα λα αμηνπνηεί 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ δεκηνπξγηθά ή θαη επαγγεικαηηθά γηα λα θεξδίδεη θάπνηα 

έζνδα. «Θα ήζεια λα κάζαηλε κία ηέρλε, ίζσο αλ κάζαηλε θάηη από κηθξόο λα 

κπνξνύζε λα έθαλε θαη θάηη επαγγεικαηηθά. Θα ηνλ βνεζνύζε πνιύ θαη λα αλνηρηεί 

(…)». (Γ1) Ζ γεληθφηεξε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο ζα ιεηηνπξγνχζε ελδερνκέλσο θαη 

σο θνξέαο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο. Δκθαλήο είλαη βέβαηα ν πξνβιεκαηηζκφο 

θαη ην άγρνο ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί ηνπο εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαζψο ηνλίδεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί απφ ην 

θξάηνο κε πξνρεηξφηεηα. Φαίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε πξνεθπαίδεπζε ησλ 

εξγνδνηψλ γηα ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα πεηχρεη ε εξγαζηαθή 

ηνπο έληαμε. «(…) Γελ εκπηζηεύνκαη θαλέλαλ θαη πηζηεύσ όηη γηα λα γίλεη απηό ην 

κέηξν ζα έπξεπε πξώηα λα είραλ εθπαηδεύζεη ηνπο καγαδάηνξεο γηα λα μέξνπλ λα 

ρεηξίδνληαη απηά ηα παηδηά…». (Γ5) 
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 Οη επζύλεο ηνπ θξάηνπο θαη νη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο θαίλνληαη απνγνεηεπκέλεο απφ ηελ θξαηηθή κέξηκλα 

θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα ελ αληηζέζεη κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο αθεγήζεηο ηνπο, 

ηηο θάλεη λα ακθηβάιινπλ γηα ηε κειινληηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ, ρσξίο φκσο λα 

ράλνπλ ηηο ειπίδεο ηνπο. Γηα ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ρξεηάδεηαη ε αιιαγή ηεο 

λννηξνπίαο ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ πνιηηψλ. «Δπίζεο δελ πξέπεη λα ηα ξίρλνπκε όια 

ζην θξάηνο, θηαίκε θαη εκείο νη ίδηνη. (…)». (Γ5) 

Βιέπνπκε βέβαηα φηη θάπνηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ θξάηνπο λα 

πξνζθέξεη ζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ακθηβάιινληαο φκσο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δνκψλ. «Δλ κέξεη... νπ δίλεη ηα ρξήκαηα, ζηα θαιύπηεη, αιιά δελ έρεη 

θαιά θέληξα γηα λα αμηνπνηεζνύλ ηα ρξήκαηα απηά. Δπίζεο δελ μέξσ αλ νη εηδηθνί 

θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζσζηά…». (Γ2)  

ην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο κπαίλεη ε αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, 

αθνχ θαίλεηαη φηη ηα νηθνλνκηθά βνεζήκαηα (επηδφκαηα θιπ) δελ επαξθνχλ, ελψ ηα 

ρξήκαηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ζπρλά δελ αξθνχλ γηα λα 

θαιπθζεί ην δπζζεψξεην θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ. Αξθεηέο νηθνγέλεηεο 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ 

παηδηνχ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ήδε επηβαξπκέλε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

Ο αγψλαο γηα ηελ θαζεκεξηλή επηβίσζε απμάλεη θαηαθφξπθα ην άγρνο ησλ γνλέσλ 

θαη ηνπο θέξλεη ζε απφγλσζε, «Με 300 επξώ επίδνκα ην κήλα ηη λα πξσηνθάλεηο; 

Απηό είλαη επίδνκα ηεο πείλαο… (…) Γελ είκαζηε αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ γηαηί δελ 

κπνξνύζακε λα πιεξώζνπκε ηηο εηζθνξέο. Ση λα πξσηνπιεξώζεηο; Σε ΓΔΖ, ηα 

θαζεκεξηλά έμνδα, πώο λα βγεηο; Ο άληξαο κνπ είλαη ζηδεξάο θαη κε ηελ θξίζε δελ έρεη 

θαζόινπ δνπιεηά… Πώο λα ηα βγάινπκε πέξα; (…) Ζ θαηάζηαζε απηή επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηε καξηπξία ηεο ζεηήο κεηέξαο, πνπ ίζσο δείρλεη φηη κφλν νη εχπνξεο 

νηθνγέλεηεο κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ χπαξμε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ. «Πάλησο είλαη πνιύ δύζθνια ηα πξάγκαηα 

γηα νηθνγέλεηεο πνπ ηα βγάδνπλ πέξα δύζθνια… Αλ δελ έρεηο ρξήκαηα δελ κπνξείο λα 

θαιύςεηο ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ (…)». (Γ5) 
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ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα, 

ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ αθνξά πξνθαλψο κφλν ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

αιιά ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ. «(…) Πξηλ από ιίγν θαηξό έπαζε θξίζε επηιεςίαο, δελ 

ην είρε μαλαπάζεη θ δελ ήμεξα ηη ήηαλ απηό… Φνβόκνπλ όηη είρε πεζάλεη. Σνλ πήξακε 

θαη πήγακε ζην λνζνθνκείν ζηελ Κόξηλζν, 2 ηε λύρηα θαη ήζειαλ λα καο ζηείινπλ ζην 

Παίδσλ ζηελ Αζήλα κε ην δηθό καο απηνθίλεην. Γελ ηνπο έλνηαδε, δελ δηέζεηαλ 

αζζελνθόξν. Δπεηδή θνβόκνπλ πνιύ θαη ηνπο έθαλα ζθελή καο θξάηεζαλ εθεί απηό ην 

βξάδπ γηα ιίγεο ώξεο… Γελ κπήθε ζην δσκάηην θαλείο, νύηε λνζνθόκα, νύηε γηαηξόο, 

ηίπνηα… Σειηθά θύγακε ην επόκελν πξσί κε ην απηνθίλεηό καο γηα ηελ Αζήλα θαη απηό 

ην πξάγκα καο ην ρξέσζαλ 315 επξώ». (Γ4) Βιέπνπκε επίζεο έλα πεξηζηαηηθφ 

ηαηξηθήο αληηδενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ θνηλσληθνχ 

ξαηζηζκνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δείρλεη φηη δελ έρνπλ εμαιεηθζεί πιήξσο νη 

λνζεξέο λννηξνπίεο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. «(…) Αθνύ πεξηκέλακε πόζεο ώξεο θαη ην παηδί ην είρε πηάζεη ηαξαρή, όηαλ 

κπήθακε κέζα ν γηαηξόο κε ξώηεζε αλ ηνπ έθεξα θαθειάθη. Με μάθληαζε θαη έβγαια λα 

ηνπ δώζσ εθείλε ηε ζηηγκή, αιιά κνπ είπε «ηελ επόκελε θνξά, ηώξα καο βιέπεη 

θόζκνο….» ηαλ κεηά ηνλ ξώηεζα αλ ην παηδί κπνξεί λα θάλεη κπάλην ζηε ζάιαζζα 

ιόγσ ηεο κόιπλζεο κνπ απάληεζε «όια ηα είρε ε Μαξηνξή ν θεξεηδέο ηεο έιεηπε…»   

Αλ δελ είρε θόζκν ζα ηνλ έθηπλα, γηαηξόο ήηαλ δελ έπξεπε λα κηιήζεη έηζη. Σε δηαθνξά 

όκσο ηελ θάλεη ν άλζξσπνο όρη ν ηίηινο». (Γ3) 

Ζ ηαθηηθή επαλεμέηαζε γηα ηε γλσκάηεπζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο θαη ηε 

ρνξήγεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, είλαη κηα επψδπλε 

δηαδηθαζία, πνπ εμνπζελψλεη νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά ηηο νηθνγέλεηεο. Ζ πεξηηηή 

χπαξμε ηνπο, θαζψο δελ ππάξρεη ελδερφκελν ίαζεο ηεο λφζνπ, ν ρξφλνο αλακνλήο, νη 

πνιχπινθεο εμεηάζεηο, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ 

επηηξνπψλ, είλαη θάπνηα απφ ηα δεηήκαηα πνπ έζημαλ νη κεηέξεο. «Πξηλ από ιίγα 

ρξόληα ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε θάπνηεο εμεηάζεηο νη νπνίεο καο εμνπζέλσζαλ 

ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά… Ήηαλ γηα λα πάξνπκε ην επίδνκα. Κάζε 3 ρξόληα πεξλάο 

από επηηξνπή γηα λα δνπλ αλ έρεη αιιάμεη θάηη. Ση λα αιιάμεη δειαδή; Γηα ηέηνηεο 

παζήζεηο ρεηξόηεξα κπνξεί λα πάεη ην παηδί όζν κεγαιώλεη, θαιύηεξα δύζθνια. Δπίζεο 

όιε ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κεηά από αθόκα 2,5 ρξόληα, πνπ είρακε κείλεη ρσξίο 

ην επίδνκα θαη αλαγθαζηήθακε λα ζηακαηήζνπκε ηηο ζεξαπείεο. Σν παηδί δελ 

ζπλεξγάδεηαη θηόιαο κε ηνπο γηαηξνύο… Ζ ςπρνινγία καο ηόηε ήηαλ ράιηα, είρακε 
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λεύξα, ήκαζηαλ πνιύ αγρσκέλνη… Γελ κπνξνύζακε όκσο λα θάλνπκε θάηη άιιν. 

Τπήξρε θαη πνιύ γξαθεηνθξαηία πνπ δεκηνπξγνύζε αθόκα πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο. 

Πξέπεη λα αιιάμεη απηή ε δηαδηθαζία, είλαη ηεξάζηηα ηαιαηπσξία γηα όινπο». (Γ4)   

Ζ θξαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, είλαη αθφκα έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ήξζαλ πξνο 

ζρνιηαζκφ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δχινγα ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ είλαη νξζφο 

θαη εζηθφο ν άκεζνο ζπζρεηηζκφο ηεο ηζαγέλεηαο κε ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία, φπσο θαη αλ ε αλαπεξία θαη νη 

θάζε κνξθήο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή, δηαθέξνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

θαηαγσγή ηνπ θαζελφο. Σα ιφγηα ηεο κεηαλάζηξηαο κεηέξαο απεηθνλίδνπλ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε. «Ννκίδσ όηη ζα έπξεπε λα δίλεη ην θξάηνο έλα βνήζεκα γηα ηηο 

κεηέξεο θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ πξόβιεκα. ε εκάο ε βνήζεηα είλαη κεδέλ. Γελ μέξσ 

είλαη γηα εκάο γηα ηνπο μέλνπο γηα λα καο θάλνπλ λα θύγνπκε; Οη άιινη παίξλνπλ 

παξαπάλσ; (…)» (Γ6) 

Απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ δηεμάγνληαη δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο 

ηηο επηζπκίεο ηνπο ζρεηηθά κε ελδερφκελεο αιιαγέο, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο. εκαληηθή είλαη γηα πνιιέο ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, θέληξσλ δηεκέξεπζεο, πνπ ζα παξέρνπλ  

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα. 

Μέζσ ηεο εκεξήζηαο παξακνλήο ηνπ παηδηνχ ζε έλα ηέηνην θέληξν, ζα σθειεζνχλ 

θαη νη ίδηεο, θαζψο ζα έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν γηα λα θξνληίδνπλ ηηο ππφινηπεο 

δνπιεηέο θαη λα απνθνξηίδνληαη απφ ηε ζπλερή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, πνπ απνηειεί 

βαζηθή ηνπο αλάγθε. «(…) Να κελ είλαη θιεηζκέλα ζπλέρεηα ζην ζπίηη θαη λα ρηππάλε 

ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν θαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά. Απηό δελ είλαη θαιό νύηε γηα ηνπο 

γνλείο, νύηε γηα ηα παηδηά, γηαηί ρξεηάδεηαη πξνζσπηθόο ρξόλνο γηα θάζε γνλέα, γηα λα 

κπνξεί λα θάλεη όηη ζέιεη… Σαπηόρξνλα όκσο λα μέξεη όηη ην παηδί ηνπ πεξλάεη θαιά». 

(Γ2)  

Ζ χπαξμε θαη ε θαζηέξσζε δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ εμσηεξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλαδεηθλχεηαη επίζεο σο ιχζε γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο ςπρνινγηθήο εμνπζέλσζεο ησλ γνλέσλ.                            

«Γηα παξάδεηγκα όπσο ππάξρεη ζηελ Κόξηλζν ην πξόγξακκα «Έμσ Μαδί»… Γελ 

γίλεηαη λα επεθηαζεί θαη άιινπο Γήκνπο»; Γ2 

Έληνλα απνηππψλνληαη επίζεο, ε αλεζπρία, ε αλαζθάιεηα, ην άγρνο θαη ν 

θφβνο ησλ κεηέξσλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, φηαλ νη ίδηεο ζα 
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απνβηψζνπλ ή δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα θξνληίζνπλ. «Σν κεγάιν πξόβιεκα ηώξα 

πνπ κεγαιώλνπκε είλαη όηη ζθεθηόκαζηε αλ θύγνπκε από ηε δσή ηη ζα γίλεη κε απηό ην 

παηδί, πνηνο ζα ην αλαιάβεη. (…) πηζηεύσ όηη αθόκα θαη λα πεζάλσ, δελ ζα εζπράζσ 

εθεί πνπ ζα είκαη…(…) Απηό είλαη ην πξόβιεκα θαη ε ζηελνρώξηα καο…». Γ3 Θεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηελ χπαξμε θέληξσλ θηινμελίαο ΑΜΔΑ πνπ ζα πιεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζα κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ηα παηδηά ηνπο δηα βίνπ. Βιέπνπκε 

επίζεο, φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο αληίζηνηρεο δνκέο, 

θαζψο θάπνηεο θξηηηθάξνπλ έληνλα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. «Δίλαη πνιύ κεγάιε 

ζπδήηεζε απηή γηαηί έρνπκε αθνύζεη θαηά θαηξνύο ηη γίλεηαη ζε απηά ηα θέληξα, έρσ 

αθνύζεη θαη εγώ από ηελ ηειεόξαζε, δελ έρσ πξνζσπηθή εκπεηξία… Δθεί πέξα ιεο κε 

απηά πνπ αθνύκε «θαιύηεξα λα ην ξίμσ ζηνλ Ηζζκό από ην λα ην πάσ εθεί…». (Γ2) 

 

 

5.2. πκπεξάζκαηα 

 

χκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα,  ε άγλνηα ησλ γνλέσλ γηα ηε λφζν θαη ε 

άξλεζε ηεο απνδνρήο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζπζηεξνχλ ηε δηάγλσζε. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη ζπρλά νη γεληθνί 

παηδίαηξνη δελ παξαπέκπνπλ άκεζα ηα πεξηζηαηηθά ζηνπο εηδηθνχο, γεγνλφο πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν αλακνλήο κέρξη ηελ εμέηαζε θαζπζηεξνχλ ηε δηάγλσζε, κε 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. 

Αξθεηέο κεηέξεο ππνζηήξημαλ φηη είραλ θαιή ζπλεξγαζία κε ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο. Χζηφζν, ην γεγνλφο 

φηη θάπνηεο δελ είραλ πιήξε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηε λφζν, καο 

δείρλεη φηη θαη νη δχν πιεπξέο δελ απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζεζκφ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηφζν ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ηελ 

πνξεία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σν ζνθ, ε κεγάιε ζηελαρψξηα, ν θφβνο θαη ην άγρνο γηα ην κέιινλ, νη ηχςεηο, 

νη ελνρέο, ν ζπκφο θαη ε απφγλσζε, είλαη νξηζκέλα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε δηάγλσζε. Χζηφζν παξαηεξήζακε φηη νη παηέξεο ελψ 

βηψλνπλ έληνλε ζηελαρψξηα, δείρλνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ςχρξαηκα 

θαη ζησηθά, ζε αληίζεζε κε ηηο κεηέξεο πνπ είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

εθδεισηηθέο. Απηέο επσκίδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο επζχλεο γηα ηε θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ, γεγνλφο που αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Δίλαη πηζαλφ λα 
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αλαγθαζηνχλ λα αθήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ή λα απνξξίςνπλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ ςπρνινγία ηνπο, 

ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ηζνξξνπίεο θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Αληίζεηα αλ 

ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη, κπνξεί λα αηζζάλνληαη ηχςεηο πνπ δελ αθηέξσζαλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην παηδί. Ζ ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ επεξεάδεηαη αξλεηηθά, θαζψο 

ηα ζπλαηζζήκαηα, νη πηέζεηο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο, ηνπο 

θάλνπλ λα αηζζάλνληαη αλεπαξθείο θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην/ηε ζχληξνθν ηνπο.  

Πνιιά απφ ηα αδέξθηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ βηψλνπλ έληνλε ζηελαρψξηα 

ιφγσ ησλ γεληθφηεξσλ δπζθνιηψλ ζηε ζπκβίσζε ηνπο. Σα πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο 

δηνγθψλνληαη θπξίσο ζηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία. πρλά νη αλάγθεο ηνπο 

παξακεινχληαη, κε ζπλέπεηα λα  δεκηνπξγνχληαη δήιηα, ζπκφο θαη εληάζεηο. Νηψζνπλ 

θφβν θαη αλαζθάιεηα γηαηί πξέπεη λα είλαη «πξνζηάηεο» ησλ αδεξθψλ ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα ληξνπή γηα ηε γλψκε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. Αλ θαη νη γνλείο 

πξνζπαζνχλ λα ηνπο εμεγνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, νη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο αξθεηέο θνξέο θαηαιήγνπλ λα είλαη ηεηακέλεο.  

Φαίλεηαη φηη ην άκεζν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ησλ γνλέσλ πξνζθέξεη 

ππνζηήξημε θπξίσο ζε πξαθηηθφ επίπεδν (θχιαμε παηδηψλ). Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηιηθνχ ηνπο θχθινπ δελ είλαη πάληα ε θαιχηεξε, αθνχ κπνξεί λα ζηηγκαηίδεη ηνπο 

γνλείο, δεκηνπξγψληαο ηνπο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ θαη ε αλάγθε γηα ηε ζπλερή ηνπο θξνληίδα πεξηνξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο, απνξξνθνχλ ηελ ελέξγεηα ησλ κειψλ ηεο, θαη ηα 

απνθφπηνπλ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Ζ θνηλσλία κπνξεί λα κελ θαηαλνεί 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο θαη λα ελνριείηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπο. 

Φαίλεηαη επίζεο φηη ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο δελ έρνπλ εθιείςεη απφ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, θαζψο ε αληηκεηψπηζή ηεο αγγίδεη θάπνηεο θνξέο ηα φξηα ηνπ 

θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ.  

Ζ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ κεηέξσλ, φπσο θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

«αγψλαο» θαλεξψλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη κέρξη ζήκεξα ζε 

δηάθνξα επίπεδα. Ζ ζιίςε, νη ελνρέο, ε απφγλσζε, ε αλεπάξθεηα, αιιά θαη ε 

αθνζίσζε ζηα παηδηά ηνπο είλαη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα πνπ απνηππψλνληαη, 

δείρλνληαο φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηάδηα πνπ κεηέβεζαλ δελ έρνπλ απφιπηα 

δηαθξηηά φξηα. ρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, απνηππψλνληαη έληνλα ε 

αλεζπρία, ε αλαζθάιεηα, ην άγρνο θαη ν θφβνο ηνπο, θαζψο δελ γλσξίδνπλ ηε κνίξα 

ησλ παηδηψλ ηνπο φηαλ εθείλεο ζα απνβηψζνπλ ή δελ ζα κπνξνχλ λα ηα θξνληίδνπλ. 
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Κάπνηεο, έρνληαο πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά, ειπίδνπλ φηη 

ηα πγηή παηδηά ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε θαη ηε θξνληίδα ησλ απηηζηηθψλ αδεξθψλ 

ηνπο, γεγνλφο, πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα πνηθίια ελνρηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαζψο δελ ζέινπλ λα ηα επηβαξχλνπλ κε απηφ ην «θνξηίν» ή δελ είλαη ζίγνπξεο αλ ζα 

είλαη ηθαλά λ‟ αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Σν γεγνλφο 

απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

θξαηηθέο δνκέο θηινμελίαο ΑΜΔΑ, ηηο νπνίεο θξηηηθάξνπλ έληνλα ραξαθηεξίδνληαο 

ηηο πξνβιεκαηηθέο, θαζίζηαηαη δήηεκα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. Σν αδηέμνδν πνπ 

βηψλνπλ νη γνλείο ζρεηηθά κε ηε δπζβάζηαθηε αγσλία ηνπο «πνηνο ζα ην θξνληίζεη 

φηαλ πεζάλσ; » θαη ηε ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα «απφ ην θξάηνο δελ πεξηκέλσ 

ηίπνηα», είλαη κηα θαηάζηαζε εμαηξεηηθά δχζθνιε, πνπ κφλν νηθνγέλεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο εκπεηξίεο κπνξνχλ λα ηελ θαηαλνήζνπλ. πλεπψο,               

ε κέξηκλα απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο θξίλεηαη θάηη παξαπάλσ απφ επηηαθηηθή 

αλάγθε. Ζ δεκηνπξγία επαξθψλ θέληξσλ θηινμελίαο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ αμηνπξεπψο θάζε άηνκν πνπ δελ 

ζα έρεη δπλαηφηεηα γηα απηφλνκε δηαβίσζε, είλαη κηα ρηιηνεηπσκέλε «ξεηνξηθή» ε 

νπνία πξέπεη  επηηέινπο λα πινπνηεζεί. 

ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαίλεηαη φηη ζηελ επαξρία 

ππάξρεη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Οη δπζθνιίεο ζηε 

κεηαθίλεζε, ηα ππεξάξηζκα ηκήκαηα, ην ειιηπέο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε 

ζπλχπαξμε παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ δηάθνξεο παζήζεηο, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

ησλ παηδηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην εκεξήζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

νη δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ 

είλαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ κεηψλνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ θαη 

ππνβαζκίδνπλ ην ζπλνιηθά παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

Οη δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απνηεινχλ 

ζπρλά πεγή ζπγθξνχζεσλ, πνπ νδεγεί ζηελ απνμέλσζε, ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο 

θαη ζηε κείσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ελζσκάησζεο ησλ ΑΜΔΑ ζπλερίδεη λα απνηειεί βαζηθή αηηία ζπγθξνχζεσλ. Πνιινί 

γνλείο ππνζηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ζεσξψληαο ην κέηξν βειηίσζεο θαη 

έληαμεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο, ελψ αληίζεηα ε ζηάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ζέκα απηφ, παξνπζηάδεηαη θάπνηεο θνξέο απφ 

αδηάθνξε έσο αξλεηηθή. Χζηφζν θαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θιίκα 
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απνδνρήο θαη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

γνλέσλ, θαζψο ε αίζζεζε φηη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ  ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο, ηνπο γεκίδεη κε ζπλαηζζήκαηα πιεξφηεηαο. Αλαδεηθλχεηαη επίζεο ν 

λεπξαιγηθφο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή, ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

Οη ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη απαξαίηεηεο γηα πνιιέο 

κεηέξεο, γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Υαξαθηεξίδνληαη 

κάιηζηα σο ε πνηνηηθφηεξε επηινγή ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαηάζηαζεο. Ο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ νξαηή βειηίσζε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηε ζπλεξγαζία  ή ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

πνπ δέρνληαη.  

Πνιιέο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ θάιπςε ησλ ζεξαπεηψλ, γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί κεγάιν 

άγρνο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε αλεξγία θαη νη ππφινηπεο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο 

αλαγθάδνπλ ηνπο γνλείο λα κεηψζνπλ ή θαη λα ζηακαηήζνπλ ηηο ζεξαπείεο, κε πηζαλέο 

ζπλέπεηεο ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο δελ θαιχπηνπλ πάληα 

νιφθιεξν ην θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ ή θάπνηνη γνλείο είλαη αλαζθάιηζηνη θαη 

αλαγθάδνληαη λα θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο κε ίδηα έμνδα. Δλ νιίγνηο, ε έξεπλα 

αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε «δνχλαη θαη ιαβείλ» πνπ εθηπιίζζεηαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζηζηψληαο αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα 

δσήο ησλ νηθνγελεηψλ, εμαξηάηαη απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ απμνκεηψλνπλ 

ην βαζκφ πξφζβαζεο ηνπο ζε θάζε είδνπο επηινγέο θαη επθαηξίεο. εκαληηθή 

νηθνλνκηθή βνήζεηα θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα, φκσο ε ηαθηηθή 

ηνπο δηαθνπή γηα ηελ επαλεμέηαζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, φπσο θαη ν κεγάινο 

ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηελ αλαλέσζε ηνπο, κπνξεί λα θέξεη ηνπο 

γνλείο ζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ζέζε. Αληίζεηα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ 

έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα λα θαιχπηνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πγείαο ηνπ 

παηδηνχ, έρνπλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη δελ 

αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κέρξη ζήκεξα, αθνχ έρνπλ ειεχζεξε  πξφζβαζε 

ζηηο επηινγέο ηεο αξεζθείαο ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, απηέο 

είλαη ε νξηνζέηεζε, ε εθκάζεζε θαη απφθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

απηνζπληήξεζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ. Παξ‟ φια 

απηά, θάπνηνη γνλείο ηξέθνπλ αθφκα θαη νπηνπηθέο ειπίδεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 
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παηδηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ άξλεζε ηνπο λα απνδερζνχλ ηελ θαηάζηαζε κέρξη 

θαη ζε κεγάιε ειηθία. ην πιαίζην απηφ, αλαδεηθλχνληαη γηα αθφκε κηα θνξά νη 

αδπλακίεο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ, πνπ αλ ήηαλ νη θαηάιιειεο ζα κπνξνχζαλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ γηα λα ηηο αζθήζνπλ επαγγεικαηηθά 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ή γηα λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο. Ζ εξγαζηαθή ηνπο έληαμε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πνιηηεία ζα κεξηκλήζεη επαξθψο 

πηνζεηψληαο πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηφζν ησλ ίδησλ ησλ παζρφλησλ φζν 

θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ ζηνπο εθάζηνηε θνξείο θαη ππεξεζίεο.  

ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα, 

ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Αθφκα έλα δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

νηθνλνκηθήο θαη ςπρνινγηθήο εμνπζέλσζεο ησλ νηθνγελεηψλ, είλαη ε ηαθηηθή 

επαλεμέηαζε γηα ηε γλσκάηεπζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. Ζ πεξηηηή χπαξμε ηνπο, θαζψο δελ ππάξρεη 

ελδερφκελν ίαζεο ηεο λφζνπ, ν ρξφλνο αλακνλήο, νη πνιχπινθεο εμεηάζεηο, ε 

γξαθεηνθξαηία θαη ε νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ επηηξνπψλ, είλαη ηα θπξηφηεξα 

απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα.  

εκαληηθή επίζεο αλαδεηθλχεηαη ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία δεκφζησλ 

θέληξσλ δηεκέξεπζεο ελειίθσλ ΑΜΔΑ, θαζψο νη κεηέξεο αλαξσηηνχληαη πσο ζα 

απαζρνινχλ ηα παηδηά ηνπο, φηαλ εθείλα απνθνηηήζνπλ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο. Σα θέληξα απηά ζα σθειήζνπλ ηφζν ηα παηδηά, θαζψο ζα ηνπο 

παξέρνπλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα, φζν θαη 

ηηο κεηέξεο, θαζψο ζα έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν γηα λα θξνληίδνπλ ηηο ππφινηπεο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα απνθνξηίδνληαη απφ ηε ζπλερή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη φηη απνηειεί βαζηθή ηνπο αλάγθε. Ζ δεκηνπξγία θαη ε 

θαζηέξσζε δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνβάιιεηαη 

επίζεο σο ιχζε γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ 

θαη ηελ απνθπγή ηεο ςπρνινγηθήο εμνπζέλσζεο ησλ γνλέσλ. 

 Καηαιήγνληαο, ε έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ην ζχζηεκα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο  

δε κπνξεί αθελφο λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην κηθξφθνζκν θάζε 

νηθνγέλεηαο θαη αθεηέξνπ λα απνδεκηψζεη ηνπο γνλείο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν πνπ ζεθψλνπλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ θαη 

έπεηηα. Ξεθεχγνληαο απφ ηε ζεσξία ηνπ κνληέινπ ησλ ζηαδίσλ, ζα κπνξνχζακε λα 
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πνχκε φηη κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θάζκαηνο ησλ γνλέσλ δηαηεξείηαη ζην 

ρξφλν αλαιινίσην θαη ζηαηηθφ, αθνχ ην άγρνο, ε αλαζθάιεηα θαη ε απνγνήηεπζε 

θπξηαξρνχλ ζηα πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Δίλαη εκθαλέο φηη παξά ηηο 

αλαξίζκεηεο κεηαξξπζκίζεηο, νη θξαηηθέο πνιηηηθέο αδπλαηνχλ λα απαιχλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ νηθνγελεηψλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σν ελ 

ιφγσ δηαθχβεπκα απνθηά αθφκα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, θαζψο δηνγθψλεηαη απφ ην 

δπζκελέο πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 

 

5.3. Οη πξνηάζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ από ηελ έξεπλα 

 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, παξαηίζεληαη νη πξνηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηνλ εξεπλεηή, κε ζθνπφ 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηε 

λφζν ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη απφ άιια είδε αλαπεξηψλ. 

Αξρηθά ζεσξνχκε απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία θξαηηθψλ ελεκεξσηηθψλ 

εθζηξαηεηψλ ζρεηηθά κε ηε λφζν, νη νπνίεο ζα σζήζνπλ ηνπο γνλείο πνπ 

δηαπηζηψλνπλ φηη ην παηδί ηνπο δελ αλαπηχζζεηαη θπζηνινγηθά, λα δεηήζνπλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα μεθηλήζνπλ 

έγθαηξα ηε ιήςε ζεξαπεηψλ θαη ζα κπνξνχλ λα ειπίδνπλ ζε θαιχηεξα κειινληηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ζ θίλεζε απηή ζα είλαη αθφκα έλα 

βήκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, πνπ ζα 

ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο θνηλσλίαο ζην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

θαζψο θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ δίλνπλ νη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ.  

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή είλαη ε ηαθηηθή επηκφξθσζε ησλ γεληθψλ παηδηάηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε λφζν, ψζηε λα παξαπέκπνπλ άκεζα ηα πεξηζηαηηθά ζηνπο εηδηθνχο ηνπ 

ηνκέα. Δπίζεο, ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο ζηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα έσο ηε 

δηάγλσζε, είλαη έλα δήηεκα πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηφζν ηε κειινληηθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ, φζν θαη ηελ ςπρνινγία ησλ γνλέσλ. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαδεηεζνχλ θαη 

λα βξεζνχλ ηξφπνη απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, νη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. 
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Ζ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ, πξέπεη λα 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κεηα-δηαγλσζηηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη απαξαίηεην 

λα μεθηλά απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα 

ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη γνλείο ίζσο 

κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ παληθφ, ην ζνθ, ην άγρνο θαη ηελ αβεβαηφηεηα θαη 

λα επαλαθηήζνπλ ηελ ςπρξαηκία, ηελ ππνκνλή θαη ηε δχλακε ηνπο. Ζ ελεκέξσζε 

γχξσ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο ηεο αλεπάξθεηαο, λα απνδερζνχλ ην παηδί κε ηηο 

αδπλακίεο ηνπ θαη λα απαιιαγνχλ απφ ζπλαηζζήκαηα ηχςεσλ θαη ελνρψλ. Δθηφο ηεο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο γεληθήο ελεκέξσζεο, κπνχληαη ζηηο ηερληθέο 

ζεξαπείαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε θαη ηε πνξεία 

ηνπ παηδηνχ. Σέινο δεκηνπξγείηαη θιίκα εξεκίαο, ζηαζεξφηεηαο θαη 

αιιεινθαηαλφεζεο φρη κφλν ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ ζεξαπεπηψλ. Αληηιακβάλνληαη θαη νη δχν πιεπξέο, φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

ζχκπιεπζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμέιημε ηνπ αηφκνπ, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη απέλαληη ηνπο βξίζθεηαη έλαο ζχκκαρνο, πνπ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ. Απνδέθηεο 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη θαη ηα αδέξθηα ησλ απηηζηηθψλ 

αηφκσλ, θαζψο είδακε φηη απνηεινχλ κηα θαηεγνξία πνπ κπνξεί λα επεξεαζζεί 

έληνλα απφ ηελ παξνπζία ηνπο. 

Σν θξάηνο πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ζηνπο 

γνλείο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη απξφζθνπηα.                   

Ζ αλάγθε γηα ηε ζπλερή θξνληίδα ησλ αηφκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απξφνπηα 

πεξηζηαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ, δελ επηηξέπνπλ πνιιέο θνξέο ζηνπο γνλείο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο κεηέξεο λα εξγάδνληαη. Σν γεγνλφο απηφ επηβαξχλεη ηηο νηθνγέλεηεο, 

θαζψο πεξηθφπηνληαη ηα έζνδα ηνπο θαη ζπρλά δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο. πλεπψο είλαη πηζαλφ λα επεξεάδνληαη ε εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ θαη νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, αθνχ ε πνηφηεηα δσήο ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη ρακειή, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δθηφο ησλ εκεξήζησλ 

δνκψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα θαη ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ, 

ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ νξγαλσκέλεο απνγεπκαηηλέο νκάδεο 

εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα απαζρνινχλ ηα παηδηά θαη ζα δίλνπλ ζηνπο 

γνλείο ηελ επθαηξία λα θαηαλέκνπλ ην ρξφλν ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (εξγαζία θιπ) ή 

φπσο εθείλνη επηζπκνχλ. Χθέιηκε ζα ήηαλ επίζεο, ε θάιπςε ησλ εμφδσλ γηα ηελ 
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πξφζιεςε θαη‟νίθνλ θξνληηζηψλ, νη νπνίνη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε θξνληίδα θαη ζηε 

θχιαμε ησλ παηδηψλ. Οη παξαπάλσ ηξφπνη ζα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα 

απεγθισβηζηνχλ απφ ηε ζπλερή θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο 

κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο, απνθεχγνληαο ηελ ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή 

εμνπζέλσζε.    

Ζ πνιηηεία θαιείηαη λα δψζεη ιχζεηο ζηηο αδπλακίεο ηνπ εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα ππεξάξηζκα ηκήκαηα, ην ειιηπέο 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη ζηε ζπλχπαξμε παηδηψλ 

ζηελ ίδηα αίζνπζα, πνπ πάζρνπλ απφ δηάθνξεο παζήζεηο θαη κπνξεί λα 

αιιεινεπεξεάδνληαη αξλεηηθά. Ζ κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

απνηειεί ζπρλά εκπφδην γηα ηνπο γνλείο, πνπ θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα είλαη 

αλππέξβιεην. ηα γεληθά ζρνιεία ν κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηάμε θαη 

ε πεξηπαηθηηθή ζπκπεξηθνξά θάπνησλ πγηψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο. Δπίζεο, ε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, κπνξεί λα δείρλεη ηελ αδηαθνξία ή αθφκα θαη ηελ αληίζεζε 

ηνπ ζηε ζπλχπαξμε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνλ ίδην ζρνιηθφ ρψξν. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ απνηειεί κηα δχζθνιε κελ, απαξαίηεηε δε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ νκαιή δηαβίσζε 

ηεο νηθνγέλεηαο. Οη δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απνηεινχλ ζπρλά πεγή ζπγθξνχζεσλ, πνπ νδεγεί ζηελ απνμέλσζε, 

ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ζηε κείσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα ηνπο γνλείο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηζρπξφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ απηή. Σν θιίκα απνδνρήο 

θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη, σζψληαο 

ηνπο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Σν θφζηνο ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεηψλ είλαη έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί αξθεηέο 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ. Πνιιέο απφ απηέο 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δπζθνιίεο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θάιπςε 

ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηδησηηθφο ηνκέαο αλαδεηθλχεηαη εηδηθά ζηελ επαξρία σο ε 

κφλε θαη ε πνηνηηθφηεξε επηινγή ησλ νηθνγελεηψλ. Σν δπζζεψξεην θφζηνο ησλ 

ζεξαπεηψλ πξέπεη λα θαιχπηεηαη εμνινθιήξνπ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ή απφ 

άιιε θξαηηθή ππεξεζία,  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο είλαη αλαζθάιηζηνη σο 

καθξνρξφληα άλεξγνη ή δελ δχλαληαη λα θαιχπηνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε αλεξγία ησλ γνλέσλ θαη νη ππφινηπεο αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, κπνξεί λα αλαγθάζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο λα κεηψζνπλ ή αθφκα θαη λα 

ζηακαηήζνπλ ηηο ζεξαπείεο. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ηνπο δεκηνπξγεί άγρνο, πίεζε 

θαη  επεξεάδεη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ ζεξαπεηψλ θαη ησλ 

γεληθφηεξσλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο δηαδξακαηίδνπλ ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα.                

Σν ρακειφ κέγεζνο, ε πεξηνδηθή ηνπο δηαθνπή γηα ηελ επαλεμέηαζε απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή, ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ αλαλέσζε ηνπο, νη πνιχπινθεο 

εμεηάζεηο, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ επηηξνπψλ, 

απνηεινχλ ηα ζηνηρεία κηαο επψδπλεο δηαδηθαζίαο, πνπ εμνπζελψλεη νηθνλνκηθά θαη 

ςπρνινγηθά ηηο νηθνγέλεηεο. Πξέπεη λα απνηειέζεη θξαηηθή πξνηεξαηφηεηα ε 

ρξεκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ επηδνκάησλ, ζε αλαινγία κε ην θφζηνο θάζε αζζέλεηαο, 

φπσο θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ κνξθψλ 

αλαπεξίαο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ελδερφκελν ίαζεο. 

Σν θξάηνο νθείιεη λα πξνλνήζεη θαη λα δηαζθαιίζεη ην κέιινλ φισλ ησλ 

αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ δηαθφξσλ εηδψλ αλαπεξίεο θαη δελ δχλαληαη λα έρνπλ 

απηφλνκε δηαβίσζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη γνλείο ηνπο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα 

θξνληίδνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία επαξθψλ θέληξσλ 

θηινμελίαο ΑΜΔΑ, πνπ ζα πιεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο θαη ζα κπνξνχλ λα 

θηινμελήζνπλ αμηνπξεπψο θάζε άηνκν. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνζπάζεζε λα θαηαγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν ηνπ απηηζκνχ. Οη κεγάιεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαζεκεξηλέο 

αληημνφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ, καο θάλνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη είλαη αλαγθαίν λα 

ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηψλ. Ζ θξαηηθή κέξηκλα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ 

απινπνίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, κέζσ ηεο αλαθνχθηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο εκπλεχζεη αζθάιεηα, 

εκπηζηνζχλε θαη ζα ηνπο θάλεη λα κελ αηζζάλνληαη θνηλσληθά «μεραζκέλνη» θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη.  
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5.4  Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή κειέηε 

 

Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο γηα ην αληηθείκελν πνπ είρε ζηφρν λα 

κειεηήζεη, έγθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή άξλεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηέξσλ ζηε 

δηαδηθαζία. Οη πεξηζζφηεξνη έιεηπαλ, κε αθνξκή ηε «βφιηα ηνπ παηδηνχ» ή «άιιεο 

δνπιεηέο», πνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Γηα θάπνηνπο πάιη, ήηαλ αληηθεηκεληθά 

δχζθνιν λα κπνξέζνπλ λα είλαη παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, εμαηηίαο 

δηάθνξσλ παξαγφλησλ (επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θιπ). πλεπψο ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πξνέθπςαλ ζρεδφλ, κφλν απφ ηηο καξηπξίεο θαη ηε «ζθνπηά» ησλ κεηέξσλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα σο πνιππαξαγνληηθφ δήηεκα επηδέρεηαη πεξεηαίξσ 

κειέηεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή ζα κπνξνχζε λα θηλεζεί γχξσ απφ ηξείο βαζηθνχο 

άμνλεο. Πξψηνλ λα κειεηεζεί ν βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε νηθνγέλεηεο αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν ηνπ 

απηηζκνχ, φπσο θαη νη ηνκείο ηεο δσήο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη. Γεχηεξνλ, κέζσ 

κίαο πηινηηθήο έξεπλαο λα εμεηαζζεί ην θαηά πφζν νη γεληθνί παηδίαηξνη 

επηκνξθψλνληαη ηαθηηθά θαη ην αλ ε επηκφξθσζε απηή θέξεη ζεηηθφ αληίθηππν ζην 

έξγν ηνπο, θαη εηδηθφηεξα, ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Σξίηνλ, λα δηεξεπλεζεί 

ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θαίξην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ελζσκάησζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φπσο θαη νη αηηίεο πνπ ηε δηακνξθψλνπλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  

 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

1
ος

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:  

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΔΝΟ ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 

1. Πνηα ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο όηαλ κάζαηε όηη ζα γίλεηε γνλέαο; 

 

2. Πόηε αληηιεθζήθαηε όηη ην παηδί ζαο δελ αλαπηύζζεηαη θπζηνινγηθά; 

 

3. Πώο αληηιεθζήθαηε όηη ην παηδί ζαο δελ αλαπηύζζεηαη θπζηνινγηθά; 

 

4. Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα πέξαζε από ηε ζηηγκή απηή κέρξη ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο; 

 

5. Πνηα ήηαλ ε ζηάζε-αληηκεηώπηζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απέλαληη ζαο θαηά ηε δηάγλσζε; (ζπκπεξηθνξά, ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε, ηεθκεξησκέλε δηάγλσζε) 

 

6. Πσο ληώζαηε/βηώζαηε κεηά ηε δηάγλσζε; ( ζπκόο, απειπηζία, ελνρή, 

θόβνο, ζηελνρώξηα, αλαθνύθηζε, άγρνο) 

 

7. Αλαδεηήζαηε/ςάμαηε πιεξνθνξίεο γηα ηε λόζν θαη αλ λαη κε πνην ηξόπν; 

(βηβιία, δηαδίθηπν, γηαηξνί, θίινη, γνλείο κε παηδηά κε απηηζκό θιπ.) 

 

 Πψο ην δηαρεηξηζηήθαηε φιν απηφ, αλαδεηήζαηε ηε βνήζεηα θαη ηελ 

θαζνδήγεζε απφ θάπνηνλ εηδηθφ ;(ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, 

γηαηξφ)  

 

8. Άιιαμε ε θαζεκεξηλόηεηα ζαο θαη αλ λαη πόζν, κε πνην ηξόπν θαη ζε 

πνηνπο ηνκείο (επαγγεικαηηθόο ηνκέαο, γάκνο θιπ) 

 

 

9. Πσο αληέδξαζαλ ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηάγλσζε; 

 

 Πσο επεξεάζηεθαλ νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (ζχδπγνο, ππφινηπα 

παηδηά, πηζαλή παξακέιεζε) κεηά ηε δηάγλσζε; Νηψζεηε φηη 

παξακειήζαηε θάπνηνλ εμαηηίαο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ; 
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 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφινηπσλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο ππφινηπεο 

νηθνγελεηαθέο επζχλεο;  

 

10. Πνηα ε αληίδξαζε/αληηκεηώπηζε από ηνλ θνηλσληθό ζαο πεξίγπξν όηαλ 

έκαζε γηα ην πξόβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνύ ζαο; (ππήξμε π.ρ.  

ζπκπαξάζηαζε, απνκάθξπλζε, θηι) 

 

 17. Θα ήζεια αλ κπνξείηε λα απνηππώζεηε κε ηξεηο ιέμεηο ηα θπξίαξρα  

ζπλαηζζήκαηα ζαο γηα ην παξειζόλ θαη γηα ην κέιινλ, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

ηεο δσήο ζαο. 

 

2
ος

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  

ΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΚΑΗ Ο ΒΑΘΜΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΑΠΟ 

ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

 

11. Πεγαίλεη ην παηδί ζρνιείν; Αλ λαη, από πνηα ειηθία μεθίλεζε θαη κέρξη 

πνηα ηάμε ζπλέρηζε; Αλ ζηακάηεζε γηα πνην ιόγν ζηακάηεζε; 

 

12. Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζρνιείνπ ?  

 

 Πψο πηζηεχεηε φηη ζπλέβαιαλ νη ππεξεζίεο απηέο ζηελ εμέιημε-πξφνδν 

ηνπ παηδηνχ ζαο; 

 

 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχο; 

 

13. Παξαθνινπζεί/ εζε ην παηδί ζαο θάπνην πξόγξακκα ζεξαπεηώλ ζε 

ηδησηηθό θέληξν (εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, ςπρνζεξαπεία, 

ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ θιπ); Αλ λαη γηα πνηνλ ιόγν θάλαηε απηή ηελ 

επηινγή, πσο θαιύπηεηε ην θόζηνο θαη ηη ζπλαηζζήκαηα ζαο 

δεκηνπξγνύληαη;  

 

14. Πνηεο νη πξνζδνθίεο ζαο από ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ζαο (πνηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πνηεο όρη, θαη πσο ληώζεηε γη’ απηό) 

 

15. Μέζα από ηα βηώκαηα ζαο, θαηά πόζν ζεσξείηε όηη αλαιακβάλεη ηηο 

επζύλεο ηεο ε πνιηηεία απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο; 

 

16. Αλ κπνξνύζαηε λ’ αιιάμεηε θάηη ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζρεηηθά 

κε ηε γεληθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ Α.Μ.Δ.Α, ηη ζα ήηαλ απηό; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΤΝ. (πλεληεπθηήο) Αζαλάζηνο Θενράξεο  

Γ4. Μεηέξα παηδηνχ 15 εηψλ, 45 εηψλ, άλεξγε πνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά 

 

ΤΝ. Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο, ην πσο ληψζαηε δειαδή φηαλ 

κάζαηε φηη ζα μαλαγίλεηε κεηέξα, απφ φηη κνπ είπαηε είλαη ην ηξίην παηδί ζαο… 

 

Γ4. Δληάμεη βαζηθά δελ ήζεια, αιιά απφ εθεί θαη πέξα επεηδή κε ηελ θφξε κνπ έρνπλ 

έλα ρξφλν δηαθνξά, κεηά ην απνθάζηζα, εληάμεη δελ ππήξρε ηδηαίηεξν πξφβιεκα 

κεηά, ζπλέρηζε ε εγθπκνζχλε γελλήζεθε ην παηδί, ηειείσζε ην ζέκα. Δληάμεη, φηη δελ 

ήζεια - δελ ήζεια, δελ ήζεια άιιν κεηά ην πξψην παηδί ζε γεληθέο γξακκέο, ήηαλ 

εθηφο πξνγξάκκαηνο, φια φρη κφλν ην έλα. 

 

ΤΝ. Μεηά αθνχ γελλήζεθε ην παηδί, πφηε αληηιεθζήθαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά ; 

 

Γ4. Ήηαλ φια θπζηνινγηθά ζηελ αξρή, νη εμεηάζεηο – νη γηαηξνί δελ βξήθαλ ηίπνηα 

θαη φηαλ έθηαζε ην παηδί 2,5-3 ρξνλψλ δελ πξνρψξαγε ζηελ νκηιία. Γελ είδακε θάηη 

άιιν κέρξη ηε ζηηγκή απηή, απφ ηα 2 έιεγε κφλν κπακπά – κακά – παππνχ, δελ 

πξνρψξαγε, είρε ζηακαηήζεη εθεί. Λνηπφλ ν παηδίαηξνο κνπ έιεγε αο πνχκε επεηδή 

δελ έδεηρλε θάηη άιιν φηη πνιιά παηδηά αξγνχλ λα κηιήζνπλ θαη ίζσο είλαη απηφ. 

Αθνχ πξνρψξεζε ιίγν αθφκα θαη δελ ζπλέρηζε, είρε κείλεη ζηάζηκνο ζε απηέο ηηο 

ιέμεηο, ηνπ θάλακε ηεζη αθνήο.  

 

ΤΝ. Ο παηδίαηξνο ήηαλ γεληθφο ή είρε θάπνηα εμεηδίθεπζε ; 

 

Γ4. ρη γεληθφο, θαη κνπ είπε εγψ παζνινγηθά δελ βιέπσ ηίπνηα, νπφηε θαιφ είλαη λα 

θάλνπκε ηεζη αθνήο, κήπσο δελ αθνχεη θαη απηά ηα πηάλεη απφ ηα ρείιε θαη γηα απηφ 

δε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ νκηιία. Σνπ θάλακε ην ηεζη, ην παηδί άθνπγε δελ 

ππήξρε ηέηνην ζέκα θαη κεηά φηαλ είρε κεγαιψζεη 5-6 κήλεο αθφκα θαη είρακε πάεη 

γηα εκβφιην θαη θαζφκαζηαλ κπξνζηά ζην γξαθείν, είρε αξρίζεη απηή ηελ θίλεζε ζηα 

πφδηα, πέξα-δψζε. Μέρξη πνπ έγηλε 3 ρξνλψλ δελ ην έθαλε απηφ, δε κπνξνχζεο λα 

θαηαιάβεηο θάηη… Σέινο πάλησλ, φηαλ είδε απηή ηελ θίλεζε ν παηδίαηξνο κνπ ιέεη 
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φηη απηφ πνπ θάλεη δε κνπ αξέζεη, ζα πξέπεη λα παο ζε λεπξνιφγν γηαηί δελ είλαη 

εηδηθφηεηα κνπ, αιιά απηφ δελ είλαη θπζηνινγηθφ… 

 

ΤΝ. Πφζν ρξνλψλ ήηαλ ηφηε ; 

 

Γ4. 4 - 4,5 

 

ΤΝ. Σα πξψηα ζεκάδηα κνπ είπαηε φηη ηα είραηε φηαλ ήηαλ 2 ; 

 

Γ4. Ναη ηφηε φκσο απιά δελ κίιαγε, ηίπνηα άιιν... Μεηά κεγαιψλνληαο είδα ην 

ηξακπάιηζκα, ειαθξψο βέβαηα γηαηί δελ ην έθαλε ζπλέρεηα. Δγψ δελ ζα έδηλα 

ζεκαζία απφ κφλε κνπ. 

 

ΤΝ. ην ελδηάκεζν θάλαηε θάπνηεο άιιεο εμεηάζεηο ; 

 

Γ4. ρη δελ θάλακε ηίπνηα άιιν, απιά φηαλ είδε ην ηξακπάιηζκα κε έζηεηιε ζηνλ Γ. 

ζηελ Αζήλα, απηφλ κνπ ζχζηεζε. 

 

ΤΝ. Πνπ εξγάδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο γηαηξφο, ζε θάπνην απφ ηα λνζνθνκεία 

Παίδσλ; 

 

Γ4. Ναη δνπιεχεη ζην Παίδσλ, αιιά εγψ δελ πήγα εθεί, έθιεηζα ξαληεβνχ έμσ ζην 

ηδησηηθφ ηνπ ηαηξείν… ηαλ πήγα εθεί, ελ ησ κεηαμχ δελ δέρζεθε λα ηνπ θάλνπκε 

εμεηάζεηο θαη απηά, κε ηελ πξψηε επαθή κνπ είπε φηη έρεη απηηζκφ. Γελ ήμεξα θαλ ηη 

ζεκαίλεη απηφ, ηνλ ξψηεζα δχν πξάγκαηα – ληξεπφκνπλ λα ξσηήζσ πεξηζζφηεξα 

γηαηί πεξίκελε θφζκνο έμσ,  κνπ είπε δχν πξάγκαηα θαη γχξηζα θαη έθπγα. 

 

ΤΝ. Θέιεηε λα κνπ εμεγήζεηε ηη ελλνείηε φηαλ ιέηε φηη ληξεπφζαζηαλ ;  

 

Γ4. Να ηνλ ξσηήζσ πεξηζζφηεξα, κνπ είπε φηη έρεη απηηζκφ, φηη δελ παίξλεη θάηη, ηνλ 

ξψηεζα πσο ην θαηάιαβε ρσξίο εμεηάζεηο θαη κνπ απάληεζε « μέξεηο πφζα παηδηά 

βιέπσ ηελ εκέξα; Δγψ άκα ζέιεηο ηηο εμεηάζεηο ζα ηηο θάλσ αιιά ζα βγνπλ θαζαξέο, 

ηδάκπα ζα ηαιαηπσξήζεηο ην παηδί, δελ ζα δείμνπλ θάηη…». ηαλ γχξηζα ζπδήηεζα 

κε ηνλ παηδίαηξν πην πνιχ, γηαηί δελ ήμεξα θαλ ηη ζεκαίλεη ν απηηζκφο, νχηε είρα δεη, 
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νχηε είρα αθνχζεη, νχηε είρα ελεκεξσζεί, ηίπνηα - θαζφινπ. Μέρξη θαη ην ιεμηθφ 

θνίηαμα λα δσ ηη εμήγεζε δίλεη γηα ηε ιέμε απηή. Σέινο πάλησλ κεηά εληάμεη φηαλ 

κνπ εμήγεζε ν παηδίαηξνο πέληε πξάγκαηα έθαγα κηα… θαη ζηγά – ζηγά ην 

ζπλεζίζακε ην… 

 

ΤΝ. Θέιεηε λα κείλνπκε ιίγν ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είραηε κεηά ηε δηάγλσζε ;  

 

Γ4. Κνίηαμε απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ήμεξα θηφιαο, δελ ήμεξα, κνπ εμήγεζε ν 

παηδίαηξνο θάπνηα πξάγκαηα – μέξεηο απηφ θαη απηφ, άιιν λα είλαη ην παηδί θαζαξά 

απηηζηηθφ θαη άιιν λα είλαη πην ειαθξχ θαη κνπ έθεξε έλα παξάδεηγκα λα 

θαηαιάβεηο… Δίρε ζηε βηβιηνζήθε πάλσ έλα απηνθηλεηάθη θαη ηνλ θψλαμε θαη ηνπ 

είπε «ζέιεηο απηνθηλεηάθη; Παξ‟ην!». Απηφο κε ηξάβεμε εκέλα λα ηνπ ην θηάζσ γηαηί 

δελ κπνξνχζε λα ην πηάζεη, δελ έθηαλε θαη κνπ είπε ν γηαηξφο «έλα παηδί πνπ είλαη 

θαζαξά απηηζηηθφ δελ ην ελδηαθέξεη αλ ζα θάλεη δεκηά, κπνξεί λα ηα ξίμεη φια θάησ 

γηα λα πάξεη απηφ πνπ ζέιεη… Οπφηε είλαη άιιν λα είλαη θαζαξά απηηζηηθφ θαη άιιν 

λα είλαη πην ειαθξχ ζαλ ην δηθφ ζνπ». Καη φπσο έρεη απνδεηρζεί κέρξη ηψξα είλαη 

πξνζεθηηθφο, δελ θάλεη δεκηέο, κέρξη εθεί πνπ κπνξεί δειαδή, απηή ηελ εμήγεζε κνπ 

έδσζε. Σψξα δελ ζπκάκαη θαη αθξηβψο ηη κνπ είρε πεη  γηαηί πάλε θαη ρξφληα… Δγψ 

πάλησο έπαζα έλα… 

 

ΤΝ. νθ ; 

 

Γ4. νθ δελ ιεο ηίπνηα! Σν μεπέξαζα απηφ, εληάμεη κνπ έπεζε θάπσο βαξχ, κεηά 

έςαμα, έκαζα, ξψηεζα… 

 

ΤΝ. Θέιεηε λα κείλνπκε ιίγν ζηα ζπλαηζζήκαηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ; 

 

Γ4. Δληάμεη ηη άιιν λα πσ… Άγρνο γηα ην κεηά γηαηί δελ ήμεξα πσο ζα εμειηρζεί, ην 

κφλν πνπ δελ έρσ ληψζεη θαζφινπ κέρξη ηψξα είλαη ε ληξνπή. ια ηα άιια λεχξα, 

εθλεπξηζκφ, άγρνο αο πνχκε, «γηαηί ζε εκέλα ;», ην είπα θαη απηφ, ζηελαρψξηα, 

εληάμεη αθφκα πεξλάκε… Σν ζπκφ κνπ θαη φιν απηφ ην μεπέξαζα φηαλ άξρηζε ην 

ζρνιείν θαη πήγα εθεί θαη είδα ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο θαη εθεί είπα ππάξρνπλ θαη 

ρεηξφηεξα είζαη θαιά, κε κηιάο θαζφινπ.  

 



163 
 

ΤΝ. Με θάπνην άιιν ηξφπν πξνζπαζήζαηε λα ελεκεξσζείηε ; Γηα παξάδεηγκα, κε 

άιινπο γνλείο ήξζαηε ζε επαθή ;  

 

Γ4. ρη φρη δελ ήμεξα θαη θαλέλαλ, άκα δελ μέξεηο πσο ; ε επαθή κε γνλείο ήξζα πην 

κεηά φηαλ μεθίλεζε ην ζρνιείν… Σφηε πσο ; Γελ ππήξρε... θαη ην ζρνιείν, κα δελ 

ππάξρεη ελεκέξσζε ηη ην ςάρλεηο ηψξα… Γελ ππάξρεη ελεκέξσζε θαζφινπ! Δγψ ζην 

ζρνιείν έθηαζα ςάρλνληαο, φηαλ ην παηδί έθηαζε 6-6,5 ε θφξε κνπ πήγαηλε ζην 

δεκνηηθφ, ήηαλ ην ζρνιείν κε θάγθεια θαη ε απφ πάλσ πφξηα ήηαλ ην λεπηαγσγείν… 

θαη φηαλ ήηαλ ζε ζέζε, γηαηί κηθξφο έθαλε πνιιά πξάγκαηα, δειαδή ζην πξναχιην 

κπνξνχζε λα ζθχςεη λα πάξεη ραιίθη λα ην θάεη, δειαδή ήζειε έλα άηνκν απφ πάλσ 

ηνπ. Σψξα δελ ην θάλεη απηφ, ηφηε ην έθαλε, ζηε ζάιαζζα δε κπνξνχζα λα γπξίζσ ην 

θεθάιη κνπ λα θνηηάμσ αιινχ, κπνξνχζε λα πάξεη πέηξα λα ηε θάεη ζε πην κηθξή 

ειηθία… θαη φηαλ είδα φηη απηά ηα έρεη μεπεξάζεη, εεε απνθάζηζα απφ κφλε κνπ φηη 

πξέπεη λα θχγεη απφ ην ρψξν, απφ πάλσ κνπ – ζπλέρεηα ζην ζπίηη θαη απνθάζηζα λα 

πάσ λα ξσηήζσ λα ην γξάςεη ζην λήπην, λα έξρεηαη ζε επαθή κε παηδάθηα, μέξεηο κελ 

θάζεηαη ζπλέρεηα ζην ζπίηη. ηαλ πήγα εθεί, εεε ηεο εμήγεζα ηεο δαζθάιαο ηη 

αθξηβψο ζπκβαίλεη, κνπ είπε δελ έρνπκε πξφβιεκα, ελ ησ κεηαμχ δελ πείξαδε 

παηδάθηα, νχηε ηψξα πεηξάδεη, εεε ήηαλ πνιχ ήζπρν παηδί. Καη κνπ είπε δελ έρνπκε 

πξφβιεκα ζην ζέκα φηη έρεη απηφ ην πξφβιεκα, ην ζέκα είλαη ζηελ ειηθία ηνπ, γηαηί ε 

ειηθία ηνπ ήηαλ λα πάεη δεκνηηθφ, φρη λεπηαγσγείν. Καη κνπ είπε απηφ ζα ην 

ζπδεηήζεηο κε ην δηεπζπληή απφ θάησ θαη αλ ζνπ πεη φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα, ζα 

γίλεη ε εγγξαθή θαη ζα έξζεη ην παηδί εδψ.  

 

ΤΝ. Μηιήζαηε δειαδή γηα έληαμε ζην γεληθφ ηκήκα ηνπ λεπηαγσγείνπ.. 

 

Γ4. Ναη κα δελ ήμεξα θάηη, δελ ήμεξα θάηη.. ηαλ ινηπφλ κηιήζακε κε ην δηεπζπληή, 

απηφο κνπ είπε μέξεηο ζην ηάδε λεπηαγσγείν ππάξρεη ηκήκα έληαμεο γηα παηδάθηα κε 

πξφβιεκα θαη ζα παο λα ην γξάςεηο εθεί. Με ην πνπ πεγαίλσ εθεί κνπ είπαλ φηη 

ζέινπλ ραξηί απφ ηα ΚΓΑΤ γηα λα γξαθηεί εθεί θαη κεηά ζα θάλνπλ ηελ εγγξαθή. 

Μεηά απφ θάλα κήλα πνπ άξρηζαλ ηα ζρνιεία είρα θιείζεη ξαληεβνχ θαη πήγα εθεί, 

δελ ππήξρε ρξφλνο αλακνλήο γηαηί είρε κεζνιαβήζεη θαη κηα θνπέια πνπ ήμεξα θαη 

δνχιεπε εθεί θαη πεξάζακε απφ ηελ επηηξνπή θαη πεξηκέλακε ηελ απάληεζε. ηαλ 

ήξζε έγξαθε φηη πξέπεη λα πάεη ζην εηδηθφ δεκνηηθφ… νχηε θαλ ήμεξα πνπ είλαη, νχηε 
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θαλ φηη ππήξρε! Απφ εθεί κάζακε φηη έπξεπε λα πάεη ζε απηφ ην ζρνιείν, φηαλ ήξζε ε 

απάληεζε.   

 

ΤΝ. Απφ ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηα ΚΓΑΤ είζαζηε ηθαλνπνηεκέλε ;  

 

Γ4. Δληάμεη δε ζπλεξγαζηήθακε θαη πνιχ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, αθήλακε ην παηδί 

κφλν ηνπ κέζα, δελ μέξσ ηη γηλφηαλε θαη θεχγακε… 20 ιεπηά, έλα ηέηαξην, φζν 

κπνξνχζαλε λα ην θξαηήζνπλε, γηαηί δε ζπλεξγάδεηαη θαη πνιχ θαη θεχγακε… Σψξα 

γηα ην φηη βγάιαλε ηελ απφθαζε λα πάεη ζην εηδηθφ, γηα εκέλα θαιά θάλαλε γηαηί εθεί 

έπξεπε λα πάεη… Καηάιαβεο ; Γηαηί θαη εγψ φηαλ πήγα εθεί είδα πσο ηα πξνζέραλε, 

πσο ηα… θάλαλε φηη κπνξνχζαλε ηέινο πάλησλ νη άλζξσπνη. 

 

ΤΝ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζα ζπδεηήζνπκε θαη πην κεηά, πάκε ιίγν λα δνχκε θάπνηα 

άιια πξάγκαηα γηα ηελ αληίδξαζε ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηε 

δηάγλσζε… Ο ζχδπγνο ;  

 

Γ4. Κνίηαμε, ε αληίδξαζε ηνπ ζπδχγνπ ήηαλ πεξίπνπ ίδηα κε ηε δηθηά κνπ, κε ηνπο 

άιινπο δελ ην ζπδήηεζα, κφλν κε ηελ αδεξθή κνπ θαη απηή πάιη ην ίδην… ηψξα ζηε 

κάλα κνπ δε κπήθα ζηε δηαδηθαζία λα εμεγήζσ γηαηί νχησο ε άιισο δελ ζα 

θαηαιάβαηλε, νχηε θαη ζηνπο άιινπο ζην ρσξηφ έθαηζα λα εμεγήζσ … 

 

ΤΝ. Σα ππφινηπα παηδηά ζαο ; 

 

Γ4. Ζ θφξε κνπ ήηαλε κηθξή θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιάβεη. Ο γηνο κνπ θαη 

απηφο ήηαλ 10 ρξνλψλ θαη απηφο δελ ήηαλ ελεκεξσκέλνο γηα ηίπνηα, ηνπ εμήγεζα ηη 

πεξίπνπ πάλσ θάησ, ηη πεξίπνπ ζε γεληθέο γξακκέο θαη κε ιίγα ιφγηα… αιιά δελ 

δψζακε ηφηε κεγάιε βάζε, ήηαλ θαη κηθξφο θαη δελ δψζακε ηδηαίηεξε βάζε… Σψξα 

έρνπλ αξρίζεη ηα δνξίζκαηα… 

 

ΤΝ. Πσο ήηαλ ε επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ ζχδπγν ;  

 

Γ4. Γελ κηινχζε πνιχ, είπακε φηη είπακε ζηελ αξρή, κεηά ηειείσζε ν θαζέλαο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ… εληάμεη αληηκεησπίζακε ην πξφβιεκα, δειαδή νχηε απηφο έιεγε θάηη, 

δελ ην ζπδήηαγε, δειαδή θαη λα είρε κάζεη θάηη δελ κνπ ην έιεγε νχηε θαη εγψ… ηελ 



165 
 

αξρή ήηαλ ιίγν κπεξδεκέλα ηα πξάγκαηα, ηψξα θάπσο θαιχηεξα, εληάμεη μέξεηο 

ζπδεηάκε θάπσο, ιεηηνπξγνχκε θάπσο θαιχηεξα, έρνπκε θάπσο εμνηθεησζεί.  

 

ΤΝ. Δπεξεάζζεθε δειαδή ε ζρέζε ζαο ; 

 

Γ4. ηελ αξρή λαη, εληάμεη κεηά πεο ην ζπλήζεηα, πεο ην… Δγψ λα θαηαιάβεηο φηαλ 

ηνλ έρσ φιε ηελ εκέξα ζπίηη, ηψξα πνπ δελ πάεη θαη ζρνιείν, θάπνπ είλαη βαβνχξα 

θαη φηαλ ιείπεη ζην ζρνιείν κνπ ιείπεη απηή ε βαβνχξα (γέιην). Φαληάζνπ ζε ηη 

ζεκείν έρνπκε θηάζεη… 

 

ΤΝ. Θέιεηε λα κνπ πείηε γηα ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα αδέιθηα  ; 

 

Γ4. Δληάμεη είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηνπο πεηξάδεη ηα πξάγκαηα, γηαηί 

φηαλ αο πνχκε ηψξα βάδακε ηα βηβιία ηεο θφξεο κνπ θαη πήγαηλε απηφο γηαηί έρεη έλα 

ζέκα, ηψξα δελ ηα πεηξάδεη, αιιά πξψηα ηεο είρε ζθίζεη πνιιά βηβιία ηνπ ζρνιείνπ. 

Τπήξραλ εληάζεηο, ζε εκέλα μεζπάγαλε βέβαηα φρη ζην παηδί, κνπ έιεγε αο πνχκε 

«ηψξα πνπ κνπ ηα έζθηζε ηη ζα θάλσ εγψ»… δελ… φρη ζην παηδί ζε εκέλα θαη ηεο 

έιεγα ζα ζνπ πάξσ άιιν, ζε ηέηνην ζηπι. Γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα κηιάσ… Ο κεγάινο 

ηψξα θάπνπ αο πνχκε γηα λα θηάζνπκε ζην ηέινο ζρεηηθά κε απηφ, ν κεγάινο θάπνπ 

φηαλ θάλνπκε έλα ηξαπέδη θαη έξρεηαη ν κηθξφο θαη πέθηεη επάλσ, αηζζάλεηαη ιίγν 

άζρεκα θαη ζπκψλεη, αιιά ηνπ ιέσ φηη δελ παξεμεγεί θαλέλαο γηαηί δελ είλαη φηη ην 

παηδί δελ έρεη ηξφπνπο, έρεη πξφβιεκα! Γελ ζα ζε παξεμεγήζεη θαλέλαο, φινη ην 

μέξνπλ φηη έρεη πξφβιεκα, απηφο αηζζάλεηαη θάπσο, ε κηθξή φρη, ν κεγάινο λαη… Γελ 

ην έρεη ίζσο… δελ μέξσ αιιά θάπνπ… φρη δελ ην θξχβνπλ, δελ ληξέπνληαη αο πνχκε, 

αιιά θάπνπ ζε κεξηθά ζέκαηα είλαη θαη ιίγν ηδηφηξνπνο απηφο θαη ζε κεξηθά ζέκαηα 

είλαη θάπσο… 

 

ΤΝ. Πηζηεχεηε φηη αθηεξψζαηε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην παηδί ζπγθξηηηθά κε ηα 

ππφινηπα παηδηά ζαο ; 

 

Γ4. Ναη, απφιπηα… λαη… Γελ κπνξψ λα πσ φηη ηα παξακέιεζα, αιιά φηη 

αζρνιήζεθα πην πνιχ κε ην παηδί λαη… 

 

ΤΝ. Αληέδξαζαλ κε θάπνην ηξφπν ζε απηφ ; 
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Γ4. Ζ κηθξή λαη ζε θάπνηα θάζε, φρη ηψξα… (κηθξφ δηάιεηκκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ) Ζ κηθξή αο πνχκε πξηλ απφ 3-4 ρξφληα κνπ έιεγε «φιν ν ….. είζαη» θαη ηεο 

εμεγνχζα, δελ ην θάλσ επεηδή ηνλ αγαπάσ πεξηζζφηεξν, έρεη πξφβιεκα! Γειαδή εζχ 

κπνξείο λα θάλεηο θάηη κφλε ζνπ.. Αο πνχκε έθηηαρλα θαί γηα ην παηδί θαη κνπ δήηεζε 

λα ηεο θηηάμσ θάηη θαη εθείλεο θαη ηεο είπα πην κεηά θαη κνπ είπε «ζηνλ….. θηηάρλεηο 

φκσο» θαη ηεο είπα εζχ κπνξείο λα ην θηηάμεηο θαη κφλε ζνπ, ην παηδί δε κπνξεί αλ 

δελ ηνπ ην δψζσ εγψ… ή πνπ ηνλ ηάηδα θαη πην κηθξή κνπ έιεγε «ηάηζε κε θαη 

εκέλα» ην πήγαηλα έλα θνπηάιη ν έλαο, έλα ν άιινο… φηαλ κπνξνχζε λα θάεη δελ ην 

έθαλα πηα θαη κνπ ιέεη «ηνλ…… ηνλ ηαΐδεηο φκσο» θαη ηεο ιέσ λαη γηαηί δε κπνξεί λα 

θάεη… Σψξα έρεη θαηαιάβεη θάπνηα πξάγκαηα, ην έρεη ζηακαηήζεη απηφ, αιιά ζε 

θάπνηα ζεκεία λαη ην έιεγε γηαηί έρσ αζρνιεζεί πην πνιχ κε ην παηδί… 

 

ΤΝ. Ζ δσή ζαο, ε θαζεκεξηλφηεηα ζαο επεξεάζηεθε ; 

 

Γ4. Κνίηαμε ην ζέκα είλαη φηη ην παηδί ζέιεη άλζξσπν, δελ κπνξείο λα ηνλ αθήζεηο… 

Γειαδή γηα λα δνπιέςσ, λα δεζκεπηψ, δε κπνξψ λα ην θάλσ, γηαηί αο πνχκε πεο φηη 

αξξσζηήζεη, πεο φηη έρνπλ απεξγία ηα ζρνιεία, πεο φηη θάλνπλ απεξγία ηα ηαμί, 1002 

πξάγκαηα θαη κνπ κείλεη ζην ζπίηη, εγψ πσο ζα πάσ ζηε δνπιεηά ; Γελ γίλεηαη απηφ, 

δε κπνξείο λα πηάζεηο κηα κφληκε δνπιεηά θαη λα έρεηο δέζκεπζε… Δλ ησ κεηαμχ 

φηαλ ήηαλ πην κηθξφο είρα δνπιέςεη γηα 2-3 κήλεο, αιιά ήηαλ πην κηθξφο. Σψξα δε 

κπνξψ λα ηνλ αθήζσ ζηε κάλα κνπ, δε κπνξεί λα ηνλ θάλεη θαιά… δελ ηνλ 

θαηαιαβαίλεη, δε κπνξεί λα ηνλ θνπκαληάξεη, φρη γηα πνιιέο ψξεο θαη δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα – πεξίπησζε αο πνχκε λα πηάζσ θάπνηα δνπιεηά. 

 

ΤΝ. Απηφ ζαο επεξέαζε νηθνλνκηθά ; 

 

Γ4. Πξνθαλψο… ζίγνπξα λαη… θνίηαμε ζπλέρεηα πηεζκέλνη είκαζηε δελ είλαη ην 

ζέκα απηφ, αιιά αλ αο πνχκε… φηαλ θηάλεηο ζην ζεκείν λα κελ έρεηο λα πάξεηο έλα 

παθέην ηζηγάξα γηα παξάδεηγκα θαη ιέσ φηη αλ δελ είρα ην παηδί, ηνπιάρηζηνλ ηα 

ρξήκαηα ηα δηθά κνπ, έλα ραξηδηιίθη πνπ ιέεη ν ιφγνο ζα ηα είρα… ζα κπνξνχζα λα 

πηάζσ κηα δνπιεηά, ηψξα δελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα δε κπνξείο. 

 

ΤΝ. Ζ θαζεκεξηλφηεηα ζαο ; 
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Γ4. Κνίηαμε, ην κφλν πνπ κνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην παηδί είλαη ην ζέκα φηη δελ 

κπνξείο λα παο εθεί πνπ ζέιεηο, ηελ ψξα πνπ ζέιεηο θαη φπνηε ζέιεηο… εεε φζν ήηαλ 

κηθξφο θαη κπνξνχζε αο πνχκε… αο πνχκε ηψξα λα πάσ ζην ζπίηη κηαο θίιεο κνπ θαη 

λα ην πάξσ καδί κνπ, δελ ζα θάηζεη ζα ηεο θαηεβάζεη φιε ηε βηβιηνζήθε θάησ. 

Οπφηε δελ ην παίξλσ καδί κνπ, νπφηε δελ κπνξψ λα πάσ φηαλ δελ έρσ θάπνην άηνκν 

λα ηνλ αθήζσ. Ο ζχδπγνο ζπλέρεηα δνπιεχεη, ηα παηδηά ηψξα πνπ είλαη κεγάια δελ, 

ελ ησ κεηαμχ ε κεηέξα κνπ απφ ηφηε πνπ έπαζε ηελ επηιεπηηθή θξίζε θνβάηαη θαη 

δελ θάζεηαη θαη εγψ θνβάκαη γηαηί δελ ζα μέξεη λα ην αληηκεησπίζεη αλ ζπκβεί θάηη. 

ΤΝ. Ο ζχδπγνο κνηξάδεηαη καδί ζαο ηηο επζχλεο ;  

 

Γ4. Σηο δνπιεηέο φρη… (γέιην), ηηο επζχλεο λαη. Αλ ηχρεη θάηη αο πνχκε κηα αλάγθε λα 

πξέπεη λα πάσ εγψ θάπνπ λαη ζα θάηζεη ή αλ είλαη ζπίηη θαη ηνπ πσ λα πάσ λα πησ 

θαθέ ζε κηα θίιε κνπ, λαη ζα θάηζεη… αιιά είλαη ζπάλην απηφ, γηαηί σο ζπλήζσο 

δνπιεχεη… 

 

ΤΝ. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε δειαδή απφ ηελ θαηαλνκή ησλ… ; 

 

Γ4. Δληάμεη ηθαλνπνηεκέλε δελ κπνξψ λα ην πσ, αιιά δε κπνξεί λα γίλεη 

δηαθνξεηηθά… 

 

ΤΝ. Σα ππφινηπα παηδηά ζαο ; 

 

Γ4. Δ φρη, ε κηθξή πνπ ήηαλ πην κηθξά αζρνιηφηαλε, θαζφληνπζαλ καδί, δηαβάδαλε, 

ηνπ δηάβαδε παξακχζηα θαη απηά… Σψξα ελ ησ κεηαμχ δελ μέξσ ηη έρεη πάζεη θαη 

απηφο, δελ ηε ζέιεη θαζφινπ, ηε βιέπεη θαη θάηη παζαίλεη… Σψξα δελ μέξσ βγάδεη 

απσζεκέλα γηαηί ηνπ έθαλε θάηη πνπ ήηαλ πην κηθξνί, δελ ην μέξσ θαζφινπ. Σνλ είρα 

αθήζεη κηα κέξα καδί ηεο γηαηί είραλ έξζεη θάηη μέλνη θαη ηεο ιέσ θξάηεζε ηνλ ιίγν 

θαη ηνπ είρε βάιεη ζηνλ ππνινγηζηή ηξαγνχδηα θαη άθνπγε θαη ζε θάπνηα θάζε 

λεπξίαζε, γηαηί δελ ηνπ έβαιε λα αθνχζεη απηφ πνπ ήζειε, πνηνο μέξεη θαη ηεο πέηαμε 

ηα γπαιηά θάησ θαη ηεο ηα έζπαζε. Απφ ηφηε κνπ ιέεη «πάξ‟ηνλ απφ εδψ» θαη δελ 

αζρνιείηαη. 

 

ΤΝ. Γεληθφηεξα γηα λα ηα δηαρεηξηζηείηε φια απηά δεηήζαηε ηε βνήζεηα θάπνηνπ 

εηδηθνχ ;  
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Γ4. ρη – φρη, θνίηαμε καο δίλνπλ ζπκβνπιέο απφ ην ζρνιείν, πεξίπνπ ηη ζα θάλνπκε, 

εκέλα κνπ έρνπλ πεη πνιιέο θνξέο φηη ηνλ έρσ θαθνκάζεη θαη είλαη δεθηφ απηφ, ην 

θαηαιαβαίλσ… Δηδηθά απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ζην εηδηθφ κνπ είπαλε φηη ήκνπλ 

ιάζνο. Δγψ κελ μέξνληαο αο πνχκε φπσο ηψξα πνπ θάλεη απηφ ην πξάγκα, ήηαλ ιάζνο 

κνπ  λα ππνθχςσ θαη λα ηνπ ην δψζσ. Γελ ππήξρε ελεκέξσζε θαη εγψ λφκηδα φηη 

απηφ ηνπ θάλεη θαθφ θαη δελ πξέπεη λα ην θάλεη. ηαλ ηνλ πήγα ζην ζρνιείν, εθεί ηνπ 

βάιαλε θάπνηα φξηα θαη κνπ είπαλε θαη εκέλα φηη φηαλ ηνπ ιέσ φρη γηα απηφ, ζα είλαη 

φρη, λα κελ θάλσ πίζσ… θαη απηφ ην θαηάιαβα ζηελ πνξεία φηη ήηαλ κεγάιν ιάζνο, 

γηαηί απηφο ην εθκεηαιιεχεηαη.. Γειαδή ηψξα αλ ζα έξζεη κηα θίιε κνπ λα θάηζνπκε 

θαη θάλεη απηφ ην πξάγκα θαη κνπ δεηάεη cd, γηα λα ην απνθχγσ απηφ ζα ηνπ θέξσ ηα 

cd, ζα ηα πάξεη θαη ζα ζηακαηήζεη. ηαλ ζα μαλαέξζεη ε θίιε κνπ φκσο, ζα θάλεη 

πάιη ην ίδην, ζα εθκεηαιιεπζεί ηελ θαηάζηαζε, ελψ κπνξεί λα είλαη ήξεκνο πξηλ θαη 

κφιηο ηε δεη λα μεθηλήζεη πάιη απηφ ην πξάγκα γηα λα ζεθσζψ λα ηνπ ηα δψζσ. 

Δθκεηαιιεχεηαη θαηαζηάζεηο θαη απηφ ην θαηάιαβα ζηελ πνξεία… Δληάμεη ζε 

ζπκβνπιεχνπλ ζην ζρνιείν θαη ηψξα κνπ είπαλ «πξέπεη λα είζαη αξλεηηθή ζε θάπνηα 

πξάγκαηα, ζα ππνθέξεηο ιίγνπο κήλεο, αιιά ζα γίλεη…».  Αιιά απηφ ην πξάγκα λα ην 

αθνχο φιε κέξα ; Θα πάσ λα πέζσ ζηε ζάιαζζα, δελ γίλεηαη… Απφ κηθξφο πξέπεη λα 

ην θάλεηο. 

 

ΤΝ. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ ζαο πεξίγπξνπ ;  

 

 Γ4. Δθηφο απφ ηελ αδεξθή κνπ δελ έρσ ζπδεηήζεη κε θαλέλαλ άιιν, κε θαλέλαλ… 

Λνηπφλ μέξνπλ πεξίπνπ ηε δηάγλσζε πνπ έρεη βγεη, ελ ησ κεηαμχ νχηε πνπ έρσ πνιιέο 

ζρέζεηο αιιά νχηε θαη… δελ ζπδεηάσ γηα ην ζέκα ηνπ παηδηνχ θαζφινπ. 

 

ΤΝ. Οη ζπγγελείο ζαο ; 

 

Γ4. Γεληθά δελ ππήξρε ζπκπαξάζηαζε, θαζφινπ, φρη κφλν γηα ην παηδί… Γελ δήηεζα, 

δε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαη θάηη. Γελ κπνξεί θαη λα κε βνεζήζεη ε αδεξθή κνπ 

εκέλα… θαη θαιέο λα ήηαλ νη ζρέζεηο καο έρεη ην παηδί ηεο, ηε δνπιεηά ηεο, δε κπνξεί 

λα κε βνεζήζεη ζε θάηη… Δληάμεη φηη κηιάκε - κηιάκε, αλ ηεο δεηήζσ ηε γλψκε ηεο 

γηα θάηη ζα κνπ ηελ πεη, κφλν κε ηελ αδεξθή κνπ, δελ έρσ ζπδεηήζεη κε άιινλ. Οχηε 

κε ηνλ πεξίγπξν ηνπ ρσξηνχ, νχηε ηνπο δηθνχο κνπ. 
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ΤΝ. Γηάγλσζε επίζεκε ππάξρεη ή κφλν ε έθζεζε ηνπ ΚΔΓΓΤ ;  

 

Γ4. ην Παίδσλ ηνλ πήγα πξηλ απφ ηξία ρξφληα… ηνπ θάλαλε εμεηάζεηο, δελ έδεημαλ 

ηίπνηα. Δε δελ δείρλεη θάηη… Δλ ησ κεηαμχ κνπ είραλ πεη λα ηνλ πάσ ζηελ Πάηξα, 

δελ ζπλεξγάδεηαη θηφιαο… θαη ζην Παίδσλ φηαλ πήγα θαζίζακε 4 κέξεο κέζα γηαηί 

έπαζε επηιεπηηθή θξίζε, πνπ δελ ήμεξα θαλ φηη κπνξεί λα θάλεη θαη έκεηλε θφθαιν, 

δελ είρε ζπαζκνχο γηα λα ζνπ δείμεη φηη ήηαλ επηιεπηηθή, ην κάηη… ιέσ θαη εγψ 

ηέξκα, έπαζε αλαθνπή θαη πέζαλε… Σέινο πάλησλ ζην Παίδσλ νχηε ζην θξεβάηη δελ 

θνηκφηαλε, είρακε θαηεβάζεη ην ζηξψκα ζην πάησκα θαη θαζφκαζηαλ ζαλ ηνπο 

Κνχξδνπο… Γελ αλέβαηλε ζην θξεβάηη, ζηηο ζθάιεο, δελ έκπαηλε ζην αζαλζέξ, 

δειαδή δελ κπνξείο λα παο λα ηνπ θάλεηο ηφζεο εμεηάζεηο. Απηφ πνπ κνπ δεηάγαλε 

ήηαλ γηα ην I Q ηνπ, γηα λα βγάιεη ην πνζνζηφ, πφζν έρεη. Γελ ζπλεξγάζηεθε 

θαζφινπ, πιήξσζα ηα ιεθηά ηδάκπα, δειαδή κπήθακε κέζα… 

 

ΤΝ. Οη εμεηάζεηο δελ θαιχπηνληαλ απφ ην ηακείν ;  

 

Γ4. Σν ΟΓΑ ; Δγψ ζηνλ ΟΓΑ δελ πιεξψλσ, δελ έρσ λα… φρη φια αιιά εληάμεη, εγψ 

πιήξσζα έηζη θαη αιιηψο… Σφηε πνπ πήγα ζην λνζνθνκείν γηαηί ήζεια λα πεξάζσ 

απφ επηηξνπή πνπ παίξλεη ην επίδνκα απφ ηελ Πξφλνηα, κνπ είπαλ φηη απηή ηελ 

εμέηαζε κπνξνχζα λα ηελ θάλσ κφλν ζε δχν λνζνθνκεία… έλα ζηελ Πάηξα θαη έλα 

ζηελ Αζήλα, νχηε θαλ Παίδσλ. ηελ Αζήλα πνπ έπαηξλα γηα δχν κέξεο δελ ην 

ζήθσλε θαλείο ην ηειέθσλν, πήξα ζηελ Πάηξα θαη κνπ θιείζαλε ξαληεβνχ κεηά απφ 

6 κήλεο… Σνπ ιέσ ηί ιεο άλζξσπε κνπ, εγψ ην ρξεηάδνκαη ην ραξηί ηψξα, πσο ζα 

θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ; Με ζηείιαλε ζε κηα ηδησηηθή θιηληθή, κνπ ιέεη «ζα παο εθεί 

πνπ ζπλεξγαδφκαζηε ζα ηα θάλεηο θαη ζα πεξάζεηο απφ εδψ γηα λα ζνπ βάισ ηε 

ζθξαγίδα θαη λα ηειεηψλεηο ακέζσο».  Γηα ηα ζέκαηα απηά αθφκα βξίδσ… θαη φηαλ 

παο αο πνχκε φπσο ηφηε πνπ έπαζε ηελ επηιεπηηθή θξίζε θαη είρακε πάεη ζην θέληξν 

πγείαο θαη απφ εθεί καο δηψμαλε θαη πήγακε ζηελ Κφξηλζν… Πεξάζακε απφ ηα 

εμσηεξηθά πνπ ηνπ θάλαλε ηηο βαζηθέο εμεηάζεηο… ηη βαζηθέο, ηέινο πάλησλ… ιίγν 

αίκα, ιίγν ηελ πίεζε, ιίγν ην δάραξν μέξεηο… θαη κεηά ζέιαλε λα καο δηψμνπλ 2 ηε 

λχρηα λα θχγνπκε γηα ην Παίδσλ… φρη κε αζζελνθφξν, κε ην δηθφ καο ην απηνθίλεην 

θαη ρσξίο λα μέξνπκε ηη έρεη γίλεη. Βάιακε ηηο θσλέο, ηνπο ιέκε εληάμεη απφ εδψ 

κέρξη ηελ Αζήλα ππάξρεη θάπνηα δηαδξνκή. Αλ ηπρφλ πάζεη θάηη πάιη ζην δξφκν ηη ζα 

θάλνπκε εκείο, ηη πξψηεο βνήζεηεο ζα ηνπ πξνζθέξνπκε πνπ δελ μέξνπκε ; Γελ ηνπο 



170 
 

ελδηέθεξε, «δελ δηαζέηνπκε αζζελνθφξν» καο είπαλε… Μεηά πνπ πήξε ηειέθσλν 

εθεί κηα θνπέια, δελ μέξσ ηη ηεο είπαλε θαη καο θξαηήζαλε αλαγθαζηηθά θαη καο 

είπαλε «ζα ζαο αθήζνπκε λα πεξάζεηε ηε λχρηα εδψ θαη ζα θχγεηε ην πξσί γηα ην 

Παίδσλ κε ην δηθφ ζαο απηνθίλεην». Γελ ππήξρε γηαηξφο θαζφινπ, ινηπφλ απηφ ην λα 

ζνπ πσ ηεηξάσξν, πεληάσξν ρσξίο γηαηξφ, ρσξίο αγσγή, ρσξίο ηίπνηα, μέξεηο πφζν 

ρξεψζεθε ; 315 επξψ… Λνηπφλ εζχ πσο ζα αηζζαλφζνπλα; ηαλ ηνπο πήξα 

ηειέθσλν ηνπο είπα απηφ ην πξάγκα δειαδή πσο ην δηθαηνινγείηε ; Πνπ πήγα ζην 

Hilton; 4 ψξεο έθαηζα κφλν ρσξίο ηίπνηα, ζαλ δηαλπθηέξεπζε δειαδή… Σειηθά ηα 

ρξήκαηα ηα πιεξψζακε απφ ηελ ηζέπε καο, κνπ ιέεη «ππάξρεη ηαξίθα πιένλ, αλ κπεη 

θάπνηνο κε εγθεθαιηθφ είλαη ηφζν», ην έρνπλ θάλεη  super market δειαδή… Σφηε δελ 

είρα θαη πξφλνηα θαη δελ ήκνπλ αζθαιηζκέλε ζηνλ ΟΓΑ, πνπ λα πιεξψζεηο ; Δίκαζηε 

2 άηνκα κε ηνλ άληξα κνπ, έρεη θηάζεη 450 επξψ ην εμάκελν, δειαδή νη δπν καο 

ζέινπκε 1000 επξψ θάζε ρξφλν γηα ηνλ ΟΓΑ… πνπ λα βξεζνχλε απηά ηα ιεθηά θαη 

φηαλ ν άληξαο κνπ ήηαλ γηα 1,5 ρξφλν άλεξγνο ; Ση λα πιεξψζεηο 500 επξψ πνπ 

έξρεηαη ε ΓΔΖ ; Πνπ λα βξεηο άθξε… θαη ν ζχδπγνο πξνζπαζεί, έρεη ιίγν 

πεξηζζφηεξε δνπιεηά ηψξα ην Καινθαίξη απφ ην Υεηκψλα, είλαη ζηδεξάο… αιιά φρη 

γηα λα πιεξψζεηο απηά ηα πνζά! Γχν θξνληηζηήξηα ε κηθξή, ηξία παηδηά ζην ζπίηη, 

ιεθηά γηα θαγεηφ θαη ηα θαζεκεξηλά ηνπο έμνδα… πσο ζα βγνχλε απηά ; Σψξα έρνπλ 

πέζεη νη δνπιεηέο κε ηελ θξίζε, δελ θηηάρλεη θαλέλαο ηίπνηα!  

 

ΤΝ. Πάκε λα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε… Πφζν 

ηθαλνπνηεκέλε είζηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζρνιείνπ ; 

 

Γ4. Δληάμεη δελ πεξηκέλσ λα δσ θαη ζαχκαηα, αιιά εληάμεη φηη κπνξνχλ θάλνπλ νη 

άλζξσπνη… εγψ μέξσ αο πνχκε αλ πεηο ζε θάπνηνλ άιιν φηη πάεη 7 ρξφληα ζρνιείν 

θαη δελ έρεη πηάζεη αθφκα ην κνιχβη, ζνπ ιέσ έλα παξάδεηγκα δελ ζα ην θαηαιάβεη… 

Δγψ μέξσ φηη γηα απηφ κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε κηζή ρξνληά… Μνπ είραλ δψζεη 

εξγαζίεο απφ ην ζρνιείν θαη μέξσ φηη δε κπνξεί λα γξάςεη, αιιά είδα φηη δσγξάθηδε 

πιένλ κέζα ζην πιαίζην, ζηα ζρεδηαγξάκκαηα… Σνπ έθαλα ινγνζεξαπεία, 

εξγνζεξαπεία, δελ έγηλε ηίπνηα… Μεηά απφ ηφζα ρξφληα πνπ πήγαηλα ζε έλα ηδησηηθφ 

θέληξν, ζηελ αξρή ηνλ μεθίλεζα 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα, βάιε 30 επξψ ηα 45 ιεπηά επί 

ηέζζεξηο θνξέο, ζέιακε 120 επξψ ηελ εβδνκάδα θαη ηα νδνηπνξηθά ππνιφγηζε... 

Δληάμεη δελ έρσ πξφβιεκα κε ηνπο ζεξαπεπηέο, φηη κπνξνχζαλε θάλαλε. Σψξα αλ 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θάηη παξαπάλσ δελ κπνξψ λα ην μέξσ εγψ.. Σηο πεξηζζφηεξεο 
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θνξέο πεξίκελα έμσ, νπφηε κηιάγακε – ζπδεηάγακε κεηά.. πκβνπιεπηηθή δελ έθαλα 

γηαηί είρα πξφβιεκα κε ηε κεηαθίλεζε, πψο λα παο κε ηαμί ; Καη ζην ΔΔΔΔΚ καο 

θαινχζαλε αιιά πσο λα παο κέρξη εθεί…  

 

ΤΝ. Πσο ήηαλ ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ; 

 

Γ4. Γηα ην ΔΔΔΔΚ δελ κπνξψ λα ζνπ πσ γηαηί δελ κπνξείο λα παο αλ δελ ζε 

θαιέζνπλ. Δίρα πάεη κφλν γηα ην ηζηνξηθφ ζηελ αξρή, θαη κεηά δελ πξφιαβαλ λα κε 

μαλαθαιέζνπλ… Σν παηδί πήγε γηα ιίγνπο κήλεο εθεί κεηά ηηο γηνξηέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, γηαηί ε κεηαθίλεζε γηλφηαλ κε βαλάθη, ηα θφςαλε ηα ηαμί θαη δε 

κπνξνχζε λα έξζεη ην βαλάθη κέρξη εδψ πάλσ… Μεηά απφ ηα Υξηζηνχγελλα θαη κε 

πνιχ πίεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη κε θάπνηα ηειέθσλα πνπ πήξα εγψ, ηειηθά 

έβαιαλ ηαμί… Δθεί είλαη πνιχ απζηεξά, δελ κπνξείο λα παο αλ δελ ζε θαιέζνπλ 

φπσο ζην δεκνηηθφ πνπ πεξίκελα απέμσ θαη ξσηνχζα λα κάζσ… Τπήξρε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγφο πνπ καο θαινχζε κηα θνξά ην κήλα ζαλ ξαληεβνχ θαη καο ελεκέξσλε.  

 

ΤΝ. Πσο θαιχπηαηε ην θφζηνο ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεηψλ;  

 

Γ4. Σα κηζά ηα πιήξσλα απφ απηά πνπ έπαηξλα απφ ηελ πξφλνηα θαη ηα ππφινηπα απφ 

ηελ ηζέπε καο θαη ην απνηέιεζκα κεδέλ. ην ιφγν δελ πξνρψξεζε θαζφινπ, ην 

ζηακάηεζε ν ινγνζεξαπεπηήο απφ κφλνο ηνπ, φηαλ έθηαζε ζε θάπνηα ειηθία θαη είδε 

φηη δελ πξνρσξνχζε. ην έξγν εγψ ηνλ έκαζα λα θνξάεη ηε κπινχδα ηνπ, φρη ν 

ζεξαπεπηήο.  

 

ΤΝ. Γηα πνην ιφγν επηιέμαηε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ; 

 

Γ4. Γελ ππάξρεη θαη πνπζελά θξαηηθφ. Σψξα ηνλ έρσ ζηακαηήζεη γηαηί γηα 2,5 ρξφληα 

κνπ είραλ θνπεί ηα ρξήκαηα ηεο πξφλνηαο θαη δελ κπνξνχζα λα πιεξψζσ. Έθαλα ηα 

ραξηηά κνπ θαη πεξίκελα ηφζν λα κε θαιέζνπλ λα πεξάζσ απφ επηηξνπή.. ινηπφλ εγψ 

πσο ζα πιεξψζσ ; Πεξλάο απφ ηελ επηηξνπή θαη ζνπ ιέλε φηη γηα πέληε ρξφληα 

παίξλεηο ην επίδνκα… Μεηά μαλαθάλεηο νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία, μαλαπάο ηα ραξηηά 

θαη πεξηκέλεηο πφηε ζα απνθαζίζνπλ λα ζε θαιέζνπλ γηα λα πεξάζεηο απφ ηελ 

επηηξνπή… Με θαιέζαλε κεηά θαη βγάιαλε 67 % αλαπεξία, ζα κπνξνχζα λα θάλσ 

θαη έλζηαζε, αιιά δελ έθαλα… Σν ζέκα είλαη φηη απηφ ην πξάγκα δελ κπνξεί λα είλαη 
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κφλν 67 %... απηνί πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη γηαηξνί απφ Αζήλα, κφλν γηα ηφζν ην 

είδαλ ;  

 

ΤΝ. Πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη απηή ε δηαδηθαζία ; 

 

Γ4. Βεβαίσο πξέπεη λα αιιάμεη, είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ 

ρξεηάδεηαη λα θάλεηο, αο πνχκε φηαλ θάπνηνο έρεη πξφβιεκα ζηα κάηηα ηνπ, λα 

πεξλάεη θάζε 5 ρξφληα φηαλ ε θαηάζηαζε δελ είλαη κε αλαζηξέςηκε, εδψ ηη ζα γίλεη 

δειαδή ηη κπνξεί λα αιιάμεη ; ζν κεγαιψλνπκε, ρεηξνηεξεχνπκε ηη πεξηκέλνπλ λα 

δνπλ δειαδή ; Δίλαη θαη ηεξάζηηα ηαιαηπσξία γηαηί δελ ζπλεξγάδεηαη θηφιαο κε ηνπο 

γηαηξνχο… 

 

ΤΝ. Πνηα ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο εθείλε ηελ πεξίνδν ;  

 

Γ4. Κνίηα, εγψ βξίδσ γεληθφηεξα ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο… Δθηφο φηη λεπξίαδεο, 

εθηφο φηη ε ςπρνινγία ζνπ ήηαλ ράιηα, εθηφο φηη ηαιαηπσξήζεθεο, δε κπνξνχζεο λα 

θάλεηο θάηη άιιν! Αθνχ ζηα δεηάγαλε… κα πάσ εγψ θαη ηνπο ιέσ ηη αθξηβψο ζέιεηε 

θαη κνπ ιέεη ηαπηφηεηα θαη ηέηνηα… πάεη ν γηφο κνπ κεηά απφ κηα βδνκάδα λα 

ξσηήζεη θάηη άιιν θαη ηνπ δεηήζαλε άιιν πξάγκα… Λνηπφλ ηη ζα έθαλεο εζχ πεο 

κνπ, έια ζηε ζέζε κνπ! πλέρεηα πέξα – δψζε θαη δελ βγάδακε άθξε, λα πνπλ απφ 

ηελ αξρή ηη ζέινπλ..  

 

ΤΝ. Πνηεο ήηαλ νη πξνζδνθίεο ζαο απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηη πεξηκέλαηε δειαδή ; 

 

Γ4. Ση πεξίκελα… ηνπιάρηζηνλ λα κάζεη λα απηνεμππεξεηείηαη θάπσο θαη λα κελ 

θάλεη απηά πνπ θάλεη, θπζηθά πξέπεη λα ππάξρεη θαη απφ ην ζπίηη απηά πνπ θάλνπλ 

ζην ζρνιείν… ινηπφλ λα έρεη θάπνηα φξηα, ζαχκαηα δε κπνξψ λα πεξηκέλσ.. αιιά 

εληάμεη πηζηεχσ φηη θάπνηα πξάγκαηα έρεη πάξεη απφ ην ζρνιείν, έρεη βνεζήζεη 

δειαδή… Δλ ησ κεηαμχ κνπ είπαλε φηη ζε απηφ ην ζρνιείν πνπ πάεη ηψξα ζα κάζεη 

πην πνιιά πξάγκαηα, φρη γξαθή θαη αλάγλσζε φπσο ζην δεκνηηθφ πνπ δελ κπνξεί λα 

απνδψζεη ζε απηά.. Θα αζρνιεζεί κε θεπνπξηθή, κε ην έλα – κε ην άιιν, αιιά φπσο 

ζνπ είπα δελ κπνξψ λα ζνπ πσ γηαηί δελ μέξσ… δελ έρσ εκπεηξία αθφκα, πάεη κφλν 

4-5 κήλεο. 

 



173 
 

ΤΝ. Μέζα απφ ηα βηψκαηα ζαο θαηά πφζν πηζηεχεηε φηη ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηηο 

επζχλεο ηνπ απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ;  

Γ4. Καζφινπ – θαζφινπ, ηη θάλεη; Ξέξσ κηα θνπέια πνπ είλαη ζηε Γεξκαλία θαη είλαη 

φια δσξεάλ.. Σν επίδνκα καο είλαη ηεο πείλαο… 300 επξψ ; Ση λα θάλεηο ηη λα 

πξσηνπιεξψζεηο ; Δθεί είλαη 1000 επξψ, αιιά δελ είλαη απηφ ην ζέκα… Δθεί είλαη 

φια δσξεάλ, ε ινγνζεξαπεία, ε εξγνζεξαπεία, εδψ δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην… Δδψ ηη 

ζνπ θαιχπηνπλ, πνπ ζνπ βγάδνπλ ηελ πίζηε γηα έλα επίδνκα; Δδψ ηνπο ιεο  φηη έρεηο 

πφζα ραξηηά κε λνζειείεο θαη αγσγέο θαη ζνπ ιέλε θάλε κνπ ηελ εμέηαζε λα δνχκε 

φηη φλησο πίλεη ην θάξκαθν… Λεο θαη δελ βιέπνπλε… Καθψο, εγψ έπξεπε φηαλ ηνλ 

πήγα ζηελ επηηξνπή λα κελ ηνλ ξεγνπιάξσ, λα ηνλ αθήζσ λα ηνπο ηα θάλεη φια 

ιίκπα, λα κελ αθήζεη ηίπνηα… Να δνπλ ην 67 % πσο είλαη… Μίιεζε κε κηα θνπέια 

εθεί, λεπξνιφγνο ππνηίζεηαη θαη ηνπ ιέεη «πσο ζε ιέλε» θαη γχξηζε ζε εκέλα θαη 

έιεγε «κα-κα»… Γελ έδσζε ζεκαζία θαλ αθνχ δελ πήξε απάληεζε… Γελ θαηάιαβε; 

Σν 67 % ήηαλ απηφ ;  

 

ΤΝ. Αλ κπνξνχζαηε λα αιιάμεηε θάηη ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

παηδηψλ, ηη ζα ήηαλ απηφ;  

 

Γ4. Δληάμεη, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρνιεία νξγαλσκέλα, εδψ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαη 

καδεχνληαη νη δάζθαινη κεηά απφ 2,5-3 κήλεο… ζηελ αξρή πάλε ζηηο 8 θαη θεχγνπλ 

ζηηο 11 γηαηί δελ ππάξρνπλ δάζθαινη. Λνηπφλ νξγαλσκέλα ζρνιεία, νξγαλσκέλα 

θέληξα πνπ λα θάλνπλ ινγνζεξαπεία θιπ, γηαηί εγψ αλ είρα ηα ρξήκαηα ζα κπνξνχζα 

λα ηνπ θάλσ κέρξη 20 ρξνλψλ θαη ίζσο λα ππήξραλ απνηειέζκαηα, δελ μέξεηο. Λνηπφλ 

πψο λα ηα βγάιεηο πέξα κε απηή ηελ θαηάζηαζε ; Να ππάξρνπλ θαη άιια πξάγκαηα 

κεγαιψλνληαο απηά ηα παηδηά λα έρνπλ κηα απαζρφιεζε. Δγψ ζνπ ιέσ, ηειεηψλνληαο 

ηη ζα ηνλ θάλσ ζε ξσηάσ, λα ηνλ θιείζσ κέζα ζην ζπίηη ; Να ηνλ ηνπνζεηήζσ θάπνπ 

δελ ην θάλσ, εθηφο αλ ε θαηάζηαζε είλαη αλεμέιεγθηε ζην ζπίηη, κφλν ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε… Ζ κνλαδηθή δνκή πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή είλαη απηφ ην θέληξν 

απνθαηάζηαζεο… Ση θάλνπλε γηα λα ην θξαηήζνπλ αλνηρηφ; Μφλν λα θηηάρλνπλ 

δξφκνπο, γέθπξεο θαη ηέηνηα.. Δθείλα πνπ πξέπεη λα θάλνπλ δελ ηα θάλνπλ! Γηα ην 

κέιινλ ηη λα πσ δελ ην έρσ ζθεθηεί ην κεηά, δελ ην έρσ ςάμεη, δελ ην μέξσ… ζν 

πεγαίλεη ζην ζρνιείν θαη κεηά αλ κπεη ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο αλ ππάξρεη κέρξη 

ηφηε, ζα είκαζηε εληάμεη. Μεηά δελ μέξσ πσο ζα εμειηρζεί…  
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ΤΝ. Δίπαηε γηα ην κέιινλ, ππνινγίδεηε ζηα ππφινηπα παηδηά ζαο γηα ηε θξνληίδα 

ηνπ παηδηνχ ; 

Γ4. Ναη ην έρσ ζθεθηεί θαη απηφ… Γελ ζέισ λα επηβαξχλσ ηα άιια κνπ παηδηά, λα 

δεζκεπηνχλ θαη λα πεξάζνπλ φηη πεξλάσ εγψ, γηαηί είλαη κεγάιε δέζκεπζε. Σν κφλν 

πνπ ζέισ θαη έρσ ζθεθηεί είλαη ίζσο λα έρνπλ κηα επίβιεςε, δειαδή αλ δελ κπεη ζε 

θάπνην μελψλα θαη είλαη ζην ζπίηη, λα βάινπλ λα ηνλ πξνζέρεη κηα γπλαίθα… Σν έρσ 

ζθεθηεί έηζη αλ είλαη θαιά ηα πξάγκαηα θαη κείλεη καδί καο θαη ην έρσ ζπδεηήζεη ήδε 

κε ηνλ κεγάιν κνπ γην, φρη κε ηε κηθξή. 

 

ΤΝ. Οινθιεξψλνπκε ζηγά ζηγά… Θα ήζεια αλ κπνξείηε λα απνηππψζεηε κε ηξεηο 

ιέμεηο - ιίγεο ιέμεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο γηα ην παξειζφλ θαη γηα ην κέιινλ, ζρεηηθά 

κε ηελ πνξεία ηεο δσήο ζαο. 

 

Γ4. Με ηξεηο ιέμεηο γηα ην ρζεο… (θελφ)  ηη λα πσ ηψξα ;  Μνπ είλαη δχζθνιν… Άζε 

δελ κπνξψ…. (πγθίλεζε)  

 

ΤΝ. Απηφ ήηαλ, ηειεηψζακε ζαο επραξηζηψ πνιχ… 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

 

Γ1: Μεηέξα παηδηνχ 32 εηψλ, 60 εηψλ, ζπληαμηνχρνο ηδησηηθή ππάιιεινο 

Γ2: Μεηέξα παηδηνχ 27 εηψλ, 55 εηψλ, ζπληαμηνχρνο δεκφζηνο ππάιιεινο 

Γ3: Μεηέξα παηδηνχ 32 εηψλ, 69 εηψλ, ζπληαμηνχρνο ηδησηηθή ππάιιεινο 

Γ4: Μεηέξα παηδηνχ 15 εηψλ, 45 εηψλ, άλεξγε πνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά 

Γ5: Θεηή κεηέξα παηδηνχ 23 εηψλ, 65 εηψλ, ζπληαμηνχρνο επηρεηξεκαηίαο 

Γ6: Μεηέξα παηδηνχ 6 εηψλ, είλαη 39 εηψλ, άλεξγε 

Γ3 (Παηέξαο): χδπγνο ηεο Γ3, 78 εηψλ, ζπληαμηνχρνο επηρεηξεκαηίαο, δελ απάληεζε 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ. 
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1
ΟΣ

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  

 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΔΝΟ ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 

1. Πνία ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο όηαλ κάζαηε όηη ζα γίλεηε γνλέαο; 

 

Γ1. Με ηνλ άληξα κνπ γλσξηζηήθακε κε πξνμεληφ θαη ε εγθπκνζχλε πξνέθπςε πξηλ 

ην γάκν. Γεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα κε ηελ θνπληάδα κνπ γηαηί κε θαηεγφξεζε φηη ην 

έθαλα γηα λα ηνλ ηπιίμσ. Ήκνπλ πνιχ επαίζζεηε, ζηελνρσξήζεθα πνιχ, έθιαηγα 

πνιχ θαη ίζσο απηφ λα επεξέαζε θαη ην παηδί. Μνπ πέξαζε απφ ην κπαιφ λα ραιάζσ 

ην παηδί, πήγα ζην θαξκαθείν θαη έθαλα κία έλεζε, αιιά δελ έγηλε ηίπνηα… Μεηά 

είρα ηχςεηο. Γεληθά είρα δχζθνιε θαη άζρεκε εγθπκνζχλε.  

 

Γ2. Σν άγρνο γηα ην άγλσζην, δειαδή πσο ζα ην κεγαιψζσ. Ζ ραξά γηα ην φηη ζα 

κεγαιψζσ έλα παηδί θαη ζίγνπξα ε επζχλε. Πάλσ απφ φια φκσο ε ραξά. θεθηφκνπλ 

πψο ζα κεγαιψζσ έλα παηδί… Καλείο δελ ζνπ ιέεη  πσο, κφλν ηα βηβιία αιιά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Καη ν άληξαο κνπ ήηαλ ραξνχκελνο, 

ληψζεηο κία έθξεμε ζπλαηζζεκάησλ εηδηθά ζην πξψην παηδί, κε ηα ππφινηπα μέξεηο 

ιίγν πνιχ ηη λα πεξηκέλεηο… 

 

Γ3. Μεγάιε ραξά γηαηί δελ ήμεξα φηη ζα ήηαλ ηέηνην παηδί…  Σν ήζεια θνξίηζη γηαηί 

είρα ήδε έλα αγφξη, αιιά κεηά έιεγα γεξφ λα είλαη θαη φηη λα‟ λαη… ηαλ γελλήζεθε 

απνγνεηεχηεθα ιίγν… 

 

Γ4. Βαζηθά ήηαλ μαθληθφ, εθηφο πξνγξάκκαηνο… Γελ ήζεια άιιν παηδί κεηά ην 

πξψην… θαη ζηελ θφξε κνπ ηε κεζαία είρα δνξηζηεί.  

 

Γ5. Σν παηδί ην πήξακε ζαλ αλάδνρε νηθνγέλεηα φηαλ ήηαλ 22 κελψλ γηαηί είρακε 

αθνχζεη γηα ηε ζπγγελή καο (μαδέξθε) φηη δελ κπνξνχζε λα ην κεγαιψζεη. Ο άληξαο 

ηεο ηελ ρηχπαγε θαη ήηαλ αιθννιηθφο θαη δελ είραλ ρξήκαηα νχηε γηα λα ηελ 

ηαΐζνπλ… Δίρε αδπλαηήζεη πάξα πνιχ, θαληάζνπ ηεο θαίλνληαλ ηα θφθθαια… 

Μέρξη πνπ αλαγθάζηεθαλ λα ηελ πάλε θαη λα ηελ αθήζνπλ ζην «ΜΖΣΔΡΑ». Σα 

ζπδεηνχζα φια απηά κε ηνλ άληξα κνπ θαη ηηο θφξεο κνπ θαη κία κέξα κε ην πνπ 
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μππλήζακε κνπ είπε ν άληξαο κνπ: «Γελ πάκε λα ην πάξνπκε, κε ραζεί ην παηδί…» 

Ρσηήζακε θαη ηηο θφξεο καο, ζπκθψλεζαλ θαη πήγακε θαη ην πήξακε. ηα 18 ηεο ηελ 

πηνζεηήζακε θαλνληθά.  

 

Γ6. Μηα ραξά, ην ήζεια γηαηί κνπ αξέζνπλ πνιχ ηα παηδηά… Ήηαλ ην δεχηεξν παηδί, 

ιφγσ ηεο δνπιεηάο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πέξαζαλ ηα ρξφληα ρσξίο λα ην 

θαηαιάβνπκε θαη ζέιακε λα θάλνπκε έλα δεχηεξν παηδί.  

 

2. Πόηε αληηιεθζήθαηε όηη ην παηδί ζαο δελ αλαπηύζζεηαη θπζηνινγηθά; 

 

Γ1. Δίρα θπζηνινγηθή εγθπκνζχλε θαη ην παηδί ήηαλ θαιφ θαη θπζηνινγηθφ ζε φια 

αξρηθά. ηαλ θαηάιαβα ην πξφβιεκα ήηαλ πεξίπνπ 3 - 4 κελψλ.  

 

Γ2. ηαλ ήηαλ 5-6 κελψλ θαηάιαβα φηη θάηη δελ πάεη θαιά. 

 

Γ3. Βιέπακε θάπνηα πξάγκαηα αιιά δελ δίλακε ηδηαίηεξε ζεκαζία. ηαλ γελλήζεθε 

δελ ηνπ έδηλα πάξα πνιιή ζεκαζία, γηαηί πεξίκελα λα είλαη φπσο ην κεγάιν κνπ 

παηδί. ηαλ ήηαλ 3 ρξνλψλ καο είπε ν παηδίαηξνο λα ην πάκε ζε έλαλ λεπξνιφγν.  

 

Γ4. 2 ½ -3 ρξνλψλ  είρακε δηάθνξα ζεκάδηα θαη κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα θάλνπκε 

θάπνηεο εμεηάζεηο γηα πξψηε θνξά κε ηνλ παηδίαηξν. 

 

Γ5. ην «Μεηέξα» καο είπε ν γηαηξφο  θαη ε παηδνςπρνιφγνο πξηλ ην πάξνπκε, φηη ζα 

αληηκεησπίζνπκε πξφβιεκα κε ην παηδί αθνχ είραλ θαηαιάβεη ήδε φηη είρε θάπνην 

πξφβιεκα. Ήηαλ 22 κελψλ. 

 

Γ6. ηαλ ήηαλ 2 ρξνλψλ θάηη δελ κνπ πήγαηλε θαιά – θάηη δελ κνπ άξεζε…  
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3. Πώο αληηιεθζήθαηε όηη ην παηδί ζαο δελ αλαπηύζζεηαη θπζηνινγηθά; 

 

Γ1. Έβιεπα φηη ην κσξφ δελ κε θνίηαδε θαη είρε πνιιή γθξίληα… ν παηδίαηξνο δελ 

είρε θαηαιάβεη φηη ππήξρε πξφβιεκα θαη κνπ έιεγε φηη ζα θηηάμνπλ ηα πξάγκαηα. 

Έβιεπα θαη ζχγθξηλα ηα άιια παηδάθηα ζηελ πνιπθαηνηθία θαη θαηαιάβαηλα φηη 

ππήξρε πξφβιεκα. Πεξπάηεζε θαλνληθά, αιιά γθξίληαδε πνιχ. Έβιεπα ην πξφβιεκα 

θαη ζηελαρσξηφκνπλ, ην θαηαιάβαηλα φηη θάηη δελ πάεη θαιά… Μία άιιε παηδίαηξνο 

θαηάιαβε θαη κνπ είπε λα πάσ ζην «Παίδσλ».  

Γ2.  Τπήξραλ πνιιά ζεκάδηα ζηελ αξρή, αξαηά πνπ δελ κπνξνχζα λα ηα εξκελεχζσ, 

πνχ λα κνπ πάεη ην κπαιφ… φηαλ έγηλαλ πην έληνλα πήγα ζηνλ παηδίαηξν πνπ είρα 

εδψ θαη κεηά πήγα ζε δεχηεξν παηδίαηξν ζηε Αζήλα, ν νπνίνο ήηαλ πην κεγάινο θαη 

έκπεηξνο θαη καο παξέπεκςε ζε λεπξνιφγν.  

 

Γ3. Πάληα ρατδεπφηαλ θαη εγψ ηνπ πξφζθεξα ηα πάληα ρσξίο λα ηα δεηήζεη. Ο 

παηδίαηξνο  καο είπε λα ην πάκε ζε λεπξνιφγν γηαηί καο είπε φηη ηα μέξεη φια, ηα 

θαηαιαβαίλεη αιιά δελ ζέιεη λα κηιήζεη, λα ηα πεη, λα θάλεη δηάινγν… Μίιαγε αιιά 

φπνηε ήζειε εθείλνο. ην λήπην άξρηζε λα κε ζπκκεηέρεη κε ηα άιια παηδηά φκσο ηνπ 

άξεζαλ ηα ηξαγνχδηα, λα ρηππάεη παιακάθηα. Γελ αληαπνθξηλφηαλ ζην θάιεζκα γηα 

παηρλίδη, δελ κηινχζε, θιεηλφηαλ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Δίρε απηφ ην ςπρνινγηθφ… Αλ θαη 

ήηαλ παλέμππλνο. Ήηαλ πνιχ θαιφο ζηε δσγξαθηθή θαη έθηηαρλε πάδι κε 1000 

θνκκάηηα ρσξίο λα θνηηάεη ηελ εηθφλα, κφλν απφ ηηο εγθνπέο. ηε γεσγξαθία ήμεξε ηα 

πάληα, φια ηα θξάηε, αιιά αθφκα θαη ηψξα δελ καο κηιάεη… Δπαλαιάκβαλε ηα ιφγηα 

καο θαη ηψξα αθφκα θάλεη ην ίδην πξάγκα, δελ θάλεη ηίπνηα κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, είλαη έλα άβνπιν πιάζκα… 

 

Γ4. Γελ πξνρψξαγε ζηελ νκηιία… έιεγε κφλν κπακπά, κακά θαη ηίπνηα άιιν… Ο 

παηδίαηξνο έιεγε αξρηθά φηη πνιιά παηδηά αξγνχλ λα κηιήζνπλ θαη κείλακε ζε απηφ. 

Μεηά ηνπ θάλακε ηεζη αθνήο φπσο καο είπε ν παηδίαηξνο, γηα λα δνχκε αλ ην 

πξφβιεκα ήηαλ ζηελ αθνή, αιιά άθνπγε θαλνληθά. 6 κήλεο αξγφηεξα πεξίπνπ φηαλ 

ήηαλ 3 ½ ρξνλψλ  πήγακε γηα λα θάλνπκε εκβφιην θαη φπσο θαζφηαλ κπξνζηά ζην 

γξαθείν ηνπ γηαηξνχ έθαλε παξάμελεο θηλήζεηο κε ηα πφδηα. Απφ κηθξφο έθαλε 

πεηαξίζκαηα… ηαλ είδε απηή ηελ θίλεζε καο έζηεηιε ζε λεπξνιφγν γηαηί δελ ηνπ 

άξεζε απηφ πνπ έβιεπε θαη είπε φηη δελ ήηαλ ε εηδηθφηεηά ηνπ. Απφ κφλε κνπ πάλησο 

δελ ζα έδηλα ζεκαζία ζην ηξακπάιηζκα…  
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Γ5. Μαο ην είπαλ νη γηαηξνί φηη είρε πξφβιεκα γηαηί δελ κηινχζε θαη δελ έιεγε ηίπνηα 

άιιν εθηφο απφ λεξφ θαη κακά φηαλ έβιεπε ηελ ηξνθφ. ηαλ ηελ πήξακε ζπίηη 

βειηηψζεθε. Άξρηζε λα κηιάεη, λα καζαίλεη πξάγκαηα θαη θνηκήζεθε ζην δσκάηηφ ηεο 

θαλνληθά.  

 

Γ6.  Άξγεζε λα κηιήζεη αιιά ζεσξήζακε φηη κπεξδεχεηαη γηαηί ζην ζπίηη κηιάκε θαη 

αιβαληθά θαη ειιεληθά , δχν γιψζζεο. Γελ κε θνίηαδε φηαλ ηνλ θνίηαδα… Έπαηδε 

κφλνο ηνπ, θιεηλφηαλ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζπγθεθξηκέλα έπαηδε κφλν κε ηηο ξφδεο απφ έλα 

απηνθηλεηάθη… Έιεγα ζα πεξάζεη… Γελ ήμεξα θαη εγψ… Καη είπα λα ην ςάμσ λα 

δσ ηη γίλεηαη… 

 

4. Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα πέξαζε από ηε ζηηγκή απηή κέρξη ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο; 

 

Γ1.  ην Παίδσλ πήγακε γηα πξψηε θνξά φηαλ ήηαλ 2- 2 ½  ρξνλψλ. Μαο έζηεηιε κηα 

παηδίαηξνο. Γελ ήζεια λα πηζηέςσ φηη είρε θάηη ζνβαξφ. Ζ δηάγλσζε έγηλε φηαλ ήηαλ 

4-5 ρξνλψλ.   

 

Γ2. 2 κήλεο κεηά ηηο πξψηεο ππνςίεο έγηλε ε δηάγλσζε. Σν παηδί ήηαλ πεξίπνπ 8 

κελψλ. 

 

Γ3. ηαλ ήηαλ 4 ρξνλψλ πήγακε ζην «Παίδσλ» θαη κεηά απφ ιίγν έγηλε ε δηάγλσζε.  

 

Γ4. Ήηαλ 4 ρξνλψλ φηαλ πήγα ζε έλα γηαηξφ ηνπ Παίδσλ, ζην ηδησηηθφ ηνπ ηαηξείν. 

Δθεί έθιεηζα ξαληεβνχ, φηαλ ηνλ είδε δελ ρξεηάζηεθε λα ηνπ θάλεη εμεηάζεηο, απιά 

είπε φηη έρεη απηηζηηθά ζηνηρεία. Σνλ ξψηεζα αλ έπξεπε λα ηνπ θάλεη θαη άιιεο 

εμεηάζεηο θαη κνπ είπε φηη δελ ρξεηάδεηαη γηαηί θαηαιαβαίλεη κε ηφζα παηδηά πνπ έρεη 

δεη. Γελ ήμεξα θαλ ηη ζεκαίλεη απηηζκφο. Σνλ ξψηεζα δχν πξάγκαηα, ληξεπφκνπλ λα 

ξσηήζσ πεξηζζφηεξα, πεξίκελε θαη θφζκνο έμσ θαη έθπγα. Ζ ηειηθή δηάγλσζε έγηλε 

ζην Παίδσλ πξηλ 3 ρξφληα φηαλ ην παηδί ήηαλ 12. Σν εγθεθαινγξάθεκα ηνπ ήηαλ 

θαζαξφ. 
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Γ5. ηαλ ήηαλ 4-5 ρξνλψλ πήγακε ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο ζηελ Καιιηζέα θαη 

αξρίζακε απηφλ ηνλ αγψλα… Δθείλε ηελ πεξίνδν ηελ πήγαηλα ζην ΠΗΚΠΑ θαη κε 

ζπκβνχιεςαλ λα πάσ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο. Δθεί έγηλε ε δηάγλσζε ηνπ 

απηηζκνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Υξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξα ηεζη – παηρλίδηα γηα λα 

ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ. Σνπο ξψηεζα αλ ζα θάλνπλ εγθεθαινγξάθεκα θαη κνπ είπαλ 

δελ ρξεηάδεηαη. Ήηαλ κία νκάδα γηαηξψλ πνπ ην έβιεπε ην παηδί, ηφηε ήηαλ 5 ρξνλψλ.  

Γ6. Καηεπζείαλ έθιεηζα ξαληεβνχ ζην «Παίδσλ», αιιά έθαλαλ λα καο δνπλ 6 

κήλεο… Απφ ην Μάξηε δειαδή έσο ηνλ επηέκβξε, φηαλ  θαη έγηλε ε δηάγλσζε.  

 

5. Πνηα ήηαλ ε ζηάζε-αληηκεηώπηζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απέλαληη ζαο θαηά ηε δηάγλσζε; (ζπκπεξηθνξά, ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, 

ηεθκεξησκέλε δηάγλσζε) 

 

Γ1. Οη γηαηξνί ζην παίδσλ ήηαλ ηππηθνί , αιιά θαη θάπσο αλζξψπηλνη. Ννζνθφκεο 

δελ ππήξραλ. Σν παξαθνινπζνχζαλ ην παηδί κέρξη πνπ έγηλε 10 ρξνλψλ. Κάζε 

επίζθεςε θξαηνχζε πεξίπνπ κία ψξα. Σνπ έδσζαλ επίζεο θαη θάξκαθα, αιιά δελ ηνλ 

βνήζεζαλ ηδηαίηεξα. Δπίζεο έπαηδαλ κε παηρλίδηα, θάηη ζαλ εξγνζεξαπεία. Μαο 

έιεγαλ νδεγίεο  γηα ην ηη ζα θάλνπκε, εληάμεη κνπ έιεγαλ νξηζκέλα πξάγκαηα φρη θαη 

πάξα πνιιά. 

 

Γ2. ηαλ ξψηεζα ηνλ λεπξνιφγν αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη γηα ην παηδί ε 

απάληεζε ηνπ ήηαλ: « Κπξία….. ηη ην ςάρλεηε;» αλ γηαηξφο κπνξεί λα έβιεπε πην 

καθξηά απφ εκέλα, αιιά ηη λα ην θάλεηο ξε Υξηζηηαλέ κνπ, λα ην αθήζεηο έηζη;; Μνπ 

εξρφηαλ ηξέια.. έηζη ήηαλ ε θαηάζηαζε. Γελ είρακε ρξφλν αλακνλήο, ν γηαηξφο φκσο 

καο απνγνήηεπζε. Πξηλ απφ 27 ρξφληα δελ ήηαλ θαη πνιιά πξάγκαηα γλσζηά γηα ηελ 

αζζέλεηα θαη ν θφζκνο δελ ήηαλ ηφζν ελεκεξσκέλνο…  

 

Γ3. Οη γηαηξνί ήηαλ ζην Παίδσλ. Δγψ δελ κπνξνχζα λα πεγαίλσ θάζε κέξα ή κέξα 

παξά κέξα ζηελ Αζήλα. Μνπ ήηαλ δχζθνιν λα ηξέρσ ζην Παίδσλ… Δίρα θαη άιιν 

παηδί 4 ρξνλψλ. Κνίηαμα πεξηζζφηεξν ηελ εθπαίδεπζή ηνπ εδψ πέξα. Να ηνλ ζηείισ 

θάπνπ εδψ, λα πάεη λεπηαγσγείν, λα κηιήζεη… Καη εθεί πέξα πνπ ηνλ πήγαηλα ηέηνηεο 

εξσηήζεηο κνπ έθαλαλ. Γελ έθαλα ζπρλέο επηζθέςεηο. 4-5 θνξέο πήγα θαη δελ 

κπφξεζα λα μαλαπάσ… 
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Γ4. Νηξεπφκνπλ πνπ πεξίκελε θφζκνο θαη δελ ξψηεζα πνιιά πξάγκαηα ην γηαηξφ.  

 

Γ5. Πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνχο εθεί. Γελ είρακε θαλέλα πξφβιεκα. 

 

Γ6. Μνπ εμήγεζαλ ιίγα πξάγκαηα γηα ην ηη έπξεπε λα θάλσ αιιά φρη πάξα πνιιά. Οη 

γηαηξνί γεληθφηεξα ήηαλ αξθεηά ραιαξνί, ίζσο γηαηί είδαλ φηη δελ ήηαλ βαξηά 

πεξίπησζε ην παηδί κνπ. Ήηαλ θαη κία πνιχ θαιή θπξία (γηαηξφο) θαη έθαλε 

εξσηήζεηο. Μεηά ζηελ 2
ε
 επίζθεςε είδε φηη έθαλε βήκαηα ην παηδί θαη βειηησλφηαλ. 

Γελ είρα θάπνην πξφβιεκα. Γελ κνπ έδσζε πνιιέο ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα ην 

ρεηξηζηψ, απιά κνπ είπε φηη πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ινγνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία 

θαη κνπ είπε λα δηαβάζσ θάπνηα βηβιία.   

 

6. Πσο ληώζαηε/βηώζαηε κεηά ηε δηάγλσζε; ( ζπκόο, απειπηζία, ελνρή, θόβνο, 

ζηελνρώξηα, αλαθνύθηζε, άγρνο) 

 

Γ1. Δληάμεη ζηελαρσξήζεθα πάξα πνιχ, ηη άιιν λα πσ... Γελ ζχκσζα, είρα άγρνο γηα 

ην κέιινλ φρη πάξα πνιχ φκσο φπσο άθνπγα άιιεο κακάδεο. Έρσ αθφκα ηχςεηο κέζα 

κνπ γηαηί είπακε λα ην ραιάζνπκε ην παηδί, κήπσο ην επεξέαζε απηφ θαη φιε ε 

ζηελαρψξηα πνπ είρα ζηελ εγθπκνζχλε.   

 

Γ2. Έπεζε ν νπξαλφο, έθπγε ε γε φια γίλαλε... Σφηε ην έβιεπα ιεο θαη φια ηα 

ζπκπηψκαηα κπνξνχζαλ λα πέζνπλ ζε έλα παηδί… Γελ ζα κπνξνχζε λα κηιήζεη, λα 

θάεη, λα πεξπαηήζεη, ηα πάληα.. Δίρα ην ζνθ ηεο αζζέλεηαο θαη φισλ ησλ 

ζπκπησκάησλ.. Μέρξη ζήκεξα έρσ πεξάζεη απφ φια ηα ζηάδηα, ηη λα ζνπ πσ ηψξα.. 

Μνπ εξρφηαλ ηξέια θαη απφ ηελ απάληεζε ηνπ γηαηξνχ. Μεηά έςαρλα λα βξσ πνπ 

έθηαημα εγψ, ηη ιάζνο έθαλα. ηη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ππάξρεη ην έλησζα. Έκαζα 

φκσο λα θάλσ  άπεηξε ππνκνλή θαη λα επηκέλσ ζε θάηη κέρξη λα ην πεηχρσ. 

 

Γ3. Ση λα πσ δελ ην πεξηκέλακε θαζφινπ. Μαο ήξζε εγθεθαιηθφ φηαλ ην κάζακε. Γελ 

ην θαληαδφκνπλ φηη απηφ ην παηδί ζα ήηαλ έηζη… Έιεγα γηαηί ζεέ κνπ, ρίιηεο θνξέο 

λα κελ είρα θάλεη παηδί. Έβαδα δηάθνξα πξάγκαηα ζην κπαιφ κνπ, θαληαδφκνπλ φηη 

κε ηηκψξεζε ν ζεφο επεηδή είρα ζηελαρσξεζεί πνπ δελ έθαλα θνξίηζη, γηαηί ην πξψην 

παηδί πνπ έθαλα ήηαλ θνξίηζη θαη γελλήζεθε λεθξφ κε επζχλε ηνπ γηαηξνχ… Άκα 

δνχζε δελ ζα είρα θάλεη άιιν, νχησο ε άιισο απηφ δελ ην είρακε ζην πξφγξακκα, 
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ήηαλ ιαζξαίν. Σψξα δελ ηνλ αιιάδσ κε ηίπνηα, ηνλ ιαηξεχσ πεξηζζφηεξν θαη απφ 

ηνλ κεγάιν. Γελ ηα μερσξίδσ κε ηίπνηα. 

 

Γ4. Μαο ήξζε θεξακίδα, κε ηνλ θαηξφ ην ζπλεζίζακε… Γελ ήμεξα θηφιαο, δελ είρα 

αθνχζεη. Ο παηδίαηξνο καο εμήγεζε κεηά. Έπαζα έλα ζνθ, κνπ έπεζε βαξχ. 

ηελαρσξήζεθα πνιχ, αθφκα πεξλάκε ζηελαρψξηα. Αγρσλφκνπλ γηα ην κέιινλ θαη 

ζχκσλα θαη έιεγα γηαηί ζε εκέλα; Σνπιάρηζηνλ ήηαλ πξνζεθηηθφο ζην ζπίηη θαη δελ 

έθαλε πνιιέο δεκηέο, κνπ είπε θαη ν παηδίαηξνο φηη είλαη άιιν ην παηδί λα είλαη 

θαζαξά απηηζηηθφ θαη άιιν λα έρεη ζηνηρεία απηηζκνχ φπσο ην δηθφ κνπ… Νηξνπή 

δελ αηζζάλζεθα πνηέ, φια απηά άξρηζα λα ηα μεπεξλάσ φηαλ μεθίλεζε ην ζρνιείν θαη 

είδα φηη ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξα… Μελ κηιάο θαζφινπ έιεγα ζηνλ εαπηφ κνπ.  

Γ5. Γελ καο πείξαμε πνπ καο είπε ν γηαηξφο ζην «Μεηέξα» φηη ππήξρε πξφβιεκα, ζα 

ην αληηκεησπίζνπκε είπακε. ηαλ έγηλε ε δηάγλσζε ην μέξακε, ήηαλ επηινγή καο λα 

ηελ πάξνπκε. Αλ ζέιακε ζα κπνξνχζακε λα ηελ είρακε επηζηξέςεη, αιιά δελ ην 

θάλακε… 

 

Γ6. Γελ μέξσ πσο ην βιέπνπλ άιινη γνλείο, εγψ ίζσο επεηδή είκαη αηζηφδνμνο 

άλζξσπνο γεληθφηεξα, ην είδα αηζηφδνμα. Δίπα ην παηδί κνπ ζα γίλεη θαιά, ζα 

πξνζπαζήζνπκε… Δληάμεη ζίγνπξα ζηελαρσξήζεθα αιιά ήκνπλ αηζηφδνμε θαη φηαλ 

άξρηζε θαη ηα καζήκαηα θαη είδα φηη πήγαηλε θαιχηεξα, αηζζαλφκνπλ θαιχηεξα. Απφ 

2-3 ρξνλψλ θαη κεηά πάεη θαιχηεξα. 

 

7. Αλαδεηήζαηε/ςάμαηε πιεξνθνξίεο γηα ηε λόζν θαη αλ λαη κε πνην ηξόπν; 

(βηβιία, δηαδίθηπν, γηαηξνί, θίινη, γνλείο κε παηδηά κε απηηζκό θιπ.) 

 

 Πώο ην δηαρεηξηζηήθαηε όιν απηό, αλαδεηήζαηε ηε βνήζεηα θαη ηελ 

θαζνδήγεζε από θάπνηνλ εηδηθό ;(ςπρνιόγν, θνηλσληθό ιεηηνπξγό, 

γηαηξό)   

 

Γ1. ζα κνπ είπαλ ζην Παίδσλ θαη κεηά φηη ιέγακε κε ηνπο άιινπο εηδηθνχο πνπ 

πήγαηλα ην παηδί. 

 

Γ2. Απφ κφλε κνπ, έςαρλα θέληξα ζηελ Αζήλα. Εήηεζα ηε ζπκβνπιή ελφο θαζεγεηή 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ ηνλ βξήθα κέζσ κηαο γλσζηήο, γηα λα κνπ πεη ηη πξέπεη λα θάλσ. 
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Δίρακε έλα ζχιινγν γνλέσλ πνπ ήηαλ κία θπξία πνπ ηα έςαρλε πάξα πνιχ θαη έηξερε 

λα ζε βνεζήζεη γηα ην παξακηθξφ. Βαζηθά ζε άθνπγε, πνιχ ζεκαληηθφ πξάγκα. Δθεί 

έβιεπα θαη άιια παηδηά θαη κηινχζα θαη κε άιινπο γνλείο. Έπαηξλα γλψζεηο, 

θνπξάγην αιιά θαη ζηελνρψξηα. ζν άζρεκν θη αλ αθνπζηεί έπαηξλα θνπξάγην γηαηί 

έβιεπα φηη ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξα, αιιά ηαπηφρξνλα ζηελνρσξηφκνπλ κε ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο γηαηί δέλεζαη κε θάπνηνπο αλζξψπνπο φηαλ δεηο κέζα ζε έλα 

πξφβιεκα.   

 

Γ3. Ζ ελεκέξσζε πνπ είρακε ήηαλ κφλν απφ ηνπο γηαηξνχο ζην Παίδσλ. Γελ πήξακε 

πιεξνθνξίεο απφ άιινπο γνλείο γηαηί νη πεξηζζφηεξνη είραλ παηδηά κε ζχλδξνκν 

Down. Γελ είρακε θαη θαλέλαλ άιιν ζηελ νηθνγέλεηα κε αλάινγν πξφβιεκα. Δίρακε 

θαη κηα αληςηά πνπ ήηαλ ςπρνιφγνο, καο είρε πεη φηη δελ κπνξνχλ λα βξνπλ απφ πνπ 

πξνέξρεηαη… Αθφκα θαη ηψξα δελ ην έρνπλ βξεη, θνληεχνπκε λα πάκε ζην ζεφ θαη 

αθφκα δελ μέξνπκε. 

 

Γ4. Άλνημα κέρξη θαη ην ιεμηθφ γηα λα δσ ηη γξάθεη δίπια. Γελ ήμεξα, δελ είρα 

αθνχζεη… Γελ ππήξρε ελεκέξσζε. Κπξίσο καο ελεκέξσζε ν παηδίαηξνο ζηελ 

Κφξηλζν. Με άιινπο γνλείο δελ είρακε ζπδεηήζεη κέρξη λα μεθηλήζεη ην ζρνιείν. 

Γεληθφηεξα έςαρλα κφλε κνπ, ξσηψληαο… Γελ δήηεζα βνήζεηα απφ θάπνην άιιν 

εηδηθφ.  

 

 

Γ5. πνχδαδε ε κεγάιε κνπ θφξε ςπρνινγία ζε έλα θνιιέγην θαη γλσξίδακε αξθεηά 

πξάγκαηα. Δίρακε ελεκεξσζεί γεληθφηεξα θαη απφ ηνπο γηαηξνχο, μέξακε γηα ηνλ 

απηηζκφ. πκκεηείρα θαη ζε κία νκάδα γνλέσλ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο. 

Πεγαίλακε θαη ζπδεηνχζακε, εξεκνχζα, έβιεπα θαη ρεηξφηεξα… ηελ πνξεία φκσο 

ραιάγαλε, δελ εξρφληνπζαλ νη γνλείο. 

 

Γ6. Γελ ήμεξα ηίπνηα. ηελ ηειεφξαζε δελ ην ιέλε θαη πνιχ. Γελ γίλνληαη εθπνκπέο 

πνπ λα κηιάλε γηα ηνλ απηηζκφ., κφλν ζην internet ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ηηο 

έςαμα. Οη γηαηξνί ζην Παίδσλ κνπ εμήγεζαλ γηα ηελ αζζέλεηα, ηε ζεξαπεία πξέπεη λα 

θάλεη θιπ. Με άιινπο γνλείο δελ κίιεζα γηαηί δελ είρα ρξφλν ιφγσ ηεο δνπιεηάο.  
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8. Άιιαμε ε θαζεκεξηλόηεηα ζαο θαη αλ λαη πόζν, κε πνην ηξόπν θαη ζε πνηνπο 

ηνκείο (επαγγεικαηηθόο ηνκέαο, γάκνο θιπ) 

 

Γ1. ζν κεγάισλε έθαλε πνιιέο δεκηέο ζην ζπίηη, έζπαγε ηηο πφξηεο, ράιαγε ην 

ηειέθσλν, πέηαγε ηα πξάγκαηα θαη ηα εξγαιεία ηνπ παηέξα ηνπ. Απηφ είλαη κία 

κφληκε πεγή έληαζεο. Ζ δνπιεηά κνπ δελ επεξεάζηεθε, γηαηί εξγαδφκνπλ ζην ζπίηη. 

Έθαλα επηδηνξζψζεηο ξνχρσλ. Ενχζε ηφηε θαη ε κεηέξα κνπ θαη κε βνεζνχζε πνιχ. 

Έρσ πνιιέο ηχςεηο γηαηί ίζσο λα κελ ην θνίηαμα φζν έπξεπε θαη θνίηαμα 

πεξηζζφηεξν ηε δνπιεηά. Αλ ην θξφληηδα πεξηζζφηεξν ίζσο λα πήγαλε θαιχηεξα. Ο 

γάκνο καο επεξεάζηεθε. Μεηά είρα δνζεί ζην παηδί νινθιεξσηηθά, ηνπ είρα 

αθνζησζεί. Γελ έλησζα γπλαίθα ζσζηή, δελ ππήξρα γηα ηίπνηα άιιν κφλν γηα ην 

παηδί, δελ κε έλνηαδε ηίπνηα άιιν. Τπάξρεη πξφβιεκα γηαηί ζέιεη λα έξρεηαη παληνχ 

καδί κνπ. Πεηξάδεη φκσο ηα άιια παηδηά θαη απηφ καο δεκηνπξγεί πξφβιεκα.  

 

Γ2. Φπζηθά επεξεάζηεθε πνιχ. Γελ κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ ζέιεηο θαη λα 

αθήζεηο ην παηδί κφλν ηνπ. Νηαληά δελ κπνξνχζα λα έρσ ζπλέρεηα ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ηεο πεξηνρήο θαη δελ γηλφηαλ λα έρσ ηε γηαγηά ζπλέρεηα δεκέλε ζην 

παινχθη. ια επεξεάδνληαη, ηα πάληα. ρεηηθά κε ηε δνπιεηά ήκνπλ ηπρεξή γηαηί είρα 

κπεη λσξίηεξα ζην Γεκφζην. Γελ κπνξνχζα λα πσ φρη ζε ζέκαηα δνπιεηάο απιά 

ππήξραλ θάπνηεο δπζθνιίεο φπσο κε ηελ άδεηα, πνπ ζπκάκαη φηη πνιιέο θνξέο ηελ 

δεηνχζα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηαηί έπεθηε καδί κε ξαληεβνχ κε γηαηξφ 

ζηελ Αζήλα γηα ην παηδί. Δπεξεάζηεθε θαη ν γάκνο καο… Σνπ παηέξα ηνπ, ηνπ ήξζε 

πην βαξχ. Γελ κπνξείο λα είζαη φπσο είζαη φηαλ έρεηο έλα θπζηνινγηθφ παηδί. 

Κνηκφκνπλ καδί κε ην παηδί ηα βξάδηα γηαηί είρε εκκνλή κε ην καμηιάξη κνπ. πνηε 

ηνλ έπαηξλε ν χπλνο γπξλνχζα ζην θξεβάηη. πνηε μππλνχζε πάιη ηα ίδηα. Με ηνλ 

παηέξα ηνπ έρνπκε ρσξίζεη… ηαλ θηάλεηο ζην ρσξηζκφ πνπ ιεο θάπνηεο θνπβέληεο, 

κνπ είπε φηη έπξεπε λα είρε θχγεη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Πηζηεχσ φηη απηφ 

δείρλεη ηελ θαηάζηαζε.  

 

Γ3. Δλλνείηαη … Πεξηζζφηεξν αζρνιείζαη κε ην παηδί θαη αθήλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ… 

Δίζαη ζπλέρεηα απφ πίζσ ηνπ. Κφπεθαλ νη επηζθέςεηο, ε θνηλσληθή καο δσή. Αλ είζαη 

θαη θνξηηζκέλε δελ έρεηο φξεμε γηα ηίπνηα. Γελ ηνλ αθήλακε πάλησο κφλν ηνπ. 

Πξνζπαζνχζακε λα ηνλ έρνπκε κέζα ζε φια, θάλακε πξάγκαηα. Μαο άξεζε λα 
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πεγαίλνπκε γηα κπάλην, βφιηεο… Γελ ζηακάηεζα λα δνπιεχσ, είρα βγάιεη ην 

εμαηάμην γπκλάζην θαη ήκνπλ εξγάηξηα ζε έλα εξγνζηάζην. ηαλ ζπκπιήξσζα ηα 

ειάρηζηα έλζεκα βγήθα ζηελ ζχληαμε γηα λα πξνζέρσ ηα παηδηά. ζν ήηαλ πην λέα ε 

κεηέξα κνπ κε βνεζνχζε, κεηά έπξεπε λα είκαη δίπια ηνπο. Ο γάκνο καο δελ 

επεξεάζηεθε, δελ απνκαθξπλζήθακε πνηέ, νχηε θαλ. Ήκαζηαλ αθνζησκέλνη ζηα 

παηδηά, δνχζακε κφλν γηα ηα παηδηά καο.  

 

Γ3. Παηέξαο: Γελ δνχιεπα γηα λα κε επεξεάζεη. Δίρα πνπιήζεη ην εζηηαηφξην πνπ 

είρα ζηελ Ακεξηθή θαη δελ είρα ζθνπφ λα μαλαδνπιέςσ. Γελ κε επεξέαζε απέλαληη 

ζηε γπλαίθα κνπ, φπσο θάλνπλ άιινη πνπ θεχγνπλ. Αλ έθεπγα ζα ήκνπλ ιηπνηάθηεο. 

 

Γ4. ίγνπξα… Γελ κπνξείο λα παο εθεί πνπ ζέιεηο, ηελ ψξα πνπ ζέιεηο, γηα φπνην 

ιφγν ζέιεηο. ηαλ ήηαλ πην κηθξφο κπνξνχζα λα ηνλ αθήζσ θαη ιίγν ζηε κάλα κνπ. 

Πιένλ φκσο δελ κπνξεί λα ηνλ θνπκαληάξεη, εηδηθά απφ ηελ επηιεπηηθή θξίζε θαη 

κεηά. Φνβάκαη λα ηεο ηνλ αθήζσ. Ήζειε θάπνηνλ ζπλέρεηα απφ πάλσ ηνπ, κπνξνχζε 

λα θάεη ην νηηδήπνηε απφ θάησ… Να θαληαζηείο ζηε ζάιαζζα δελ έπαηξλα ην 

βιέκκα κνπ απφ πάλσ ηνπ γηαηί έηξσγε πέηξεο. Ζ ζρέζε καο επεξεάζηεθε ζηελ αξρή, 

κεηά ην ζπλεζίζακε. Πεο ην ξνπηίλα, πεο ην φπσο ζέιεηο. Γελ κπνξνχζα λα δνπιέςσ 

θάπνπ κφληκα, λα αλαιάβσ επζχλεο, λα έρσ δέζκεπζε. Μφλν ζε επθαηξηαθέο 

δνπιεηέο. ίγνπξα καο επεξέαζε νηθνλνκηθά, βέβαηα ζπλέρεηα πηεζκέλνη είκαζηε. Αλ 

κπνξνχζα λα δνπιεχσ θαη εγψ ηα πξάγκαηα ίζσο λα ήηαλ θαιχηεξα. Θα είρα έζησ 

έλα ραξηδηιίθη γηα ηα πξνζσπηθά κνπ έμνδα, ηα ηζηγάξα κνπ.  Σψξα δελ γίλεηαη, δελ 

κπνξψ, νχηε κία επίζθεςε δελ κπνξψ λα πάσ. Απφ ηε κηα ηψξα πνπ δελ πάεη ζρνιείν 

ηνλ έρσ ζπίηη φιε κέξα θαη δε κπνξψ, απφ ηελ άιιε φηαλ είλαη ζην ζρνιείν κνπ 

ιείπεη θαη δελ μέξσ ηη λα θάλσ. 

 

Γ5. Πάξα πνιχ. Τπάξρνπλ θαη θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, είλαη αξθεηά απξφβιεπηε… 

Σα πξάγκαηα ηεο πξέπεη λα είλαη πάληα φπσο αθξηβψο ηα έρεη αθήζεη. Δίλαη θαη ν 

ραξαθηήξαο κνπ έηζη πνπ επεξεάδνκαη θαη ζηελαρσξηέκαη φηαλ δελ είλαη θαιά… 

Πξνζπαζψ λα θηηάρλσ κηα θαηάζηαζε γηα λα είλαη ραξνχκελε, λα γειάεη… Ήκνπλ 

έκπνξνο ξνχρσλ θαη ιφγσ ηεο δνπιεηάο, ήκνπλ ζπλέρεηα ζηελ αγνξά. Έθαλα ηαμίδηα, 

επηδείμεηο κφδαο ζε μελνδνρεία, ήκνπλ πνιχ θνηλσληθή. Απφ φηαλ πήξακε ην παηδί 

φια απηά ζηακάηεζαλ. Κνπξάζηεθα θαη κε ηηο απνζηάζεηο πνπ έπξεπε λα θάλνπκε 

θαη κε ηηο επζχλεο θαη έθιεηζα ην καγαδί. Δίρα λα θάλσ πνιιά ρξφληα ηαμίδη, κέρξη 
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πνπ πήγακε πξηλ απφ πεξίπνπ έλα ρξφλν ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ πήξα καδί κνπ… Γελ 

ήηαλ θαιή εκπεηξία γηα απηήλ, ηαιαηπσξήζεθε. Δίλαη θνπξαζηηθφ γηα απηά ηα παηδηά. 

Γελ κε πείξαμε βέβαηα, δελ ην έρσ κεηαληψζεη παξφιν πνπ έρσ ζηεξεζεί πάξα πνιιά. 

Γελ είπα «γηαηί», ήηαλ επηινγή κνπ. ηαλ ηειείσζε ην δεκνηηθφ θχγακε απφ ηελ 

Αζήλα θαη ήξζακε εδψ γηα λα είλαη πην ήξεκε. ηελ Αζήλα ηφηε είρε πνιιή βαβνχξα 

γηαηί γίλνληαλ ηα έξγα γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Ο ζχδπγνο αθφκα θαη ζήκεξα 

πνπ δνπιεχεη ζπλερίδεη λα πεγαηλνέξρεηαη. Με ην ζχδπγν ήκαζηαλ πνιχ θαιχηεξα 

θαη απφ πξηλ. Δίκαζηε πνιχ αγαπεκέλνη, δελ καο επεξέαζε, πηζηεχσ καο έδεζε 

πεξηζζφηεξν. Δληάμεη έρνπκε ηηο εθξήμεηο καο φπσο φια ηα δεπγάξηα, αιιά κεηά 

εξεκνχκε. Πεξηνξίζηεθαλ νη έμνδνί καο γεληθφηεξα, αιιά δελ ζηακάηεζαλ. Γελ μέξσ 

γηαηί άιια δεπγάξηα ραιάλε ην γάκν ηνπο κεηά ηελ απφθηεζε ελφο ηέηνηνπ παηδηνχ. 

Ίζσο δελ έρνπλ ηελ ςπρηθή δχλακε θαη έρεη θαη ε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ πξνβιήκαηα 

θαη φιν απηφ επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε θαη έξρεηαη ε ξήμε.   

 

Γ6. Δ λαη επεξεάζηεθε, είλαη ινγηθφ. Σε δνπιεηά δελ ηελ άθεζα, δελ είρα ηε 

πνιπηέιεηα λα κε δνπιεχσ… Πιένλ δελ ππάξρνπλ ηφζεο δνπιεηέο. Γεληθφηεξα δελ 

είρα ρξφλν. ζν κπνξνχζα βνεζνχζα ην παηδί, είρε βειηίσζε φηαλ ήκνπλ καδί ηνπ. 

Αηζζάλνκαη θάπσο πνπ δελ ήκνπλ πεξηζζφηεξν καδί  ηνπ αιιά δελ κπνξνχζα λα 

θάλσ αιιηψο. Γελ είρα ρξφλν κε ηνλ άληξα κνπ, κφλν ζηε δνπιεηά βιεπφκαζηαλ. Ζ 

ζρέζε καο, εληάμεη ινγηθφ είλαη λα επεξεάδεηαη φηαλ έρεηο παηδί κε πξφβιεκα. Δδψ 

θάηη άζρεην έρεηο θαη πάιη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ ζχδπγν, πφζν κάιινλ φηαλ 

ππάξρεη ηφζν κεγάιν πξφβιεκα. 

 

9. Πσο αληέδξαζαλ ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηάγλσζε; 

 

 Πσο επεξεάζηεθαλ νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (ζχδπγνο, ππφινηπα παηδηά, 

πηζαλή παξακέιεζε) κεηά ηε δηάγλσζε; Νηψζεηε φηη παξακειήζαηε θάπνηνλ 

εμαηηίαο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ; 

 

 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο ππφινηπεο νηθνγελεηαθέο 

επζχλεο;  
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Γ1.  Ο άληξαο κνπ ζηελνρσξήζεθε πνιχ, είρε θαη ζπκφ. Γηαηί κνπ έηπρε εκέλα απηφ 

έιεγε, αθφκα θαη ζήκεξα ην ιέεη. Καη ν αδεξθφο ηνπ ην ίδην ιέεη. Σν έθξπβε κέζα ηνπ 

ν άληξαο κνπ, δελ κηινχζε. Έθεπγε ζπρλά θαη πήγαηλε ζην ρσξηφ, ζην θηήκα, ίζσο λα 

ήηαλ κία δηέμνδνο γηα απηφλ. Τπήξρε πξφβιεκα απφ παιηά γηαηί ην παηδί έθαλε δεκηέο 

ζην ζπίηη θαη πεηνχζε ηα πξάγκαηα ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηα δηθά κνπ, αθφκα ηα πεηάεη. 

πλέρεηα ηζαθψλνληαη, εγψ ιέσ άθεζε ην λα ηε ραιάζεη θαη ηη έγηλε, δελ 

θαηαιαβαίλνπλ φκσο, ζπλέρεηα ηζαθψλνληαη, είλαη κεγάιν πξφβιεκα. Ο αδεξθφο ηνπ 

δελ είρε γελλεζεί φηαλ έγηλε ε δηάγλσζε. Μεηά θαηάιαβε φζν κεγάισλαλ. Γελ κε 

ελδηέθεξε ην δεχηεξν παηδί, ην είρα αθήζεη ζηνλ παηέξα ηνπ. Έθαλα θαη εγψ ιάζε… 

Θπκάκαη κία θνξά πνπ ηνπο είρα ζηείιεη θαη ηνπο δχν θαηαζθήλσζε, δελ έπξεπε λα 

ην θάλσ. Ο κηθξφο κνπ γηνο πηέζηεθε πνιχ επεηδή ηα άιια παηδηά θνξφηδεπαλ θαη 

ρηχπαγαλ ηνλ αδεξθφ ηνπ ιφγσ  ηεο αζζέλεηαο θαη εθείλνο έπξεπε λα ηνλ πξνζηαηεχεη 

(πγθίλεζε). Γεληθφηεξα δελ ήζειε λα  παίδεη καδί ηνπ ζηε γεηηνληά, ηνλ έδησρλε 

ζπλέρεηα. Ήηαλ ζθιεξφ παηδί, φκσο παξαπνληφηαλ φηη ν κεγάινο ηνπ αδεξθφο δελ ηνλ 

πξνζηάηεπε, δελ ηνλ βνεζνχζε. Δίλαη πνλεηηθφ θαη θηιφηηκν παηδί, αιιά ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη θάπσο απέλαληί καο. Έρεη λεπξηθφηεηα, δελ εθθξάδεηαη ηφζν, 

δελ δείρλεη ηελ αγάπε, ηελ θξαηάεη κέζα ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή κνπ είρε παξαπνλεζεί 

φηη ηνλ έβαδα ζπλέρεηα λα βιέπεη ηειεφξαζε θαη φηη δελ αζρνιήζεθα ηφζν καδί ηνπ. 

Μεηά κεγάισζε, έρεη κία θαιή δνπιεηά θαη πξφζθαηα αξξαβσληάζηεθε. Δπηπρψο ε 

λχθε κνπ θαη νη γνλείο ηεο ην δέρηεθαλ ην πξφβιεκα ηνπ αδεξθνχ ηνπ. Κπξίσο κφλε 

κνπ θξφληηδα ην παηδί θαη έθαλα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Ο άληξαο κνπ ηνλ έβγαδε 

βφιηεο ην βξάδπ πεξηζζφηεξν, φρη ηελ ππφινηπε κέξα, δνχιεπε θηφιαο.  

 

Γ2. Καη ν παηέξαο ηνπ ην ίδην αηζζάλζεθε φπσο θαη εγψ, ήηαλ κεγάιν ζνθ. Ο 

κεγάινο ηνπ αδεξθφο ήηαλ κηθξφο αθφκα, δελ θαηαιάβαηλε πνιιά. ηελ πνξεία 

θαηάιαβε φηη θάηη ζπκβαίλεη. Σν αξλεηηθφ ήηαλ φηη είρακε πνιχ κεγάιεο απαηηήζεηο 

απφ ηνλ κεγάιν, δελ κπνξείο λα έρεηο ηηο ίδηεο απαηηήζεηο θαη απφ ηνπο δχν. Θπκάκαη 

φηη παξαπνληφηαλ θαη έιεγε γηαηί εγψ πξέπεη λα ηα θάλσ φια ηέιεηα, ελψ ηνπ κηθξνχ 

δελ ηνπ ιέηε ηίπνηα. Σνπ εμεγήζακε φηη ν κηθξφο ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο δελ 

κπνξνχζε λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα, φηη ηα απηνλφεηα γηα απηφλ, ήηαλ πνιχ δχζθνια 

γηα ηνλ κηθξφ θαη έπξεπε λα ηδξψζεη γηα λα ηα θαηαθηήζεη. Ζ ςπρνινγία ηνπ ηξίηνπ 

παηδηνχ, ηεο θφξεο κνπ, είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνπ κεγάινπ. Δθείλε ήξζε ζε κία ήδε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ελψ ηνπ άιινπ ηνπ ήξζε μαθληθά. Γελ αηζζάλνκαη φηη 

παξακέιεζα ηα ππφινηπα παηδηά. Γελ ζηέξεζα θάηη απφ θαλέλα κνπ παηδί. Γηα 
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παξάδεηγκα φηαλ ήζειε ν κεγάινο λα κάζεη κνπζηθή έθεξα δάζθαιν ζην ζπίηη γηα λα 

πάξεη εξεζίζκαηα θαη ν κεζαίνο κε ην πξφβιεκα. Πξνζπαζνχζα λα  ζπλδπάδσ ηηο 

θαηαζηάζεηο, ψζηε λα σθεινχληαη φινη. Οη ζρέζεηο ηνπο είλαη θαιέο. Σνλ θξνληίδνπλ 

ηα αδέξθηα ηνπ, ηνλ πξνζέρνπλ. Ζ κηθξή βέβαηα είλαη πην ηζεθνπξάηε-πην απζηεξή, 

ίζσο γηαηί ηνλ βιέπεη πην ζπρλά θαη είλαη πεξηζζφηεξν καδί καο. Ο κεγάινο δελ 

έξρεηαη ηφζν ζπρλά γηαηί δνπιεχεη. Γεληθφηεξα είραλ θαιή ζρέζε, δελ είρακε πνιινχο 

ηζαθσκνχο θαη αληηπαιφηεηα, θπζηνινγηθά πξάγκαηα. Κάπνηα ζηηγκή βέβαηα ε κηθξή 

κνπ είρε παξαπνλεζεί φηη θξνληίδσ ην παηδί κε ην πξφβιεκα πεξηζζφηεξν, αιιά ηεο 

εμήγεζα ηελ θαηάζηαζε θαη δελ μαλαείπε ηίπνηα.   

 

Γ3. Παηέξαο: Δίρα θαηαιάβεη φηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Γελ επηθνηλσλνχζε, δελ 

έθαλε δηάινγν. ηελαρσξήζεθα πνιχ, αιιά ην δέρζεθα. Έηζη είλαη θηηαγκέλνο ν 

άλζξσπνο, γηα λα αληέρεη. Άκα ζε θνξηψζνπλ έλα βάξνο αλαγθαζηηθά ζα ην 

ζεθψζεηο. Γελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη άιιν, εηδηθά γηα έλα πξφβιεκα πνπ ζα ην έρεηο 

ζε φιε ζνπ ηε δσή. Βέβαηα εκείο ειπίδνπκε, ε ειπίδα πεζαίλεη ηειεπηαία. Ζ γπλαίθα 

κνπ είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθή, έηζη είλαη νη γπλαίθεο γεληθφηεξα, πην 

ζπλαηζζεκαηηθέο. Δγψ πξνζπάζεζα λα ην δσ πην ςχρξαηκα γηα λα ηα βγάινπκε πέξα. 

Σνλ έβγαδα ζπλέρεηα βφιηεο, ηνλ πήγαηλα γηα κπάλην, ηνλ έπαηξλα θνληά κνπ, γηαηί 

έπαηξλε θαη ράπηα θαη πξέπεη λα ηνλ πξνζέρσ.  

 

Γ3. Ο αδεξθφο ηνπ ληξεπφηαλ δπζηπρψο. Δδψ κέζα ην απνδέρεηαη, έμσ δελ έβγαηλε 

πνηέ κε ηνλ κηθξφ, νχηε ζηνπο θίινπο ηνπ ηνλ έρεη γλσξίζεη. Πηζηεχσ φηη είρε 

πξφβιεκα, ζα ήζειε κία ζπληξνθηά, λα πάλε κία βφιηα καδί ζαλ αδέιθηα. 

Αζρνιηφκαζηαλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ κηθξφ πνπ είρε ην πξφβιεκα, αιιά εμεγήζακε 

ηελ θαηάζηαζε ζηνλ κεγαιχηεξν. Παξαπνληφηαλ ζπρλά, κνπ έιεγε φιν ηνλ άιιν 

πξνζέρεηο. Έδεηρλε θαη δήιηα, ζπκάκαη κέηξαγε θαη ηελ πνξηνθαιάδα πνπ ηνπο έβαδα 

αλ ήηαλ ίζα ζηα πνηήξηα ηνπο, Δπίζεο κία θνξά είρε πάξεη θξχν λεξφ θαη ηνπ ην 

πέηαμε φηαλ θνηκφηαλ. Γελ λνκίδσ φηη δελ ηνλ αγαπάεη φκσο. Δλψ είλαη παλέμππλνο 

θαη πνιχ κνξθσκέλνο δελ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα καδί ηνπ θαη ζην παηρλίδη ζπκάκαη 

κηθξά πνπ ήηαλ, δελ έπαηδαλ ηφζν καδί.  

 

Γ4. Ο άληξαο κνπ ζηελαρσξήζεθε πνιχ φπσο θαη εγψ, δελ κηιάεη πνιχ. Δίπακε φηη 

είπακε ζηελ αξρή θαη κεηά ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ ζπδεηάγακε ηδηαίηεξα. 

Αλ κάζαηλε θάηη γηα ηελ αζζέλεηα δελ κνπ ην έιεγε, νχηε θαη εγψ. Γεληθφηεξα ήηαλ 
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ιίγν κπεξδεκέλα ηα πξάγκαηα. Σψξα ζπδεηάκε θάπσο θαιχηεξα. Ο κεγάινο κνπ ν 

γηνο ήηαλ 10 ρξνλψλ φηαλ έγηλε ε δηάγλσζε. Σνπ εμεγήζακε ζε γεληθέο γξακκέο, 

αιιά δελ δψζακε ηδηαίηεξε βάζε. Ζ κηθξφηεξε θφξε δελ θαηαιάβαηλε, γηαηί ήηαλ 

κηθξή. Σα πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο άξρηζαλ αξγφηεξα, φζν κεγάισλαλ. ηαλ ν γηνο 

κνπ πεξλνχζε ηελ εθεβεία ήζειε ην ρψξν ηνπ, ελψ ην απηηζηηθφ παηδί δελ είρε φξηα 

θαη ηζαθσλφληνπζαλ. Δπίζεο έζρηδε πνιιά απφ ηα βηβιία ηεο κηθξήο θαη ηνπο έπαηξλε 

ηα πξάγκαηα. Βέβαηα ζε εκέλα μεζπάγαλε ην ζπκφ ηνπο, φρη κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ν 

κεγάινο αηζζάλεηαη άζρεκα θαη ζπκψλεη φηαλ θάλνπκε ηξαπέδηα ζην ζπίηη θαη 

έξρεηαη ν αδεξθφο ηνπ θαη θάλεη δεκηέο κπξνζηά ζε ηξίηνπο. Σνπ εμεγψ φηη δελ καο 

παξεμεγνχλ, γηαηί μέξνπλ ην πξφβιεκα αιιά δελ ην θαηαιαβαίλεη. Ζ κηθξή δελ 

αληηδξάεη κε ηνλ ίδην ηξφπν. ίγνπξα αθηέξσζα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ δεχηεξν γην 

κνπ, αιιά δελ πηζηεχσ φηη παξακέιεζα ηα ππφινηπα παηδηά κνπ.  Ζ κηθξή κνπ 

παξαπνληφηαλ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα, αιιά ηεο εμεγνχζα φηη δελ ην θάλσ επεηδή ηνλ 

αγαπάσ πεξηζζφηεξν, αιιά επεηδή έρεη πξφβιεκα. Ο άληξαο κνπ κνηξάδεηαη ηηο 

επζχλεο ηνπ ζπηηηνχ, αιιά φρη ηφζν ηηο πξαθηηθέο δνπιεηέο ζρεηηθά κε ην παηδί θαη 

γεληθφηεξα. Σα παηδηά βνεζάλε, φηαλ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε ηνλ θξαηάλε θηφιαο. 

Ηθαλνπνηεκέλε δελ είκαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ δνπιεηψλ, αιιά δελ γίλεηαη αιιηψο. 

Ο άληξαο κνπ δνπιεχεη πνιχ. Ζ κηθξή αζρνιηφηαλ πην πνιχ καδί ηνπ, ηνπ δηάβαδε 

παξακχζηα, κέρξη πνπ ηεο έζπαζε ηα γπαιηά.  

 

Γ5. Ο άληξαο κνπ μχπλεζε έλα πξσί, ζαλ λα είδε φλεηξν θαη κνπ είπε λα πάκε λα ην 

πάξνπκε γηαηί ζα ήηαλ ακαξηία λα ραζεί. Έρεη κεγάιε αδπλακία ζηε κηθξή, δφμα ην 

ζεφ είλαη πνιχ θαιφο άλζξσπνο. Δίλαη πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφο, ζπδεηάκε γηα θάηη θαη 

θιαίεη. Δμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πξέπεη λα ηνλ δεηο κε ηα θνξίηζηα πνπ ηηο 

αγθαιηάδεη, ηνπο ιέεη φηη ηηο αγαπά θαη γειάλε. ηαλ πηνζεηήζακε ην παηδί νη θφξεο 

κνπ ήηαλ 21-22 ρξνλψλ. Σελ ήζειαλ πνιχ, γεληθά έρνπκε κία επαηζζεζία ζαλ 

νηθνγέλεηα θαη πνιιή αγάπε γηα ηα παηδηά. Σε θξνληίδνπλ γηαηί είλαη επηινγή καο θαη 

πξαγκαηηθφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη «ην παηδί ηεο θαξδηάο» πνπ ιέλε. Γελ καο ην 

επέβαιε θαλέλαο, ην ζέιακε θαη ην θάλακε θαη δελ ην έρνπκε κεηαληψζεη.  

 

Γ6. Ο άληξαο κνπ ην πήξε πην ζνβαξά θαη πην βαξηά απφ εκέλα. ηελνρσξήζεθε 

πνιχ. Δίλαη θαη άλζξσπνο πνπ δελ εθθξάδεηαη θαη δελ έρεη απφ ηε θχζε ηνπ πνιιή 

ππνκνλή, φπσο νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο. Λίγν αξγφηεξα έπαζε θαη έκθξαγκα, απφ φζν 

έρσ θαηαιάβεη έπαημε ξφιν ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ. Με βνεζνχζε φκσο. Ο γηνο 
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κνπ ζηελνρσξήζεθε. Αλ θαη δελ θαηαιάβαηλε εληειψο ηη ζεκαίλεη απηφ.  Έρνπλ 10 

ρξφληα δηαθνξά. Με βνεζνχζε πνιχ θαη ηφηε θαη ηψξα. Πάεη θαη ζρνιείν θαη 

θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα ηα ειιεληθά απφ κέλα. Γελ λνκίδσ φηη ηνλ παξακέιεζα, 

ζίγνπξα έδσζα παξαπάλσ ρξφλν ζηνλ κηθξφ αιιά πηζηεχσ φηη κε θαηαιάβαηλε. 

Μέζα ηνπ ίζσο θαη λα ην έλησζε φηη ηνλ παξακεινχζα, αιά πνηέ δελ κνπ ην έρεη πεη.  

Πξνζπαζνχζα  λα κελ ηνλ αθήλσ ζε δεχηεξε κνίξα, αλ κνπ θάλεη θάπνην παξάπνλν 

αξγφηεξα, δελ μέξσ… Με ηνλ άληξα κνπ κνηξαδφκαζηε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. 

πδεηάκε θηφιαο, είκαζηε 20 ρξφληα παληξεκέλνη. Θα ήζεια βέβαηα λα είρα θνληά 

κνπ έλαλ άλζξσπν, λα πσ ηνλ πφλν κνπ, αιιά δελ έρσ. Άιιν είλαη λα κηιάο ζηνλ 

άληξα ζνπ θαη άιιν λα κηιάο ζηελ αδεξθή ζνπ, ζε θαηαιαβαίλεη δηαθνξεηηθά. Καη ν 

γηνο κνπ ν κεγάινο βνεζάεη θαη θξνληίδεη πνιχ ηνλ αδεξθφ ηνπ. Δίλαη πνιχ θαιφο 

καδί ηνπ. 

 

10. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε/αληηκεηώπηζε από ηνλ θνηλσληθό ζαο πεξίγπξν όηαλ 

έκαζε γηα ην πξόβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνύ ζαο; (ππήξμε π.ρ. ζπκπαξάζηαζε, 

απνκάθξπλζε θιπ) 

 

Γ1. Σν πξφβιεκα είλαη αθφκα θαη πνιχ πην δχζθνιν… Σν ζέκα είλαη φηη κνπ αξέζεη 

πνιχ λα πεγαίλσ ζηελ εθθιεζία, απφ κηθξφο πνπ ήηαλ κνπ έιεγε ζπλέρεηα φηη ζέιεη 

λα έξζεη καδί κνπ. Γελ ήζειε λα θάζεηαη ζην ζπίηη κε ηνλ παηέξα ηνπ, ίζσο επεηδή ηνλ 

κάισλε πνπ έθαλε δεκηέο. Σψξα πνπ κεγάισζε, παιηφηεξα δελ ην έθαλε πνιχ απηφ, 

φπνηε βιέπεη παηδηά πεγαίλεη θαη ηα πεηξάδεη, ηα ρατδεχεη, ηα γαξγαιάεη θαη ηνπο 

πηάλεη ηα πφδηα. Άκα δεη παηδί έμσ ηξειαίλεηαη, εηδηθά ζηα αγφξηα φρη ζηα θνξίηζηα 

επηπρψο… Σα παηδάθηα θνβνχληαη θαη θιαίλε θαη έρνπκε πξφβιεκα κε ηνπο γνλείο. 

Σνπο εμεγψ, θάπνηνη ην θαηαιαβαίλνπλ, θάπνηνη φρη. Με ζηελαρσξεί πνιχ απηή ε 

θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα ην ζηακαηήζεη, αθφκα θαη κέζα ζηελ εθθιεζία… 

γεληθφηεξα κε βνήζεζε πνιχ ε εθθιεζία ςπρνινγηθά, πηζηεχσ πνιχ ζην Θεφ… Οη 

γλσζηνί-θίινη εληάμεη δελ άιιαμαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ λχθε κνπ ηνλ θξάηαγε 

θηφιαο ιίγν αλ είρα θάπνηα δνπιεηά, κε βνεζνχζε. Καιή ήηαλ ε ζηάζε ηνπο.  

 

Γ2. Δληάμεη απφ ηνπο ζπγγελείο άιινη ην δέρηεθαλ θαη άιινη φρη… Κάπνηνη είπαλ 

ηνπο θαθφκνηξνπο ηη έπαζαλ, θάπνηνη άιινη είπαλ ζπκβαίλεη. πκπαξάζηαζε ππήξμε 

απφ ηε κεξηά ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα κνπ, ηα πεζεξηθά κνπ ήηαλ ζε άιιε πφιε 
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θαη δελ γηλφηαλ λα βνεζήζνπλ… Δληάμεη φρη δελ ζα ην έιεγα γεληθφηεξα φηη είρα 

κεγάιε ζπκπαξάζηαζε. 

 

Γ3. Σνλ αγαπάλε γεληθφηεξα θαη δψξα ηνπ θάλνπλ ζηηο γηνξηέο, αιιά θαη εγψ δελ έρσ 

επηβαξχλεη πνηέ θαλέλαλ. Δληάμεη λα δεηήζσ λα ηνλ θξαηήζνπλ γηα κηα ψξα λα πάσ 

λα θάλσ κηα δνπιεηά λαη, αιιά φρη παξαπάλσ… Γελ μέξσ ίζσο λα θνβνχληαη κε 

ζπκβεί νηηδήπνηε. Ηδίσο ε αδεξθή κνπ ηνλ αγαπάεη πάξα πνιχ, ν αδεξθφο κνπ 

εληάμεη άληξαο είλαη έρεη ηα δηθά ηνπ λα αζρνιείηαη. Δίκαζηε δεκέλε νηθνγέλεηα 

γεληθφηεξα θαη έλησζα πάξα πνιχ ζπκπαξάζηαζε, βνεζάκε ν έλαο ηνλ άιιν. Απφ 

ηνπο θίινπο ζπκάκαη κηα θνξά πνπ είρακε πάεη ζε κηα κεγάιε γηνξηή-είραλ θέξεη θαη 

νξρήζηξα θαη εγψ ήκνπλ ζπλέρεηα πίζσ απφ ην παηδί πνπ έηξερε ζπλέρεηα πάλσ θάησ 

θαη ηνλ πξφζερα. Ήηαλ κηα -κπνξεί λα ην είπε θαη γηα αζηείν αιιά εκέλα κε πείξαμε, 

κε πιήγσζε πνιχ θαη κνπ είπε «πξέπεη λα ην παξαδερηείο έρεηο έλα θνπδνπιφ παηδί, 

έηζη είλαη θάηζε θάησ θαη άζην λα θάλεη φηη ζέιεη». Θα κπνξνχζε λα ην πεη 

δηαθνξεηηθά, π.ρ. ζνπ έηπρε απηφ ην πξάγκα, πξέπεη λα θάλεηο ππνκνλή θαη απηφ ην 

παηδί ζέιεη αγάπε, δελ θαηαιαβαίλεη ηη θάλεη… Μπνξνχζε λα ην πεη θάπσο αιιηψο. 

Γεληθφηεξα πάλησο δελ καο παξεμεγνχζαλ νη γλσζηνί, καο θαηαιάβαηλαλ… 

Βγαίλακε ζπλέρεηα θαη ζηε γεηηνληά, ζην πάξθν, είρακε θαη κηα θηιηθή νηθνγέλεηα κε 

πνιιά παηδηά θαη πεγαίλακε θαη έπαηδαλ. Καη βφιηεο πνπ θάλακε θαη καο έβιεπαλ, 

ήμεξαλ ην πξφβιεκα,  καο θαηαιάβαηλαλ θαη καο δηθαηνινγνχζαλ. 

Γ3. Παηέξαο: Θπκάκαη πνπ κε ξσηνχζαλ «πσο αληέρεηο»; Ση λα έθαλα, ν άλζξσπνο 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο λα ηα αληέρεη φια, ν θαζέλαο ζεθψλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ… 

 

Γ4. Γελ θάζηζα λα εμεγήζσ ζην ρσξηφ πνιιά πξάγκαηα, νχηε ζηε κεηέξα κνπ. Γελ 

ζα θαηαιάβαηλε νχησο ε άιισο, γεληθφηεξα δελ ην ζπδεηάσ πνιχ. Δθηφο απφ ηελ 

αδεξθή κνπ θαη κηα θίιε κνπ δελ ην έρσ ζπδεηήζεη κε θαλέλαλ άιιν… Ξέξνπλ πάλσ 

θάησ ηε δηάγλσζε πνπ έρεη βγεη, δελ έρσ πνιιέο ζρέζεηο θαη δελ ζπδεηάσ θαζφινπ 

γηα ην ζέκα ηνπ παηδηνχ. Γελ ζα έιεγα φηη έλησζα ζπκπαξάζηαζε, αιιά γεληθφηεξα 

φρη κφλν γηα ην παηδί. Γελ κπνξεί θαη λα κε βνεζήζεη θαλείο πξαθηηθά, κφλν κε ηελ 

αδεξθή κνπ κηιάκε αιιά έρεη θαη απηή ηηο δνπιεηέο ηεο. Μφλε κνπ πξνζπαζψ… 

 

Γ5. Οη γχξσ καο ηελ αγθάιηαζαλ θαη εκάο καο είδαλ κε άιια κάηηα, δελ ην πίζηεπαλ 

απηφ πνπ θάλακε. Δπεηδή είλαη πνιχ γιπθφ παηδί, ηνπο έρεη θεξδίζεη, ηεο εθηππψλνπλ 

θαη δσγξαθηέο πνπ ηεο αξέζνπλ. Πξνηεξαηφηεηα γηα φινπο είλαη ην θνξίηζη. Θπκάκαη 
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κηα θνξά πνπ αλέβαζε 41 ππξεηφ θαη έπξεπε λα ηελ πάσ ζην λνζνθνκείν, ήξζε καδί 

κνπ κηα γεηηφληζζα πνπ ηελ αγαπνχζε θαη κε βνήζεζε πνιχ. Ζ θνηλσλία καο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ιίγν… Θπκάκαη πνπ θάπνηνη καο έβιεπαλ ζην δξφκν ή 

ζηα εζηηαηφξηα θαη άξρηδαλ λα ζρνιηάδνπλ θαη λα γειάλε θαη δελ θαίλεηαη πνιχ ην 

πξφβιεκα ηεο θφξεο καο, πξέπεη λα ην παξαηεξήζεηο γηα λα θαηαιάβεηο. Απηά δελ 

είλαη ζσζηά πξάγκαηα θαη κε εθλεπξίδνπλ… Σνπο είρα βάιεη ζηε ζέζε ηνπο ρσξίο λα 

ηνπο βξίζσ, έζθπςαλ ην θεθάιη θαη έθπγαλ. Πηζηεχσ φηη φηαλ θάπνηνο δελ ζέβεηαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ, δελ ζέβεηαη θαη ηνπο ππφινηπνπο… Γελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ έηζη απηά ηα παηδηά. Πξνθαλψο είλαη θαη 

ζέκα παηδείαο, δελ εμεγνχλ θαη ζηα παηδηά ηνπο. Φηαίλε θαη ηα ζρνιεία πνπ δελ ηα 

ελεκεξψλνπλ. Δκείο αληίζεηα κε ηα εγγφληα καο ηνπο εμεγήζακε ηελ θαηάζηαζε θαη 

πξέπεη λα δεηο πσο ηεο ζπκπεξηθέξνληαη… Απηά ηα παηδηά φηαλ ζα κεγαιψζνπλ ζα 

είλαη επαίζζεηα, ζα βνεζάλε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ζα θέξνληαη θαιχηεξα, δελ εμεγνχλ 

φκσο φινη ζηα παηδηά ηνπο. Θπκάκαη κηα άιιε θηιηθή νηθνγέλεηα κε 4 παηδηά πσο ηεο 

ζπκπεξηθέξνληαλ. Πξψηα ήηαλ ην θνξίηζη θαη κεηά εκείο φηαλ πεγαίλακε ζπίηη 

ηνπο… Σελ πξφζεραλ πνιχ θαη ηα παηδηά παξφιν πνπ ήηαλ κηθξά, ηεο έδηλαλ ηα 

παηρλίδηα ηνπο θιπ. Ήηαλ άιιν ην επίπεδν απηψλ ησλ γνλέσλ φκσο, είραλ ζπνπδάζεη 

«Ηζηνξία ηεο Σέρλεο», είραλ άιιε θνπιηνχξα. Καη εκάο καο έιεγαλ φηη είλαη ηπρεξνί 

πνπ καο γλψξηζαλ, απηνί νη άλζξσπνη πηζηεχσ φηη ζα έθαλαλ ην ίδην πξάγκα κε εκάο 

αλ ήηαλ ζηε ζέζε καο. 

 

Γ6. Κνίηαμε λα δεηο, κφλν ιφγηα είλαη φηαλ ζνπ ιέλε «πσ πσ ε θαεκέλε ηη έπαζε, πσο 

ζα ηα βγάιεη πέξα, ηη ηξαβάεη»… Γελ είρα βνήζεηα, νχηε ζηήξημε απφ θαλέλαλ. Απφ 

ηε κηα έιεγα ζα ηα βγάισ πέξα κφλε κνπ, αιιά πφζν πηα φηαλ δελ ζε βνεζάεη θαλείο; 

Οη άιινη δελ ζε βνεζάλε, εηδηθά αλ έρεηο πξφβιεκα ζε θάλνπλ πέξα… αλ λα ζνπ 

ιέλε «βγάι‟ηα πέξα κφλε ζνπ». 

 

17. Θα ήζεια αλ κπνξείηε λα απνηππώζεηε κε ηξεηο ιέμεηο ηα θπξίαξρα 

ζπλαηζζήκαηα ζαο γηα ην παξειζόλ θαη γηα ην κέιινλ, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

ηεο δσήο ζαο. 

 

Γ1. Σν παξειζφλ κνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιν απφ φηαλ έλησζα ηελ πάζεζε ηνπ παηδηνχ, 

άιιαμε ε ςπρνινγηθή κνπ θαηάζηαζε, έλησζα φηη δελ ππήξρα γηα ηίπνηα άιιν πηα, 

νχηε ζαλ ζχδπγνο, νχηε γηα ην άιιν παηδί… Σν αγαπνχζα αιιά ην παξακέιεζα.  
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Γεληθφηεξα δελ έλησζα γπλαίθα ζσζηή. Γηα ην αχξην, πηζηεχσ ζηνλ αδεξθφ ηνπ φηη 

ζα ηνλ θξνληίζεη, πνπζελά άιιν. Γνχιεπα κηα δσή θαη ηνπ ηα εμαζθάιηζα φια… 

Βέβαηα αλ δελ γίλεη απηφ ειπίδσ λα θάλεη θάηη ην θξάηνο.   

 

Γ2. Θα κε θάλεηο ηψξα λα μαλαβάισ ηα θιάκαηα.. νπ θηάλεη κία ιέμε κφλν; 

Αγψλαο… (πγθίλεζε) 

 

Γ3. Δληάμεη φζν κεγαιψλεη πέθηεη ςπρνινγηθά ν άλζξσπνο… (πγθίλεζε) Θπκάκαη 

φζα έρσ πεξάζεη θαη πηθξαίλνκαη. Πφζεο θνξέο ην καμηιάξη κνπ δελ έρεη ζηεγλψζεη 

ην βξάδπ απφ ηα δάθξηα, γηαηί φηαλ πέθηνπκε ζην θξεβάηη καο έξρνληαη φια ζην 

κπαιφ θαη ζηελαρσξηφκαζηε… Λέσ θακηά θνξά «γηαηί ζεέ  κνπ, γηαηί ζε εκέλα», 

αιιά κεηά πάιη ιέσ «θαη γηαηί φρη, γηαηί ζε θάπνηνλ άιιν». Απφ ηε κηα θάλσ ην 

παξάπνλν κνπ δειαδή, απφ ηελ άιιε ιέσ δφμα ηνλ ζεφ. Γηα ην κέιινλ ηη λα πσ, δελ 

μέξσ είλαη αφξαην… αο παξαθαιψ λα θάλνπκε θάηη λα μέξσ φηη ζα ην αθήζσ ζε 

θαιά ρέξηα, γηαηί πηζηεχσ φηη αθφκα θαη λα πεζάλσ, δελ ζα εζπράζσ εθεί πνπ ζα 

είκαη… Να κνπ εμαζθαιίζεη θάπνηνο φηη ζα έρεη αγάπε θαη θξνληίδα ην παηδί κνπ. 

Κάπνηε ξψηεζα έλα γηαηξφ πφζν δνπλ απηά ηα παηδηά θαη κνπ είπε φρη φζν ηα 

ππφινηπα… Μαθάξη λα θιείζσ εγψ ηα κάηηα κνπ πξψηα, φζν δσ ε έλλνηα κνπ ζα 

είλαη απηφ ην παηδί. 

 

Γ4. Ση λα πσ δελ ην έρσ ζθεθηεί ην κεηά, δελ ην έρσ ςάμεη, δελ ην μέξσ… ζν 

πεγαίλεη ζην ζρνιείν θαη κεηά αλ κπεη ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο, ζα είκαζηε 

εληάμεη. Μεηά δελ μέξσ πσο ζα εμειηρζεί… Γελ ζέισ λα επηβαξχλσ ηα άιια κνπ 

παηδηά, λα δεζκεπηνχλ θαη λα πεξάζνπλ φηη πεξλάσ εγψ, γηαηί είλαη κεγάιε 

δέζκεπζε. Ίζσο λα έρνπλ κηα επίβιεςε, δειαδή αλ δελ κπεη ζε θάπνην μελψλα θαη 

είλαη ζην ζπίηη, λα βάινπλ λα ηνλ πξνζέρεη κηα γπλαίθα… Σν έρσ ζπδεηήζεη ήδε κε 

ηνλ κεγάιν κνπ γην. Γηα ην ρζεο… Ση λα ζνπ πσ ηψξα, κνπ είλαη δχζθνιν… Άζε δελ 

κπνξψ…. (πγθίλεζε) 

 

Γ5. Σν κέιινλ καο πξνβιεκαηίδεη πνιχ… Σν έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ηα παηδηά καο, 

έρνπκε απνθαζίζεη φηη ζα είλαη θνληά ηεο. Απηφ πνπ ζέινπκε θαη πξνζπαζνχκε είλαη 

λα κελ ηηο επηβαξχλνπκε, ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά… Να έρεη έλα πνζφ ζηελ άθξε 

δειαδή ην θνξίηζη, έλα δηακέξηζκα θαη κηα θνπέια λα ηελ πξνζέρεη. Γελ ζέινπκε λα 

ηηο θνπξάζνπκε ηηο άιιεο θφξεο καο, αιιά ηνπο έρνπκε πεη φηη πξέπεη λα ηελ 
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πξνζέρνπλ. Έρνπκε θαη κηα επαθή κε ηνλ θπζηθφ ηεο αδεξθφ θαη πξνζπαζνχκε λα 

ηνλ επαηζζεηνπνηήζνπκε γηα ην κέιινλ… Γηα ηε δσή καο κε ην θνξίηζη… Γίλακε 

θαιχηεξνη άλζξσπνη, δελ κεηαληψζακε θαη ζα ην μαλαθάλακε αλ ήκαζηαλ ζηελ ίδηα 

ζέζε. Ήηαλ επηινγή καο. Κξαηήζακε ηελ νηθνγέλεηα καο ελσκέλε, δεζήθακε 

πεξηζζφηεξν θαη καο έδσζε δσληάληα απηφ ην παηδί, μαλαληψζακε… Σν 

αηζζαλφκαζηε δηθφ καο, δελ ην μερσξίδνπκε. Γηα ην κέιινλ ζηελαρσξηέκαη θαη ιέσ 

«ζεέ κνπ άζε κε λα δήζσ φζν πεξηζζφηεξν κπνξψ, γηα λα είκαη δίπια ηεο θαη λα ηελ 

βνεζάσ»… (πγθίλεζε) Ξέξσ φκσο φηη ζα ηελ θξνληίζνπλ νη θφξεο κνπ, φηαλ 

ρξεηαζηεί, γηαηί ηελ αγαπάλε. Δπίζεο ζθέθηνκαη, αθνχ ζηεξήζεθε ηνπο γνλείο ηεο, 

έπξεπε λα έρεη θαη απηφ ην πξφβιεκα; Θα κπνξνχζε λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη λα 

ζπλερίζεη ηε δσή ηεο θαλνληθά… Μεηά φκσο ζθέθηνκαη φηη εληάμεη, ππάξρνπλ θαη 

ρεηξφηεξα… Πάλησο ην θνξίηζη είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα εκάο, θνηκάκαη- μππλάσ, 

εθείλε ζθέθηνκαη… 

 

Γ6. πσο ζνπ είπα γεληθφηεξα είκαη αηζηφδνμε θαη ην παηδί ηα πάεη κηα ραξά κέρξη 

ζηηγκήο… Βειηηψλεηαη ζπλέρεηα θαη πηζηεχσ φηη ζα πάεη αθφκα θαιχηεξα ζην 

κέιινλ. Τπάξρεη άγρνο, αιιά ζπγθξηηηθά κε παιηά είκαζηε αξθεηά θαιχηεξα. 

Κάλνπκε ππνκνλή θαη ην αθήλνπκε ζην ρξφλν, λα δνχκε ηη ζα καο πξνθχςεη. Γηα ην 

ρζεο ζίγνπξα ήηαλ δχζθνια, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα, αιιά δελ 

ην βάδνπκε θάησ. 

 

 

 

2
ΟΣ

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  

 

ΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΚΑΗ Ο ΒΑΘΜΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΑΠΟ 

ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

 

11. Πήγε/πεγαίλεη ην παηδί ζρνιείν; Αλ λαη πόηε μεθίλεζε θαη κέρξη πνηα ηάμε 

ζπλέρηζε; Αλ ζηακάηεζε γηα πνην ιόγν ζηακάηεζε; 

 

Γ1. Πήγε ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ Κφξηλζν κέρξη ηα 14. Ξεθίλεζε 

θαλνληθά θαη θάζηζε δχν ρξφληα παξαπάλσ, ηνπ άξεζε πνιχ.  Έγξαθε, ζπιιάβηδε, 

ηνλ βνεζνχζα θαη εγψ. Μεηά πήγε ζε έλα Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ζηελ Πάηξα γηα 
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δχν ρξφληα θαη έκελαλ εθεί. Δδψ έξρνληαλ Παξαζθεπή απφγεπκα θαη μαλαέθεπγαλ 

ηε Γεπηέξα ην πξσί… Καη εθεί ηνπ άξεζε πνιχ, αιιηψο δελ ζα ηνλ έζηειλα. Δίρε 

παξέα θαη άιια παηδηά απφ ηελ πεξηνρή. ηαλ άλνημε ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο 

ζηελ Κνξηλζία, κπήθε εθεί θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα. 

 

Γ2. Πήγε ζε θαλνληθφ λεπηαγσγείν… Δμήγεζα ην πξφβιεκα ζηε δαζθάια θαη 

έπαζε έλα ζνθ, ίζσο θαη δηθαηνινγεκέλα. Γελ ππήξρε πξφβιεκα φκσο. πλέρηζε ζην 

θαλνληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν, ην ηειείσζε θαη κεηά πήγε γηα ιίγα ρξφληα ζην Δηδηθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ Κφξηλζν. ηαλ έγηλε 14 πήγε ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ζηνλ Ηζζκφ. 

Μεηά ηα 22 κπήθε ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζπλερίδεη κέρξη 

ζήκεξα κε θάπνηα δηαιείκκαηα. 

 

Γ3. Αξρηθά πήγε ζην λεπηαγσγείν, κάζαηλε θαη έιεγε πνηήκαηα. Μεηά πήγε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη ηελ 5
ε
-6

ε
 δεκνηηθνχ. Μεηά ζηακάηεζε γηαηί δελ είρε 

πεξηζζφηεξν. Γπκλάζην δελ κπνξνχζε λα πάεη. Έθαλε ιίγε αξηζκεηηθή, πξφζζεζε, 

δηάβαδε θαη έκαζε λα γξάθεη, ιίγα πξάγκαηα, κελ θαληαζηείο. Δίρε έλα πνιχ θαιφ 

δάζθαιν πνπ εξρφηαλ απφ καθξηά. Δίρε έλα ηκήκα κε παηδηά πνπ ήηαλ αδχλαηα ζηα 

καζήκαηα, φπσο ν δηθφο καο θαη ηνπο έθαλε ζαλ ηδηαίηεξα. Έθαλε φηη κπνξνχζε ν 

δάζθαινο, αλ ήηαλ θαη άιινη δάζθαινη ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα. Μεηά πήγε ζην 

Κέληξν Απνθαηάζηαζεο πνπ είρε αλνίμεη ηφηε θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα. 

 

Γ4. Αξρηθά ξψηεζα γηα λα ην πάσ ζην λεπηαγσγείν γηα λα θνηλσληθνπνηεζεί. 

Δμήγεζα ζηε λεπηαγσγφ φηη δελ ζα ππήξρε πξφβιεκα, γηαηί δελ πείξαδε θαη δελ 

πεηξάδεη παηδάθηα. Γελ είρε πξφβιεκα γεληθφηεξα, αιιά κνπ είπε λα κηιήζσ κε ην 

δηεπζπληή γηαηί ε ειηθία ηνπ ήηαλ λα πάεη ζην δεκνηηθφ. πδήηεζα κε ηνλ δηεπζπληή 

θαη κνπ είπε γηα έλα ηκήκα έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε έλα λεπηαγσγείν ηεο 

πεξηνρήο γηα παηδηά κε δπζθνιίεο.  Μνπ είπε φκσο φηη ζέιακε ραξηί απφ ηα ΚΓΑΤ 

γηα λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή. Έθιεηζα ξαληεβνχ ζηα ΚΓΑΤ, ρσξίο λα πεξηκέλσ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν παηδί κεηά πέξαζε απφ επηηξνπή θαη είπαλ φηη έπξεπε 

λα πάεη ζην Δηδηθφ ρνιείν Κνξίλζνπ. Γελ ήμεξα θαλ φηη ππάξρεη ηέηνην ζρνιείν… 

Ξεθίλεζε ζην ζρνιείν θαη θαηάιαβα φηη έθαλαλ θαιά πνπ πήξαλ απηή ηελ 

απφθαζε… ηαλ ηειείσζε ην δεκνηηθφ πήγε ζην ΔΔΔΔΚ, πνπ ζπλερίδεη κέρξη 

ζήκεξα. Δηδηθά ζην ΔΔΔΔΚ είρακε πξφβιεκα κε ηε κεηαθίλεζε θαη έθαηζε 
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θάπνηνπο κήλεο ζην ζπίηη, επεηδή δελ κπνξνχζε λα πάεη. Πήξα φκσο θάπνηα 

ηειέθσλα θαη πίεζα πάξα πνιχ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηειηθά ην πξφβιεκα ιχζεθε.   

 

Γ5.  Ξεθίλεζε ζην θαλνληθφ δεκνηηθφ, ζχκθσλα θαη κε ηε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΓΑΤ,  

θαη ηειηθά ην ηειείσζε θαλνληθά, παξαθνινπζψληαο θαη ηκήκα έληαμεο. ηαλ 

ηειείσζε κεηαθνκίζακε εδψ ζηελ πεξηνρή. ε γπκλάζην θαλνληθφ δελ ηελ έζηεηια 

γηαηί ήηαλ ιίγν επηθίλδπλν θαη θνβφκνπλ ηη ζα αληηκεησπίζεη… Αλ ζα ηελ 

θνξφηδεπαλ ηα άιια παηδηά ή ζα ηελ πείξαδαλ ηα αγφξηα. Δίρα αθνχζεη γηα ην 

ΔΔΔΔΚ  φηη κφιηο είρε αλνίμεη θαη ζπλέρηζε εθεί. Μεηά ηα 22 έθαηζε γηα έλα ρξφλν 

ζην ζπίηη θαη κεηά κπήθε ζην πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ απνθαηάζηαζεο, πνπ 

ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα. Γελ ήμεξα φηη ππάξρεη θάηη ηέηνην, δελ είκαη θαη απφ ηελ 

πεξηνρή.  

 

Γ6. Θα πάεη ζην λεπηαγσγείν γηα δεφτερη χρονιά θαη παξαθνινπζεί ην ηκήκα 

έληαμεο, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΤ.  

 

 

12. Πόζν ηθαλνπνηεκέλε/νο είζηε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζρνιείνπ ; 

 

 Πσο πηζηεχεηε φηη ζπλέβαιαλ νη ππεξεζίεο απηέο ζηελ εμέιημε-πξφνδν 

ηνπ παηδηνχ ζαο; 

 Πφζν ηθαλνπνηεκέλε/νο είζηε απφ ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθνχο; 

 

Γ1. Δληάμεη δελ κπφξεζαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη πνιχ, φηη κπνξνχζαλ έθαλαλ νη 

άλζξσπνη… Δίλαη θαη πνιιά ηα παηδηά ζηελ ηάμε, εδψ δελ κπφξεζα εγψ λα 

βνεζήζσ, ζα κπνξνχζε ν δάζθαινο; ρη δελ έρσ παξάπνλν, δελ κπφξεζε ην παηδί. 

Θπκάκαη κφλν πνπ κνπ έθαλε παξάπνλα φηη έλαο δάζθαινο ηνλ ρηχπεζε, επεηδή δελ 

θαζφηαλ θαιά πνηνο μέξεη; Γελ μέξσ αλ ηζρχεη… Μηιάγακε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γεληθφηεξα, καο θαινχζαλ θαη εθδξνκέο είρακε θάλεη, εληάμεη ήηαλ.  

 

Γ2. Πηζηεχσ φηη φια ηα παηδηά δελ πξέπεη λα ηα μερσξίδνπκε, θαη απηφ ην εηδηθφ 

ζρνιείν, εηδηθφ ην έλα- εηδηθφ ην άιιν πξέπεη λα ζηακαηήζεη, ζεσξψ φηη είλαη ην πην 
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εγθιεκαηηθφ πνπ ππάξρεη γηαηί ην έδεζα… Γηαηί φηαλ ηα παηδηά δνπλ ζηελ θνηλσλία 

θαλνληθά, έρνπλ λα πάξνπλ θαιά πξάγκαηα. Δζχ πνπ κηιάο θαιά θαη ζα ζε αθνχεη, 

ζα κάζεη θαη απηφο λα κηιάεη θαιά. Δπίζεο φηαλ ζε βιέπεη λα πεξπαηάο θαη λα 

ζηέθεζαη θαιά, ζα θάλεη θαη απηφο ην ίδην. Θα βνεζήζεη θαη ηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα λα ηα δεη δηαθνξεηηθά, γηαηί είλαη θνκκάηη ηεο… Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ήηαλ φηαλ ε θφξε κνπ πήγαηλε ζηελ 6
ε
 Γεκνηηθνχ θαη έθαλαλ έλα 

κάζεκα γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε Α.Μ.Δ.Α… Πήγα θαη ξψηεζα ηε δαζθάια ηεο πσο 

αληέδξαζε ε κηθξή θαη κε ξψηεζε ην ιφγν… Σεο εμήγεζα φηη έρνπκε ηέηνην παηδί 

ζην ζπίηη θαη ηεο έθαλε εληχπσζε. Μνπ είπε «πνην, ην παηδάθη πνπ έρεηε ζπλέρεηα 

καδί ζαο; πγραξεηήξηα πνπ δελ ηνλ έρεηε θιεηζκέλν ζην ζπίηη»… Με ζπλεράξε γηα 

ην απηνλφεην δειαδή. Θεσξψ φηη φια απηά ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζην 

ίδην ζρνιείν κε ηα ππφινηπα, κε ηελ παξάιιειε βνήζεηα εηδηθψλ, φπσο ηα ηκήκαηα 

έληαμεο. ηαλ πήγαηλε ην παηδί ζην γεληθφ Γεκνηηθφ παξαθνινπζνχζε θαη απηφ ην 

ηκήκα… Δληάμεη δελ κπνξνχζε λα αθνινπζεί ηνλ ξπζκφ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, 

αιιά πηζηεχσ φηη ε κέξηκλα ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη φηαλ ππάξρεη έλα ηέηνην 

παηδί ζηελ ηάμε, λα κελ ππάξρνπλ άιια 25 παηδηά, γηα λα κπνξεί θαη ν δάζθαινο λα 

θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Να είλαη 15 παηδηά, κελ απνκνλψλνπκε φκσο ηα παηδηά κε 

δπζθνιίεο. Δκέλα ην κέιεκα κνπ πάληα ήηαλ λα είλαη ν δηθφο κνπ ζην θαλνληθφ 

ζρνιείν γηα λα επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηα ππφινηπα παηδηά. Γεληθφηεξα ππάξρνπλ 

παηδηά πνπ είλαη δνπδνχληα θαη πεηξάδνπλ ηα ππφινηπα, ππάξρνπλ θαη άιια πνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά- ζσζηά. Απηφ ην αληηκεηψπηζα θαη εγψ, θαη αθνχ δελ 

επελέβαηλε ε δαζθάια, αλαγθάζηεθα λα επέκβσ εγψ… Σνλ πεηξάδαλε, ηνπ βάδαλε 

πηλέδεο ζηελ θαξέθια γηα λα ηνπ θεχγεη ην παληειφλη, ηνλ βάδαλε λα νπξεί ζην 

θαιάζη ησλ αρξήζησλ γηα λα γειάλε.. Σα ήμεξε ε δαζθάια, αιιά δελ έθαλε ηίπνηα 

θαη δελ κνπ είρε πεη ηίπνηα. Μφλε κνπ ηα έκαζα απφ έλα παηδί πνπ ήηαλ θίινο ηνπ 

θαη ηνλ πξφζερε… Πιήξεο αδηαθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δληάμεη παηδηά είλαη, ηψξα 

πσο ηνπο ην πέξαζε ε δαζθάια ζην ζρνιείν, ηη ηνπο είπαλ νη γνλείο απφ ην ζπίηη, 

πσο ζθέθηνληαη ηα ίδηα δελ κπνξείο λα μέξεηο… Γελ έπξεπε ε δαζθάια λα ηνπο 

εμεγήζεη ηη ζπκβαίλεη κε απηφ ην παηδί; Να ηνπο κηιήζεη, λα επέκβεη; ζν δελ 

επεκβαίλεηο, ηφζν δηαησλίδεηαη θάηη. Μεηά ζην εηδηθφ Γεκνηηθφ δελ είρε θαη θακία 

βειηίσζε… Άξρηζε λα κηιάεη θαη λα θνπληέηαη φπσο άιια εηδηθά παηδηά. Κάλαλε 

γξαθή, αλάγλσζε, γπκλαζηηθή θαη άιια πξάγκαηα, αιιά επεξεαδφηαλ πνιχ απφ 

απηά πνπ έβιεπε. Ήηαλ θαη πνιιά ηα παηδηά ζε θάζε ηάμε. Απφ εθεί θαη πέξα άξρηζε 

ε θαηξαθχια… Πήγακε ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. εθεί ήηαλ ε κεγάιε ακαξηία, έρνπκε επζχλε 
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θαη εκείο νη γνλείο φκσο. ζν ππήξρε ζηελ αξρή έλαο ζπγθεθξηκέλνο Γηεπζπληήο 

ιεηηνπξγνχζαλ φια άςνγα, είρε εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα θαη είρε αξθεηέο 

επαηζζεζίεο… Γνχιεπαλ φινη νη θαζεγεηέο. Θπκάκαη κηα δαζθάια πνπ είπε «φηαλ 

ήξζα ζηελ αξρή θνβήζεθα κε ηα παηδηά, αιιά κεηά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Γηεπζπληή ζπλήζηζα θαη ηα αγάπεζα θαη κε αγάπεζαλ θαη απηά»… Θέισ λα πσ φηη 

κέρξη θαη απηή δνχιεςε δειαδή. Κάλαλε κνπζηθή, εθδειψζεηο, αλάγλσζε, 

θαηαζθεπέο, εθδξνκέο, θπηνθαιιηέξγεηεο πνιιά πξάγκαηα… Τπήξραλ νη δάζθαινη 

γηα θάζε έλα απφ απηά. ηαλ έθπγε απηφο ν άλζξσπνο άξρηζε ε θαηξαθχια… Γελ 

αζρνιηφληνπζαλ κε ηα παηδηά, δελ έθαλαλ ην πξφγξακκα πνπ είραλ κέρξη πξηλ… 

Σξεηο θαζεγεηέο γηα θπηνθαιιηέξγεηεο, νχηε έλα καξνχιη θπηεκέλν. Γελ είπα λα 

ζθάβνπλ φια ηα παηδηά, κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε φκσο κπνξνχλ λα βάινπλ έλα 

καξνχιη ζην ρψκα. Οχηε γπκλαζηηθή, νχηε ηίπνηα… Σα άθελαλ ζηελ απιή, ζηνλ 

ήιην, ζην θξχν θαη δελ ηνπο έλνηαδε. Δίρα αθνχζεη θαη απφ άιινπο γνλείο γηα 

πεξηζηαηηθά βίαο… Γελ μέξσ αλ ηζρχνπλ. Γελ ήζειε λα πάεη κεηά ην παηδί, δελ ζνπ 

ιέεη ηη γίλεηαη, απιά ζνπ ιέεη φηη δελ ζέιεη λα πάεη. Γελ πξφζεραλ νχηε ηα παηδηά 

κεηαμχ ηνπο… Ήηαλ έλα θνξίηζη πνπ ηνλ δάγθσλε ζπλέρεηα, νπφηε ηνπο πήξα 

ηειέθσλν. Δίπα θπιάμηε ην έλα απφ ηα δχν παηδηά ηνπιάρηζηνλ, δελ κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί απηφ, λα έξρεηαη ζπλέρεηα κε δαγθσκαηηέο… Μεηά ζε κηα άιιε 

επίζθεςε πνπ είρα πάεη ηεο αλέθεξα φηη είρα ρσξίζεη κε ην ζχδπγν θαη κνπ είπε, 

«γηα απηφ ηφηε κε πήξαηε ηειέθσλν θαη κνπ θάλαηε παξαηήξεζε»… Ση λα ηεο 

έιεγα; Υάλεηο ηα ιφγηα ζνπ, ππνηίζεηαη φηη απηφο ν άλζξσπνο έρεη ζπνπδάζεη 

θηφιαο. Καιχηεξα λα κηινχζα κε έλα ηνχβιν. Άιιε θνξά είρακε πξφβιεκα κε ηε 

κεηαθίλεζε… Δθείλε ηελ πεξίνδν ηνπ είρε θνιιήζεη θαη έθηπλε ζπλέρεηα ζην Σαμί. 

Μνπ ην είρε πεη ν νδεγφο, αιιά δελ κπνξνχζα λα θάλσ θάηη. Σνπ είρα δψζεη ηελ 

άδεηα λα ηνλ ρεηξηζηεί φκσο κέζα ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα, λα ηνλ νξηνζεηήζεη. Με 

πήξε ε ίδηα ηειέθσλν ηελ ψξα πνπ ήκνπλ ζηε δνπιεηά θαη κνπ είπε «ειάηε ζην 

ζρνιείν, θάηη έγηλε κε ην παηδί». Αλεζχρεζα, ιέσ ηη έπαζε ην παηδί θαη πήγα εθεί 

θαη κε έζηεζαλ ζηνλ ηνίρν. Ήηαλ πνιχ επηθξηηηθέο επεηδή έθηπλε, φηη θηαίσ εγψ, φηη 

ζπλερίδεη λα θηχλεη, εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ… Ση άιιν κπνξνχζα λα θάλσ δειαδή, 

δελ ήμεξαλ ζε ηη ζρνιείν θαη κε ηη παηδηά δνχιεπαλ; Σν Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. γεληθφηεξα δελ 

βνήζεζε ζε ηίπνηα… Οχηε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, νχηε ζηε ςπρνινγία ηεο 

νηθνγέλεηαο, νχηε ηίπνηα. Δπίζεο κηα θνξά είραλ θάλεη θάηη αγψλεο ζηα Μέγαξα, ζε 

έλα άιιν αληίζηνηρν ζρνιείν … Δγψ θαη άιινη γνλείο ζέιακε λα πάκε καδί κε ηα 

παηδηά γηα ζπκπαξάζηαζε. Τπάξρεη ιεσθνξείν πνπ κεηαθέξεη ηα παηδηά, αιιά ν 
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Γηεπζπληήο αξλήζεθε λα καο πάξεη, γηαηί φπσο έιεγε ζπλέρεηα «έηζη ιέεη ην γξάκκα 

ηνπ λφκνπ». Γεθηφ, αλ θαη ήηαλ έλαο ππεξήιηθαο γνλέαο πνπ δελ είρε απηνθίλεην 

θαη ήζειε λα πάεη θαη ζα κπνξνχζε λα έθαλε κηα εμαίξεζε. Πήγακε ηειηθά κε ην 

απηνθίλεην καο… Ήηαλ ελαληίνλ καο, αλ κπνξνχζε λα καο βγάιεη έμσ απφ ην 

γήπεδν ζα ην έθαλε. Σειηθά ν γηνο κνπ πήξε ην ηξίην βξαβείν ζε έλα άζιεκα θαη 

εγψ ράξεθα θαη δεησθξαχγαδα γηα λα ελζαξξχλσ θαη ην παηδί. Γχξηζε ηφηε θαη κε 

θνίηαμε κε έλα βιέκκα ιεο θαη έθαλα θάηη θαθφ… Ζ θαηάζηαζε γεληθφηεξα απηή 

είλαη… Εεηνχζα πφζα ρξφληα λα κνπ δψζνπλ έλα πξφγξακκα λα μέξσ ηη θάλνπλε, 

λα έρσ θαη θάηη λα ζπδεηάσ κε ην παηδί ζην ζπίηη, νχηε ηεηξάδηα καο δίλαλε… 

Τπάξρνπλ φκσο θαη εμαηξέζεηο… πδεηνχζα κε κηα κεηέξα απφ ηελ Αζήλα θαη 

αθνχ κνπ είπε φηη είρε αθνχζεη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ εδψ, κεηά κνπ είπε 

πσο ήηαλ ηα πξάγκαηα ζε απηνχο… Δθεί νη γνλείο ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ θαζεγεηψλ θαη είραλ κάιηζηα κέζα ζην ζρνιείν, γξαθείν πιιφγνπ Γνλέσλ 

πνπ θξφληηδαλ νη ίδηνη λα είλαη θάπνηνο εθπξφζσπνο ηνπο εθεί θαζεκεξηλά. 

Γεληθφηεξα ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ νκάδα, φπσο ιεηηνπξγνχζακε θαη εκείο ζηελ αξρή 

πνπ ππήξρε εθείλνο ν πνιχ θαιφο Γηεπζπληήο. 

 

Γ3. Γελ μέξσ, γηαηί δελ είρα ζπρλή επαθή, θαη δελ ήμεξα ηη έθαλαλ… ηαλ πήγαηλα 

έπεθηα ζηηο γηνξηέο. Γελ πξνιάβαηλα κε ηηο δνπιεηέο, δελ έρσ απαηηήζεηο θαη γηα 

πνιιά πξάγκαηα. Μνπ έιεγαλ φηη έρεη κάζεη λα ηξψεη, φηη έθαλε γπκλαζηηθή, δελ 

μέξσ φκσο αλ γίλνληαλ απηά… 

 

Γ4. Με ηα ΚΔΓΓΤ πνπ έθαλαλ ηελ αμηνιφγεζε δελ είρα πνιχ επαθή κε ην 

πξνζσπηθφ… Άθελα ην παηδί 20 ιεπηά καδί ηνπο γηαηί δελ ζπλεξγαδφηαλ 

πεξηζζφηεξν θαη δελ κηιάγακε πνιχ. Καιά έθαλαλ φκσο θαη πήξαλ απηή ηελ 

απφθαζε λα πάεη ζην εηδηθφ, κεηά είδα φηη ηα πξφζεραλ θαη ηα θξφληηδαλ ηα παηδηά 

εθεί, έθαλαλ φηη κπνξνχζαλ. Σνλ έρεη βνεζήζεη ην ζρνιείν, φηη κπνξνχλ θάλνπλ νη 

άλζξσπνη, δελ πεξηκέλσ θαη ζαχκαηα. Σνπ έβαιαλ φξηα πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, 

κνπ είπαλ θαη εκέλα πψο λα ηνπ θέξνκαη… Μνπ είπε ε δαζθάια φηη ηνλ είρα 

θαθνκάζεη, φηη είλαη ιάζνο λα ππνθχπησ ζπλέρεηα θαη λα ηνπ θάλσ φιεο ηηο ράξεο 

γηαηί κεηά ην εθκεηαιιεχεηαη. Μνπ είρε πεη φηη ίζσο λα ππνθέξσ γηα ιίγν θαηξφ 

κέρξη λα κάζεη, αιιά κεηά ζα ήηαλ φια θαιχηεξα. Δπίζεο πιένλ κπνξεί λα 

δσγξαθίζεη κέζα ζην πιαίζην- δελ θεχγεη νχηε γξακκή, δελ κπνξεί λα γξάςεη ή λα 

δηαβάζεη θαλνληθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα έθαλαλ θαη ινγνζεξαπεία. ην δεκνηηθφ 
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κπνξνχζα λα πεγαίλσ φπνηε ήζεια, θαζφκνπλ ζηα θάγθεια ζηελ πξνζεπρή θαη 

ξψηαγα ηνπο δάζθαινπο γηα ην παηδί… Τπήξρε θαη κηα Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, πνπ 

καο θαινχζε κηα θνξά ην κήλα θαη καο ελεκέξσλε. Γηα ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. δελ έρσ 

γλψκε αθφκα, ιίγνπο κήλεο έρεη πάεη κφλν… Δθεί δελ κπνξείο λα παο φπνηε ζέιεηο, 

είλαη πην απζηεξά ηα πξάγκαηα. ε θαινχλ νη ίδηνη, αιιά κπνξψ λα παίξλσ 

ηειέθσλν γηα φηη ζέισ. 

 

Γ5.  Γπζηπρψο ζην πξψην ζρνιείν πνπ πήγαηλε Γεκνηηθφ πέζακε ζε κηα δαζθάια 

πνπ δελ δερφηαλ ηέηνηα παηδηά, ήζειε λα ηε δηψμεη. Γελ ήηαλ ππεξθηλεηηθή, νχηε 

ρηππνχζε άιια παηδηά. Γελ ήζειε λα αζρνιείηαη κε ηελ θφξε καο, έιεγε φηη έπξεπε 

λα αζρνιείηαη κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη ηνπο θαιχηεξνπο καζεηέο… Μέρξη θαη ν 

Δπηζεσξεηήο είρε παξέκβεη θαη ηεο έιεγε φηη ν θαιφο δάζθαινο κε ηέηνηα παηδηά 

δείρλεη ηελ αμία ηνπ, αιιά ήηαλ αλέλδνηε. Θπκάκαη κηα κέξα είρα πάεη λα ηελ πάξσ 

ην κεζεκέξη θαη δελ ήηαλ εθεί, ξψηεζα θαη κνπ είπαλ φηη ήηαλ γηα κηζή ψξα ζηελ 

ηνπαιέηα. Έπηαζα ηε δαζθάια θαη ηεο είπα «κα θαιά ιείπεη έλα παηδί ηφζε ψξα θαη 

δελ ελδηαθέξεζηε λα ςάμεηε πνπ είλαη, αλ έπαζε θάηη»; Γελ άμηδε ζαλ δαζθάια θαη 

κε είρε ζηελαρσξήζεη πνιχ… Πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 

ζην παηδί, ηελ πήξα αλαγθαζηηθά θαη αιιάμακε ζρνιείν ζε άιιε πεξηνρή, πνπ είρε 

θαη ηκήκα έληαμεο. Έθαλα κεγάιε απφζηαζε θαζεκεξηλά, αιιά δελ είρα άιιε 

επηινγή. ην άιιν ζρνιείν θάζηζε θαλνληθά ζην ζξαλίν, δσγξάθηδε θαη κάιηζηα είρε 

πάξεη θαη βξαβείν γηα ηηο δσγξαθηέο ηεο, ηηο έρσ θξεκάζεη θαη ζηνλ ηνίρν. Έγηλα θαη 

κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ… Μεηά ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ππήξρε έλαο θαηαπιεθηηθφο 

Γηεπζπληήο κε επαηζζεζίεο, πνπ ηελ αγθάιηαζε, δπζηπρψο φκσο κεηά απφ ιίγν 

θαηξφ έθπγε. Δληάμεη θαιά ήηαλ γεληθφηεξα, δελ έκαζε θάηη ηδηαίηεξν φκσο… 

Καζφληνπζαλ πεξηζζφηεξν ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηα.. Γελ ηνπο έθαλαλ φια απηά πνπ 

έιεγαλ απφ φζν μέξσ, κπνξεί θαη λα κελ έθηαηγαλ απηνί, κπνξεί λα κελ είραλ πιηθά, 

πξνζσπηθφ, δελ μέξσ… Αθφκα θαη κηα πηζίλα πνπ ππήξρε δελ ιεηηνπξγνχζε, νχηε 

ην εξγαζηήξη θαηαζθεπψλ κε ηνλ πειφ ή κε μπιεία. Γελ κπφξεζαλ λα βξνπλ θάηη λα 

ηεο κάζνπλ λα θάλεη, κηα ηέρλε- ηίπνηα, κφλν δσγξαθηθή… Απηφ ην Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο πνπ πεγαίλεη ηψξα είλαη πνιχ θαιφ γηα εκέλα γηαηί εθηφο φηη 

θνηλσληθνπνηείηαη ην παηδί, έρσ θαη εγψ ην ρξφλν κνπ λα θάλσ ηηο δνπιεηέο κνπ, λα 

πάσ κηα βφιηα κε κηα θίιε κνπ… Πξέπεη λα ππάξρεη απηφ. ηαλ έθαηζε ζπίηη αθνχ 

ηειείσζε ηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. γηα έλα ρξφλν, πήξε πεξίπνπ 10 θηιά, θαζφηαλ ζπλέρεηα 



200 
 

ζηνλ ππνινγηζηή, ζην θξεβάηη κφλε ηεο θαη δσγξάθηδε αλ είρε φξεμε… Γελ έθαλε 

ηίπνηε άιιν. 

 

Γ6. Δπεηδή ην παηδί θάλεη θαη έμσ καζήκαηα δελ κπνξψ λα μέξσ πφζε δνπιεηά 

θάλνπλ εθεί… Δπεηδή είλαη ζην ηκήκα έληαμεο ε δαζθάια ηνπ θάλεη θαη μερσξηζηά 

κάζεκα απφ ηα ππφινηπα παηδηά. Πξηλ απφ δχν ρξφληα μέξσ φηη ζην ηκήκα έληαμεο 

δελ είραλ θαλ εηδηθή παηδαγσγφ, είραλ κηα απιή λεπηαγσγφ… Μνπ έρνπλ δείμεη 

εξγαζίεο ηνπ θαη κηιάκε θαη κνπ ιέλε φηη πάεη θαιά, αιιά δελ μέξσ ηη θάλνπλ 

αθξηβψο, δελ πήγαηλε θαη θάζε κέξα… Πηζηεχσ φηη αζρνινχληαη πάλησο κε ηα 

παηδηά. Απφ ην ΚΔΓΓΤ είκαη πνιχ επραξηζηεκέλε, είλαη πνιχ θαινί θαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνπέια εηδηθά. 

 

13. Παξαθνινπζεί/ εζε ην παηδί ζαο θάπνην πξόγξακκα ζεξαπεηώλ ζε ηδησηηθό 

θέληξν (εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, ςπρνζεξαπεία, ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ 

θιπ); Αλ λαη γηα πνηνλ ιόγν θάλαηε απηή ηελ επηινγή, πσο θαιύπηεηε ην 

θόζηνο θαη ηη ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγνύληαη;  

 

Γ1. Σνλ πήγα ζε 2 ηδηψηεο, ζπλνιηθά 3-4 ρξφληα. Κάλαλε εξγνζεξαπεία, 

ινγνζεξαπεία θαη δηάθνξα παηρλίδηα. Σνλ πήγαηλα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Πιήξσλα 

κφλε κνπ γηαηί δελ γλψξηδα φηη ηα έμνδα θαιχπηνληαλ απφ ην θξάηνο. ηαλ αξγφηεξα 

ηνλ έζηεηια ζην εηδηθφ ζρνιείν, κία δαζθάια κνπ είπε φηη ππάξρνπλ επηδφκαηα πνπ 

θαιχπηνπλ φια απηά. Γελ ππήξρε ελεκέξσζε, δελ ήμεξα… Σα ηδησηηθά θέληξα δελ 

κνπ είραλ πεη ηίπνηα. Ίδηα ήηαλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηα θέληξα, ηδησηηθά 

θαη δεκφζηα… Γελ είδα ζεκαληηθή βειηίσζε. Με ηελ κηα ςπρνιφγν κηιάγακε θηφιαο, 

κνπ έιεγε φηη έρεη ηθαλφηεηεο, κνπ έδηλε θαη ζπκβνπιέο, δελ έρσ παξάπνλν. 

 

Γ2. Πηζηεχσ φηη φζν πην γξήγνξα αξρίζεηο ηηο ζεξαπείεο, ινγνζεξαπεία, 

εξγνζεξαπεία – φιν ην παθέην δειαδή, ηφζν ην θαιχηεξν είλαη γηα ην παηδί. ινη κνπ 

έιεγαλ φηη πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνκαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηα παηδηά κνπ, αιιά απηφ 

ήηαλ αδχλαην. Πήγα θπξίσο ζε ηδησηηθά θέληξα… Δίρα βξεη έλα ζηελ Αζήλα, ζηελ 

πιαηεία Κάληγγνο,  πνπ ήηαλ κία θπξία εθεί πνπ φηαλ ηεο δήηεζα νδεγίεο, πψο λα ηνλ 

αληηκεησπίζσ, ηη λα θάλσ γηα λα ηνλ βνεζήζσ, κε θνίηαδε απνξεκέλε θαη κνπ 

απάληεζε: «Ση είλαη απηά πνπ ιέηε; Ση ζπδεηάηε;…» Με λεπξίαζε πνιχ ε αληίδξαζή 

ηεο. Μέρξη θαη ν άληξαο κνπ πνπ δελ άθνπζε ηη ηε ξψηεζα κε ξψηαγε αλ ηεο είπα 
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θάηη θαθφ. Μεηά πήγακε ζε έλα πνιχ θαιφ θέληξν αμηνιφγεζεο, πνπ ην είρε έλαο 

γηαηξφο απφ ην Παίδσλ… Πνιχ θαινί άλζξσπνη, θαζίζακε κηιήζακε, είπακε θάπνηα 

πξάγκαηα, κέρξη εθεί φκσο… Σφηε πξηλ 27 ρξφληα δελ ππήξρε ζπκβνπιεπηηθή 

γνλέσλ, ζήκεξα ππάξρεη; Δίλαη θαηλνχξηα πξάγκαηα απηά.. Μεηά βξήθα έλα ηδησηηθφ 

θέληξν ινγνζεξαπείαο ζηε φισλνο. ηαλ ηνλ πήγαηλα φκσο εθεί έθιαηγε, ηζίξηδε θαη 

ην θιάκα ηνπ αθνπγφηαλ κέρξη ην δξφκν. Όζηεξα πήγακε ζε έλα θέληξν ζην 

Πεξηζηέξη 1 θνξά / εβδνκάδα, ηνλ πήγαηλε ν παηέξαο ηνπ. Απηφο πνπ πξαγκαηηθά καο 

βνήζεζε φκσο ήηαλ έλαο ηδηψηεο ζηελ Κφξηλζν, πνπ παξφιν πνπ νη γηαηξνί ήηαλ 

ελαληίνλ ηνπ, ήηαλ ν κφλνο πνπ έθαλε δνπιεηά κε ην παηδί. ηελ αξρή θαη εθεί ηζίξηδε 

θαη ήηαλ αξλεηηθφο, αιιά αλ ηνπ αξέζεη θάηη ζπλεζίδεη, φπσο έθαλε θαη εθεί. Σνλ 

πήγαηλα ζην ζπίηη ηνπ ην πξσί θαη ηνλ έπαηξλα ην απφγεπκα. Έγξαθε θαη έθαλε 

ινγνζεξαπεία. ην ζπίηη ππήξρε θαη έλα θνξηηζάθη ζηε ειηθία ηνπ παηδηνχ πνπ 

ηαίξηαδαλ πνιχ θαη έθαλαλ παξέα. Ήκνπλ πνιχ ραξνχκελε πνπ ην παηδί είρε κία 

παξέα, αθνχ πνηέ δελ είρε άιινπο θίινπο φπσο έρνπλ φια ηα παηδάθηα. Ο ζεξαπεπηήο 

ηνλ έκαζε πσο πεξπαηάκε, πσο θαζφκαζηε, πσο ηξψκε, πσο θνηκφκαζηε. Δλψ δελ 

πεξπάηαγε θαλνληθά ζην δξφκν, κεηά απφ καζήκαηα πνπ ηνπ έθαλε ζε εμφδνπο 

πεξπάηεζε θαλνληθά. Έκαζε λα βνεζάεη ζην ηξαπέδη, λα θνηκάηαη θαλνληθά ζην 

θξεβάηη ηνπ… Νηψζσ φηη ν ζεξαπεπηήο βνήζεζε θαη κέλα, βειηηψζεθα θαη εγψ... 

Μνπ έιεγε λα ζπκπεξηθέξνκαη ζην παηδί φπσο θαη ζηα άιια παηδηά κνπ, φζν θη αλ 

δελ κπνξνχζα, ην πξνζπαζνχζα. Με ζπκβνχιεπε λα ηνπ ιέσ πάληα ηελ αιήζεηα. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ην παηδί ζηελ αξρή γθξίληαδε θαη δελ ήζειε λα θαζίζεη εθεί, εγψ ηνπ 

έιεγα γηα λα ζηακαηήζεη φηη ζα έξζσ λα ηνλ πάξσ γξήγνξα. Ο ζεξαπεπηήο κνπ 

εμήγεζε φηη είλαη ιάζνο θαη φηη πξέπεη  πάληα λα ιέσ ηελ αιήζεηα.  Γεληθά απηφο 

έθαλε θαιή δνπιεηά.  Αξγφηεξα εξρφηαλ δαζθάια ζην ζπίηη θαη ηνπ έθαλε καζήκαηα 

θαη ζπληεξνχζε φια απηά πνπ είρε κάζεη κε ηνλ πξνεγνχκελν ζεξαπεπηή. Δπίζεο 

ππνηίζεηαη φηη έθαλε ινγνζεξαπεία ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο πνπ πήγαηλε 

ελδηάκεζα απφ ην δεκνηηθφ θαη ην ΔΔΔΔΚ, δελ μέξσ φκσο αλ κπήθε πνηέ ζην 

πξφγξακκα… ρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ εξγνζεξαπεηψλ, ινγνζεξαπεηψλ, θαιππηφηαλ 

εμ‟ νινθιήξνπ απφ ην δεκφζην. Σα ρξήκαηα θαζπζηεξνχζαλ έσο θαη 1 ρξφλν αιιά ηα 

παίξλακε κεηά. Ζ επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην ζπίηη ήηαλ κηθξή. Σίπνηα απφ 

απηά ηα ιεθηά δελ έπηαζε ηφπν, νχηε ηα ΔΔΔΔΚ, νχηε ηα ηδησηηθά… Μφλν φηη έθαλε 

ν ζπγθεθξηκέλνο ζεξαπεπηήο είρε αμία… 
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Γ3. ηαλ ήηαλ κηθξά είρα πάξεη κία πνιχ θαιή δαζθάια ζην ζπίηη θαη γηα ηα δχν ηα 

παηδηά… Απηή ηνλ έκαζε λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. Σνπ έθαλε 1 ψξα ηελ εκέξα 

κάζεκα. Γηα εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία θιπ πιήξσλα κέζσ ηνπ ηακείνπ ζην 

θέληξν απνθαηάζηαζεο πνπ πάεη. Βέβαηα δελ μέξσ θαη ακθηβάιισ αλ έθαλε θάηη 

εθεί… Πνιχ θνβάκαη φηη ζα ηνλ είραλ φιε κέξα ζε έλαλ θαλαπέ. Τπήξρε έμηξα 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε βέβαηα γηα λα ηθαλνπνηήζσ ηηο επηζπκίεο ηνπ.   

 

Γ4. Σνπ έθαλα ινγνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία ζε ηδησηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο, 

αιιά δελ ηνλ βνήζεζε θαζφινπ, εηδηθά ζηε ινγνζεξαπεία. Απφ θάπνην ζεκείν θαη 

κεηά είπε ν ινγνζεξαπεπηήο απφ κφλνο ηνπ λα ζηακαηήζνπκε. Καη ηε κπινχδα ηνπ 

εγψ ηνλ έκαζα λα ηε θνξάεη. Ξεθηλήζακε κε 4 ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα, ππνιφγηζε 30 

επξψ ε ζπλεδξία ζπλ ην θφζηνο ησλ νδνηπνξηθψλ. Αλ έβγαηλε 1000 επξψ ην ζχλνιν 

ηνπ θφζηνπο, ηα 500 επξψ ηα πιεξψλακε απφ ην επίδνκα ηεο πξφλνηαο θαη ηα 

ππφινηπα απφ ηελ ηζέπε καο. Κάπνηα ζηηγκή θφπεθε ην επίδνκα ηεο πξφλνηαο θαη δελ 

κπνξνχζακε λα πιεξψζνπκε… Κάλακε ηα ραξηηά γηα λα πεξάζνπκε απφ ηελ 

επηηξνπή, αιιά κέρξη λα γίλνπλ φια απηά αλαγθαζηήθακε λα ζηακαηήζνπκε… Γελ 

κπνξνχζακε λα πιεξψζνπκε θαη ηα θξνληηζηήξηα γηα ηα άιια παηδηά θαη ηηο 

ππφινηπεο αλάγθεο. Γελ ππήξρε θαη θάηη αληίζηνηρν θξαηηθφ θαη έπξεπε αλαγθαζηηθά 

λα πάκε ηδησηηθά. Δληάμεη θαη απηνί φηη κπνξνχζαλ έθαλαλ, κηιάγακε κε ην 

πξνζσπηθφ, ππήξρε ζπλεξγαζία. Γελ έθαλα ζπκβνπιεπηηθή γηαηί είρα πξφβιεκα κε 

ηε κεηαθίλεζε.  

 

Γ5. Ηδησηηθά ήηαλ ηα πεξηζζφηεξα θέληξα… Έθεξλα θαη έλα πνιχ θαιφ δάζθαιν ζην 

ζπίηη πνπ ηεο έθαλε καζήκαηα… πσο θαη λα έρεη, επεηδή δελ ηελ είρακε πηνζεηήζεη 

ηππηθά, κέρξη λα γίλεη 18, δελ ηελ είρακε αζθαιηζκέλε ζην φλνκά καο θαη 

αλαγθαζηηθά πιεξψλακε, δελ καο πείξαδε φκσο. Κάπνηα ζηηγκή απφ ηα 14 θαη κεηά 

καο είπε κία θνηλσληθή ιεηηνπξγφο γηα ην επίδνκα πνπ ζα κπνξνχζε λα παίξλεη, πνπ 

ην βγάιακε ηειηθά… Ήηαλ πεξίπνπ 100.000 δξαρκέο ην κήλα. ηαλ έγηλε 18 βέβαηα 

ζηακάηεζε πάιη θαη έπξεπε λα πεξάζεη απφ επηηξνπή. Αθφκα θαη ζην θέληξν ςπρηθήο 

πγείαο ζηελ Αζήλα, πνπ έθαλε ινγνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία θιπ πιεξψλακε. Βέβαηα 

κπνξνχζακε λα ηα θαιχςνπκε θαη δελ ζηεξήζακε θάηη απφ ηα ππφινηπα παηδηά καο. 

Σα απνθαηαζηήζακε φια, δελ ηνπο ζηεξήζακε ηίπνηα. Ήηαλ θαη κεγάιε ε δηαδηθαζία 

θαη ππήξρε πνιχ γξαθεηνθξαηία γηα λα πάξνπκε ηα επηδφκαηα… Ήμεξα φηη ζα 

ηαιαηπσξεζνχκε πνιχ θαη ζθεθηφκνπλ φηη δελ πεηξάδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ είρακε 
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ιεθηά… Έιεγα «άζε δελ πεηξάδεη λα ηα πάξνπλ άιια παηδηά πνπ έρνπλ πην πνιιή 

αλάγθε…» Γεληθφηεξα πάλησο είκαη πνιχ επραξηζηεκέλε, καο βνήζεζε πνιχ ν 

θφζκνο, απηνί πνπ πιεξψλακε θπξίσο. Δίρα βξεη θαη κία ςπρνιφγν πνπ δελ ηαίξηαδε 

πνιχ κε ην παηδί θαη δελ ζπλερίζακε πνιχ. Μνπ παξαπνληφηαλ φηη ηεο έβαδε λα 

θάλνπλ πξάγκαηα γηα κσξά θαη δελ ηεο άξεζε. Μεηά βξήθα έλαλ παηδνςπρίαηξν πνπ 

κε άθελε θαη εκέλα θαη ήκνπλ κέζα ζηε ζπλεδξία. πδεηάκε γηα δηάθνξα πξάγκαηα 

θαζεκεξηλά θαη κνπ δίλεη ζπκβνπιέο πψο λα ηελ ρεηξίδνκαη. Δπίζεο ηεο εμεγεί γηα 

θάπνηα ιάζε πνπ θάλεη, φπσο φηαλ πέηαμε έλα παηρλίδη ζην θεθάιη ηνπ εγγνλνχ κνπ. 

Μαο έρεη δψζεη θαη έλα θάξκαθν γηα λα θνηκάηαη πην ήζπρε. Με έρεη βνεζήζεη πνιχ 

απηφο ν άλζξσπνο. 

 

Γ6. Κάλνπκε ζεξαπείεο ζε ηδησηηθφ θέληξν. Έθαλα έξεπλα γηαηί ήζεια λα πάεη ην 

παηδί κνπ θάπνπ θαιχηεξα, λα ην βνεζήζνπλ νη θαιχηεξνη. Γηα λα θαιχπηεηο ην 

θφζηνο έλα πνζφ ην παίξλεηο απφ ην θξάηνο, ηα ππφινηπα πξνζπαζνχκε κφλνη καο. 

Δηδηθά ηελ εξγνζεξαπεία δελ ηελ θαιχπηεη ζρεδφλ θαζφινπ. Πιένλ απφ δχν 

εξγνζεξαπείεο θάλνπκε κφλν κία γηαηί δελ κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε. Γεληθφηεξα 

είκαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ην θέληξν, φκσο πηεδφκαζηε νηθνλνκηθά φπσο θαη φινο ν 

θφζκνο κε ηελ θξίζε… Πφζν κάιινλ πνπ έρνπκε θαη έλα παηδί κε πξφβιεκα. 

Τπάξρεη άγρνο γεληθφηεξα γηα ην πψο ζα πξνρσξήζεη θαη πσο ζα ηα βγάινπκε πέξα.  

 

14. Πνηεο νη πξνζδνθίεο ζαο από ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ζαο (πνηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πνηεο όρη, θαη πσο ληώζεηε γη’ απηό) 

 

Γ1. Θα ήζεια λα κάζαηλε κία ηέρλε, ίζσο αλ κάζαηλε θάηη απφ κηθξφο λα κπνξνχζε 

λα έθαλε θαη θάηη επαγγεικαηηθά. Θα ηνλ βνεζνχζε πνιχ θαη λα αλνηρηεί. Σνπ άξεζε 

πνιχ λα καζηνξεχεη, έπηαλαλ θαη ηα ρέξηα ηνπ… Θπκάκαη φηαλ ήηαλ 6 ρξνλψλ είρε 

ραιάζεη ην ηειέθσλν  θαη φηαλ ηνπ έθαλα παξαηήξεζε ην έθηηαμε κφλνο ηνπ ζε 

ρξφλν κεδέλ. Σνπ είρε δείμεη ν ζείνο ηνπ παιηφηεξα δχν πξάγκαηα, γη‟ απηφ θαη 

ζπκφηαλ. Δδψ ζηελ Κφξηλζν ήηαλ αδχλαην, κφλν ζηελ Αζήλα ζα κπνξνχζε λα είρε 

πξνρσξήζεη.  

 

Γ2. ια απηά ηα παηδηά έρνπλ θάπνηεο δπλαηφηεηεο λα κάζνπλ θάηη… ρη λα βγνπλ 

ζηελ παξαγσγή αλαγθαζηηθά, λα κάζνπλ θάηη λα αζρνινχληαη, λα πεξλάεη ε κέξα 
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ηνπο δεκηνπξγηθά. Καη ε ινγνζεξαπεία πνπ έθαλε ηφζα ρξφληα πήγε ραξάκη. ζν 

κέλεη έλα παηδί ρσξίο εθπαίδεπζε  απηφ πνπ έρεη κάζεη ην μερλάεη.   

 

Γ3. Δληάμεη δελ έρσ γηα πνιιά πξάγκαηα απαίηεζε… Να κάζεη λα επηβηψλεη κφλνο 

ηνπ, λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Να κε θνβάκαη λα ηνπ πσ «Πήγαηλε πάξε κία 

ζνθνιάηα ζην πεξίπηεξν», λα κάζεη λα δέλεη ηα θνξδφληα ηνπ, λα κηιήζεη – λα ηα 

βγάιεη απφ κέζα ηνπ.  

 

Γ4. Γελ πηζηεχσ ζε ζαχκαηα… Να κάζεη λα απηνεμππεξεηείηαη θαη λα έρεη θάπνηα 

φξηα. Δληάμεη βνήζεζε ε εθπαίδεπζε δελ κπνξψ λα πσ. ην ΔΔΔΔΚ πηζηεχσ ζα 

κάζεη πην πνιιά. ην δεκνηηθφ έθαλαλ θπξίσο γξαθή θαη αλάγλσζε. Γε μέξσ ηη ζα 

γίλεη, πεξηκέλσ θαη εγψ λα δσ… Ξέξσ φηη ηνπο καζαίλνπλ λα θαιιηεξγνχλ θαη ηε γε,  

ζα δνχκε – κέρξη ζηηγκήο ίζα – ίζα έρεη πξνιάβεη λα πξνζαξκνζηεί.  

 

Γ5. Δληάμεη, φρη δελ πεξηκέλσ θαη ηίπνηα… Φνβάκαη θαη ηνλ θφζκν. Γελ λνκίδσ φηη 

ζα κπνξνχζε ην παηδί πνηέ λα πήγαηλε θάπνπ λα δνπιέςεη φπσο έιεγαλ κε ηηο 

επηδνηνχκελεο πξνζιήςεηο ηέηνησλ παηδηψλ ζε καγαδηά… Γελ εκπηζηεχνκαη θαλέλαλ 

θαη πηζηεχσ φηη γηα λα γίλεη απηφ ην κέηξν ζα έπξεπε πξψηα λα είραλ εθπαηδεχζεη 

ηνπο καγαδάηνξεο γηα λα μέξνπλ λα ρεηξίδνληαη απηά ηα παηδηά…  

 

Γ6. Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε πεξηκέλσ ην παηδί κνπ λα βειηησζεί φζν πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη θαη λα είλαη φζν πην θνληά κπνξεί ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ.  

 

 

15. Μέζα από ηα βηώκαηα ζαο, θαηά πόζν ζεσξείηε όηη αλαιακβάλεη ηηο επζύλεο 

ηεο ε πνιηηεία απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο; 

 

Γ1. ρη γηαηί έπξεπε απφ φηαλ ήηαλ κηθξφ ην παηδί λα βνεζάεη… ηψξα ηη λα θάλεη; 

Ξέξσ φηη άλνημε ζηελ πεξηνρή κία ηέγε γηα ηέηνηα παηδηά. Ση ζα γίλεη ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά; Σψξα πνπ λνκίδσ φηη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ  

ιεηηνπξγεί. ηαλ ηειεηψζεη ην ΔΠΑ ηη ζα γίλεη; Γεληθφηεξα δελ πηζηεχσ ζην θξάηνο,  

βαζίδνκαη ζηηο δηθέο κνπ δπλάκεηο. Καη εηδηθά φπσο είλαη ηψξα ηα πξάγκαηα κε ηελ 

θξίζε… Καη ζηελ πγεία ηα πξάγκαηα είλαη κπάραιν φπσο θαη γεληθφηεξα… Δπηπρψο 
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ην παηδί κνπ είλαη πγηέο θαη δπλαηφ θαη δελ έρνπκε αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα.  

 

Γ2. Δλ κέξεη... νπ δίλεη ηα ρξήκαηα, ζηα θαιχπηεη, αιιά δελ έρεη θαιά θέληξα γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα απηά. Δπίζεο δελ μέξσ αλ νη εηδηθνί θάλνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο ζσζηά… ια απηά είλαη κέρξη κία ειηθία, κεηά ην ΔΔΔΔΚ ηη λα θάλνπλ απηά ηα 

παηδηά; Γελ ππάξρεη ηίπνηα, κφλν κέζα ζην ζπίηη. Γεληθφηεξα είκαζηε ρηιηάδεο ρξφληα 

πίζσ, ζε άιιεο ρψξεο ιεηηνπξγνχλ εληειψο δηαθνξεηηθά.  

 

Γ3. Γελ λνκίδσ. Γηα παξάδεηγκα εκείο έρνπκε πξφβιεκα κα ηελ θαζεκεξηλή 

κεηαθίλεζε ηνπ παηδηνχ ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο. Σφζα ρξφληα εξρφηαλ ηαμί θαη 

ηνλ έπαηξλε… Μεηά ζηακάηεζε γηαηί είπαλ απφ ην θέληξν φηη δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα έξρεηαη ην ηαμί εδψ. Γηα 6 κήλεο δελ πήγαηλε θαζφινπ θαη είδα 

αιιαγέο ζην παηδί, ήηαλ πην κειαγρνιηθφο. Μεηά μεθίλεζε λα ηνλ πεγαηλνθέξλεη ν 

άληξαο κνπ κε ην απηνθίλεην πνπ είλαη 78 ρξνλψλ… Δίλαη πνιχ κεγάινο θαη έρεη 

αξρίζεη λα μερλάεη. Πήγα ζην Γήκαξρν θαη ηνπ είπα γηα ην πξφβιεκα αιιά δελ έθαλε 

ηίπνηα… Γειαδή πξέπεη λα ζπκβεί πξψηα ην θαθφ θαη κεηά λα βνεζήζεη ην θξάηνο; 

Μέρξη θαη ζε έλα ζχιινγν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πήγα θαη δήηεζα βνήζεηα αιιά 

δελ έγηλε ηίπνηα. Αλ είρα δίπισκα ζα ην πήγαηλα κφλε κνπ.  Χο πξνο ηελ πγεία 

ζπκάκαη κία θνξά πνπ είρε πάζεη έλα πξφβιεκα ζην κάηη, ζαλ κφιπλζε θαη θιείζακε 

ξαληεβνχ θαη πήγακε ζε έλα κεγάιν λνζνθνκείν ζηελ Αζήλα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. 

Αθνχ πεξηκέλακε πφζεο ψξεο θαη ην παηδί ην είρε πηάζεη ηαξαρή, φηαλ κπήθακε κέζα 

ν γηαηξφο κε ξψηεζε αλ ηνπ έθεξα θαθειάθη. Με μάθληαζε θαη έβγαια λα ηνπ δψζσ 

εθείλε ηε ζηηγκή, αιιά κνπ είπε «ηελ επφκελε θνξά, ηψξα καο βιέπεη θφζκνο…». 

ηαλ κεηά ηνλ ξψηεζα αλ ην παηδί κπνξεί λα θάλεη κπάλην ζηε ζάιαζζα ιφγσ ηεο 

κφιπλζεο κνπ απάληεζε «φια ηα είρε ε Μαξηνξή ν θεξεηδέο ηεο έιεηπε…»  Αλ δελ 

είρε θφζκν ζα ηνλ έθηπλα, γηαηξφο ήηαλ δελ έπξεπε λα κηιήζεη έηζη. Σε δηαθνξά 

φκσο ηελ θάλεη ν άλζξσπνο φρη ν ηίηινο.  

 

Γ4. Καζφινπ. Με 300 επξψ επίδνκα ην κήλα ηη λα πξσηνθάλεηο; Απηφ είλαη επίδνκα 

ηεο πείλαο… ε πεξλάλε θαη απφ πφζεο εμεηάζεηο, νη νπνίεο καο είραλ πεη ηφηε φηη 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κφλν ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Πάηξα… Πιεξψζακε ηειηθά πφζα 

ιεθηά ζηελ Πάηξα θαη καο έζηεηιαλ ζε ηδησηηθφ δηαγλσζηηθφ θέληξν γηαηί δελ ππήξρε 

θελφ. Σειηθά νχηε πνπ ηνπ ηελ έθαλε ηελ εμέηαζε, κφλν ηε ζθξαγίδα καο έβαιαλ θαη 
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θχγακε… Δίρακε πεξάζεη ηεξάζηηα ηαιαηπσξία. ηαλ πεξάζακε απφ επηηξνπή ηνπ 

έβγαιαλ 67% αλαπεξία. Έπξεπε λα ηνλ αθήζσ λα ηνπο ηα θάλεη φια ιίκπα εθεί κέζα, 

λα βιέπαλε πσο είλαη. Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ έπαζε θξίζε επηιεςίαο, δελ ην είρε 

μαλαπάζεη θ δελ ήμεξα ηη ήηαλ απηφ… Φνβφκνπλ φηη είρε πεζάλεη. Σνλ πήξακε θαη 

πήγακε ζην λνζνθνκείν ζηελ Κφξηλζν, 2 ηε λχρηα θαη ήζειαλ λα καο ζηείινπλ ζην 

Παίδσλ ζηελ Αζήλα κε ην δηθφ καο απηνθίλεην. Γελ ηνπο έλνηαδε, δελ δηέζεηαλ 

αζζελνθφξν. Δπεηδή θνβφκνπλ πνιχ θαη ηνπο έθαλα ζθελή καο θξάηεζαλ εθεί απηφ 

ην βξάδπ γηα ιίγεο ψξεο… Γελ κπήθε ζην δσκάηην θαλείο, νχηε λνζνθφκα, νχηε 

γηαηξφο, ηίπνηα… Σειηθά θχγακε ην επφκελν πξσί κε ην απηνθίλεηφ καο γηα ηελ 

Αζήλα θαη απηφ ην πξάγκα καο ην ρξέσζαλ 315 επξψ. Γελ είκαζηε αζθαιηζκέλνη 

ζηνλ ΟΓΑ γηαηί δελ κπνξνχζακε λα πιεξψζνπκε ηηο εηζθνξέο. Ση λα 

πξσηνπιεξψζεηο; Σε ΓΔΖ, ηα θαζεκεξηλά έμνδα, πψο λα βγεηο; Ο άληξαο κνπ είλαη 

ζηδεξάο θαη κε ηελ θξίζε δελ έρεη θαζφινπ δνπιεηά… Πψο λα ηα βγάινπκε πέξα; ηη 

έρνπκε ρξεηαζηεί κέρξη ζηηγκήο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ ηα έρνπκε βάιεη 

απφ ηελ ηζέπε καο.  

 

Γ5. Δληάμεη φρη 100% αιιά ηψξα ηειεπηαία έκαζα φηη βνεζάεη κέζσ ηνπ ΔΠΑ λα 

θξαηεζεί αλνηρηφ ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο. Γελ είρα πνηέ κεγάιεο 

απαηηήζεηο απφ ην θξάηνο. Πάλησο είλαη πνιχ δχζθνια ηα πξάγκαηα γηα νηθνγέλεηεο 

πνπ ηα βγάδνπλ πέξα δχζθνια… Αλ δελ έρεηο ρξήκαηα δελ κπνξείο λα θαιχςεηο ηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Ζ θξίζε γεληθφηεξα έρεη επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε. ρη εκάο, 

γηαηί ν άληξαο κνπ αθφκα δνπιεχεη. Δπίζεο δελ πξέπεη λα ηα ξίρλνπκε φια ζην 

θξάηνο, θηαίκε θαη εκείο νη ίδηνη. Πξέπεη λα θαηαιάβεη ν θφζκνο φηη απηά ηα παηδηά 

θαη φρη κφλν θαη ηνπο ειηθησκέλνπο πξέπεη λα ηνπο αγθαιηάδνπκε. Γηα παξάδεηγκα 

βιέπεηο πσο παξθάξνπλ θαη θιείλνπλ ηηο ξάκπεο γηα ηνπο αλάπεξνπο... Ο δήκνο έβαιε 

ξάκπεο, εκείο ηη θάλνπκε; Θπκάκαη φηαλ ην πήξακε απηφ ην παηδί ζαλ αλάδνρε 

νηθνγέλεηα καο είπαλ φηη γηα απηά ηα παηδηά είλαη φιεο νη πφξηεο αλνηρηέο… ηη 

πξνεγνχληαη ζε νηηδήπνηε. Γπζηπρψο ζηε ζπλέρεηα είδα ην αληίζεην. Οχηε ζην 

ζρνιείν, νχηε ζηα λνζνθνκεία, νχηε πνπζελά… ζπκάκαη ηφηε πνπ είρε ρξεηαζηεί λα 

κείλνπκε 2 κέξεο ζην λνζνθνκείν πνπ είρε ππξεηφ, καο δήηεζαλ πνιιά ιεθηά θαη κνπ 

είρε θάλεη εληχπσζε. Σειηθά θαλνλίζηεθε κέζσ ηεο Πξφλνηαο. 

 

Γ6. Ννκίδσ φηη ζα έπξεπε λα δίλεη ην θξάηνο έλα βνήζεκα γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ πξφβιεκα. ε εκάο ε βνήζεηα είλαη κεδέλ. Γελ μέξσ είλαη γηα εκάο 
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γηα ηνπο μέλνπο γηα λα καο θάλνπλ λα θχγνπκε; Οη άιινη παίξλνπλ παξαπάλσ; Γελ 

μέξσ δελ έρσ αζρνιεζεί… Ννκίδσ φκσο φηη κία κεηέξα πνπ δελ δνπιεχεη γηα λα 

είλαη θνληά ζην παηδί πξέπεη λα παίξλεη θάπνην βνήζεκα.  

 

16. Αλ κπνξνύζαηε λ’ αιιάμεηε θάηη ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ Α.Μ.Δ.Α, ηη ζα ήηαλ απηό; 

 

Γ1. νπ είπα γεληθφηεξα δελ έρσ ηδηαίηεξν παξάπνλν απφ ην θξάηνο. Μφλν λα ππήξρε 

θάπνηα δνκή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εδψ ζηελ Κφξηλζν πνπ λα πξνσζνχζε απηά 

ηα παηδηά. Γηα ηα ππφινηπα δελ πεξηκέλσ θάηη, γηα ην κέιινλ… ηεξίδνκαη ζηηο δηθέο 

κνπ δπλάκεηο… 

 

Γ2. Να ππάξρεη έλα θέληξν ζηελ πεξηνρή καο, γηαηί απφ φζν μέξσ ζε άιιεο πεξηνρέο 

ππάξρνπλ, πνπ λα δνπιεχεη γηα ηνλ ζθνπφ πνπ έρεη γίλεη. Βέβαηα πνιχ ηδαληθά ζα ζνπ 

ηα πσ θαη δελ λνκίδσ φηη ζα γίλεη πνηέ απηφ ζηελ Διιάδα. Να ππάξρνπλ εθπαηδεπηέο 

πνπ ζα αζρνινχληαη φρη αλαγθαία κε ην θάζε παηδί, αιιά κε ηελ θάζε νκάδα παηδηψλ 

πνπ ζα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο πάλσ θάησ θαη ζα δνπιεχνπλ καδί ηνπο γηα λα ηηο 

θαιιηεξγνχλ θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ. Γηα παξάδεηγκα θάπνην παηδί κπνξεί λα είλαη 

θαιφ ζην λα ζθαιίδεη. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη θάηη κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη λα κπνξνχλ λα ην πνπιήζνπλ θάπνπ, λα βγάινπλ έλα ραξηδηιίθη θαη 

λα αηζζαλζεί ην παηδί ηελ ηθαλνπνίεζε φηη θάηη έθαλε. Δπίζεο έλα άιιν κεγάιν ζέκα 

είλαη φηαλ πεζάλνπλ νη γνλείο ηη ζα θάλνπλ ηα παηδηά. Δίλαη πνιχ κεγάιε ζπδήηεζε 

απηή γηαηί έρνπκε αθνχζεη θαηά θαηξνχο ηη γίλεηαη ζε απηά ηα θέληξα, έρσ αθνχζεη 

θαη εγψ απφ ηελ ηειεφξαζε, δελ έρσ πξνζσπηθή εκπεηξία… Δθεί πέξα ιεο κε απηά 

πνπ αθνχκε «θαιχηεξα λα ην ξίμσ ζηνλ Ηζζκφ απφ ην λα ην πάσ εθεί…». ζν 

ππάξρνπλ νη γνλείο θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηα θξνληίδνπλ πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα αλνηρηφ θέληξν πνπ λα πεγαίλνπλ εθεί ηα παηδηά γηα ιίγεο ψξεο ηε κέξα 

θαη λα απαζρνινχληαη δεκηνπξγηθά. Να κελ είλαη θιεηζκέλα ζπλέρεηα ζην ζπίηη θαη 

λα ρηππάλε ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν θαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά. Απηφ δελ είλαη 

θαιφ νχηε γηα ηνπο γνλείο, νχηε γηα ηα παηδηά, γηαηί ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφο ρξφλνο 

γηα θάζε γνλέα, γηα λα κπνξεί λα θάλεη φηη ζέιεη… Σαπηφρξνλα φκσο λα μέξεη φηη ην 

παηδί ηνπ πεξλάεη θαιά. Γηα παξάδεηγκα φπσο ππάξρεη ζηελ Κφξηλζν ην πξφγξακκα 

«Έμσ Μαδί»… Γελ γίλεηαη λα επεθηαζεί θαη άιινπο Γήκνπο; Έρσ πηέζεη πνιιέο 

θνξέο γηα απηφ ζηελ πεξηνρή, αιιά έρσ βξεη θιεηζηέο πφξηεο. Ννκίδσ φηη ν θφζκνο 
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δελ ελδηαθέξεηαη γηα άιια πξάγκαηα, εθηφο απφ θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ πνπ ζα 

θέξνπλ ςήθνπο. Κάπνηνη δήκνη θάλνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε 

θνλδπιίσλ φπσο ην ΔΠΑ, απφ θάπνηνπο άιινπο. Απιά πξάγκαηα, δελ δεηάκε ηνλ 

νπξαλφ κε ηα άζηξα, γηαηί μέξνπκε φηη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ Διιάδα… Να 

ζνπ πσ έλα παξάδεηγκα, φπσο κνπ ιέεη θαη ν κεγαιχηεξνο γηνο κνπ ζπλέρεηα λα 

θχγνπκε λα πάκε ζηε Γεξκαλία… Μία γλσζηή κνπ πήγε πξφζθαηα κε ηελ θφξε ηεο 

ζηε Γεξκαλία ζε κία κηθξή πφιε θαη ε αληηκεηψπηζε πνπ είραλ ήηαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθή απφ εδψ, πην αλζξψπηλε. Σελ έπαηξλαλ ηειέθσλν απφ ηελ Πξφλνηα θαη 

ηε ξσηνχζαλ αλ έρεη θάπνην πξφβιεκα, θάπνηα αλάγθε, αλ ήζειε λα ζηείινπλ 

θάπνηνλ λα ηεο θξαηήζεη ην παηδί γηα λα θάλεη ηηο δνπιεηέο ηεο, λα βγεη κία βφιηα… 

Απηφ εδψ πέξα είλαη φλεηξν. Κάπνηα ζηηγκή, θάπνηνο, θάηη λα γίλεη… Γπζηπρψο 

πιένλ ηα θξνχζκαηα ηεο αζζέλεηαο απμάλνληαη, κηιάκε γηα ηξαγηθνχο αξηζκνχο. Καη 

δελ είλαη κφλν ηα εθ γελεηήο, είλαη θαη ηα επίθηεηα. Μπνξεί θάπνηνο λα πάζεη έλα 

αηχρεκα θαη λα ηνπ κείλεη θάηη. Γελ μέξσ, κπνξεί λα έρεη ζέιεζε ην θξάηνο, αιιά λα 

κελ έρεη ην ζσζηφ ηξφπν. Γνπιεχνπλ ζσζηά νη δνκέο πνπ ππάξρνπλ; Αμηνπνηνχληαη 

ηα ρξήκαηα πνπ δίλνληαη; Κάπνπ πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη εκείο κπαιφ γηα λα δνχκε 

κία άζπξε κέξα… Μπνξνχλ λα γίλνπλ πνιιά, αξθεί λα ππάξρεη ζέιεζε. 

 

Γ3. Σν κεγάιν πξφβιεκα ηψξα πνπ κεγαιψλνπκε είλαη φηη ζθεθηφκαζηε αλ θχγνπκε 

απφ ηε δσή ηη ζα γίλεη κε απηφ ην παηδί, πνηνο ζα ην αλαιάβεη. Απηφ είλαη ην 

πξφβιεκα θαη ε ζηελνρψξηα καο… Πέθηνπκε ζην θξεβάηη θαη καο θεχγεη ν χπλνο, 

απηφ ζθεθηφκαζηε ζπλέρεηα. ζα θαη λα έρεηο, φηη θαη λα θάλεηο κε ηφζα πνπ γίλνληαη 

θαη αθνχκε δελ έρεηο εκπηζηνζχλε ζε θαλέλαλ. Θα ην θξνληίδνπλ, ζα ην αγαπάλε; Γελ 

ζα ην αδηθήζνπκε ην παηδί καο κε ηα πεξηνπζηαθά, φηη ηνπ αλαινγεί ζα ην πάξεη. Δγψ 

δελ ην καιψλσ πνηέ,  δελ ηνπ έρσ ζεθψζεη ρέξη, άιινο ζα ην θάλεη, ζα ηνλ πξνζέμεη, 

ζα ηνπ δψζεη θαγεηφ ή ζα πεη δελ βαξηέζαη θαη ζα ηνλ αθήζεη; Δγψ θάζνκαη κέρξη 

θαη 2 ψξεο γηα λα ηνλ ηαΐζσ. ε απηά πξέπεη ε θνηλσλία θαη ε πνιηηεία λα κεξηκλήζεη 

θαη λα δψζεη απαληήζεηο. Γηα απηά αλαξσηηνχληαη φινη νη γνλείο. Γεληθφηεξα 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε αγάπε θαη θξνληίδα γηα απηά ηα παηδηά, λα κελ ηα 

μερσξίδνπλ. Καη απηά έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή… ην ηέινο έλα κέηξν γε παίξλνπκε 

φινη. Δθεί είλαη ε επηπρία, λα θάλεηο ην θαιφ, λα πξνζθέξεηο. Υξεηάδεηαη  κία δνκή 

γηα ην κεηά. Να ππάξρεη έλα ίδξπκα… Γελ ζέισ λα επηβαξχλσ ην άιιν κνπ παηδί. 

Μπνξεί αξγφηεξα λα θηηάμεη νηθνγέλεηα. Δληάμεη απηφο κπνξεί λα ην αγαπάεη θαη λα 

ην ζέιεη, ε γπλαίθα ηνπ θαη νη γνλείο ηεο ζα ην ζέινπλ; Καιχηεξα λα είλαη ζε έλα 
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ίδξπκα, ζαλ έλα ζπίηη κε ιίγα παηδηά, λα ηνπο δψζεη κία ζέζε ε θνηλσλία. ινη φκσο 

θνηηάλε ηνλ εαπηφ ηνπο.  

 

Γ4. Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε θάπνηεο εμεηάζεηο νη νπνίεο καο 

εμνπζέλσζαλ ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά… Ήηαλ γηα λα πάξνπκε ην επίδνκα. Κάζε 

3 ρξφληα πεξλάο απφ επηηξνπή γηα λα δνπλ αλ έρεη αιιάμεη θάηη. Ση λα αιιάμεη 

δειαδή; Γηα ηέηνηεο παζήζεηο ρεηξφηεξα κπνξεί λα πάεη ην παηδί φζν κεγαιψλεη, 

θαιχηεξα δχζθνια. Δπίζεο φιε ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κεηά απφ αθφκα 2,5 

ρξφληα, πνπ είρακε κείλεη ρσξίο ην επίδνκα θαη αλαγθαζηήθακε λα ζηακαηήζνπκε ηηο 

ζεξαπείεο. Σν παηδί δελ ζπλεξγάδεηαη θηφιαο κε ηνπο γηαηξνχο… Ζ ςπρνινγία καο 

ηφηε ήηαλ ράιηα, είρακε λεχξα, ήκαζηαλ πνιχ αγρσκέλνη… Γελ κπνξνχζακε φκσο λα 

θάλνπκε θάηη άιιν. Τπήξρε θαη πνιχ γξαθεηνθξαηία πνπ δεκηνπξγνχζε αθφκα 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Πξέπεη λα αιιάμεη απηή ε δηαδηθαζία, είλαη ηεξάζηηα 

ηαιαηπσξία γηα φινπο. Σα ζρνιεία πξέπεη λα είλαη πην νξγαλσκέλα… Μέρξη ζηηγκήο 

μεθηλάγαλε ηε ρξνληά θαη έκπαηλαλ ζην θαλνληθφ πξφγξακκα κεηά απφ 2-3 κήλεο, 

ιφγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ. Να γίλνληαη εθεί νξγαλσκέλεο ζπλεδξίεο 

ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θιπ. Γηαηί αλ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζα 

κπνξνχζα λα ζπλερίζσ λα ηνπ θάλσ κέρξη λα θηάζεη 20 ρξνλψλ θαη δελ μέξεηο, ίζσο 

λα είρακε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δπίζεο κεγαιψλνληαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θάπνηα απαζρφιεζε γηα απηά ηα παηδηά… ηαλ ηειεηψζεη απφ ην ΔΔΔΚ εγψ ηη ζα ην 

θάλσ, ζα ην θιείζσ κέζα ζην ζπίηη; Να ηνλ βάισ ζε θάπνην ίδξπκα δελ ζέισ, εθηφο 

αλ είλαη ε θαηάζηαζε ζην ζπίηη αλεμέιεγθηε θαη δελ κπνξψ λα θάλσ αιιηψο. Γελ 

πξέπεη λα θξνληίζεη ην θξάηνο λα κείλεη αλνηρηφ ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ηεο 

πεξηνρήο; Κάζε ρξφλν αθνχγεηαη φηη θιείλεη, ην θξάηνο ηη θάλεη γηα λα κελ θιείζεη;  

 

Γ5. Κάζε 3 ρξφληα πεξλάκε απφ επηηξνπή γηα ην επίδνκα πνπ παίξλεη απφ ηελ 

πξφλνηα. Καηαζέηεηο ηα ραξηηά θαη πεξηκέλεηο ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν κέρξη λα ζε 

θαιέζνπλ. Δθεί ππάξρεη κεγάιε αλακνλή θαη είλαη ηαιαηπσξία γηα ηα παηδηά. Κάπνηα 

ζηηγκή πξέπεη λα αιιάμεη απηφ ην ζχζηεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θαηάζηαζε απηψλ 

ησλ παηδηψλ είλαη κε αλαζηξέςηκε. Θα ήζεια λα ππάξρεη θάηη, έλαο ζσζηφο μελψλαο 

πνπ λα θάλνπλ ηα παηδηά δηάθνξα πξάγκαηα εθεί κέζα θαη λα πξνζθέξνπλ θάπνηα 

εξγαζία. Πξφζθαηα είρα γλσξίζεη κία θνπέια απφ Οιιαλδία πνπ έπαζρε θαη απηή 

απφ απηηζκφ, απφ Asperger λνκίδσ. Δίρε έξζεη ζηελ πεξηνρή κε ζθνπφ λα αλνίμεη έλα 

μελψλα γηα ηέηνηα παηδηά πνπ ζα είρε θαη ζεξαπεπηηθή ηππαζία… Γελ μέξσ ηη έγηλε 



210 
 

ηειηθά, δελ λνκίδσ λα ηα θαηάθεξε. Πξέπεη λα βξήθε θιεηζηέο πφξηεο κε φιε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, γξαθεηνθξαηία πνιχ, δελ μέξσ ηη έθαλε ην θξάηνο. 

Φαληάζνπ ηη γίλεηαη…  

 

Γ6. Γεληθφηεξα πξέπεη λα ππάξρεη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ζε απηά ηα παηδηά σο πξνο 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία. Καη επίζεο είλαη απηφ πνπ μαλαείπα, εηδηθά ηψξα κε 

ηελ θξίζε έρνπλ δπζθνιέςεη πάξα πνιχ ηα πξάγκαηα. Πψο ζα ηα βγάισ πέξα κε έλα 

κφλν κηζζφ; Φπζηθά ζα ήηαλ πνιχ θαιφ λα πιήξσλε ην θξάηνο γηα φιεο ηηο ζεξαπείεο 

ηνπ παηδηνχ, είηε ζε δεκφζηα θέληξα, είηε ζηα ηδησηηθά. Καη εγψ ζέισ γηα ην παηδί 

κνπ ην θαιχηεξν.  

 

 


