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Περίληψη 

 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μία δια βίου νευροαναπτυξιακή 

διαταραχή η οποία επηρεάζει την κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία του 

ατόμου και συνοδεύεται από την παρουσία περιορισμένων ενδιαφερόντων και 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών (APA, 2013). Η λήψη μιας διάγνωσης ΔΑΦ έχει 

σημαντικές συνέπειες για το άτομο που έχει λάβει αυτή τη διάγνωση καθώς και για τα 

μέλη της οικογένειας του και για την οικογενειακή ζωή (Ho, Yi, Griffiths, Chan, & 

Murray, 2014). Η χρονική στιγμή λήψης της διάγνωσης μιας δια βίου διαταραχής 

αποτυπώνεται ως «ρωγμή» στο μέχρι τότε βιογραφικό συνεχές των γονέων (Bury, 

2001). Σύμφωνα με τον Bury (2001), η εμπειρία αυτή συνδέεται με τη διάρρηξη των 

δομών της καθημερινότητας, με τη ρήξη των δεδομένων πριν τη διάγνωση 

συμπεριφορών, με τη ρήξη των αντιλήψεων για τον κόσμο, για  τον εαυτό και για την 

ταυτότητα. Αυτές οι διαστάσεις της ρήξης συνδέονται με την έννοια της διαχείρισης 

της διαταραχής ως προσπάθεια αξιολόγησης και σημασιοδότησης της νέας κατάστασης 

καθώς και με  την υιοθέτηση στρατηγικών προσαρμογής στα νέα δεδομένα (Bury, 

2001) και με την αναδόμηση των σημασιών της βιογραφίας και της ταυτότητας 

(Nelson, 2001). Οι γονείς καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα μέσα 

από την κατεύθυνση της συγκρότησης του νοήματος στα νέα δεδομένα της ζωής ή 

αντίστοιχα στις προκλήσεις της ανατροφής ενός τουλάχιστον παιδιού με ΔΑΦ. Το 

μεγάλωμα ενός παιδιού με ΔΑΦ αποτελεί μείζον γεγονός αλλαγής της ζωής των γονέων 

όχι μόνο γιατί είναι μια εμπειρία απροσδόκητη και αινιγματική που μεταβάλλει τη θέση 

και τους ρόλους των γονέων, αλλά και γιατί προκαλεί μια νέα, περίπλοκη 

καθημερινότητα υψηλών δεσμεύσεων και διαρκών απαιτήσεων και προκλήσεων 

(Smith, Greenberg, & Mailick, 2012). Αν και οι γονείς παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ 

έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα είναι περιορισμένες οι έρευνες που 

αναδεικνύουν το προσωπικό τους βίωμα και αποτυπώνουν την εμπειρία της διάγνωσης 

στο βιογραφικό τους συνεχές. Επίσης, οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στα 

παθολογικά χαρακτηριστικά των γονέων, παραγκωνίζοντας τις δυνάμεις που 

διαθέτουν. Η  παρούσα μελέτη δομήθηκε πάνω στην ανάγκη οι μητέρες παιδιών με 

ΔΑΦ να μιλήσουν εξατομικευμένα για το βίωμά τους, δίνοντας οι ίδιες νόημα σ’ αυτό. 

Στην έρευνα συμμετείχαν τρεις μητέρες παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ. Το θεματικό εύρος 

της αφήγησής τους αφορούσε το «διαγνωστικό ταξίδι» το οποίο περιλάμβανε τα στάδια 
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της προ-διάγνωσης, της διάγνωσης και της μετα- διάγνωσης της διαταραχής. Μέσω της 

βιογραφικής προσέγγισης, επιχειρήθηκε να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα του 

νοήματος των εμπειριών των μητέρων μέσα σ’ αυτά τα στάδια και αναδείχθηκε η 

μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης, χωρίς την  πρόθεση γενικεύσεων. Επίσης, 

επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η «ρηκτική» δυναμική της διάγνωσης ΔΑΦ στη βιογραφία 

τους και ο επαναπροσδιορισμό αυτής μέσω των δυνατών σημείων που ενυπάρχουν στα 

άτομα. Η πολύπλευρη κατανόηση των βιωμάτων των μητέρων στοχεύει να αναδείξει 

δυνατότητες, ευκαιρίες, προκλήσεις και προσδοκίες για την κοινωνική εργασία στην 

εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, μητέρες παιδιών με ΔΑΦ, 

οικογένεια παιδιών με ΔΑΦ, εμπειρίες, αφηγήσεις ζωής, βιογραφική προσέγγιση, 

κοινωνική εργασία. 
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Abstract 

 

Autism Spectrum Disorder is a lifelong neurodevelopmental disorder that affects the 

social interaction and communication of the individual and is accompanied by the 

presence of limited interests and repetitive behaviors (APA, 2013). Diagnosing ASD 

has serious consequences for the subjects themselves as well as for family members 

and family life (Ho, Yi, Griffiths, Chan, & Murray, 2014). The timing of the diagnosis 

of a life-long disorder is marked as a "crack" in the life of the parents up to that time 

(Bury, 2001). According to Bury (2001), such a diagnosis is associated with the 

disruption of the structures of everyday life and those of behaviors, with the rupture of 

perceptions about the world, self and identity. These dimensions of rupture are linked 

to the concept of disorder management as an attempt to evaluate and explain the new 

situation and adopt a strategy (Bury, 2001) while re-structuring the meanings of lifepath 

and identity (Nelson, 2001). Parents are called upon to adapt to the new reality through 

the direction of meaning to the new facts of life or respectively to the challenges of 

raising a child with ASD. The upbringing of an ASD child is a major event in changing 

parents' lives not only because it is an unexpected and enigmatic experience that 

changes the position and roles of the parents but also rather because it causes a new, 

complex daily routine of high commitments and lasting demands and challenges 

(Smith, Greenberg & Mailick, 2012). Although the parents of children diagnosed with 

ASD have been involved in the scientific community, there is limited research that 

highlights their personal experience and reflects the experience of diagnosis in their 

lives. Also, most studies focus on the pathological characteristics of parents, 

exaggerating the powers they possess. This study was structured on the need for 

mothers of children with ASD to talk personally about their lives, giving their personal 

meaning to it. The survey involved three mothers of children diagnosed with ASD. The 

thematic range of their narrative related to the "diagnostic journey", which included the 

stages of pre-diagnosis, diagnosis and post-diagnosis of the disorder. Through the 

biographical approach, it attempted to understand the complexity of the meaning of 

mother experiences at these stages, and the uniqueness of each case emerged without 

the intention of generalizations. It also attempted to highlight the "vibrant" dynamics of 

the diagnosis of ASD in their biography and its redefinition through the strong points 
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inherent in individuals. The multifaceted understanding of mothers' experiences aims 

to highlight opportunities, challenges and aspirations for social work in education. 

 

 

Key words: Autistic Spectrum Disorder, mothers of children with ASD, family of 

children with ASD, experiences, life narratives, biographical approach, social work. 
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Εισαγωγή 

 

Ο όρος Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που επηρεάζουν την κοινωνική 

επαφή και αλληλεπίδραση και συνοδεύονται από περιορισμένες, ασυνήθιστες και 

επαναληπτικές συμπεριφορές (APA, 2013). Η έννοια του φάσματος αποτυπώνει την 

ποικιλομορφία της κλινική έκφρασης των συμπτωμάτων στους διάφορους τομείς και 

στον χρόνο αλλά και στη βιογραφία των γονέων παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ.Η λήψη 

μιας διάγνωσης ΔΑΦ από του γονείς οδηγεί σε μια αναγκαστική διάσπαση του 

βιογραφικού χρόνου, σ’ ένα βιογραφικό «πριν» και σ’ ένα «μετά» (Bury, 2001). Οι 

γονείς συχνά αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις ενώ ανατρέφουν ένα 

τουλάχιστον παιδί με ΔΑΦ. Το ζήτημα της βιογραφικής ρήξης αναδεικνύει τα βασικά 

χαρακτηριστικά της εμπειρίας και των προκλήσεων που βιώνουν καθώς και τις 

στρατηγικές που υιοθετούνται για τη νοηματοδότηση της ταυτότητά τους και της νέας 

πραγματικότητας.  Μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση των αφηγηθείσων ιστοριών 

ζωής επιχειρείται να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι μητέρες συγκροτούν από το 

παροντικό σημείο το βίωμά τους, τη «ρηκτική» δυναμική της διαταραχής στο 

βιογραφικό τους συνεχές, πώς εντάσσουν τη νέα κατάσταση σ΄ αυτό, πώς 

διαχειρίζονται τη νέα κατάσταση και πώς επαναδιαπραγματεύονται την εικόνα του 

εαυτού τους και επαναπροσδιορίζουν τη βιογραφία τους μέσα από τα δυνατά τους 

σημεία. Η επιλογή ανάλυσης τριών βιογραφικών αφηγήσεων αντί για την ανάλυση 

θεματικά επιλεγμένων τμημάτων από περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκε 

εξαιτίας της παρουσίασης των περιπτώσεων στο σύνολό τους και της λεπτομερέστατης 

(σειρά – σειρά) ανάλυσης ολόκληρου του κειμένου. 

 

Έναυσμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η επαγγελματική μου ιδιότητα ούσα 

κοινωνική λειτουργός στην εκπαίδευση. Η υποστήριξη των παιδιών με ΔΑΦ και των 

οικογενειών τους αποτελεί πρόκληση για εμένα τόσο σε επίπεδο παρέμβασης όσο και 

έρευνας. Επιπλέον πρόκληση ήταν να ασχοληθώ με τη βιογραφική μέθοδο η οποία δεν 

ήταν μέσα στις ποιοτικές μεθόδους που διδάχτηκα τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών όσο 

και μεταπτυχιακών σπουδών. Παρόλα αυτά, μετά από μια ενδελεχή αναζήτηση στη 

βιβλιογραφία των ποιοτικών μεθόδων επιλέχθηκε η βιογραφική μέθοδος ως η πιο 

ενδεδειγμένη για τη διερεύνηση της ανθρώπινης βιωμένης εμπειρίας. Επιπλέον, 
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ξεκινώντας τη διαδρομή της παρούσας μελέτης προσπάθησα να αναζητήσω και να 

αντλήσω όλη τη δυνατή γνώση στην υφιστάμενη βιβλιογραφία για τη ΔΑΦ. Στην 

πορεία συνειδητοποίησα ότι το μεγαλύτερο εύρος της βιβλιογραφία αφορά έρευνες, 

μελέτες, συζητήσεις που αντλούν και βασίζονται στο ιατρικό μοντέλο. Είναι σημαντικό 

να επισημανθεί και να ανοίξει πιο διευρυμένα η συζήτηση για την οπτική της 

κοινωνικής κατασκευής της ΔΑΦ.   

 

Το παρόν κείμενο αποτελείται από δύο μέρη, το γενικό και το ειδικό.  

 

Στο γενικό μέρος πραγματοποιείται η ανασκόπηση του ερευνώμενου πεδίου μέσα από 

δυο κεφαλαία. Στο πρώτο κεφάλαιο διενεργείται μια πλήρης ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την οριοθέτηση και τη νοηματοδότηση της διαταραχής 

αυτιστικού φάσματος (οριοθέτηση και αιτιολογία διαχρονικά, προσέγγιση της ΔΑΦ 

μάσα από το ιατρικό μοντέλο και το κοινωνικό μοντέλο,  επιδημιολογία και ταξική και 

πολιτισμική διάστασή, παρεμβάσεις για την άμβλυνση των συμπτωμάτων). Αυτή η 

εκτενής αναφορά γίνεται σκόπιμα με στόχο την πολύπλευρη περιγραφή και κατανόηση 

του φαινομένου διαχρονικά, όχι μόνο με ιατρικές συνιστώσες αλλά και με κοινωνικές, 

ιστορικές και πολιτισμικές. Το δεύτερο κεφάλαιο αυτού του μέρους περιλαμβάνει 

πρόσφατες έρευνες για τις γονικές εμπειρίες από τη διάγνωση της ΔΑΦ, για τις 

επιπτώσεις της σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο και για τις στρατηγικές 

προσαρμογής.  Οι έρευνες εξετάζονται μέσα από τρία στάδια, τη προ-διάγνωση, τη 

διάγνωση και τη μετα- διάγνωση. Αν και οι γονικές εμπειρίες από τη διάγνωση της 

ΔΑΦ διαφέρουν μεταξύ των ατόμων και των πολιτισμών, αυτά τα στάδια είναι κοινά 

κατά μήκος της διαγνωστικής οδού (Ho, et al., 2014). Το τέλος αυτού του κεφαλαίου 

επικεντρώνεται στην κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση καθώς και στη συστημική 

προσέγγιση και στη προσέγγιση των δυνατών σημείων. Το ειδικό μέρος αποτελείται 

από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο του ειδικού μέρους παρουσιάζονται η 

έννοια της αφήγησης και της βιογραφικής ρήξης και η μεθοδολογία της έρευνας. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο αυτού του μέρους πραγματοποιείται η ανάλυση των βιογραφικών 

αφηγήσεων και τα συμπεράσματα μέσω της συγκριτικής ανασκόπησής τους. Τέλος, 

στη συζήτηση πραγματοποιείται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της αφηγηματικής 

ανάλυσης, υπογραμμίζονται οι προκλήσεις για την κοινωνική εργασία στην 
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εκπαίδευση που αναδύθηκαν από τις αφηγήσεις των τριών μητέρων και τίθενται οι 

περιορισμοί της παρούσας έρευνας και οι ενδεχόμενες ερευνητικές προεκτάσεις της. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 

Κεφάλαιο 1ο: Η Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος  

 

1.1 Η προσέγγιση της ΔΑΦ μέσα από το ιατρικό μοντέλο  

 

Η ιστορική αναδρομή της ΔΑΦ παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει τη 

σχέση του επιστημονικού λόγου με την εκάστοτε εποχή και την επίδραση των θεωριών 

στα άτομα με ΔΑΦ, στις οικογένειές τους και στην στάση της κοινωνίας γενικότερα. 

Ο λόγος για τον αυτισμό κυριαρχείται εδώ και χρόνια από τις έννοιες της διαταραχής 

και του ελλείματος (Woods, 2017). O Leo Kanner (1943) σε συνδυασμό με το έργο του 

Hans Asperger (1944), έθεσαν τις βάσεις για τη σύγχρονη μελέτη του αυτισμού 

βασισμένη στο «έλλειμα», καθώς κατέγραψαν περιπτώσεις παιδιών που παρουσίαζαν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία δεν τους επέτρεπαν να διατηρούν 

διαδραστικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, σε αντίθεση με τη χρήση του όρου 

αυτισμός για την περιγραφή συμπτωμάτων σχιζοφρένειας το 1911 από τον ψυχίατρο 

Bleuler (Γκονέλα, 2008). Ο αυτισμός του Kanner και το σύνδρομο Asperger 

συμφωνούν σε πολλά σημεία ωστόσο υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες οι 

περιγραφές τους αποκλίνουν και αφορούν τις γλωσσικές, κινητικές και μαθησιακές 

ικανότητες (Γκονέλα,2008). 

 

Όσον αφορά την αιτιολογία, ο Leo Kanner (1943) τοποθέτησε τη διαταραχή στο ίδιο 

το άτομο αλλά και στη γονική φροντίδα. Ήταν ο πρώτος που συνέβαλε στη 

διαμόρφωση της ψυχογενούς θεωρίας του αυτισμού καθώς υπέθεσε την ύπαρξη μιας 

αιτιολογικής σχέσης γονικής φροντίδας και αυτισμού. Η υπόθεσή του επιβεβαιώθηκε 

από τον ίδιο  το 1949 με την περιγραφή των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών 

των οικογενειών 55 παιδιών με αυτισμό. Η περιγραφή του αυτή συνοψιζόταν στα εξής: 

στην υψηλή εκπαίδευση, στα ιδεοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά, στην κάλυψη των 

αναγκών των παιδιών τους, στην αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων και στην 

έλλειψη αυθορμητισμού. Παρομοίωσε λοιπόν, τις οικογένειες αυτές σαν τα ‘ψυγεία 

που δεν αποψύχονται’ τονίζοντας παράλληλα και τη βιολογική συνιστώσα της 

διαταραχής (Feinstein, 2010). Την πεποίθηση του Kanner για την αιτιολογία του 

αυτισμού τόνισε τη δεκαετία του 1950, ο ψυχίατρος Bruno Bettelheim, απορρίπτοντας 
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ωστόσο όσα συμπεράσματα του Kanner αφορούσαν τη γενετική επιβάρυνση (Ennis-

Cole, Durodoye, & Harris, 2013).  

 

Σε οργανική βάση έθεσε τα αίτια του αυτισμού το 1964 ο Bernard Rimland, πατέρας 

ενός γιου με αυτισμό και ψυχολόγος-ερευνητής (Cook & Willmerdinger, 2015). Ο 

Romland το 1969, ίδρυσε την ASA και συνηγόρησε για τους γονείς παιδιών με 

αυτισμό, δίνοντάς τους δημόσια φωνή εναντίον των θεωριών του Kanner και του 

Bettelheim για τη «μητέρα-ψυγείο» (Cook & Willmerdinger, 2015). Το 1979 η 

ψυχίατρος και μητέρα μιας κόρης με αυτισμό, Loma Wing, εισήγαγε την έννοια της 

τριάδας ελλειμμάτων του αυτισμού και το 1991 τον όρο «φάσμα του αυτισμού». Η 

τριάδα των διαταραχών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει τη διαταραχή 

των κοινωνικών σχέσεων, τη διαταραχή της κοινωνικής επικοινωνίας και τη διαταραχή 

της κοινωνικής κατανόησης και φαντασίας (Γκονέλα, 2008).  

 

Η εξέλιξη αυτή γίνεται αντιληπτή και στα δύο επίσημα ταξινομητικά συστήματα της 

Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από 

τα μέσα του προηγούμενου αιώνα έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες που προσπαθούν 

να εξηγήσουν την τριάδα των παραπάνω ελλειμάτων (π.χ. θεωρία κεντρικής συνοχής,  

θεωρία νοητικής τύφλωσης, θεωρία της ενσυναίσθησης-συστηματοποίησης κ.α.). 

Ωστόσο, τα ευρήματα της ερευνητικής προσπάθειας των τελευταίων χρόνων έχουν 

οδηγήσει στην επικράτηση του υποδείγματος νευροαναπτυξιακής διαταραχής για τον 

αυτισμό (Carson, Salowitz, Scheidt, Dolan, & Van Hecke, 2014). Όσον αφορά του 

εξωγενείς επιβαρυντικούς παράγοντες στην εμφάνιση της ΔΑΦ διάφοροι ερευνητές 

έχουν κατά καιρούς ενοχοποιήσει τη μεγάλη ηλικία των γονέων (Croen, Najjar, 

Fireman, & Grether, 2007), το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο, τις συγγενείς λοιμώξεις 

(Rapin, 2001), το κάπνισμα της εγκύου (Hultman, Sparén, & Cnattingius, 2002), τους 

περιγεννητικούς παράγοντες (ισχιακή προβολή, ηλικία κύησης<35 εβδομάδες) και τη 

δηλητηρίαση με ορισμένα μέταλλα, κυρίως μόλυβδο,  υδράργυρo και κάδμιο 

(Windham, Zhang, Gunier, Croen, & Grether, 2006). Ο πιθανός ρόλος των εμβολίων 

έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας αλλά και πηγή έντονης ανησυχίας για γονείς και 

ειδικούς από το 1998 (Schechter & Grether, 2008). όπου για πρώτη φορά συσχετίστηκε 

το εμβόλιο MMR (Measles-Mumps-Rubella vacine, εμβόλιο κατά της ιλαράς-ερυθράς-

παρωτίτιδας) (Wakefield, 1999), με την εμφάνιση αυτισμού. Η ενοχοποίηση του 
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εμβολίου διατηρείται μέχρι σήμερα έχοντας επηρεάσει σε ορισμένες χώρες ποσοστό 

ακόμη και 20% των γονέων, που αντιτίθενται στον εμβολιασμό των παιδιών τους με 

MMR (Demicheli, Rivetti, Debalini, Di Pietrantonj, & Robinson, 2013). Πολλαπλές 

έρευνες δεν εντόπισαν καμία συσχέτιση (Demicheli et al., 2013) και υποστηρίχτηκε ότι 

η ηλικία του εμβολιασμού απλά συνέπιπτε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων 

(Schechter & Grether, 2008). Ωστόσο από το 2010 η συσχέτιση του εμβολίου με τον 

αυτισμό θεωρείται ως «ο πιο επικίνδυνος ιατρικός μύθος του τελευταίου αιώνα».  

 

1.1.1 Από το DSM-I στο DSM-V – Συννόσηση – Πρόγνωση 

 

Ο αυτισμός δεν διαχωριζόταν επίσημα από τη σχιζοφρένεια (DSM-I και DSM-II) 

(APA, 1952, APA, 1968) μέχρι το 1980, όπου και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

σαν όρος στο DSM-III (APA, 1980). Ο όρος αυτός φανερώνει ότι επηρεάζει πολλές 

πλευρές της λειτουργικότητας του ατόμου και χωρίζεται στον νηπιακό αυτισμό, στην 

διάχυτη διαταραχή με έναρξη στην παιδική ηλικία και στην άτυπη διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή (Blacher & Christensen, 2011).  

 

Στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM-III-R (APA, 1987) οι κατηγορίες έγιναν δυο, 

αυτιστική διαταραχή και διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς 

(Γκονέλα 2008). Το 1994 στο DSM-IV, οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, 

χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: την αυτιστική διαταραχή, την παιδική 

αποδιοργανωτική διαταραχή, το σύνδρομο Rett, το σύνδρομο Asperger και τη διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (Γκονέλα,2008). Στην 

αναθεωρημένη έκδοση του 2000, στο DSM-IV-TR οι διαγνωστικές κατηγορίες και το 

μεγαλύτερο μέρος από τα ειδικά κριτήρια των διαγνώσεων παρέμειναν αμετάβλητα. 

Ουσιαστικά η σύλληψη της έννοιας του αυτισμού δεν άλλαξε σημαντικά κατά το 

πέρασμα στον 21ο αιώνα (Feinstein, 2010, Sussman, 2014).  

 

Σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν με την έκδοση του νέου DSM-V το 2013 δίνοντας 

μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον αυτισμό και το φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών. 

Πιο συγκεκριμένα, η ονομασία της ομπρέλας κάτω από την οποία βρίσκονται οι 

διαταραχές αυτές μετονομάστηκε πλέον σε Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αντί του 

ορισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Επιπλέον, η ΔΑΦ θεωρείται τώρα ως μία 
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διαγνωστική κατηγορία με μία ομάδα συμπτωμάτων. Οι διαγνωστικές υποκατηγορίες 

Αυτισμός, Σύνδρομο Άσπεργκερ και ΔΑΔ-μη άλλως προσδιοριζόμενη απαλείφθηκαν. 

Η τριάδα των συμπτωμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω έχει αντικατασταθεί από δύο 

ομάδες: την κοινωνική επικοινωνία και τις στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση 

με την προηγούμενη έκδοση του DSM είναι ότι πλέον γίνεται αναφορά σε μια μόνο 

διαταραχή, η οποία όμως μπορεί να ποικίλει στη βαρύτητα της (επίπεδα 1, 2 και 3), 

ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων που παρουσιάζει εξατομικευμένα κάθε 

άτομο (APA, 2013, Grzadzinski et al., 2013, Kulage, Smaldone, & Cohn, 2014). Στο 

επίπεδο 1 συναντάται η πιο ήπια μορφή της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος που 

χαρακτηρίζεται από «ανάγκη υποστήριξης» για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Στο 

επίπεδο 2 υπάρχει «Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» μιας και οι δυσκολίες που 

παρουσιάζονται είναι αξιοσημείωτες, ενώ στο 3ο επίπεδο συναντάται η πιο βαριά 

μορφή της διαταραχής, όπου υπάρχει «Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης», 

αφού οι δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία είναι σημαντικές. 

Αναφορικά με τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ή συμπτώματα της ΔΑΦ και πάλι αυτά 

διαφοροποιούνται στη νέα έκδοση του DSM σε σύγκριση με την προηγούμενη. Πλέον 

υπάρχουν πέντε κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να δοθεί διάγνωση (American 

Psychiatric Association, 2013). Από αυτά, δύο είναι οι ομάδες των συμπτωμάτων. Η 

μία ομάδα αναφέρεται στα προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία και συνδυάζει τις 

δυσκολίες στην κοινωνική επαφή και την επικοινωνία, ενώ η δεύτερη ομάδα 

αναφέρεται στις στερεοτυπικές συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα που 

παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ (Grzadzinski et al., 2013). 

 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί πως κάθε διάγνωση συνοδεύεται και από τους επιμέρους 

δείκτες που παρέχουν πληροφορίες για επιπλέον δυσκολίες του ατόμου. Τέτοιοι δείκτες 

μπορούν να είναι η ύπαρξη ή όχι νοητικής υστέρησης, διαταραχών συμπεριφοράς, 

λεκτικής δυσλειτουργίας, επιληψίας ή κάποιας άλλης ιατρικής κατάστασης. 

Πρόσφατες μελέτες μεγάλης κλίμακας επιβεβαίωσαν ότι πολλές ιατρικές καταστάσεις 

είναι σημαντικά περισσότερο διαδεδομένες σε άτομα με ΔΑΦ σε σύγκριση με τον 

τυπικό πληθυσμό και αφορούν το έκζεμα, τις αλλεργίες, το άσθμα, την ωτίτιδα, τις 

αναπνευστικές λοιμώξεις, τα γαστρεντερικά, προβλήματα, τους σοβαρούς 

πονοκεφάλους, τις ημικρανίες, τις ψυχιατρικές διαταραχές και τις επιληπτικές κρίσεις 
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(Kohane et al., 2012).  Οι επιληπτικές κρίσεις είναι συνήθεις σε άτομα με ΔΑΦ με 

συχνότητα που κυμαίνεται από 5% έως 40%. Η εμφάνιση επιληψίας σε παιδιά με ΔΑΦ 

σχετίζεται με λιγότερο ευνοϊκή εξέλιξη στον τομέα της γνωστικής και προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από τη συνύπαρξη νοητικής υστέρησης ή άλλων συνοδών 

προβλημάτων (Hara, 2007). Η νοητική υστέρηση είναι ιδιαίτερα συχνή (70-80%) στα 

άτομα με ΔΑΦ (Srivastava & Schwartz, 2014). Η νοητική υστέρηση αποτελεί ιδιαίτερα 

επιβαρυντικό παράγοντα για την πρόγνωση των παιδιών με ΔΑΦ. Σε ποσοστό 44-83% 

των παιδιών με ΔΑΦ εντοπίζονται διαταραχές του ύπνου και περιλαμβάνουν δυσκολία 

στην επέλευση του ύπνου, ανήσυχο ύπνο, συχνά νυχτερινά ξυπνήματα και πρώιμο 

ξύπνημα (Jeste, 2011, Melke et al., 2008). Όσον αφορά τις ψυχιατρικές διαταραχές οι 

συχνότερες που απαντώνται σε παιδιά με ΔΑΦ περιλαμβάνουν κατά σειρά 

συννόσησης, τη ΔΕΠ-Υ, την εναντιωματική- προκλητική διαταραχή, την αγχώδη 

διαταραχή, τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, την ενούρηση, τη γενικευμένη αγχώδη 

διαταραχή, τη διπολική διαταραχή τύπου Ι, την κοινωνική φοβία, την 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, τη διαταραχή διαγωγής, την εγκόπριση, την ψύχωση, 

τη διαταραχή Tourette κ.λπ. (Joshi et al., 2013). Όλες οι σωματικές και ψυχιατρικές 

συννοσηρότητες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη συμπεριφορά, την 

κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία, τη γνωστική λειτουργία και την αισθητική 

επεξεργασία των ατόμων με ΔΑΦ (Treating Autism & Autism Treatment Trust, 2013). 

 

1.2 Η προσέγγιση της ΔΑΦ μέσα από το κοινωνικό μοντέλο 

 

Η ταξινόμηση των συμπτωμάτων οδηγεί σε μια διαγνωστική εκτίμηση με έμφαση την 

παθολογία και τη θεραπευτική αποκατάσταση των ατόμων με ΔΑΦ. Το ιατρικό 

μοντέλο αναπηρίας είναι το κυρίαρχο μοντέλο στις μελέτες αυτισμού και ο λόγος για 

τη ΔΑΦ  κυριαρχείται από τις έννοιες της διαταραχής και του ελλείματος (Woods, 

2017). Τα άτομα που έχουν λάβει μια τέτοια διάγνωση αντιμετωπίζονται ως 

«περιπτώσεις» και αθροίσματα «συμπτωμάτων», παρά ως ολοκληρωμένες υπάρξεις 

(Καλλινικάκη, 2014). Παρόλο που οι διαγνωστικές κατηγορίες είναι χρήσιμες για να 

αποκτήσουν τα άτομα με ΔΑΦ έγκαιρη πρόσβαση σε υποστήριξη και πόρους, 

σύμφωνα με τους Molloy & Vasil (2002), η προσέγγιση της ΔΑΦ με βάση το ιατρικό 

μοντέλο είναι σε μεγάλο βαθμό αντιπαραγωγική. Η κριτική αυτή βασίζεται στο ότι, 

όταν δίδεται στα παιδιά η διάγνωση ΔΑΦ, τότε τείνουν να καθορίζονται από αυτή, με 
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αποτέλεσμα να χάνουν την ατομικότητά τους και να περιορίζονται οι προσδοκίες των 

άλλων ανθρώπων από αυτά. Μόλις επισυναφθεί μια διαγνωστική ετικέτα τείνει να 

θεωρείται η συμπεριφορά του παιδιού ως σύμπτωμα και όχι ως έκφραση της μοναδικής 

του προσωπικότητας του.  

 

Επιπλέον, από αυτήν την οπτική, η πηγή της «αναπηρίας» βρίσκεται σταθερά μέσα στο 

άτομο και δεν αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα των προσδοκιών των κοινωνικών 

πλαισίων στα οποία υπάρχει (Molloy & Vasil, 2002). Σε αντίθεση μ’ αυτήν την 

παθολογικοποιημένη οπτική το κοινωνικό μοντέλο αντιλαμβάνεται την αναπηρία, όχι 

ως χαρακτηριστικό του ατόμου, αλλά ως αποτέλεσμα της σχέσης του ατόμου με το 

περιβάλλον του. Αντιμετωπίζει δηλαδή την αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή, 

δίνοντας έμφαση στις αρνητικές κοινωνικές στάσεις απέναντι στους ανθρώπους με 

αναπηρίες. Μετατοπίζει το πρόβλημα και την ευθύνη από το άτομο στους θεσμούς, 

στους νόμους, στην κοινωνική πρόνοια και κατ’ επέκταση σε όλη την κοινωνία για την 

ένταξη και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων. Η μεταμοντερνιστική 

προσέγγιση της αναπηρίας προσθέτει τους παράγοντες της ιστορίας, της κουλτούρας 

και των ατομικών χαρακτηριστικών στην καλύτερη κατανόηση της ζωής με την 

αναπηρία (Watson, 2004).  

 

Επιπλέον, και οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ τείνουν να παθολογικοποιούνται, καθώς 

το μεγαλύτερο σώμα της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στα παθολογικά 

χαρακτηριστικά τους. Παραγκωνίζει τις δυνάμεις που διαθέτουν και αποσιωπά τους 

κοινωνικούς, οικογενειακούς, ψυχολογικούς και άλλους παράγοντες που δρουν 

ανασταλτικά στο ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό ευ ζην. 

 

1.3 Η επιδημιολογία, η ταξική και πολιτισμική διάσταση της ΔΑΦ 

 

Η ΔΑΦ δεν γνωρίζει από φυλετικά, εθνικά ή κοινωνικά όρια. Το οικογενειακό 

εισόδημα, ο τρόπος ζωής και το  μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν την πιθανότητα 

εμφάνισής της. Ωστόσο, τα διαγνωστικά μέσα και πρότυπα μπορεί να διαφέρουν μέσα 

στους πολιτισμούς το ίδιο και οι αποδόσεις για τη διαταραχή (Bernier, Mao, & Yen, 

2010). Όσον αφορά τις πρακτικές ανατροφής των παιδιών, οι πολιτισμικές διαφορές 

μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο τον χρόνο αναγνώρισης των «αποκλίσεων» και τον 
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ρόλο των γονέων στην ανατροφή και εκπαίδευση του παιδιού τους, αλλά και τις 

προσδοκίες τους από το σχολείο, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και την κοινωνία 

γενικότερα (Bernier, et al., 2010). 

 

Οι οικογενειακές, θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτισμικές αξίες μπορούν 

διαμορφώσουν τις συμπεριφορές προσαρμογής και αναζήτησης βοήθειας (Trembath, 

Balandin, & Rossi, 2005). Αν και οι περισσότεροι ερευνητές αναμένουν ότι τα 

συμπτώματα έναρξης και ο πυρήνας της ΔΑΦ είναι συνεπείς μεταξύ των πολιτισμών, 

αυτό παραμένει μια υπόθεση. Οι διαφορές σε πολιτιστικές πεποιθήσεις σχετικά με την 

κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια της 

διάγνωσής της αλλά και την αντιμετώπιση και την υποστήριξη των παιδιών (Grinker, 

2015). Για παράδειγμα, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ασιατικό πολιτισμό μπορεί να 

αποφύγουν  την επαφή με τα μάτια, όχι λόγω της ΔΑΦ αλλά εξαιτίας των κοινωνικών 

κανόνων του πολιτισμού τους. Μια ανασκόπηση της ινδικής βιβλιογραφίας για τη 

ΔΑΦ, φανερώνει για τους Ινδούς γονείς ότι καθυστερούν να αναγνωρίσουν τα 

συμπτώματα και να αναζητήσουν βοήθεια λόγω των πολιτιστικών τους πεποιθήσεων. 

Η μέση ηλικία αναγνώρισης των συμπτωμάτων είναι 25,7 μήνες έναντι  με 14,9 έως 

και 19,1 μήνες στη Δύση (Bernier et. al., 2010). 

 

Υπάρχει περιορισμένη έρευνα όσον αφορά τη διάγνωση και τον χαρακτηρισμό ΔΑΦ 

σε μη-δυτικές χώρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή σε πολλούς πολιτισμούς δεν 

υπάρχει μια λέξη που να περιγράφει το φάσμα του αυτισμού ή χρησιμοποιούνται όροι 

που δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια αυτό που είναι γνωστό για τη διαταραχή την 

παρούσα χρονική στιγμή (Bernier, et al., 2010). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι γονείς και 

οι επαγγελματίες είναι πιθανότερο να ανιχνεύσουν γενικές αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις ή οπισθοδρόμηση σε γλωσσικές δεξιότητες από ότι οι Ινδοί γονείς και 

επαγγελματίες που δεν θεωρούν τις καθυστερήσεις στη γλωσσική ανάπτυξη βασικό 

χαρακτηριστικό της ΔΑΦ, ιδιαίτερα για τα αγόρια για τα οποία πιστεύουν ότι αποκτούν 

την ομιλία αργότερα από ό,τι τα κορίτσια (Bernier et al., 2010).  

 

Οι έρευνες των υπηρεσιών  υγείας αναδυκνείουν τη σημαντικότητα των πολιτισμικών 

διαφορών ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν 

σε ανισότητες στην αναγνώριση, στη διάγνωση και στην υποστήριξη των ατόμων με 



 

 
22 

 

ΔΑΦ (Amaral, Dawson & Geschwind, 2011, Grinker, 2015). Οι Αμερικανοασιάτες και 

οι Λατίνοι κάνουν ανεπαρκή χρήση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας  στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι πρώτοι λόγω  του στίγματος  που συνδέεται με την ψυχική νόσο και οι 

δεύτεροι λόγω των γλωσσικών φραγμών (Amaral et al., 2011, Grinker, 2015). Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, η έρευνα εξετάζει τις επιπτώσεις της φυλής και της εθνικότητας 

στη διάγνωση και δείχνει ότι η ηλικία στην οποία τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ 

μεταβάλλεται ως συνάρτηση της εθνοτικής καταγωγής (Longtin & Principe, 2016). 

Στις αγροτικές περιοχές των Ηνωμένες Πολιτειών, τα παιδιά λαμβάνουν διάγνωση 

περίπου 5 μήνες αργότερα από ότι τα παιδιά στις αστικές περιοχές και τα παιδιά 

οικογενειών με χαμηλό εισόδημα καθυστερούν 1 χρόνο να λάβουν διάγνωση από ότι 

τα παιδιά οικογενειών με καλό οικονομικό επίπεδο (Amaral et al., 2011). Ένα 

αυξανόμενο σώμα της βιβλιογραφίας δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στην ηλικία 

διάγνωσης σε παιδιά από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και από φυλετικές / 

εθνοτικές μειονότητες. Ο έγκαιρος εντοπισμός της ΔΑΦ τεκμαίρεται ότι συνδέεται με 

την υψηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, επειδή η καλύτερη γονική εκπαίδευση 

και ο πλούτος παρέχει στην οικογένεια πόρους που αυξάνουν τη πιθανότητα μιας 

έγκαιρης, ολιστικής και ακριβής διάγνωσης. Αυτό με τη σειρά του  βελτιστοποιεί την 

πιθανότητα μιας έγκαιρης παρέμβασης (Longtin & Principe, 2016).  

 

Σε μια πρόσφατη μελέτη στην Ελλάδα των Ζήση και συν. (2016) που διεξήχθη στο 

πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι με τίτλο "Κοινωνικοοικονομικές 

ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των 

επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα" έθεσε στο επίκεντρό της τη συσχέτιση της 

εμπειρίας των μητέρων που μεγαλώνουν παιδί/ά στο φάσμα του αυτισμού με την 

ταξική τους θέση.  Αν και για όλες τις μητέρες το μεγάλωμα ενός παιδιού με ΔΑΦ 

αποτελεί μια σύνθετη κατάσταση, για τις μητέρες από τα εργατικά στρώματα, η 

κατάσταση δυσκολεύει περισσότερο. Η συγκεκριμένη ταξική κατηγορία μητέρων 

βιώνει πολύ πιο έντονα τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της ανατροφής, έχει υποστεί 

περισσότερο αρνητική αντιμετώπιση από τους επαγγελματίες, έχει μεγαλύτερους 

περιορισμούς ως προς την πρόσβαση σε πόρους υποστήριξης, βιώνει μεγαλύτερο 

στίγμα και έχει  λιγότερες ευκαιρίες για συνηγορία (Ζήση, Μαυροπούλου, & Δαρδάνη, 

2016).  
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Στις περισσότερες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου υπάρχουν λίγες ή 

και καθόλου υπηρεσίες για παιδιά με αναπηρίες, οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη 

διαχείριση και τη θεραπεία των παιδιών, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις 

κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές αλλαγές. Οι ερευνητές διεξάγουν διεθνώς 

μελέτες για τις αναπτυξιακές αναπηρίες οι οποίες θα πρέπει να παραμένουν σε 

εγρήγορση σχετικά με προκαταλήψεις στις έννοιες του πολιτισμού. Καταρχάς, σε μια 

εποχή πρωτοφανούς  μετακίνησης του πληθυσμού πέραν των εθνικών συνόρων, ο 

πολιτισμός δεν είναι πλέον συνώνυμος με τον τόπο. Οι πλούσιοι στην Ινδία και οι 

πλούσιοι στην Αγγλία μπορεί να μοιάζουν περισσότερο πολιτισμικά προς τις αξίες που 

συνδέονται με την υγεία και την ασθένεια από ό, τι οι πλούσιοι και οι φτωχοί μέσα σε 

μία από αυτές τις χώρες (Amaral et al., 2011, Trembath et al., 2005).  

 

Επίσης, η τρέχουσα κατανόηση του φάσματος δείχνει ότι ο επιπολασμός του θα πρέπει 

να είναι αναλλοίωτος στις πολιτιστικές ομάδες. Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα ποσοστά 

επιπολασμού διαφέρουν σημαντικά στις διάφορες φυλές και εθνικότητες (Ratto, 

Reznick, & Turner-Brown, 2016). Σε πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και 

Πρόληψης (CDC) των ΗΠΑ, ο συνολικός επιπολασμός της ΔΑΦ έχει εκτιμηθεί σε 14,6 

ανά 1.000 παιδιά δηλαδή 1 στις 68 γεννήσεις (1 στα 42 αγόρια και 1 στα 189 κορίτσια. 

(CDC, 2014).  Το ποσοστό επιπολασμού μεταξύ των λευκών παιδιών ήταν σημαντικά 

υψηλότερο, 15,8 ανά 1.000, από την επικράτηση του ποσοστού μεταξύ των 

αφροαμερικάνων και Λατίνων παιδιών, 12.3 και 10.8 ανά 1.000 αντίστοιχα. Αυτά τα  

ευρήματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα από τα δεδομένα επιτήρησης από το CDC 

για τα  χαμηλότερα ποσοστά ΔΑΦ μεταξύ των παιδιών εθνοτικών μειονοτήτων, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι σε υψηλότερο κίνδυνο για 

υποδιάγνωση (Ratto et al., 2016). Σύμφωνα με τον ΠΟΥ εκτιμάται σε παγκόσμιο 

επίπεδο ότι 1 στα 160 παιδιά διαγιγνώσκεται με ΔΑΦ (Maisonneuve & Floret, 2012). 

Μια μεγάλη ανασκόπηση των Elsabbagh και συν. το 2012 που συμπεριέλαβε έρευνες 

που διεξήχθησαν σε Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Αυστραλία και Αφρική ανέφερε 

εκτιμώμενο επιπολασμό 17/10000 για τον αυτισμό και 62/10000 για όλο το φάσμα 

(Elsabbagh et al, 2012). Όσον αφορά την Ελλάδα δεν έχει διεξαχθεί καμία έγκυρη 

μελέτη έως τώρα με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των ατόμων με ΔΑΦ να 

παραμένει άγνωστος. Η ευαισθητοποίηση του επιπολασμού και των φαινοτύπων της 
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ΔΑΦ έχει αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο της τελευταίας δεκαετίας και δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση.  

 

Οι Amaral και συν., (2011) πιστεύουν ότι η κατανόηση του πώς ο πολιτισμός επηρεάζει 

την αναγνώριση, τον επιπολασμό και τον ορισμό των διαταραχών του φάσματος του 

αυτισμού θα διευκολύνει την υιοθέτηση διαπολιτισμικών ανιχνευτικών και 

διαγνωστικών εργαλείων και θα  παράγει γνώση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια 

καλύτερη κατανόηση της διαταραχής, σε  βελτιωμένες παρεμβάσεις, υπηρεσίες υγείας 

και εκπαίδευσης και στην κοινωνική ένταξη των ατόμων ΔΑΦ. Ο πολιτισμός είναι ένας 

διαμορφωμένος τρόπος ζωής που επηρεάζει τις προσδοκίες των ανθρώπων, τις 

αντιλήψεις, τις αποφάσεις και τις δράσεις τους (Wang & Casillas, 2013).  

 

Σύμφωνα με τους Molloy & Vasil (2002), δεν πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας 

στα άτομα με διάγνωση ΔΑΦ αφηρημένα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο οι 

«χαρακτηρισμοί – ταμπέλες» παράγονται και αναπαράγονται στις κοινωνίες. Οι 

πολιτιστικές πρακτικές μπορούν να διαμορφώσουν την εμπειρία του αυτισμού, ωστόσο 

και ο αυτισμός με τη σειρά του μπορεί διαμορφώσει τις πολιτιστικές πρακτικές 

(Grinker, 2015).   

 

1.4 Παρεμβάσεις άμβλυνσης των συμπτωμάτων της ΔΑΦ 

 

Οι παρεμβάσεις για τη ΔΑΦ εξαρτώνται από τη χρονολογική ηλικία και το 

αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, ενώ διαφοροποιούνται κατά τις περιόδους της ζωής 

του ίδιου ατόμου.  Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τα πρωταρχικά πλαίσια 

παρέμβασης, εντός των οποίων ενδυναμώνονται οι κοινωνικές δεξιότητες. Οι 

παρεμβάσεις για την άμβλυνση των συμπτωμάτων περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις 

εκπαιδευτικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις, την ψυχοεκπαίδευση των γονέων και 

τη φαρμακοθεραπεία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για συγκεκριμένα συμπτώματα. 

Αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται πολλές παρεμβάσεις που προτείνονται για την 

αντιμετώπιση της ΔΑΦ συμπεριλαμβανομένων του TEACCH, του ABA, του PECS, 

της αισθητηριακή ενσωμάτωση και άλλα (Hess, Morrier, Heflin, & Ivey, 2008). Αν και 

τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι παρέμβασης και εκπαίδευσης για 

παιδιά και ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ, είναι συγκεκριμένες εκείνες που 
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παρουσιάζουν ερευνητικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα τους 

σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.  

 

Μια τεκμηριωμένη ερευνητικά μέθοδος παρέμβασης και εκπαίδευσης παιδιών με 

αυτισμό είναι η ΤΕΑCCH, η οποία εστιάζει στην αναγνώριση, αντιμετώπιση και 

διαχείριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ατόμου με ΔΑΦ, με σκοπό την 

κατάκτηση της μέγιστη δυνατής αυτονομίας σε κάθε επίπεδο λειτουργικότητας. 

Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ακολουθούνται οι ανάγκες και οι ικανότητες κάθε 

παιδιού εξατομικευμένα. Έτσι, οι στόχοι εξαρτώνται άμεσα από το δυναμικό του κάθε 

παιδιού και η προσέγγιση που ακολουθείται υιοθετεί εξατομικευμένα χαρακτηριστικά 

κάθε συγκεκριμένου παιδιού (Virues-Ortega, Julio & Pastor-Barriuso, 2013). 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρέμβαση αυτή παίζουν συμπεριφορικές τεχνικές όπως 

η διαμόρφωση και η ενίσχυση, ενώ στην αλληλεπίδραση εντάσσονται εναλλακτικές 

μορφές επικοινωνίας όπως οι χειρονομίες και τα σύμβολα. Θα πρέπει επίσης να 

αναφερθεί πως το TEACCH δίνει έμφαση στη σχέση των εκπαιδευτών με τους γονείς, 

και τη στενή σχέση συνεργασίας ανάμεσά τους (McConkey et al., 2010). Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης του Virues-Ortega και των συνεργατών του 

(2013), η εκπαιδευτική παρέμβαση του TEACCH παρουσιάζει μικρές επιδράσεις 

στους τομείς της αντίληψης, στα κίνητρα της συμπεριφοράς τις γλωσσικές και τις 

γνωστικές δεξιότητες. Επίσης, σχετικά μικρό είναι το εύρος των αλλαγών στις 

στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις και στις επικοινωνιακές δεξιότητες 

των ατόμων με ΔΑΦ. Ωστόσο, μέτριες προς μεγάλες φαίνεται να είναι οι επιδράσεις 

της παρέμβασης για τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και απόσβεση της 

δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς.  

 

Μια άλλη εκπαιδευτική παρέμβαση για άτομα με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού 

Φάσματος είναι η ΑΒΑ, ή αλλιώς εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (Eldevik et 

al., 2009). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται κυρίως στις αρχές της συντελεστικής μάθησης 

και εστιάζει στην αποκατάσταση των γλωσσικών ελλειμμάτων, της μίμησης, της 

ακαδημαϊκής εξέλιξης, της αυτοβοήθειας και των δεξιοτήτων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Reichow & Wolery, 2009), οι οποίες αναλύονται σε διακριτά 

στοιχεία και διδάσκονται ένας προς έναν στο σχολείο ή και το σπίτι, χρησιμοποιώντας 

συνήθως διακριτές μεθόδους διδασκαλίας, ανατροφοδότηση, σταδιακή διαμόρφωση 
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και απόσβεση της συμπεριφοράς (Remington et al., 2007). Τα αποτελέσματα των 

ερευνών είναι ποικίλα πότε υποστηρίζοντας την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 

και πότε όχι. Οι μετα-αναλύσεις του Eldevik και των συνεργατών του (2009) και των 

Reichow & Wolery (2009) παρουσίασαν ένα μέτριο προς μεγάλο μέγεθος 

αποτελεσματικότητας της παρέμβασης αναφορικά με βελτίωση του δείκτη νοημοσύνης 

των παιδιών, παρότι χρησιμοποίησαν διαφορετικά κριτήρια επιλογής για τις έρευνές 

τους. Επιπλέον, ο Eldevik και οι συνεργάτες του (2009), βρήκαν ένα μέτριο μέγεθος 

αποτελεσματικότητας στην αλλαγή της σύνθετης προσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

Τέλος, και στη δική τους μετα-ανάλυση οι Peters- Scheffer και οι συνεργάτες (2011), 

βρήκαν πως τα παιδιά που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης βασισμένο 

στην ABA τα καταφέρνουν καλύτερα τόσο στη βελτίωση του νοητικού δυναμικού όσο 

και στην προσαρμοστικότητα της συμπεριφοράς τους, από τα παιδιά που 

παρακολουθούν άλλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

 

Μία ακόμα προσέγγιση για την εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ είναι το PECS, στο οποίο 

το παιδί εκπαιδεύεται να ανταλλάσσει μια κάρτα προκειμένου να πάρει στην κατοχή 

του το επιθυμητό αντικείμενο. Όπως γίνεται σαφές και από το όνομα του μοντέλου 

αυτού, πρόκειται ένα εναλλακτικό σύστημα ενίσχυσης της επικοινωνίας μέσω οπτικών 

ερεθισμάτων. Η αποτελεσματικότητά του υποστηρίζεται από τις μετα-αναλύσεις του 

Flippin και των συνεργατών του  (2010) και των Ganz και των συνεργατών του (2012), 

όπου και φάνηκε πως τα άτομα που παρακολουθούσαν αυτό το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ενίσχυσαν ιδιαίτερα τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και έγιναν πιο 

λειτουργικά, όπως αυτό μετρήθηκε από το μέγεθος της αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης.  

 

Η παρέμβαση στην κατεύθυνση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης φαίνεται θεωρητικά 

να βοηθάει ιδιαίτερα τα παιδιά με ΔΑΦ αφού στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν 

αισθητηριακές δυσλειτουργίες, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται στον πυρήνα 

προβληματικών συμπεριφορών και δυσκολιών στην προσαρμογή των παιδιών σε νέες 

καταστάσεις, μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των 

δημοσιευμένων ερευνών δείχνει πως στην πραγματικότητα δεν έχει τα επιθυμητά και 

προσδοκώμενα αποτελέσματα (Leong, Carter, & Stephenson, 2015). Νεότερες 
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προσεγγίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την παρέμβαση μέσω της τέχνης και μέσω 

της επαφής με ζώα  (Lai, Lombardo, & Baron-Cohen, 2014).  

 

Νέο πεδίο στον χώρο της επιστήμης αποτελεί τα τελευταία χρόνια η έρευνα για τα 

προγράμματα κατάρτισης γονέων παιδιών με ΔΑΦ και την αποτελεσματικότητα τους. 

Στο πεδίο της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, ο όρος γονική κατάρτιση 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού της φροντίδας, της ψυχοεκπαίδευσης, των 

θεραπειών για την επικοινωνία ή την κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και προγράμματα 

που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τις δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές 

(Bearss, Burrell, Stewart, & Scahill, 2015). Τα κύρια αντικείμενα της ψυχοεκπαίδευσης 

αφορούν τη βελτίωση της γνώσης για τη διαταραχή, τα συμπτώματα, τη φύση της 

διαταραχής, την αιτιολογία, την έκβαση και την πρόγνωσή της, τη μείωση των 

λανθασμένων αντιλήψεων, την υποστήριξη των φροντιστών, την ορθή αλληλεπίδραση 

και επικοινωνία και την αποτελεσματική συμπεριφορά (Beaudoin et al., 2014). Η ψυχο-

εκπαίδευση συνδυάζει πολλές και διαφορετικές θεωρίες, όπως τη θεωρία οικολογικού 

συστήματος, τη γνωστική-συμπεριφοριστική, τη γνωστική θεωρία, τις θεωρίες ομάδων 

(MacFarlane, & Lukens, 2004). Σε πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων στη 

διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων 

διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην επικοινωνία του παιδιού, βελτίωση στις 

κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού και βελτίωση στις δεξιότητες της καθημερινής 

διαβίωσης του παιδιού (Tonge, Brereton, Kiomall, Mackinnon, & Rinehart, 2014). 

Ενδεικτικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης που αφορούν γονείς είναι το Riding the 

Rapids: Living with Autism or Disability (Stuttard, Beresford, Clarke, Beecham, Todd, 

Bromley,  & 2014), το Stepping Stones Triple P  (Whittingham, Sofronoff, Sheffield & 

Sanders 2009), το Early bird και Early bird plus και το  Barnardo’s Cygnet Parenting 

Support Programme (National Training Award) (Stuttard, Beresford, Clarke, Beecham, 

& Morris, 2016). Στην Ελλάδα είναι πιο δεδομένα τα δυο τελευταία προγράμματα.  

 

Τέλος, η φαρμακοθεραπεία έχει επικουρικό ρόλο, ελέγχοντας ορισμένα από τα κλινικά 

χαρακτηριστικά και τις συνοδές διαταραχές της ΔΑΦ, υποστηρίζοντας έμμεσα τις 

υπόλοιπες παρεμβάσεις (Χίτογλου-Αντωνιάδου, 2000). 
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Κεφάλαιο 2ο: Η επίδραση της διαταραχής στους γονείς παιδιών με 

ΔΑΦ   

 

2.1 Το διαγνωστικό ταξίδι 

 

Οι γονικές εμπειρίες από τη διάγνωση της ΔΑΦ διαφέρουν μεταξύ των ατόμων και των 

πολιτισμών. Ωστόσο, υπάρχουν τρία κοινά στάδια κατά μήκος αυτής της διαγνωστικής 

οδού: η προ-διάγνωση, η διάγνωση και η μετα- διάγνωση (Ho, et al., 2014).  Η προ-

διάγνωση αρχίζει τη στιγμή που ο γονέας παρατηρεί το πρώτο σημάδι μιας 

«απροσδόκητης συμπεριφοράς» του παιδιού του και περιλαμβάνει το χρονικό 

διάστημα μέχρι να λάβει την παραπομπή για αξιολόγηση (Palmer, Ketteridge, Parr, 

Baird, & Le Couteur, 2011). Η διάγνωση είναι το στάδιο της αξιολόγησης της ΔΑΦ. 

Καλύπτει την περίοδο από το πρώτο ραντεβού των γονέων για την αξιολόγηση και 

διαρκεί μέχρι την ερμηνευτική συνεδρία, όπου η διάγνωση είναι δεδομένη και έχουν 

γίνει  παραπομπές σε υπηρεσίες (Ho et al., 2014). Η μετα-διάγνωση αποτελεί το τρίτο 

στάδιο της οδού στο οποίο εισέρχονται οι γονείς και συνεχίζεται για το υπόλοιπο της 

ζωής του παιδιού με ΔΑΦ. Αυτό το στάδιο αρχίζει από τη στιγμή που γίνονται 

παραπομπές σε υπηρεσίες και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε θεραπείες ή παρεμβάσεις 

για τη βελτίωση των συμπτωμάτων (Ho et al., 2014). 

 

Η αύξηση του ποσοστού των διαγνωσμένων παιδιών με ΔΑΦ μαζί με την αυξανόμενη 

συνειδητοποίηση της διαταραχής από το ευρύ κοινό οδηγεί περισσότερους γονείς να 

υποπτεύονται την ύπαρξη της ΔΑΦ στο παιδί τους. Αυτές οι πρώιμες ανησυχίες μπορεί 

να προκύψουν μήνες πριν αποφασίσουν οι γονείς να προσεγγίσουν έναν επαγγελματία 

υγείας (Ben-Sasson & Yom-Tov, 2016). Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των γονέων των 

παιδιών με ΔΑΦ ανησυχούν πολύ πριν το παιδί τους φτάσει στην ηλικία των 3 ετών, 

οι αναφορές αυτές θα μπορούσαν δυνητικά να διευκολύνουν την αξιολόγηση (Kishore 

& Basu, 2011). Όλη η διαδικασία από τη στιγμή που οι γονείς υποψιάζονται τα πρώτα 

αναπτυξιακά προβλήματα μέχρι τη λήψη της διάγνωσης ΔΑΦ μπορεί να διαρκέσει 

χρόνια, διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα ερευνών σε 

διάφορες χώρες (Chamak, Bonniau, Oudaya, & Ehrenberg, 2011, Crane, Chester, 

Goddard, Henry, & Hill, 2016, Goin- Kochel, Mackintosh, & Myers, 2006, Wilkinson, 

2012). Σύμφωνα με μελέτες των Siklos & Kerns (2007) και των Guinchat και συν., 
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(2012), ο χρόνος μεταξύ της πρώτης ανησυχίας των γονέων και του πρώτου 

επαγγελματικού ραντεβού για αξιολόγηση ήταν μεταξύ 5 και 8 μηνών κατά μέσο όρο 

και ο μέσος χρόνος από την ανησυχία μέχρι τη διάγνωση ήταν περισσότερο από 32 

μήνες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός και το είδος των πρώτων γονικών ανησυχιών 

είναι προγνωστικός της μεταγενέστερης αναπτυξιακή διαταραχής και συγκεκριμένα 

της ΔΑΦ (Sacrey et al., 2015, Siklos & Kerns, 2007).  

 

Οι τύποι των ανησυχιών των γονέων ταξινομούνται ως συγκεκριμένες ανησυχίες για 

ΔΑΦ (δηλαδή, σε σχέση με τα βασικά συμπτώματα ΔΑΦ) και μη συγκεκριμένες 

ανησυχίες για  ΔΑΦ (Ben-Sasson & Yom-Tov, 2016). Έρευνες έχουν δείξει ότι και οι 

δύο τύποι των ανησυχιών σχετίζονται με μια ενδεχόμενη διάγνωση ΔΑΦ 

(αναφέρθηκαν σε περισσότερους από το 18% των περιπτώσεων) (Ben-Sasson & Yom-

Tov, 2016). Οι συγκεκριμένες ανησυχίες για ΔΑΦ σχετίζονται με την επικοινωνία, τη 

γλώσσα, τις κοινωνικο-συναισθηματικές αντιδράσεις και τις στερεότυπες 

συμπεριφορές ενώ οι μη συγκεκριμένες ανησυχίες για ΔΑΦ σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά ή την ιδιοσυγκρασία, με τα ιατρικά προβλήματα, ή  την καθυστέρηση 

σύμφωνα με τα αναπτυξιακά ορόσημα (Ben-Sasson & Yom-Tov, 2016). Μελέτες για 

τα αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ δείχνουν ότι το πρώτο μέλημα των γονέων είναι η 

ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών τους (Kozlowski, Matson, Horovitz, Worley, 

& Neal, 2011). Σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη για τις γονικές ανησυχίες για ΔΑΦ, 

οι κοινωνικό συναισθηματικές ανησυχίες (συμπεριλαμβανομένων της μη λεκτικής 

επικοινωνίας) ήταν οι πιο διαδεδομένες, και ακολουθούνται από τη γλώσσα και τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες (Guinchat et al., 2012). Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη των 

γονέων  για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους, πολύ πριν γίνει η διάγνωση, τους 

οδηγεί στην προσέγγιση διαδικτυακών κοινοτήτων και αυτό αποτελεί μια νέα 

πρόκληση για τη δημόσια υγεία.  

 

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης που εξέτασε τη φύση των διαδικτυακών 

αφηγήσεων και ανησυχιών των γονέων για την ανάπτυξη του παιδιού τους 

συμφώνησαν με προηγούμενες μελέτες που τεκμηριώνουν τους τύπους των πρώτων 

γονικών ανησυχιών. Επίσης η εν λόγω έρευνα φανέρωσε ότι οι ανησυχίες που 

σχετίζονται με τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ήταν πιο διαδεδομένες, 

ακολουθούσαν οι ανησυχίες που σχετίζονται με τη γλώσσα και τους συναισθηματικούς 
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δείκτες (Ben-Sasson & Yom-Tov, 2016). Από τη μία πλευρά, οι διαδικτυακές 

περιγραφές των γονέων σχετικά με τις ανησυχίες τους για την ανάπτυξη του παιδιού 

τους προσφέρουν την ευκαιρία για να διευκολυνθεί η έγκαιρη παραπομπή, από την 

άλλη πλευρά, η χρήση μιας μορφής ελεύθερου κειμένου καθιστά δύσκολο να 

προσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου. Από την άποψη της δημόσιας υγείας, τα διαδικτυακά 

ερωτήματα είναι ένα παράθυρο στις συμπεριφορές που οι γονείς αναγνωρίζουν ως 

ανησυχητικά σημάδια ΔΑΦ. Με τη σειρά τους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να σχεδιαστούν διαδικασίες διαλογής που θα βοηθήσουν τους 

γονείς να ανιχνεύσουν σημάδια που δεν είναι άμεσα αισθητά και να συμβάλουν σε μια 

έγκαιρη παραπομπή για αξιολόγηση (Ben-Sasson & Yom-Tov, 2016).  

 

H λήψη διάγνωσης της ΔΑΦ έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε ατομικό όσο και σε 

οικογενειακό επίπεδο. Αποτελεί ένα στάδιο «κλειδί» στο οποίο οι γονείς μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη για τον εαυτό τους και το παιδί τους. Μια «θετική» 

διαγνωστική εμπειρία σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα αποδοχής, με χαμηλότερα 

επίπεδα στρες και με πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης (Crane et al., 

2016). Καθυστερήσεις στη λήψη της διάγνωσης μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλά 

επίπεδα ικανοποίησης των γονέων και μπορεί να εμποδίσουν την εφαρμογή 

αποτελεσματικών υποστηρικτικών στρατηγικών (Webb, Jones, Kelly, & Dawson, 

2014). Επιπλέον, οι γονείς που βιώνουν μια μεγάλη διαγνωστική καθυστέρηση μπορεί 

να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και είναι 

πιο πιθανό να αναζητήσουν εναλλακτικές θεραπείες για το παιδί τους (Crane et al., 

2016). Οι εμπειρίες των γονέων γύρω από το χρόνο της διάγνωσης μπορεί να 

προβλέψουν το μέλλον της οικογένειάς, την προσαρμογή τους στη διάγνωση της ΔΑΦ, 

το γονικό άγχος, την κατανόηση των πληροφοριών που θα λάβουν, τις μαθησιακές τους 

ανάγκες καθώς και την ποιότητα της σχέσης γονέα και επαγγελματία (Connolly & 

Gersch, 2013). Στην ανασκόπηση των Reed & Osborne (2012), για τις διαγνωστικές 

επιπτώσεις της ΔΑΦ, τονίστηκε ότι η ικανοποίηση που σχετίζεται με τη διαγνωστική 

διαδικασία ποικίλλει μεταξύ των μελετών και εξαρτάται από μια ποικιλία παραγόντων. 

 

Μία ολοκληρωμένη μεγάλης κλίμακας ερευνητική μελέτη διενεργήθηκε από τους 

(Howlin & Moore, 1997) εξερεύνησε τις εμπειρίες και τις απόψεις σχεδόν 1300 γονέων 

σχετικά με τη διαγνωστική εμπειρία της ΔΑΦ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φάνηκε από τα 
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αποτελέσματα  ότι περίπου το ήμισυ των οικογενειών ήταν «όχι πολύ» ή «καθόλου» 

ικανοποιημένοι με τη διαγνωστική διαδικασία. Οι Howlin και Moore (1997) 

διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης συνδέθηκαν με τη λήψη μιας 

επίσημης διάγνωσης σε μικρή ηλικία, με ένα μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της 

αρχικής ανησυχίας των γονέων και της τελικής διάγνωσης που έλαβε το παιδί τους και 

τέλος με τη λήψη μιας σαφούς διάγνωσης από τους επαγγελματίες (Crane et al., 2016). 

Από τη συλλογή των δεδομένων στην έρευνα των Howlin και  Moore (1997), η 

κατάσταση όσον αφορά τη διάγνωση της ΔΑΦ (στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες 

χώρες) έχει αλλάξει σημαντικά (Matson & Kozlowski, 2011).  

 

Γι’ αυτό και μια πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε να συμπληρώσει και 

να εξελίξει το έργο τους. Η εν λόγω έρευνα  διεξήχθη διαδικτυακά το 2012-2013 και 

αφορούσε  πάνω από 1000 γονείς που έχουν λάβει μια διάγνωση ΔΑΦ για τα παιδιά 

τους των οποίων η ηλικία ήταν κατά μέσο όρο 11,8 χρόνια. Στους γονείς δόθηκε το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από τους Howlin και Moore (1997) 

εμπλουτισμένο και προσαρμοσμένο ώστε να αντικατοπτρίζει τις υπάρχουσες συνθήκες 

σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο κατά τη στιγμή της έρευνας (DSM-IV-TR). 

Από το ερωτηματολόγιο αντλήθηκαν πληροφορίες για τις εμπειρίες και τις απόψεις των 

γονέων σχετικά με τη διαδικασία για την επίτευξη της διάγνωσης της ΔΑΦ. Πάνω από 

το ήμισυ των ερωτηθέντων γονέων ήταν δυσαρεστημένοι με τη διαγνωστική 

διαδικασία στο σύνολό της. Οι προβλεπτικοί παράγοντες του συνολικού επιπέδου 

ικανοποίησης των γονέων από τη διαγνωστική διαδικασία ήταν ο χρόνος που 

απαιτείται για τη λήψη της διάγνωσης, η ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες 

πληροφορίες κατά τη διάγνωση,  ο τρόπος της διαγνωστικής διαδικασίας από τους 

επαγγελματίες, το άγχος που συνδέεται με τη διαγνωστική διαδικασία και η 

ικανοποίησή τους από την μετα-διαγνωστική υποστήριξη. Η τρέχουσα μελέτη δείχνει 

ότι η ίδια η διαγνωστική διαδικασία μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν προστιθέμενο 

στρεσογόνο παράγοντα για τους γονείς. Η υποστήριξη που παρεχόταν στους γονείς 

μετά τη διάγνωση (εφόσον υπήρχε) κρίθηκε ικανοποιητική, και αυτό τονίστηκε ως 

περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των γονέων (Crane et al., 2016).  

 

Μια διαδικτυακή μελέτη που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες επεσήμανε ότι  πάνω 

από το 40% των 494 συμμετεχόντων δεν ήταν ικανοποιημένη με τη διαγνωστική 
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διαδικασία και αισθάνονται απογοητευμένοι από τις περιορισμένες δυνατότητες 

υποστήριξης  για τα παιδιά τους (Corcoran, Berry, & Hill, 2015). Σύμφωνα με  έρευνα 

του Πανεπιστημίου Ρενέ Ντεκάρτ του Παρισιού το 63% των Γάλλων γονέων των 

παιδιών με ΔΑΦ και 93% των Γάλλων γονέων των ενηλίκων με ΔΑΦ ήταν 

δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που τους ανακοινώθηκε η διάγνωση (Chamak et al., 

2011). 

 

Απογοητευμένοι παρουσιάζονται και οι γονείς που συμμετείχαν σε μια ποιοτική μελέτη 

στη Ν. Αφρική. Η δυσαρέσκειά τους σχετίζεται με τις και διαγνωστικές διαδικασίες 

την απροθυμία των επαγγελματιών υγείας να διαγνώσουν τη ΔΑΦ σε νεαρή ηλικία 

(Mitchell & Holdt, 2014). Επίσης, από μια έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία φάνηκε 

ότι είναι συχνή και η απροθυμία των Γάλλων ψυχιάτρων με ψυχαναλυτικό υπόβαθρο 

να δώσουν μια διάγνωση ΔΑΦ στους γονείς (Chamak et al., 2011). Αυτή η απροθυμία 

οδηγεί σε χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη παρέμβαση και χρόνια αβεβαιότητας και 

αγωνίας για τις οικογένειες (Mitchell & Holdt, 2014).  Στη μελέτη των Finnegan και 

συν. (2014), μερικοί γονείς δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τη διαγνωστική 

διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι ήταν δύσκολο να ακούσουν τις προφορικές 

ανακοινώσεις των επαγγελματιών σχετικά με τη διάγνωση, και εξέφρασαν την 

ανησυχία τους ότι μπορεί να έχουν «χάσει» κάποιες πληροφορίες (Finnegan, Trimble, 

& Egan, 2014). Ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με τη διαγνωστική διαδικασία φάνηκαν και 

οι γονείς στο Χονγκ – Κονγκ. Καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι αφηγήσεις 

των γονιών συνδεόταν με το αίσθημα αβεβαιότητας που σχετιζόταν με τη σχέση γονέα 

και επαγγελματία, με την αξιολόγηση και τη διάγνωση της ΔΑΦ και με το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης για τα παιδιά στο φάσμα. Για τους γονείς, η διαδικασία 

αξιολόγησης της ΔΑΦ σημαδεύτηκε από μια σειρά εμποδίων, τα οποία επιδεινώθηκαν 

περαιτέρω από την ανάπτυξη μιας κακής σχέσης ανάμεσα στον γονέα και τον 

επαγγελματία υγείας και από την έλλειψη ενός υποστηρικτικού πλαισίου (Ho et al., 

2014).  Στη συνέχεια, οι Chiu και συν. (2014), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γονείς 

θα προτιμούσαν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τους πόρους, την ανατροφή 

των παιδιών τους και τις παρεμβάσεις. Εν ολίγοις, η ανεπαρκής παροχή πληροφοριών 

και υποστήριξης και η κακές διαπροσωπικές δεξιότητες των επαγγελματιών φάνηκαν 

να σχετίζονται με τη δυσαρέσκεια των γονέων κατά τη διαδικασία αποκάλυψης της 

διάγνωσης. 
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Έχει τονιστεί πολλές φορές στην βιβλιογραφία η θεμελιώδης σημασία μιας θετικής 

σχέσης ανάμεσα σε γονέα και επαγγελματία. Η ποιότητα της σχέσης γονέα-

επαγγελματία μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα της διάγνωσης 

για το παιδί και την οικογένειά του, και εάν την επηρεάσει αρνητικά, μπορεί να 

αποτελέσει εμπόδιο για την απόκτηση έγκαιρης και κατάλληλης υποστήριξης (Ho et 

al., 2014).  

 

2.1.1 Η επίδραση της διάγνωσης στα συναισθήματα των γονέων 

 

Η στιγμή της λήψης της διάγνωση ΔΑΦ για τους γονείς είναι ιδιαίτερα φορτισμένη 

συναισθηματικά. Ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις που σχετίζονται με τη διάγνωση (Cridland, Jones, Magee, & Caputi, 2014, 

Fernańdez-Alcántara et al., 2016, Nissenbaum, Tollefson, & Reese, 2002). Οι Avdi, 

Griffin, & Brough (2000), ανέφεραν ότι μια διάγνωση ΔΑΦ βοηθά τους γονείς στην 

κατανόηση των παιδιών τους και  παρουσιάζεται τόσο ως ανακουφιστική όσο και ως 

τρομερά οδυνηρή . Η διάγνωση της ΔΑΦ μπορεί να είναι πολύ θετική και διαφωτιστική 

για τους γονείς. Κάποιοι ανέφεραν αίσθημα ανακούφισης κατά τη λήψη της διάγνωσης, 

καθώς παρείχε μια εξήγηση για τις «απροσδόκητες συμπεριφορές» του παιδιού τους 

(Abbott, Bernard, & Forge, 2013). Αρκετές μελέτες ανέφεραν ότι μια διάγνωση ΔΑΦ 

δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να επικοινωνούν και  να εξηγούν εμπεριστατωμένα 

την συμπεριφορά του  παιδιού τους σε άλλους (Avdi et al., 2000, Nissenbaum et al., 

2002, Ruiz Calzada, Pistrang, & Mandy, 2012). Επίσης, τους οδηγεί πιο γρήγορα στην 

«αποδοχή του παιδιού τους», με αποτέλεσμα την ευκολότερη προσαρμογή στη νέα 

οικογενειακή τους ζωή και την διευκόλυνσή τους στην αναζήτηση και τη λήψη 

βοήθειας.  

 

Άλλες έρευνες έχουν προσδιορίσει ότι πολλοί γονείς αναφέρουν ότι βιώνουν αρνητικές 

επιπτώσεις από τη λήψη της διάγνωση ΔΑΦ για το παιδί τους,  αναδεικνύοντας την 

ψυχική καταπόνηση των γονέων παιδιών με ΔΑΦ, η οποία συνήθως συνοδεύεται και 

από σωματική (Gatzoyia et al., 2014, Giovagnoli et al., 2015, Karp & Kuo, 2015). 

Γονικά αισθήματα δυσπιστίας, αγωνίας, ενοχής, άγχους, ή θλίψης είναι συχνά κατά τη 

διάρκεια της διάγνωσης αλλά και των επομένων μηνών. Ένα σημαντικό μέρος αυτής 

της συναισθηματικής ανταπόκρισης συνδέεται με τα συναισθήματα της απώλειας ή της 
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θλίψης (Fernańdez-Alcántara et al., 2016).  Μερικοί γονείς αναφέρουν ότι βιώνουν 

αρνητικά συναισθήματα, (π.χ. έκπληξη, ανικανότητα, κλάμα, καταστροφή, δυσπιστία, 

θυμό, στεναχώρια) τα οποία συνδέονται με την θλίψη και την απώλεια (Altiere & von 

Kluge, 2009, Ludlow, Skelly, & Rohleder, 2012, Lutz, Patterson, & Klein, 2012). 

Άλλοι γονείς έχουν αναφέρει την ανάγκη να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

με τη διάγνωση και τη διαταραχή και ακόμη να αμφισβητήσουν τη διαγνωστική 

ικανότητα του επαγγελματία (Nissenbaum et al., 2002). Επίσης, οι γονείς ανησυχούν 

για το πώς θα εξηγήσουν αργότερα τη διάγνωση στο ίδιο το παιδί τους (Mansell & 

Morris, 2004).  

 

Κάποιοι γονείς με την λήψη της διάγνωσης αναζητούν τα αίτια της ΔΑΦ. Συχνά 

επιρρίπτουν ευθύνες στους ίδιους τους εαυτούς. Οι  μητέρες συχνά εκφράζουν τον 

προβληματισμό τους σχετικά με τους προ και περι-γεννητικούς παράγοντες (DePape 

& Lindsay, 2015). Επιπλέον, πολιτιστικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μερικές φορές 

επηρεάζουν την αιτιολογία. Ένας γονέας είπε, «νομίζω ότι μου το παιδί είναι θύμα μιας 

μαύρης μαγείας» (DePape & Lindsay, 2015). Μερικοί γονείς περιέγραψαν τη ΔΑΦ ως 

«δια βίου ποινή» ή «θανατική καταδίκη» (Nissenbaum et al., 2002) και αρκετοί 

ανέφεραν ότι ένιωσαν έντονη θλίψη, άγχος και δυσφορία όπως στην αναγγελία ενός 

θανάτου (Finnegan et al., 2014, Mansell & Morris, 2004, Nissenbaum et al., 2002).  

 

Η εγγενής ασάφεια της ΔΑΦ, που σχετίζεται με την έλλειψη γνώσης γύρω από την 

αιτιολογία, τα συμπτώματα, τη θεραπεία και την έκβαση υποδηλώνουν ότι οι γονείς 

των οποίων τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ βιώνουν μια εμπειρία με 

αντικρουόμενες πραγματικότητες και συναισθήματα (O’Brien, 2007). Προηγούμενες 

έρευνες παρουσιάζουν την έννοια της «διφορούμενης απώλειας»,  η οποία προκύπτει 

από την ασυμφωνία σωματικής και ψυχολογικής-συναισθηματικής παρουσίας ή 

απουσίας, για να εξηγήσουν τη δυναμική των οικογενειών αυτών (Boss, 2004). O O’ 

Brien, (2007) τονίζει ότι είναι πιθανό η διάγνωση της ΔΑΦ να βιώνεται ως 

«διφορούμενη απώλεια» από τους γονείς και σχετίζει την έννοια αυτή με διάφορους 

παράγοντες όπως οι αβέβαιες διαγνώσεις και προγνώσεις, η μεταβολή της καθημερινής 

λειτουργίας, η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια, η εκδήλωση 

κάποιων συμπτωμάτων αλλά όχι άλλων και η δυσκολία αυτών των παιδιών να 

αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Αυτή η προσέγγιση βοηθά 
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στην κατανόηση της ποικιλίας των διαφορετικών συναισθημάτων που βιώνουν οι 

γονείς ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια μετά τη διάγνωση που περιλαμβάνουν 

συναισθήματα αμφιθυμίας και αντιφατικές συναισθηματικές εμπειρίες στη συνέχεια 

(Fernańdez-Alcántara et al., 2016). Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της έννοιας 

της διφορούμενης απώλειας και της χρόνιας θλίψης η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για 

να περιγράψει τα συναισθήματα της απώλειας στους γονείς των παιδιών με άλλα 

χρόνια προβλήματα υγείας, όπως η παιδική εγκεφαλική παράλυση. Ωστόσο, αν και 

αυτό το είδος του εννοιολογικού πλαισίου μπορεί να είναι χρήσιμο για να εξηγήσει το 

σύνολο των συναισθημάτων και των  καταστάσεων που σχετίζονται με θλίψη, μπορεί 

να παρέχει μια υπερβολικά περιοριστική άποψη για την εμπειρία της απώλειας σε 

αυτούς τους γονείς (Fernańdez-Alcántara et al., 2016). Έτσι, μια πρόσφατη μελέτη για 

γονείς των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση διαπίστωσε ότι η έντονη θλίψη ή η θλίψη 

που σχετίζεται με την απώλεια είχε σχέση με το τέλος των προσδοκιών των  γονέων 

για το «ιδανικό» παιδί τους (Fernández-Alcántara et al., 2016).  

 

Ωστόσο στην περίπτωση παιδιών με ΔΑΦ τα συναισθήματα της απώλειας  δεν 

σχετίζονται με  την απώλεια του ιδανικού παιδιού, αλλά με την απώλεια του 

πραγματικού παιδιού με το οποίο είχαν ζήσει οι γονείς για μερικά χρόνια (Fernańdez-

Alcántara et al., 2016). Οι Fernańdez-Alcántara και συν. (2016) εισάγουν για πρώτη 

φορά την έννοια της «απροσδόκητης απώλειας» για να περιγράψουν στα 

αποτελέσματα της ποιοτικής τους μελέτης τη συναισθηματική κατάσταση των γονέων 

κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Ανέφεραν ότι η διάγνωση της ΔΑΦ έγινε αντιληπτή με 

την ίδια ένταση όπως ο θάνατος και σήμαινε την απροσδόκητη απώλεια του "υγιούς" 

παιδιού με το οποίο είχαν ζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κατάσταση η οποία 

πυροδότησε μια σειρά από συναισθήματα που συνδέονται με την άρνηση, τη θλίψη, το 

άγχος, το θυμό, και τέλος, την αποδοχή. Τα συναισθήματα αυτά παραπέμπουν στα 

πέντε στάδια του πένθους που εμπεριέχονται στο μοντέλο της ψυχιάτρου Elisabeth 

Kübler-Ross (Parkes, 2013). Υπάρχει ένα σύνολο μοντέλων, τα οποία θεωρούν ότι η 

προσαρμογή των γονέων συντελείται μέσα από αυτά τα στάδια (Fernańdez-Alcántara 

et al., 2016).  Σύμφωνα με τους Mitchell και Holdt, (2014), οι γονείς των παιδιών με 

ΔΑΦ περνούν μέσα από αυτά τα στάδια με διαφορετικό ρυθμό και ένταση.  
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Η επίλυση αυτών των συναισθημάτων της απώλειας συνδέθηκε με τη δημιουργία μιας 

διαφορετικής σχέσης με το παιδί τους, με βάση την πραγματική κατάσταση και όχι 

εξωπραγματικές προσδοκίες. Εντοπίστηκαν ωστόσο, στους γονείς παιδιών με ΔΑΦ 

διαφορετικά συναισθηματικά εμπόδια, όπως η σύγκριση του παιδιού τους με άλλα 

παιδιά και οι ελπίδες για μια συνολική θεραπεία της ΔΑΦ (Fernańdez-Alcántara et al., 

2016). Η θλίψη που σχετίζεται με την απώλεια έχει περιγραφεί ως ο κύριος λόγος για 

να συμβουλευτούν οι μητέρες των παιδιών με ΔΑΦ έναν ψυχολόγο (Fernańdez-

Alcántara et al., 2016) και διάφοροι συγγραφείς έχουν περιγράψει μια υψηλή 

συχνότητα κλινικής κατάθλιψης σε αυτές τις μητέρες (Fernańdez-Alcántara et al., 

2016, Gatzoyia et al., 2014, Karp & Kuo, 2015). Σύμφωνα με τα παρόντα ευρήματα, η 

στιγμή της απώλειας μπορεί να θεωρηθεί ως βασική κρίση που απειλεί τις εσωτερικές 

δυνατότητες των γονέων (Fernańdez-Alcántara et al., 2016). Σε αντίθεση με 

διφορούμενη απώλεια, οι γονείς μπορούν να προσδιορίσουν με σαφήνεια τι έχουν 

χάσει και αυτό βοηθά στην ενσωμάτωση των συναισθημάτων της θλίψης στη δυναμική 

της οικογένειας του παιδιού με ΔΑΦ (Cridland et al., 2014). 

 

2.2 H  ποιότητα ζωής των γονέων παιδιών με ΔΑΦ 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1997) ορίζει την ποιότητα ζωής ως την προσωπική 

αποτίμηση του ατόμου για τη θέση του στη ζωή μέσα στο πλαίσιο των πολιτισμικών 

και αξιακών πεποιθήσεων σύμφωνα με τις οποίες ζει και συνδέεται με τους στόχους, 

τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τα κριτήρια ζωής (Ζήση & Μαυροπούλου, 2013). 

Είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τη σωματική και ψυχική υγεία, το επίπεδο 

αυτονομίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τις προσωπικές πεποιθήσεις και τις σχέσεις με 

σημαντικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (Ζήση & Μαυροπούλου, 2013).   

 

Οι σύγχρονες μελέτες έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους κυρίως στην αποτίμηση 

της ποιότητας ζωής των γονέων με τουλάχιστον ένα παιδί με ΔΑΦ, αναγνωρίζοντας τη 

σημασία της πρόσβασης σε πόρους και της υποκειμενικής εμπειρίας (Ζήση & 

Μαυροπούλου, 2013). Πολυάριθμες μελέτες λοιπόν, δείχνουν τα αυξημένα επίπεδα του 

άγχους των γονέων παιδιών με ΔΑΦ, τόσο σε σύγκριση με γονείς τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών, όσο και σε σύγκριση με γονείς παιδιών με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, αλλά και σύνδρομο Down (Bonis, 2016, Eikeseth, Klintwall, Hayward, 
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& Gale, 2015, Kissel & Nelson, 2016, Luque Salas, Yáñez Rodríguez, Tabernero 

Urbieta, & Cuadrado, 2017). Οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ φαίνονται περισσότερο 

επιβαρυμένοι ως προς τη γενικότερη ποιότητα ζωής τους συγκριτικά με γονείς παιδιών 

με τυπική ανάπτυξη αλλά και σε σύγκριση με γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία και 

εγκεφαλική παράλυση (Eapen, 2016, Luque Salas et al., 2017).  

 

Συγκεκριμένα, οι μητέρες των παιδιών με ΔΑΦ βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 

δυσφορίας και χαμηλότερη ποιότητα ζωής από ό, τι οι μητέρες των παιδιών με νοητική 

αναπηρία χωρίς ΔΑΦ και παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που συνήθως λειτουργούν 

ως ομάδες ελέγχου (Eapen, 2016). Οι μελέτες αυτές επιβεβαιώνουν τα ευρήματα 

παλαιότερων μελετών που υποστηρίζουν οι μητέρες παιδιών με ΔΑΦ βιώνουν συχνά 

υψηλότερα επίπεδα στρες, θυμού, κατάθλιψης και αρνητικότερης διάθεσης στην 

καθημερινή τους ζωή σε σχέση με μητέρες παιδιών με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές 

ή εγκεφαλική παράλυση  ή χρόνιες ασθένειες ή χωρίς αναπηρίες (Ζήση & 

Μαυροπούλου, 2013). Σε μια μετα-ανάλυση 18 συγκριτικών ερευνών από το 1998 έως 

το 2003, βρέθηκε ότι οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα 

εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως αγχώδης διαταραχές και κατάθλιψη, 

συγκριτικά με τους γονείς παιδιών χωρίς αναπηρία (Singer, 2006).  

 

Οι Honey, Hastings, & McConachie (2005) αναφέρουν πως οι γονείς των παιδιών με 

ΔΑΦ  παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα άγχους κυρίως όταν το παιδί με ΔΑΦ ξεκινά 

την ένταξή του στη σχολική κοινότητα. Οι Davis και Carter (2008) αξιολόγησαν 

μητέρες και πατέρες 54 παιδιών με ΔΑΦ και παρατήρησαν οτι το 33% των μητέρων 

και το 17% των πατέρων ήταν στην κλινική κλίμακα για κατάθλιψη, το 6% και των 

δύο ομάδων εμφάνιζαν κλινικά συμπτώματα άγχους. Μέσα σ’ αυτό το δείγμα υπήρχαν 

μητέρες χωρίς σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Οι Benson και Karlof, 

(2009) στη διαχρονική τους μελέτη 90 μητέρων παιδιών με ΔΑΦ τεκμηρίωσαν τη 

σημαντική επίδραση του πολλαπλασιαστικού στρες στη γονεϊκή κατάθλιψη. 

Γενικότερα, το επίπεδο της ικανοποίησης από τη ζωή των γονέων παιδιών με ΔΑΦ 

συχνά απειλείται σοβαρά, ιδιαίτερα για τις μητέρες (Luque Salas et al., 2017).  

 

Μέσα από μελέτες που εξετάζουν διαφυλικές διαφορές ως προς την ψυχική υγεία 

γονέων παιδιών με ΔΑΦ, φαίνεται πως οι μητέρες βιώνουν εντονότερο άγχος και 
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εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με τους πατέρες. Αυτό 

προκύπτει από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μητέρων σε καθήκοντα φροντίδας 

(Luque Salas et al., 2017). Επίσης, έχει σημειωθεί ότι  οι μονογονείς μητέρες των 

παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσφορία από εκείνες που ζουν μ’ ένα 

σύντροφο (Olsson & Hwang, 2002). Εμπειρικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η ψυχική 

καταπόνηση των μητέρων,  συνδέεται με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ΔΑΦ 

(Benson & Karlof, 2009), τα έντονα προβλήματα συμπεριφοράς (Montgomery, 2015) 

και το χαμηλό γνωστικό και προσαρμοστικό επίπεδο των παιδιών με ΔΑΦ (Settle, 

2016). 

 

Η μελέτη των McStay, Trembath, και Dissanayake, (2014) βρήκε ότι υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στο αυξημένο γονεϊκό άγχος και στα συμπτώματα 

υπερκινητικότητας του παιδιού, ενώ οι Davis και Carter (2008) επισημαίνουν ότι η 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη και τα ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες και στις 

δεξιότητες αλληλεπίδρασης αποτελούν ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για αυξημένο 

γονεϊκό άγχος σε μητέρες και πατέρες με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού.  Στην έρευνα των Giovagnoli και συν. (2015) επιβεβαιώθηκε επίσης, ότι οι 

γονείς των παιδιών με ΔΑΦ βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και παρουσιάζουν 

περισσότερα συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς από τους 

γονείς των τυπικών αναπτυσσόμενων παιδιών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα 

συναισθηματικά προβλήματα αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες του 

γονικού στρες το οποία σχετίζεται με τη δυσλειτουργική σχέση γονέα –  παιδιού η 

οποία συνδέεται με την καθημερινή διαβίωση, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις 

γνωστικές ικανότητες του παιδιού με ΔΑΦ (Giovagnoli et al., 2015). Ωστόσο είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε πώς η γονική προσωπικότητα συμβάλλει στη γονική 

δυσφορία (Ζήση & Μαυροπούλου, 2013). Τα αποτελέσματα της έρευνας των Yamada 

και συν., (2007) φανέρωσαν ότι οι μητέρες των παιδιών με ΔΑΦ είχαν σημαντικά 

μικρότερο σκορ στην ψυχική υγεία, στη φυσική δραστηριότητα, στην κοινωνική 

λειτουργικότητα, στην ζωτικότητα και στη συναισθηματική υγεία σε σχέση με τις 

μητέρες των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών ενώ οι πατέρες των παιδιών αυτών δεν 

είχαν σημαντικά μικρότερα σκορ σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.  
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Γενικότερα, οι μητέρες φάνηκε να έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής στους ψυχολογικούς 

τομείς σε σχέση με τις γυναίκες του γενικού πληθυσμού, το οποίο σχετίζεται σημαντικά 

με την προσωπικότητά τους και με τη συζυγική τους σχέση (Ζήση & Μαυροπούλου, 

2013).  Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων στην κατανόηση του αντίκτυπου της 

ΔΑΦ  στην ψυχική τους υγεία. 

 

Οι ψυχικές επιπτώσεις στην υγεία των γονέων παιδιών με ΔΑΦ δεν περιορίζονται στην 

κατάθλιψη και στο άγχος. Σε μια μεγάλη μελέτη των Gau και συν., (2012) φάνηκε ότι, 

σε σύγκριση με τους γονείς των παιδιών χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές, οι γονείς των 

παιδιών με ΔΑΦ στην Ταϊβάν είχαν αυξημένες εμμονές και καταναγκασμούς, 

ευερεθιστότητα, εχθρότητα, σχιζοειδή χαρακτηριστικά, παράνοια και σχιζοφρένεια. 

Αν και ήταν αποτελέσματα συσχέτισης και δεν έχουν αναπαραχθεί παγκοσμίως, 

τονίζουν τις ανησυχίες σχετικά με τη συνολική κατάσταση της ψυχικής υγείας των 

γονέων παιδιών με ΔΑΦ.  

 

Η ψυχική υγεία κυρίως των μητέρων παιδιών με ΔΑΦ, όπως φαίνεται από τις 

παραπάνω έρευνες, είναι σε γενικές γραμμές επιβαρυμένη. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί 

ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. κοινωνική θέση, ύψος εισοδήματος, λήψη 

επιδομάτων, είδος κατοικίας και περιοχή) όπως και ενδοπροσωπικοί (πχ. αίσθηση 

προσωπικής επάρκειας, θετική οπτική) που διαφοροποιούν την εμπειρία της ανατροφής 

και τα επακόλουθα της (Ζήση & Μαυροπούλου, 2013).  Συγκεκριμένα, στην έρευνα 

των Nachshen και Minnes, (2005) βρέθηκε ότι οι μητέρες παιδιών σχολικής ηλικίας με 

ΔΑΦ που προέρχονταν από την ανώτερη μεσαία κοινωνική τάξη και με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, είχαν καλύτερη πρόσβαση σε πόρους κοινωνικής υποστήριξης 

κάτι που συνέβαλε θετικά στην ψυχική υγεία και την οικογενειακή λειτουργικότητα. 

Επιπρόσθετα, μεταγενέστερη έρευνα έδειξε ότι οι γονείς που λόγω της κοινωνικο-

οικονομικής τους θέσης είχαν πρόσβαση σε περισσότερους πόρους στήριξης, είχαν και 

περισσότερες ευκαιρίες για ανακούφιση από την κοπιαστική φροντίδα των παιδιών 

(Lee et al., 2009). Μελέτη που αφορούσε 1.142 μητέρες παιδιών με ΔΑΦ από αγροτικές 

περιοχές των Η.Π.Α., έδειξε ότι η κοινωνικά μειονεκτική θέση μπορεί να έχει έμμεση 

επίδραση στη συμπεριφορά των μητέρων όπως και στην ψυχική τους υγεία (Newland, 

Crnic, Cox, Mills-Koonce, & Family Life Project Key Investigators, 2013). Επίσης, 
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μεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των μητέρων είναι η 

ηλικία της μητέρας και η ηλικία του παιδιού. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η 

ηλικία της μητέρας και όσο μικρότερη η ηλικία του παιδιού, τόσο εντονότερο είναι το 

άγχος που βιώνει (Ζήση & Μαυροπούλου, 2013).   

 

Όσον αφορά τη σωματική υγεία των γονέων παιδιών με ΔΑΦ, οι γονείς ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα κόπωσης και μεγαλύτερη φυσική βλάβη της υγείας τους από ό, τι 

οι γονείς των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και των παιδιών με νοητική αναπηρία 

(Ζήση & Μαυροπούλου, 2013). Σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν Σουηδοί γονείς 

παιδιών σχολικής ηλικίας με ΔΑΦ βρέθηκε ότι κυρίως οι μητέρες είχαν χειρότερη 

σωματική υγεία σε σχέση με τους γονείς τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών γεγονός το 

οποίο συνδέθηκε με την υπερδραστηριότητα και με τα προβλήματα επικοινωνίας με τα 

παιδιά τους (Ζήση & Μαυροπούλου, 2013). Η έρευνα των Giallo, Wood, Jellett και 

Porter, (2013) έδειξε ότι οι μητέρες των παιδιών με ΔΑΦ ανέφεραν σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα κόπωσης σε σύγκριση με τις μητέρες των τυπικά αναπτυσσόμενων 

παιδιών. Οι παράγοντες που βρέθηκε να σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα της κόπωσης 

ήταν η κακή ποιότητα του ύπνου της μητέρας, η μεγάλη ανάγκη για κοινωνική στήριξη 

και η κακή ποιότητα της φυσικής δραστηριότητας. Η κόπωση επίσης συνδέθηκε 

σημαντικά και με άλλες πτυχές της ευημερίας συμπεριλαμβανομένου του άγχους, της 

κατάθλιψης και της γονικής αυτό-αποτελεσματικότητας. Στην έρευνα της Meltzer, 

(2008) αξιολογήθηκε η ποιότητα του ύπνου σε γονείς παιδιών με ΔΑΦ και από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ είχαν κακή ποιότητα ύπνου 

σε σχέση με τους γονείς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον είχαν διαφορετικά 

μοτίβα ύπνου με νωρίτερα ξυπνήματα και μικρότερης συνολικής διάρκειας ύπνου. 

 

 Οι διαφορές των φύλων και πάλι προκύπτουν στον τομέα της σωματικής υγείας, με τις 

μητέρες παιδιών με ΔΑΦ να αναφέρουν χειρότερη σωματική υγεία (σε συνδυασμό με 

τη μειωμένη ψυχολογική ευεξία) από ό, τι οι πατέρες (Ζήση & Μαυροπούλου, 2013).   

Αν λάβουμε υπόψη τους πολυάριθμους παράγοντες κινδύνου αυτών των οικογενειών 

(επίπεδα υπερφόρτωσης, ευάλωτες σε συναισθηματικές διαταραχές, άγχος, δυσφορία, 

η κατάθλιψη, κακή ψυχική και σωματική υγεία), τότε η ανάπτυξη μια ισχυρής 

αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας μπορεί να τους προστατεύει από τις απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος (Luque Salas et al., 2017).  
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2.3 Η επίδραση των συμπτωμάτων της ΔΑΦ στην οικογενειακή ποιότητα ζωής 

 

Όταν ένα παιδί γεννιέται, η οικογενειακή δυναμική αλλάζει. Για παράδειγμα, τα 

χρονοδιαγράμματα, οι συνήθειες του ύπνου και η κοινωνική ζωή των γονέων γίνονται 

δραματικά διαφορετικά. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές αναμένονται και οδηγούν τους 

γονείς στην ανάληψη του γονικού τους ρόλου. Όταν όμως οι γονείς έρθουν αντιμέτωποι 

με μια αναπτυξιακή καθυστέρηση καλούνται να αναδιαμορφώσουν τη ζωή τους ξανά. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των οικογενειακών συστημάτων, οι οικογένειες είναι στοχο-

κατευθυνόμενα, αυτό-διορθονώμενα, δυναμικά, αλληλοσυνδεόμενα συστήματα, τα 

οποία επηρεάζουν και επηρεάζονται από το περιβάλλον τους και τα έμφυτα 

χαρακτηριστικά τους (Samuel, Rillotta, & Brown, 2012). Συνεπώς, κάθε μέλος 

συνδέεται με το άλλο και με το περιβάλλον του, ότι επηρεάζει ένα μέλος επηρεάζει και 

ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα. Αρκετές φορές η ύπαρξη ενός παιδιού με 

αναπηρία είναι πρόκληση για κάθε μέλος και ως αποτέλεσμα συχνά οι οικογένειες δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά (Samuel, Rillotta & Brown, 2012).  

 

Για τις οικογένειες παιδιών με ΔΑΦ, πολλά από τα χαρακτηριστικά του παιδιού 

συμβάλλουν στην οικογενειακή ποιότητα ζωής.  Γενικά, πρόκειται για ένα νέο πεδίο 

έρευνας, το οποίο τυγχάνει προσοχής μόλις εδώ και λίγα χρόνια. Η πιο σημαντική 

διαφορά μεταξύ της ατομικής και οικογενειακής ποιότητας ζωής είναι ότι η πρώτη 

εστιάζει μόνο στο τι συμβαίνει με το άτομο ενώ η δεύτερη στο πώς αυτό που συμβαίνει 

στο άτομο επιδρά στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και στο τι χρειάζεται το καθένα 

για να έχει μια καλή ζωή (Gomez & Gomez, 2013, Wang et al., 2004). Η οικογενειακή 

ποιότητα ζωής δεν είναι μια στατική έννοια αλλά αντίθετα «ρέει» κατά τη διάρκεια 

ανατροφής ενός παιδιού με αναπηρία (Settle, 2016). Από τη σκοπιά συστημάτων, κάθε 

μέλος της οικογένειας συμβάλλει στη συνολική λειτουργία της οικογένειας. Η ΔΑΦ 

επηρεάζει ένα άτομο, αλλά επίσης επηρεάζει όλη την οικογένεια. Αν και μικρή έρευνα 

ασχολήθηκε με το ρόλο της συμπεριφοράς του παιδιού στην οικογενειακή ποιότητα 

ζωής, η σοβαρότητα των συμπτωμάτων που παρουσιάζει εξατομικευμένα κάθε άτομο 

πιθανό να συμβάλει στην οικογενειακή ποιότητα ζωής μέσω του ατόμου με ΔΑΦ 

(Settle, 2016).  

 

Η βαρύτητα των συμπτωμάτων στην κοινωνική επαφή, στην επικοινωνία και στις 

στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές μπορεί να είναι μια πρόκληση για 
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την ποιότητα ζωής του παιδιού, καθώς και για τις πτυχές της οικογενειακής ποιότητας 

ζωής (Settle, 2016). Η αδυναμία ενός παιδιού με ΔΑΦ να χρησιμοποιήσει τη «θεωρία 

του νου» (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985) και να διατηρήσει σχέσεις (APA, 2013) 

επηρεάζει τις φιλίες του, και, ως εκ τούτου την καθημερινή του λειτουργία. Ο Settle, 

(2016), διαπίστωσε ότι οι γονείς τοποθετούν σε πολύ υψηλή προτεραιότητα τις φιλίες 

στη ζωή των παιδιών τους. Οι Overton και Rausch (2002) σημείωσαν ότι οι μητέρες 

των παιδιών με ΔΑΦ ήθελαν τα παιδιά τους  να έχουν μια αληθινή φιλία, έτσι ώστε να 

ξέρουν πώς να αναγνωρίζουν έναν πραγματικό φίλο από κάποιον άλλον που θα 

προσπαθήσει να τους εκμεταλλευτεί. Έτσι, ένα παιδί που στερείται κοινωνικής 

αμοιβαιότητας επηρεάζει την οικογενειακή του ποιότητα ζωής προσθέτοντας ένα 

επιπλέον άγχος στους γονείς, όπως αυτό των ανησυχιών για τη δημιουργία φίλων 

(Settle, 2016). Ωστόσο η κοινωνική αμοιβαιότητα δεν μπορεί να επηρεάσει μόνο τις 

φιλίες, αλλά είναι επίσης πιθανό να επηρεάσει και τις οικογενειακές σχέσεις και τις 

οικογενειακές δραστηριότητες (Settle, 2016). Οι Ijzendoorn και συν., (2007) 

σημείωσαν ότι τα κοινωνικά ελλείμματα που διαπιστώθηκαν σε παιδιά με ΔΑΦ θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τους γονείς και την οικογενειακή ποιότητα ζωής εξαιτίας 

της έλλειψης κοινωνικής αμοιβαιότητας που μπορεί να αλλάξει τις σχέσεις 

προσκόλλησης.  

 

Η επικοινώνηση των αναγκών και των επιθυμιών επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν 

επιλογές σχετικά με τη ζωή τους και θεωρείται μια σημαντική πτυχή της ποιότητας 

ζωής (Settle, 2016). Επιπλέον, όσο βελτιώνεται η ικανότητα του παιδιού να 

επικοινωνεί,  η πιθανότητα να εκδηλώσει συμπεριφορές εξωτερίκευσης (π.χ., το 

χτύπημα, ουρλιαχτό, ή αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές), μειώνεται (Settle, 2016). 

Αξιοποιώντας προφορικές, γραπτές ή συμβολικές μεθόδους επικοινωνίας, αντί για 

συμπεριφορές εξωτερίκευσης, βελτιώνεται η  ποιότητα ζωής ενός παιδιού, καθώς του 

επιτρέπει να επικοινωνεί με τρόπους που είναι πολιτισμικά αποδεκτοί και κατανοητοί 

(και όχι επιβλαβής για τον εαυτό του παιδιού) (Settle, 2016).  

 

Σε μια μελέτη, τα αδέλφια αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να ανεχτούν μια επιθετική, 

απρόβλεπτη, και ενοχλητική συμπεριφορά των αδερφών τους (Dumke, 2015). Η 

συνεχής αναστάτωση της καθημερινή τους ζωής είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς 

(όπως η απρόκλητη σωματική ή λεκτική επιθετική συμπεριφορά) του παιδιού με ΔΑΦ 
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(Dumke, 2015). Τα αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ έχουν την τάση να αισθάνονται τα υψηλή 

ευθύνη και υποχρέωση να συμβάλλουν και να βοηθήσουν την οικογένεια στο σύνολό 

της για να αντισταθμίσουν τις προκλήσεις που έχει ένα παιδί με ΔΑΦ (Dumke, 2015). 

 

Όσον αφορά την επίδραση των στερεοτυπικών συμπεριφορών στην ποιότητα ζωής, οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι εξαιτίας αυτών των συμπεριφορών τα άτομα με ΔΑΦ και 

οι οικογένειές τους έρχονται αντιμέτωποι με το στίγμα δηλαδή με τις αρνητικές στάσεις 

και πεποιθήσεις που έχουν οι άνθρωποι απέναντι στα άτομα με ΔΑΦ (Settle, 2016).  

Ένας σημαντικός παράγοντας άγχους για τους γονείς του παιδιού με ΔΑΦ είναι η 

κοινότητα. Επειδή τα άτομα έξω στην κοινότητα δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν 

και να είναι ευαισθητοποιημένα στις συμπεριφορές που μπορεί να προκύψουν, οι 

γονείς διστάζουν να επισκεφτούν με  τα παιδιά τους  φίλους ή  σπίτια συγγενών  και 

αισθάνονται αδύναμοι να κοινωνικοποιηθούν. Εξαιτίας αυτού, οι γονείς βιώνουν συχνά 

το αίσθημα της απομόνωσης από τους φίλους τους, τα συγγενικά τους πρόσωπα και 

την κοινότητα γενικότερα (Settle, 2016). 

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις των 

διακρίσεων που βιώνουν άτομα με ΔΑΦ και οι οικογένειες τους. O βαθμός στον οποίο 

οι γονείς και τα αδέρφια του παιδιού με ΔΑΦ βιώνουν στιγματισμό εξαρτάται κυρίως 

από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ΔΑΦ που έρχεται σε αντίθεση με την 

αστιγμάτιστη εμφάνιση του παιδιού με ΔΑΦ. Η αντίθεση αυτή, σε συνδυασμό με την 

άγνοια που συνοδεύει τη συγκεκριμένη διαταραχή είναι δυνατόν να συμβάλουν στον 

στιγματισμό των γονέων και των άλλων μελών της οικογένειας  (Γενά & Μπαλαμώτης, 

2013).  

 

Επιπλέον, η ακαμψία της σκέψης των παιδιών με ΔΑΦ που συμπεριλαμβάνει και την 

αντίδραση στην αλλαγή μπορεί να θέσει εμπόδια στην οικογενειακή ποιότητα ζωής 

(Settle, 2016). Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια αποφασίσει να βγει έξω για δείπνο, 

η επιμονή του παιδιού στην ομοιότητα  μπορεί να εμποδίσει την οικογένεια από την 

επίτευξη του στόχου της (π.χ. οικογενειακό δείπνο). Επιπλέον, μπορεί να εμποδίσει την 

οικογένεια από αυθόρμητες αλλαγές σχεδίων και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμη και 

όταν είναι  επιθυμία της πλειοψηφίας των μελών της οικογένειας (Settle, 2016). Οι   

Leekam, Prior, και Uljarevic (2011) περιγράφουν αυτή την έλλειψη «κοινωνικής 
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προσαρμογής» ως παράγοντα που  μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συνολική 

οικογενειακή ποιότητα ζωής παραβλέποντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων. 

Η ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ μοιάζει με την ίδια τη διαταραχή, είναι πολύπλευρη 

και διεισδυτική. Περίπου το 85% των ατόμων με ΔΑΦ παρουσιάζουν περιορισμένες 

γνωστικές ή / και προσαρμοστικές δεξιότητες  που τους  περιορίζουν την ικανότητά 

τους να ζουν ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται κάποιο φροντιστή  για όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους (Karst & Van Hecke, 2012). Στη μελέτη των Seltzer, 

Greenberg, Floyd, Pettee, και Hong (2001) αναφέρεται  ότι πάνω από το 50% των 

γονέων παιδιών με ΔΑΦ, ηλικίας 50 ετών και άνω εξακολουθούν να ζουν με το παιδί 

τους, σε σύγκριση με το 17% των γονέων των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. 

Επίσης, τα αδέλφια, ειδικά οι αδελφές παιδιών με ΔΑΦ , συχνά αναλαμβάνουν ένα 

ρόλο φροντιστή καθώς και ένα ρόλο συνηγόρου για το παιδί με ΔΑΦ (Dumke, 2015).  

 

Ιδιαίτερη ανησυχία στους γονείς δημιουργεί η μελλοντική ευημερία του παιδιού τους. 

Για να αντιμετωπίσουν τον φόβο τους τις περισσότερες φορές οι γονείς σχεδιάζουν το 

μέλλον των παιδιών τους και ψάχνουν τρόπους για να τους παρέχουν κατάλληλη 

φροντίδα. Ωστόσο, η μελλοντική φροντίδα προσθέτει επιπλέον άγχος στους γονείς, 

κυρίως όταν δεν υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας ικανά να αναλάβουν την 

ανατροφή του παιδιού με ΔΑΦ, όταν οι γονείς δεν θα είναι πλέον σε θέση να το κάνουν 

(Settle, 2016).  Τα τυπικά αναπτυσσόμενα αδέλφια αναφέρουν συχνά το φόβο και την 

ανησυχία τους για το μέλλον της οικογένειάς τους που ζει με τη ΔΑΦ και θεωρούν 

υποχρεωμένοι να φροντίσουν τα αδέρφια τους στο μέλλον (Dumke, 2015). Όσον 

αφορά λοιπόν, την προσαρμοστική συμπεριφορά του παιδιού είναι πιθανό να 

επηρεάσει επίσης τον ελεύθερο χρόνο μιας οικογένειας επειδή η υπερβολική εξάρτηση 

του παιδιού με ΔΑΦ από τα μέλη της οικογένειά του μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον 

άγχος στο παιδί και στους οικείους του (Settle, 2016). Τα αποτελέσματα μιας έρευνας 

με τη χρήση κλιμάκων αυτό-αναφοράς από τα αδέρφια παιδιών με ΔΑΦ έδειξε ότι 

έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες 

(56%) σε σύγκριση με το 44% των αδελφών των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών 

(Barak-Levy, Goldstein, & Weinstock, 2010). 

 

Επίσης, οι γονείς που μεγαλώνουν ένα παιδί με ΔΑΦ έχουν περιορισμένες δυνατότητες 

συμμετοχής σε πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες και 
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γενικότερα έχουν ελάχιστο χρόνο για ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ίδιων των γονέων, η ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ 

περιορίζει πρωτίστως τον ελεύθερο χρόνο καθώς και τις δυνατότητες ψυχαγωγίας των 

μελών τις οικογένειας  (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013).  Επιπλέον, η ανατροφή του 

παιδιού με ΔΑΦ περιορίζει τον χρόνο που παρέχουν οι γονείς στα άλλα τους παιδιά. 

Μελέτες έχουν αναφέρει ότι εμφανίζεται διαφοροποιημένη γονική μεταχείριση όταν 

υπάρχει στην οικογένεια ένα παιδί με ΔΑΦ. Λόγω της αυξημένης φροντίδας για παιδιά 

με ΔΑΦ, τα  αδέλφια τυπικής ανάπτυξης μπορεί να αισθάνονται ότι αγνοούνται ή ότι 

είναι ανάξια της γονικής προσοχής (Dumke, 2015). 

 

Παρά το γεγονός ότι κάποιες οικογένειες αναφέρουν ότι η εξάρτηση αυτή μπορεί να 

δημιουργήσει τελικά ισχυρότερους οικογενειακούς δεσμούς, η ανεξαρτησία είναι 

συχνά ο τελικός στόχος των οικογενειών για τα παιδιά τους με ΔΑΦ (Settle, 2016). 

Ένας αριθμός μεταβλητών που δεν συνδέονται άμεσα με τα συμπτώματα του παιδιού, 

όπως η ηλικία κατά τη διάγνωση, η ατομική ποιότητα ζωής και το εισόδημα μπορούν 

να επηρεάσουν την οικογενειακή ποιότητα ζωής (Settle, 2016).  

 

Οι Sansosti, Lavik, και Sansosti (2012) σημειώνουν ότι οι γονείς βιώνουν μεγαλύτερο 

άγχος και απογοήτευση λόγω της εκτεταμένου διαγνωστικού χρονοδιαγράμματος και 

των δαπανηρών και  χρονοβόρων θεραπειών. Επειδή από την προοπτική των 

συστημάτων, το γονικό άγχος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του γάμου (Sansosti, 

Lavik, & Sansosti, 2012) και τη συνολική δυναμική της οικογένειας, η μακρά 

διαγνωστική διαδικασία και οι δαπανηρές και χρονοβόρες θεραπείες έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής όλη της οικογένειας (Settle, 2016). 

Μελέτη που διενεργήθηκε σε 53 οικογένειες με παιδί με ΔΑΦ σε αγροτική περιοχή της 

Αυστραλίας έδειξε ότι στις οικογένειες αυτές, σε σύγκριση με οικογένειες παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης, παρατηρήθηκαν χαμηλότερα επίπεδα συζυγικής ευτυχίας, 

οικογενειακής συνοχής και κοινωνικής προσαρμοστικότητας (Κωτσόπουλος, 2014). 

 

Το εισόδημα είναι μια από τις πολλές μεταβλητές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

την υγεία και την ευεξία κάθε μέλους της οικογένειας, και θα μπορούσε να συσχετιστεί 

επίσης με την ατομική και οικογενειακή ποιότητα ζωής καθώς και με την οικογενειακή 

προσαρμογή (Settle,2016). Το ανεπαρκές εισόδημα από τη μία είναι πηγή άγχους για 
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τους γονείς και από την άλλη τους εμποδίζει να κερδίσουν πρόσβαση σε άλλες πηγές 

π.χ. εξασφάλιση βοήθειας στη φροντίδα του παιδιού (Dowling & Dolan, 2001). Η 

έρευνα δείχνει ότι αρκετές μητέρες επιθυμούν να δουλέψουν και ότι η μητρική 

απασχόληση παρέχει υλικές και κοινωνικές πηγές και συνδέεται με χαμηλότερα 

επίπεδα άγχους (Dowling & Dolan, 2001). Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαχρονική μελέτη 

του Gray (2006), ο χρόνος που χρειάζεται να δαπανήσουν οι γονείς για να αναθρέψουν 

ένα παιδί με ΔΑΦ περιορίζει τις ευκαιρίες εύρεσης και διατήρησης της εργασιακής 

απασχόλησης με αντίκτυπο στην οικονομική τους κατάσταση (Foster, 2015).  

 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί στρεσογόνοι παράγοντες που σχετίζονται με την 

ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ, η διάγνωση, η δέσμευση του χρόνου, και τα χρήματα 

που απαιτούνται είναι ισχυρά θέματα στη βιβλιογραφία. 

 

2.3.1 H συζυγική σχέση  

 

Πολύ λίγα είναι γνωστά στη βιβλιογραφία σχετικά με το πώς η ανατροφή ενός παιδιού 

με ΔΑΦ επηρεάζει τη σχέση του ζευγαριού. Σε όλες τις μελέτες χρησιμοποιήθηκε μια 

ποικιλία από κλίμακες και μέτρα για την αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης μεταξύ 

των γονέων. Οι περισσότερες ποσοτικές μετρήσεις της ποιότητας της σχέσης 

αφορούσαν τη συζυγική ικανοποίηση και την οικογενειακή προσαρμογή (Saini et al., 

2015). Κάποιες από αυτές παρουσίασαν ότι οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ ανέφεραν 

χαμηλότερη ικανοποίηση από τη συζυγική τους σχέση και χαμηλότερη οικογενειακή 

προσαρμογή από τους γονείς των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (Brobst, Clopton, 

& Hendrick, 2008, Gau et al., 2012, Higgins, Bailey, & Pearce, 2005, Perry, Sarlo-

McGarvey, & Factor, 1992). 

 

 Οι Brobst και συν. (2009) σύγκριναν τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ και τους γονείς των 

τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και βρήκαν ότι αν και τα ζευγάρια με ένα παιδί με 

ΔΑΦ παρουσίασαν χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης για τη σχέση τους σε σύγκριση 

με τους γονείς της ομάδας ελέγχου, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ομάδων στην 

αντίληψή τους για τη συζυγική υποστήριξη, στον σεβασμό ανάμεσα στους συζύγους 

και στη δέσμευσή τους για τη σχέση τους. Στη μελέτη τους οι Higgins και συν. (2005) 

ανέφεραν ότι οι φροντιστές των παιδιών με ΔΑΦ (96% ήταν μητέρες) παρουσίασαν 
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ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα συζυγικής ευτυχίας, σε σύγκριση με το κανονιστικό 

δείγμα. Ωστόσο οι γονείς με ΔΑΦ ήταν περισσότερο σε κίνδυνο στο φάσμα των 

βαθμολογιών της συζυγικής προσαρμογής. Καμία μελέτη δεν εντόπισε οι γονείς των 

παιδιών με ΔΑΦ να αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στην συζυγική τους σχέση σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Παρά μόνο στις μελέτες των  Altiere και von Kluge 

(2009) και  Bayat (2007) οι γονείς ανέφεραν ότι η ανατροφή των παιδιών τους με ΔΑΦ 

τους έφερε πιο κοντά και τους ένωσε ως ζευγάρι. Περιορισμένη ποσοτική έρευνα 

εξέτασε το είδος της σύγκρουσης ανάμεσα στους γονείς παιδιών με ΔΑΦ και 

διαπίστωσε ότι οι πατέρες είχαν υψηλότερο έλεγχο στη συμπεριφορά τους από ό, τι οι 

μητέρες (Saini et al., 2015).  

 

Η βαρύτητα των συμπτωμάτων της ΔΑΦ μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει την συν-γονικές σχέσεις. Οι γονείς των παιδιών των οποίων τα 

συμπτώματα είναι ήπια είναι πιθανό να έχουν διαφορετικές εμπειρίες σε σχέση με τους 

γονείς των παιδιών που δεν έχουν λεκτική επικοινωνία ή / και να συμμετέχουν σε 

συμπεριφορές εξωτερίκευσης όπως η επιθετικότητα. Επίσης οι γονείς ενός μικρού 

παιδιού με ΔΑΦ έχουν διαφορετικές εμπειρίες σε σύγκριση με τους γονείς ενός έφηβου 

με ΔΑΦ, το ίδιο και οι γονείς ενός κοριτσιού με ΔΑΦ σε σύγκριση με τους γονείς ενός 

αγοριού με ΔΑΦ (Saini et al., 2015, Settle, 2016). Δύο μελέτες ανέφεραν ότι τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑΦ σχετίζονται με χαμηλότερη συζυγική 

ικανοποίηση (Hartley et al., 2010, Sikora et al., 2013). Και ότι οι γονείς των αγοριών 

με ΔΑΦ είχαν σημαντικά μικρότερη επιτυχία στην επίλυσης προβλημάτων και είχαν 

περισσότερες διαφωνίες για τα οικονομικά τους σε σχέση με τους γονείς των κοριτσιών 

με ΔΑΦ (Saini et al., 2015).  

 

Οι Rodrigue, Morgan, & Geffken (1990) βρήκαν ότι η συζυγική ικανοποίηση ήταν 

χαμηλότερη μεταξύ των μητέρων που είχαν μια κόρη με ΔΑΦ έναντι εκείνων με ένα 

γιο. Αντίθετα, ο Saini και οι συνεργάτες του (2015) ανέφεραν ότι οι γονείς των αγοριών 

με ΔΑΦ ανέφεραν μεγαλύτερη  δυσαρέσκεια από την συζυγική τους σχέση τους από 

ό, τι οι γονείς των κοριτσιών. Τρεις έρευνες διαπίστωσαν ότι οι χαμηλότερες 

βαθμολογίες της συζυγικής ευτυχίας συσχετίστηκαν με τους γονείς που είχαν 

μεγαλύτερα παιδιά (Bayat, 2007, Doron & Sharabany, 2013, Perry et al., 1992). 

Αντίθετα, ο Shakhmalian (2005) διαπίστωσε ότι οι γονείς με μεγάλα παιδιά είχαν 
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υψηλότερη καταγεγραμμένη συζυγική ικανοποίηση (Saini et al., 2015). Η έγγαμη 

δυσαρέσκεια είναι πιο πιθανό να υφίσταται όταν το παιδί με ΔΑΦ είναι ηλικίας 5-9, σε 

σύγκριση με το παιδί ηλικίας 10 έως 12 και η σεξουαλική δυσαρέσκεια είναι σημαντικά 

υψηλότερη για τους γονείς μόνο μ’ ένα παιδί με ΔΑΦ, σε σύγκριση με τους γονείς με 

δύο παιδιά (ένα με ΔΑΦ και ένα τυπικά αναπτυσσόμενο) (Saini et al., 2015). 

 

Εκτός από τα χαρακτηριστικά του παιδιού με ΔΑΦ, τα χαρακτηριστικά των ίδιων των 

γονέων όπως η συναισθηματική τους κατάσταση, η ηλικία τους και το στάδιο του 

γάμου στο οποίο βρίσκονται, μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη συζυγική σχέση 

(Brobst et al., 2008, Saini et al., 2015). Εννέα μελέτες διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ 

της συζυγικής ικανοποίησης και των άλλων γονικών παραγόντων. Πέντε από αυτά 

αποκάλυψαν ότι η γονική ψυχικής υγεία σχετίζεται με την οικογενειακή ικανοποίηση. 

Συγκεκριμένα, οι γονείς που πάσχουν από άγχος ή / και κατάθλιψη έχουν χαμηλότερη 

συζυγική ικανοποίηση από εκείνους που έχουν καλή ψυχική υγεία (Weitlauf, Vehorn, 

Taylor, & Warren, 2014). Οι Brobst και συν., (2009) βρήκαν ότι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας πρόβλεψης της συζυγικής ικανοποίησης σε αυτές τις οικογένειες ήταν ο 

σεβασμός για τον σύντροφο. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές αλλά και άλλοι, σημείωσαν 

ότι η χαμηλότερη κοινωνική υποστήριξη και το υψηλό άγχος σχετίζονται με τη χαμηλή 

συζυγική ικανοποίηση (Saini et al., 2015). Τέλος, οι Hartley και συν., (2010) 

σημείωσαν ότι οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ που ανέφεραν χαμηλότερη γονική 

επιβάρυνση είχαν υψηλότερη συζυγική ικανοποίηση. 

 

Άλλοι γονικοί παράγοντες που ερευνήθηκαν στην ποσοτική βιβλιογραφία έδειξαν 

αναμεμειγμένες ή μη σημαντικές επιπτώσεις όπως ότι το γονικό φύλο δεν είχε 

σημαντική επίδραση στην οικογενειακή ικανοποίηση  (Saini et al., 2015, Shakhmalian, 

2018).  Ωστόσο, ο Lee (2009) βρήκε χαμηλότερα σκορ οικογενειακής προσαρμογής 

μεταξύ των πατέρων και οι Gau και συν. (2012) σημείωσαν ότι ο βαθμός ικανοποίησης 

είναι χαμηλότερος μεταξύ των μητέρων από τους πατέρες. Οι Harper και συν., (2013) 

τόνισαν ότι το καθημερινό μητρικό άγχος επηρεάζει αρνητικά τις πατρικές αναφορές 

για την ποιότητα της συζυγικής τους σχέσης ωστόσο το αντίστροφο δεν παρατηρήθηκε. 

Μεταξύ των μητέρων, τα υψηλότερα επίπεδα στρες σχετίζονταν με τη μείωση της 

ικανοποίησης της συζυγικής σχέσης, της συζυγικής υποστήριξης και της δέσμευσης. 

Περαιτέρω, οι πατέρες με υψηλότερη οικογενειακή ικανοποίηση ανέφεραν επίσης 
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υψηλότερα επίπεδα εγγύτητας προς τα παιδιά τους (Saini et al., 2015). H αναφερόμενη 

συζυγική ικανοποίηση φαίνεται να μην σχετίζεται με την αίσθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας μεταξύ των γονέων παιδιών με ΔΑΦ (Saini et al., 2015) και 

διαπιστώθηκε από τους Higgins και συν. (2005) ότι η αυτοεκτίμηση δεν είναι 

σημαντικός προγνωστικός δείκτης της συζυγικής ικανοποίησης. Μια μελέτη 

διευκρίνισε ότι μεταξύ των γονέων των παιδιών με ΔΑΦ, τα άτομα με υψηλότερα σκορ 

οικογενειακή προσαρμογής ανέφεραν λιγότερη κατάθλιψη, λιγότερο άγχος και 

περισσότερη εξωστρέφεια (Saini et al., 2015).  Οι Hartley και συν. (2010) 

παρατήρησαν ότι η συζυγική ικανοποίηση αυξήθηκε καθώς η ηλικία της μητέρας 

αυξήθηκε. 

 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι και άλλες σημαντικές μεταβλητές όπως η εκπαίδευση 

των γονέων, οι δημογραφικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της φυλής, της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της εθνικότητας μπορούν να επηρεάσουν την 

ποιότητα της σχέσης μεταξύ των γονέων των παιδιών με ΔΑΦ, ωστόσο σ’ αυτό το 

πεδίο απαιτείται περισσότερη έρευνα (Hartley, Barker, Baker, Seltzer, & Greenberg, 

2012). Οι Hartley και συν. (2012) υπογράμμισαν ότι η εκπαίδευση των γονέων και το 

οικογενειακό εισόδημα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συζυγική ικανοποίηση. Οι γονείς με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τη συζυγική τους σχέση (Saini et al., 2015).  

 

Οι Freedman και συν. (2012) σημειώνουν ότι η μετανάστευση, το καθεστώς 

απασχόλησης, το οικογενειακό εισόδημα και η φυλή συνδέονται με το διαζύγιο των 

γονέων του παιδιού με ΔΑΦ. Οι Hartley και συν. (2010) στη μελέτη που διεξήγαγαν 

στις  Ηνωμένες Πολιτείες, βρήκαν ένα ποσοστό διαζυγίων της τάξεως του 23,5% 

ανάμεσα στους γονείς παιδιών με ΔΑΦ και 13,8% ανάμεσα στους γονείς των παιδιών 

χωρίς αναπηρία. Σε αντίθεση, με τα εθνικά ποσοστά διαζυγίου στις Ηνωμένες 

Πολιτείες που είχαν εκτιμηθεί στο 28% των πρώτων γάμων με βάση τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν την περίοδο 2006-2010. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι οι γονείς των 

παιδιών χωρίς αναπηρία έχουν υψηλότερο κίνδυνο διαζυγίου όταν τα παιδιά  τους είναι 

μικρά, ενώ οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ βρέθηκαν να έρχονται αντιμέτωποι με τον 

κίνδυνο του διαζυγίου μετά το πέρας της πρώιμης παιδικής ηλικίας του παιδιού τους 

(Baeza-Velasco, Michelon, Rattaz, Pernon, & Baghdadli, 2013, Hartley et al., 2010).  
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Οι Baeza-Velasco και συν. (2013) βρήκαν ότι η ετήσια συχνότητα διάστασης των 

γονέων ή / και η συχνότητα των διαζυγίων παρέμεινε σταθερή για μια περίοδο 10 

χρόνων ανάμεσα σε γονείς ενός παιδιού με ΔΑΦ στη Γαλλία, με ένα αθροιστικό 

ποσοστό της τάξεως του 25,2%. Η μελέτη αυτή δεν είχε καμία ομάδα σύγκρισης, αλλά 

μπορεί να συγκριθεί με εθνικούς αριθμούς που εκτιμώνται περίπου στο 46% το 2011.  

 

Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, ανάμεσα σε εκείνους που χωρίζουν και  σ’ αυτούς 

που παραμένουν μαζί, οι οποίες  να σχετίζονται με τα κλινικά χαρακτηριστικά της 

διάγνωσης (Saini et al. 2015). Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις δύο μελέτες που 

εξετάστηκαν, αυτή η αναθεώρηση οριοθέτησης δεν θα μπορούσε οριστικά απαντήσει 

στο ερώτημα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου ή επικράτηση του διαζυγίου μεταξύ 

των γονέων των παιδιών με ΔΑΦ συγκριτικά με άλλους γονείς.  

 

Σε όλες τις μελέτες, οι περισσότεροι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ ήταν παντρεμένοι, 

και οι περισσότεροι ήταν σε πρώτο γάμο (Lee, 2011). Δύο μελέτες σύγκριναν τους 

γονείς οι οποίοι ήταν παντρεμένοι ή συζούσαν, ή ήταν διαζευγμένοι  ή / και 

μονογονεϊκές οικογένειες. Οι Freedman και συν. (2012) ανέφεραν ότι ένα παιδί με 

ΔΑΦ είναι λιγότερο πιθανό να ζει και με τους δυο γονείς, αν η μητέρα αναφέρει κακή 

ψυχική υγεία. Οι ίδιοι σημείωσαν επίσης ότι ούτε η διάγνωση της ΔΑΦ ούτε η 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων της συνδέθηκαν με την οικογενειακή κατάσταση των 

γονέων (Freedman et al., 2012). Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ΔΑΦ συνυπάρχει και 

με άλλες ψυχιατρικές διαγνώσεις, τα παιδιά αυτά είναι λιγότερο πιθανό να ζουν και με 

τους δυο γονείς σε σύγκριση με τα παιδιά των οποίων η διάγνωση είναι μόνο ΔΑΦ 

(Saini et al. 2015). Οι συγγραφείς επεσήμαναν ότι η διαφορά αυτή μπορεί να σχετίζεται 

με την αδυναμία πρόσβασης σε πόρους ή σε υπηρεσίες για τα παιδιά με διπλή 

διάγνωση, με αποτέλεσμα την αύξηση του στρες και την πίεση της συζυγικής σχέσης 

(Saini et al. 2015). Σε σύγκριση με τα παιδιά με μια μόνο αναπηρία, τα παιδιά με 

πολλαπλές αναπηρίες είναι πιο πιθανό να ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες (Wei & 

Yu, 2012). 

 

Τέλος, η ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ μπορεί να επηρεάσει σοβαρές συζυγικές 

αποφάσεις όπως για παράδειγμα την απόφαση να κάνουν και άλλο παιδί (Navot, 

Jorgenson, Vander Stoep, Toth, & Webb, 2016). 
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2.4 Οι στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων της ΔΑΦ  και η προσαρμογή 

των γονέων 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανατροφής του παιδιού με ΔΑΦ οι γονείς αναπτύσσουν 

στρατηγικές αντιμετώπισης που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν υγιεινά στις 

διαφορετικές καταστάσεις και προκλήσεις και να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο 

ικανοποίησης από τη ζωή (Luque Salas et al., 2017). Ο όρος προσαρμογή αναφέρεται 

στη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου για αλλαγή, τόσο σε γνωστικό όσο και σε 

επίπεδο συμπεριφοράς, ώστε να καταφέρει να διαχειριστεί τις εσωτερικές και 

εξωτερικές εκείνες συνθήκες που τον επιβαρύνουν ή συνιστούν πρόκληση για εκείνον 

(Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Οι στρατηγικές αντιμετώπισης ορίζονται ως  

αντιδράσεις σε ψυχοπιεστικά ερεθίσματα που προκαλούν ζημιά ή απώλεια, ή 

αποτελούν απειλή ή πρόκληση (Βελίκης, Αναγνωστοπούλου, Κιτσαντά, Μαστοράκου, 

& Γκούβα, 2008). 

 

Αρκετές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι οι γονείς αξιοποιούν μια σειρά από στρατηγικές 

για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ΔΑΦ. Ο Gray (2006) τόνισε τρεις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται: την αποδοχή της βιολογικής βάσης της ΔΑΦ, όπου 

οι γονείς δέχονται ότι η διαταραχή είναι αποτέλεσμα φυσικών αιτίων, την αντίστασή 

τους στη βιολογική βάση της ΔΑΦ, όπου οι γονείς τείνουν να βλέπουν τη διαταραχή 

ως συνέπεια εξωτερικών επιρροών ή δυνάμεων και τη χρήση πνευματικών 

πεποιθήσεων για να κατανοήσουν την κατάστασή τους, η οποία βασίζεται στη 

θρησκευτική τους πίστη και στην πεποίθηση ότι όλα είναι δυνατά μέσω αυτής (Gona 

et al., 2016).  

 

Άλλες στρατηγικές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, την 

ανάπτυξη θεραπείας για το παιδί, την αναζήτηση επίσημης και ανεπίσημης κοινωνικής 

υποστήριξης, την απόσυρση από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις προσπάθειες για 

την ένταξη και τη μεγαλύτερη αποδοχή του παιδιού (Lai, Goh, Oei, & Sung, 2015). 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που εμφανίζουν οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ και αφορά 

κυρίως γνωστικές αλλαγές είναι η προσαρμογή με αλλαγή του εαυτού. Οι γονείς 

προκειμένου να αποδεχτούν ότι το παιδί τους έχει διαγνωστεί με ΔΑΦ, πείθουν τους 

εαυτούς τους ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι σοβαρή (Πατιστέα & Πατιστέα, 2009). 
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Συχνά οι γονείς αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους και τον γονεϊκό τους ρόλο 

ανάλογα με την πιθανότητα βελτίωσης της διαταραχής (Lai et al., 2008). Σύμφωνα με 

τη διασυνδετική θεωρία οι δυνατότητες προσαρμογής εμφανίζονται όταν η οικογένεια 

έρχεται αντιμέτωπη με αγχογόνες καταστάσεις. Τα παιδιά του αυτιστικού φάσματος 

παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και συμπεριφορών ικανών να 

επηρεάσουν δυσάρεστα τη γονική και οικογενειακή ψυχική ευημερία δημιουργώντας 

μία  αγχογόνο κατάσταση. Η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των στρατηγικών 

αντιμετώπισης του ατόμου  και των απαιτήσεων μιας κατάστασης μπορεί να επηρεάσει 

την αντίδραση των γονέων (Hastings & Brown, 2002). 

 

Παρά την πίεση που βιώνει το άτομο από τις εκάστοτε αγχογόνες καταστάσεις, έχει 

τονιστεί η σημασία του εντοπισμού και της αξιοποίησης των εν δυνάμει ευκαιριών που 

προάγουν τη θετική προσαρμογή (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Το άγχος ως 

διαδικασία αποτελείται από τρία σκέλη. Τα πρώτα δύο αναφέρονται στη γνωστική 

εκτίμηση της αγχογόνου κατάστασης και το τρίτο σκέλος αναφέρεται στη διαδικασία 

πραγματοποίησης της απόκρισης στην κατάσταση αυτή (Carver, Scheier, & Weintraub, 

1989). Η γνωστική εκτίμηση διακρίνεται σε πρώτη και δεύτερη φάση. Η πρώτη 

αναφέρεται στην αξιολόγηση από το άτομο της ύπαρξης κάποιας ενδεχόμενης απειλής 

για εκείνο και η δεύτερη φάση στην αξιολόγηση για το τι μπορεί να γίνει προκειμένου 

να ξεπεραστεί η κατάσταση ή να βελτιωθεί προς όφελός του ίδιου του ατόμου. Σε αυτή 

τη φάση αξιολογούνται οι πιθανοί τρόποι απόκρισης στην κατάσταση-απειλή, όπως το 

να αλλάξει το άτομο την κατάσταση, να την αποδεχτεί, να λάβει περισσότερες 

πληροφορίες για αυτήν ή να αναστείλει την παρόρμησή του για άμεση δράση (Carver, 

Scheier, & Weintraub, 1989) . Στην τελευταία φάση αποτιμώνται οι πόροι και οι πηγές 

δυναμικής του ατόμου για αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι δυνάμεις του ατόμου 

προέρχονται από κοινωνικά και ατομικά χαρακτηριστικά. Στους κοινωνικούς 

παράγοντες κυριαρχεί η κοινωνική υποστήριξη (επίσημη και ανεπίσημη), ενώ στους 

ατομικούς κυριαρχούν η αίσθηση ελέγχου της ζωής, η αυτοεκτίμηση και η αυτό- 

αποτελεσματικότητα. Η ύπαρξη αυτών των ατομικών στοιχείων φαίνεται πως βοηθά 

τα άτομα στο να επιλέγουν περισσότερο αποτελεσματικές στρατηγικές για τη 

διαχείριση και αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων (Montgomery, 2015). 
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Οι τρόποι διαχείρισης των αγχογόνων καταστάσεων λοιπόν, οι οποίοι αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία ως Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων αποτελούν 

μηχανισμούς που επιστρατεύει το άτομο ώστε  να διαχειριστεί το άγχος (Folkman, 

Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986). Οι Στρατηγικές Αντιμετώπισης 

Αγχογόνων Καταστάσεων μπορεί να στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος 

(στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα) ή να κατευθύνονται προς τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις που συνοδεύουν τις καταστάσεις άγχους (στρατηγικές 

εστιασμένες στο συναίσθημα) (Chen, Peng, Xu, & O’Brien, 2017). Ωστόσο, ενδέχεται 

να χρησιμοποιηθούν στρατηγικές εστιασμένες στο συναίσθημα οι οποίες οδηγούν στην 

επίλυση ενός προβλήματος ή να χρησιμοποιηθούν στρατηγικές εστιασμένες στο 

πρόβλημα ώστε να ρυθμιστεί το συναίσθημα. 

 

Σε άλλες μελέτες οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων χωρίζονται 

σε τρεις ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν τις στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα 

και εκείνες που εστιάζουν στο συναίσθημα και προστίθενται οι στρατηγικές 

τροποποίησης του τρόπου σκέψης (Devotta, Meghana R, Ankita, & Vijayabanu U, 

2014), και οι στρατηγικές αποφυγής (Marceau et al., 2015). Οι γονείς χρησιμοποιούν 

μια ποικιλία στρατηγικών για να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τους 

στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με την ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ. Οι 

γονείς ενός παιδιού με ΔΑΦ που επικεντρώνονται σε  γνωστικές και συμπεριφορικές 

τεχνικές αντιμετώπισης των προκλήσεων και των αγχογόνων καταστάσεων αναφέρουν 

υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ευημερίας και  θετική σχέση γονέα – παιδιού με 

ΔΑΦ (Montgomery, 2015).  

 

Κάποιοι γονείς αναφέρουν ότι η κοινωνική υποστήριξη μειώνει το στρες και την 

κοινωνική απόσυρση και συγκεκριμένα ότι οι υπηρεσίες και η συζυγική υποστήριξη 

είναι αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης, άλλοι σημειώνουν ότι είναι 

βοηθητικός ο σχεδιασμός κατάλληλων αντιδράσεων στις προκλητικές συμπεριφορές 

του παιδιού τους (Higgins et al., 2005). Δεδομένης της ποικιλίας των στρατηγικών 

αντιμετώπισης που έχουν αναφερθεί από τους γονείς, υπάρχουν αντικρουόμενα 

ευρήματα στις έρευνες. Σύμφωνα με τους Ergüner-Tekinalp και Akkök (2004) η 

κοινωνική υποστήριξη δεν αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική για τους γονείς 

των παιδιών με ΔΑΦ. Οι διαφορές αυτές  μπορεί να προκύπτουν από τις διαφορές 
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μεταξύ των μελετών σχετικά με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το επάγγελμα, 

την εκπαίδευση γονέων, την ηλικία του παιδιού και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

του παιδιού με ΔΑΦ (Ergüner-Tekinalp & Akkök, 2004). Επιπλέον αντικρουόμενα 

ευρήματα, αναφέρουν ότι οι γονείς θεωρούν αποτελεσματικές τις βραχυπρόθεσμες 

λύσεις όπως το να απομακρύνουν τα παιδιά με ΔΑΦ από τα αδέρφια τους και να 

αποσύρονται κοινωνικά με αποτελέσματα να ανακουφίζονται προσωρινά 

μεταθέτοντας το πρόβλημα και αναστέλλοντας τη βελτίωση των κοινωνικών και 

επικοινωνιακών συμπεριφορών των παιδιών τους (Lai et al., 2015). 

 

 Σύμφωνα με τους Twoy και συν. (2007) οι στρατηγικές αντιμετώπισης και τα επίπεδα 

της προσαρμογής που είναι τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά περιλαμβάνουν την 

απόκτηση κοινωνικής υποστήριξης η οποία θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω, την 

επανασχεδίαση, την κινητοποίηση της οικογένειας να αποκτήσουν και να δέχονται 

βοήθεια, την επιδίωξη πνευματικής υποστήριξης και την παθητική αξιολόγηση (Twoy, 

Connolly, & Novak, 2007). Στην έρευνα των Luque Salas και συν., (2017), 129 γονείς 

(64 άνδρες και 65 γυναίκες) απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με την 

ικανοποίησή τους από τη ζωή, τις στρατηγικές προσαρμογής και την αυτό-

αποτελεσματικότητά τους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ της 

ικανοποίησης από τη ζωή των γονέων παιδιών με ΔΑΦ, των στρατηγικών 

αντιμετώπισης που αναπτύσσουν οι γονείς καθ΄ όλη τη διάρκεια ανατροφής του 

παιδιού τους και της αυτό-αποτελεσματικότητας τους στα καθήκοντα φροντίδας. Η 

αυτο-αποτελεσματικότητα συσχετίζεται θετικά με λειτουργικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης (επίλυση προβλημάτων και τη γνωστική αναδιάρθρωση) και αρνητικά 

με δυσλειτουργικές στρατηγικές (αυτοκριτική, ευσεβείς σκέψη και κοινωνική 

απόσυρση). Οι καθημερινές προκλήσεις της φροντίδας του παιδιού με ΔΑΦ είναι 

πολλές και επηρεάζουν την υγεία του γονέα και την ικανότητα του να διαχειριστεί τις 

ανάγκες του παιδιού και της οικογένειάς του. Αν λάβουμε υπόψη τους πολυάριθμους 

παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που ζουν με ΔΑΦ, τότε η 

ανάπτυξη μια ισχυρής αίσθησης της αυτο-αποτελεσματικότητας μπορεί να τους 

προστατεύσει από τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Luque Salas et al., 2017). Οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης εστιασμένες στο πρόβλημα εμφάνισαν μεγαλύτερη 

συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη ζωή των γονέων.  Η ανάπτυξη τέτοιων 

στρατηγικών αντιμετώπισης και ένα υψηλό επίπεδο της αυτο-αποτελεσματικότητας 
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φαίνεται να αποτελούν βασικά εργαλεία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην 

προσαρμογή στην φροντίδα των παιδιών με ΔΑΦ (Luque Salas et al., 2017). 

 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών μελετών που αναλύει τις διαφορές στις 

στρατηγικές αντιμετώπισης των γυναικών και των ανδρών. Ωστόσο, δεν έχουν φτάσει 

σε ένα σαφές ή συνεπές συμπέρασμα. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν συνήθως στρατηγικές εστιασμένες στα συναίσθημα ενώ οι άνδρες 

προτιμούν συνήθως τις στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα (Pottie & Ingram, 

2008, Woodman & Hauser-Cram, 2013). Ωστόσο οι Tehee και συν., (2009) αναφέρουν 

ότι, σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες χρησιμοποιούν πιο χρήσιμες στρατηγικές 

αντιμετώπισης από τους άνδρες, εστιασμένες τόσο στο πρόβλημα όσο και στο 

συναίσθημα. Επίσης, τονίζουν ότι η  κοινωνική στήριξη και η πίστη στην 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα 

απαισιοδοξίας και άγχους (Tehee, Honan, & Hevey, 2009). 

 

Σε μια μελέτη που εξέταζε τη σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της ΔΑΦ, των 

στρατηγικών αντιμετώπισης και της ευημερίας των μητέρων παιδιών με ΔΑΦ 

συνδέθηκαν οι στρατηγικές αντιμετώπισης που εστιάζουν στο πρόβλημα με την 

καλύτερη ευημερία της μητέρας (Plumb, 2011). 

 

Στην έρευνα των Luque Salas et al., (2017) οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον 

αφορά τις στρατηγικές αντιμετώπισης που σχετίζονται με την ικανοποίηση από τη ζωή: 

στις γυναίκες, το επίπεδο της αυτο-αποτελεσματικότητας είναι η πιο σημαντική 

μεταβλητή, ενώ στους άνδρες η χρήση της επίλυσης προβλημάτων είναι η κύρια 

στρατηγική. Η μελέτη των Wong, Lam, Leung, Ho και Au-Yeung (2014) διερεύνησε 

τις στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν οι Κινέζοι γονείς παιδιών με ΔΑΦ 

για να ενισχύσουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους και αποκάλυψε τρεις ομάδες 

στρατηγικών αντιμετώπισης: τις εποικοδομητικές, τις αποφευκτικές (π.χ. κοινωνική 

απόσυρση), και τις στρατηγικές αντιπαράθεσης (π.χ. διαφωνία). Οι εποικοδομητικές 

στρατηγικές στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν τις στρατηγικές που εστιάζουν στο 

πρόβλημα και την αντιμετώπισή του (προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές δυσκολίες) καθώς και τις στρατηγικές που εστιάζουν στο 

συναίσθημα  (π.χ. το μοιράζονται συναισθήματα το με τους άλλους γονείς) (Wong et 



 

 
56 

 

al., 2014). Η προθυμία των γονέων να εμπλέξουν τα παιδιά τους σε δραστηριότητες της 

κοινότητας είχε προβλεφθεί θετικά από τη χρήση εποικοδομητικών στρατηγικών, αλλά 

αρνητικά από τη χρήση αποφευκτικών στρατηγικών. Οι στρατηγικές αντιπαράθεσης 

δεν είχαν καμία προβλεπτική ικανότητα. Οι γονείς που χρησιμοποιούσαν τις 

εποικοδομητικές στρατηγικές συχνά έτειναν να αναφέρουν περισσότερα θετικά 

συναισθήματα και να αντιλαμβάνονται τη σημασία της εμπλοκής των παιδιών τους σε 

δραστηριότητες της κοινότητας (Wong et al., 2014). 

 

Όσον αφορά τη μεταβλητότητα στρατηγικές αντιμετώπισης των αγχογόνων 

καταστάσεων και των προκλήσεων της ΔΑΦ μέσα στο χρόνο, η έρευνα δείχνει ότι 

υπάρχει μια γενική τάση όταν τα παιδιά με ΔΑΦ είναι ακόμα μικρά οι γονείς να 

χρησιμοποιούν περισσότερο τις στρατηγικές αντιμετώπισης εστιασμένες στο 

πρόβλημα και όταν τα παιδιά μεγαλώσουν ή και ενηλικιωθούν να χρησιμοποιούν τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης εστιασμένες στο συναίσθημα (Gray, 2006).  Μια εξήγηση 

αυτής της μεταστροφής μπορεί να είναι ότι οι  γονείς των μικρών παιδιών με ΔΑΦ 

συχνά προσδοκούν ότι το παιδί τους σταδιακά θα θεραπευτεί πλήρως, ενώ οι γονείς 

μεγαλύτερων παιδιών δεν έχουν πια αυτές τις προσδοκίες (Gray, 2006). Τα ευρήματα 

αυτά υποδηλώνουν ότι η αντιμετώπιση της ΔΑΦ μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του 

χρόνου και συγκλίνουν σε κάποιες κρίσιμες παραμέτρους που συμβάλλουν στην 

καλύτερη προσαρμογή της οικογένειας. Αυτές οι παράμετροι αφορούν τις δυνάμεις των 

γονέων που προέρχονται από κοινωνικά και ατομικά χαρακτηριστικά. Θα αναλυθούν 

παρακάτω οι δύο σημαντικότερες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η κοινωνική 

υποστήριξη που κυριαρχεί στους κοινωνικούς παράγοντες και η αυτό- 

αποτελεσματικότητα από τους ατομικούς παράγοντες (Luque Salas et al., 2017).  

 

2.4.1 Η  γονική αυτό-αποτελεσματικότητα 

 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί η σπουδαιότητα της πίστης που έχουν οι γονείς στις 

ικανότητες και την αποτελεσματικότητά τους για την ανατροφή του παιδιού τους, 

εφόσον σύμφωνα με τους (Jones & Prinz, 2005), μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά 

τους σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι γονείς με υψηλότερα επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανατροφή των 

παιδιών τους και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλητικές συμπεριφορές τους 
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(García-López, Sarriá, & Pozo, 2016). Ωστόσο, η γονική αυτό-αποτελεσματικότητα 

επηρεάζεται μοναδικά από την ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ για αρκετούς λόγους.  

 

Οι συνεχείς συζητήσεις για την αιτιολογία και τον ορισμό, σε συνδυασμό με την 

πληθώρα παρεμβάσεων που διατίθενται για τη ΔΑΦ, αφήνουν συχνά στους γονείς 

αισθήματα αβεβαιότητας και σύγχυσης σχετικά με τη βέλτιστη πορεία της θεραπείας 

του παιδιού τους (Karst & Van Hecke, 2012). Επιπλέον, οι Sofronoff και Farbotko, 

(2002) σημείωσαν ότι η καθυστέρηση στη διάγνωση σημαίνει συχνά για τους γονείς 

παιδιών με ΔΑΦ ότι χρησιμοποιούν αναποτελεσματικές μεθόδους για  την ανατροφή 

των παιδιών τους για μεγάλες χρονικές περιόδους, δημιουργώντας τους αισθήματα 

απογοήτευσης και αμφιβολίας για τις γονικές τους ικανότητες. Τέλος, η γονική αυτο-

αποτελεσματικότητα μπορεί να επηρεαστεί μοναδικά στους γονείς των παιδιών με 

ΔΑΦ λόγω της έλλειψης της αμοιβαίας κοινωνικής επικοινωνίας του παιδιού. Οι γονείς 

μπορεί να αισθάνονται λιγότερο ικανοί να ανταποκριθούν στις συναισθηματικές 

επιθυμίες ή τις ανάγκες των παιδιών τους τα οποία συχνά αδυνατούν να εκφράσουν 

πλήρως όσα χρειάζονται (García-López et al., 2016).  

 

Οι Sofronoff και Farbotko (2002), υπογράμμισαν τη σημαντικότητα της ενίσχυσης της 

αυτό-αποτελεσματικότητας των γονέων παιδιών με ΔΑΦ και διαπίστωσαν από την 

έρευνα τους ότι στους γονείς που συμμετείχαν σε εργαστήριο μιας ημέρας και στους 

γονείς που παρακολουθούσαν ατομικές συνεδρίες θεραπείας με στόχο την ενίσχυσή 

της αυτό- αποτελεσματικότητάς τους παρατηρήθηκε αύξηση σε σύγκριση με τις ομάδες 

ελέγχου. Σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε στις μητέρες παιδιών με 

ΔΑΦ. Επιπλέον, οι Keen, Couzens, Muspratt, και Rodger (2010), ανέφεραν ότι η 

εστιασμένη παρέμβαση οδήγησε σε μεγαλύτερη βελτίωση της αυτό-

αποτελεσματικότητας σε σχέση με την αυτο-κατευθυνόμενη παρέμβαση. Τα ευρήματα 

αυτά υποδηλώνουν ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα των γονέων παιδιών με ΔΑΦ είναι 

εύπλαστη και επιδεκτική στην ενημέρωση και στην στοχευμένη παρέμβαση (Karst & 

Van Hecke, 2012). Επίσης, οι Sofronoff and Farbotko (2002) ανέφεραν λιγότερα 

προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού μετά την παρέμβαση, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας των γονέων μπορεί να έχει άμεσο 

αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά. Ωστόσο, συνολικά, υπάρχει έλλειψη ερευνών που 
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εξετάζουν συγκεκριμένα την ανατροφή των παιδιών με ΔΑΦ σε σύγκριση με την αυτο-

αποτελεσματικότητα των γονέων (García-López et al., 2016).  

 

Σε μια μελέτη που αφορούσε μητέρες  παιδιών με ΔΑΦ, οι Kuhn & Carter (2006) 

βρήκαν ότι η μειωμένη αίσθηση ελέγχου και το αυξημένο αίσθημα ενοχής των γονέων 

παιδιών με ΔΑΦ σχετίζονται με χαμηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα. Οι Hastings 

και Brown (2002) βρήκαν ότι η γονική αυτό-αποτελεσματικότητα ενήργησε στις 

μητέρες ως μεσολαβητής ανάμεσα στην προβληματική συμπεριφορά του παιδιού και 

στο άγχος τους, ενώ για τους πατέρες βρέθηκε να υπάρχει μέτρια σχέση.  Η σχέση 

μεταξύ της γονικής γνώσης σχετικά με τη ΔΑΦ και της αυτό-αποτελεσματικότητας 

φαίνεται να είναι σημαντική δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαταραχής, ωστόσο 

η έρευνα σ’ αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένη (García-López et al., 2016). 

Συνοπτικά, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ 

υποφέρουν από μειωμένη αυτό-αποτελεσματικότητα, ωστόσο δεν υπάρχουν 

μακροχρόνιες μελέτες για να επιβεβαιώσουν αυτήν την υπόθεση (García-López et al., 

2016, Karst & Van Hecke, 2012). 

 

2.4.2 Η κοινωνική υποστήριξη 

 

Η κοινωνική υποστήριξη νοείται είτε ως διαρκούσα για ορισμένο χρονικό διάστημα 

είτε για μια μακρόχρονη περίοδο, δηλαδή για όσο διάστημα τη χρειάζεται ο αποδέκτης. 

Η μελέτη της κοινωνικής υποστήριξης ξεκίνησε όταν το ενδιαφέρον στράφηκε από το 

άτομο στο περιβάλλον και άρχισαν να αναπτύσσονται οι οικολογικές και συστημικές 

θεωρίες. Η θεωρία της κοινωνικής υποστήριξης προτείνει δύο κύρια μοντέλα, αυτό της 

κύριας επίδρασης κι εκείνο της εξουδετέρωσης (Armstrong, Birnie-Lefcovitch, & 

Ungar, 2005). Σύμφωνα με το μοντέλο της κύριας επίδρασης η κοινωνική υποστήριξη 

έχει θετική επιρροή στην ευημερία του ατόμου. Σύμφωνα με το μοντέλο της 

εξουδετέρωσης η κοινωνική υποστήριξη λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας 

(προστατεύει το άτομο από τις επιπτώσεις των στρεσογόνων καταστάσεων) 

(Armstrong, Birnie-Lefcovitch, & Ungar, 2005). 

 

Λόγω των χαρακτηριστικών της η  κοινωνική υποστήριξη διακρίνεται σε δυο βασικές 

κατηγορίες: τη δομική και τη λειτουργική διάσταση. Η δομική διάσταση έχει να κάνει 
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περισσότερο με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων (μέγεθος 

κοινωνικού δικτύου ή εύρος του κοινωνικού δικτύου). Η λειτουργική διάσταση έχει να 

κάνει περισσότερο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχέσεων του κοινωνικού 

δικτύου (διαθεσιμότητα, περιεχόμενο και πηγές υποστήριξης (Pierce, Sarason & 

Sarason, 1996). Η κοινωνική υποστήριξη παρέχεται ως συναισθηματική υποστήριξη, 

ως υποστήριξη σε πρακτικά θέματα, υλική υποστήριξη και ως υποστήριξη υπό μορφή 

παροχής πληροφοριών. Ανεξάρτητα από τη μορφή υπό την οποία παρέχεται έχει 

μελετηθεί εκτενώς κατά πόσο συνιστά απόρροια επίσημων υποστηρικτικών φορέων 

αλλά και ανεπίσημων (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Ως επίσημη μορφή στήριξης 

νοείται κάθε είδος υποστήριξης που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες (π.χ. 

ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές κ.α.) και από 

οργανωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, 

σχολεία, συμβουλευτικοί σταθμοί κ.α. Η ανεπίσημη υποστήριξη αναφέρεται σε κάθε 

είδους υποστήριξη και βοήθεια που παρέχεται από μη οργανωμένες και όχι 

εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η ανεπίσημη κοινωνική υποστήριξη μπορεί να παρέχεται 

από άτομα του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος του ατόμου που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών (Γενά & 

Μπαλαμώτης, 2013).  

 

Η κοινωνική στήριξη είναι ωφέλιμη για τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διαγνωστικού τους ταξιδιού (Ho et al., 2014). Η πρώτη και πιο κρίσιμη 

στιγμή για την παροχή κοινωνικής υποστήριξης για τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ είναι 

στο στάδιο της προ-διάγνωσης, τη στιγμή δηλαδή που οι γονείς παρατηρούν τα πρώτα 

ανησυχητικά σημάδια (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Η επόμενη κρίσιμη χρονική 

στιγμή παροχής επίσημης κοινωνικής υποστήριξης είναι στο στάδιο της διάγνωσης. Οι 

γονείς έχουν ανάγκη να πληροφορηθούν για τη ΔΑΦ, για τους τρόπους αντιμετώπισής 

της καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Και η 

επόμενη στιγμή είναι στο στάδιο της μετα- διάγνωσης όπου οι γονείς ζουν με τη ΔΑΦ 

(Ho et al., 2014).   

 

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι γονείς που έχουν λάβει κοινωνική υποστήριξη έχουν 

προσαρμοστεί θετικά και οι θεραπείες των παιδιών τους έχουν επίσης θετική έκβαση 

(Wolf, 2009). Επίσης, η κοινωνική υποστήριξη λειτουργεί ως ένας παράγοντας που 
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ενισχύει την οικογενειακή ανθεκτικότητα, προωθεί την ανάκαμψη της οικογένειας και 

λειτουργεί ως αντισταθμιστής των βιωμάτων της οικογένειας και του άγχους της 

(Corcoran & Fischer, 2013). Η έρευνα σχετικά με τη χρήση της κοινωνικής 

υποστήριξης των οικογενειών των παιδιών με ΔΑΦ έχει επικεντρωθεί στις μητέρες, 

δίνοντας λιγότερη προσοχή στις επιπτώσεις της υποστήριξης στους πατέρες ή στα 

αδέλφια. Η επιλογή αυτή μπορεί να αντικατοπτρίζει το παραδοσιακό ρόλο της μητέρας 

ως πρωταρχικό φροντιστή, ωστόσο, η σημασία της κοινωνικής υποστήριξης στη 

συνολική ευημερία των μητέρων παιδιών με ΔΑΦ είναι πλέον σαφής (Plumb, 2011).  

Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ που λαμβάνουν λιγότερη κοινωνική υποστήριξη 

συνήθως αναφέρουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής (Lu et al., 2015).  Επιπλέον, οι 

μητέρες των παιδιών με ΔΑΦ που λαμβάνουν επαρκή κοινωνική υποστήριξη έχουν 

λιγότερο άγχος σε αντίθεση με εκείνες που δεν λαμβάνουν επαρκή κοινωνική στήριξη 

και τείνουν να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους (Lu et al., 2015).  

 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα 

ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι Beaudoin, Sebire και Couture (2014) ανέφεραν 

ότι οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης 

εμφανίζουν υψηλή ικανοποίηση από την παρέμβαση, ενώ παράλληλα, μειώνεται 

σημαντικά το άγχος τους (Beaudoin, Sébire, & Couture, 2014). Τα προγράμματα 

εκπαίδευσης αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες υποστήριξης και θα πρέπει να 

υλοποιούνται σε όλες τις περιόδους μετάβασης του παιδιού (Smith, Greenberg, & 

Mailick, 2012). Ως εκ τούτου, η κοινωνική στήριξη, τόσο η ανεπίσημη (π.χ. από φίλους 

και συγγενείς) όσο και η επίσημη (π.χ., από φορείς), φαίνεται αναγκαία για τις 

οικογένειες που μεγαλώνουν τουλάχιστον ένα παιδί με ΔΑΦ.  
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2.5 Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση – υποστήριξη μαθητών με ΔΑΦ  

 

Στην Ελλάδα οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης ως 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

(ΣΜΕΑΕ) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, στα Κέντρα Διάγνωσης 

Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης και στα σχολεία γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας ως μέλη της Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) καθώς και στα σχολεία που λειτουργούν δομές υποδοχής 

για την εκπαίδευση προσφύγων. Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων, ωστόσο όσον αφορά τους μαθητές με διάγνωση ΔΑΦ υπάρχει 

ελάχιστη έρευνα για τον ρόλο τους στην ένταξή των μαθητών στη γενική τάξη, στην 

υποστήριξη των γονέων παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ ή/και στις γνώσεις των κοινωνικών 

λειτουργών για τη ΔΑΦ (Weiss et al, 2013). 

 

Η βιβλιογραφία που αφορά την κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση επικεντρώνεται 

σε μια οικολογική - ολιστική οπτική, συμπεριλαμβάνοντας την συνεργασία με μια 

διεπιστημονική ομάδα, τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, τη στήριξη και τη 

συμμετοχή των μελών της οικογένειας και την παροχή υποστήριξης προς το προσωπικό 

του σχολείου ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανάγκη για αλλαγές στην πολιτική που 

ακολουθείται (Dababnah, Parish, Turner Brown, & Hooper, 2011). Σύμφωνα με την 

Κανδυλάκη (2009), η ολιστική προσέγγιση αναφέρεται σε μια πολυεπίπεδη 

προσέγγιση που συνδυάζει την παρέμβαση σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο 

αξιοποιώντας τη διαμεθοδική κοινωνική εργασία. Σημείο εκκίνησης της πρακτικής της 

κοινωνικής εργασίας αποτελεί η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η πλήρης 

κατανόηση όλων των παραγόντων που αλληλεπιδρούν στις σχέσεις και τις συνθήκες 

που μελετά, ερευνά, ή παρεμβαίνει. Αυτή η διαδικασία συμβάλει στην επιλογή της πιο 

κατάλληλης και πλέον αποτελεσματικής παρέμβασης για τα άτομα με διάγνωση ΔΑΦ 

και τους γονείς τους.  

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικοί λειτουργοί κατανοούν την ίδια τη διαταραχή, τα 

παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ καθώς και τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν τα συστήματα 

μέσα στα οποία εντάσσονται και λειτουργούν (κοινότητα, σχολείο, οικογένεια) μπορεί 

να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται μαζί τους (Dababnah et al., 2011). 

Αν και στη διαγνωστική εκτίμηση πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι επιρροές που 
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διατηρούν και ενισχύουν το κυρίαρχο παράδειγμα «βασισμένου στο έλλειμα» τρόπου 

σκέψης και πρακτικής, ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να αξιοποιήσει την προσέγγιση 

των δυνατών σημείων εμπλουτίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο των 

παραδοσιακών μορφών εκτίμησης. Η εκτίμηση με βάση την προσέγγιση των δυνατών 

σημείων δεν αγνοεί ούτε παραμελεί την ανάδειξη και την αποτίμηση των δυσκολιών 

που ενυπάρχουν ή ενδέχεται να εκδηλωθούν. Αντίθετα, επιδιώκει τη διερεύνηση του 

μοντέλου της διαγνωστικής εκτίμησης των δυσκολιών με τη συμπερίληψη πρόσθετων 

πληροφοριών, οι οποίες επεκτείνουν την κατανόηση του τρόπου και των συνθηκών 

ζωής του μαθητή (Καλλινικάκη, 2014). 

 

Η επίτευξη της αποστολής της κοινωνική εργασίας στον χώρο της εκπαίδευσης 

συναρτάται με την ανίχνευση των δυνατοτήτων, των ευκαιριών, των προσδοκιών του 

μαθητή με διάγνωση ΔΑΦ καθώς και των γονιών του με στόχο την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων. Τα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις σε όλα τα 

περιβάλλοντα: στο σπίτι, το σχολείο και την κοινότητα. Η κοινωνική εργασία υιοθετεί 

την οικοσυστημική προσέγγιση και θεωρεί τα παραπάνω μέρη του ίδιου συστήματος. 

Επομένως, το σχολείο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και ο κάθε μαθητής 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος διαφόρων άλλων κοινωνικών συστημάτων, όπως είναι 

το σχολείο, η οικογένεια, η γειτονιά, η ομάδα των συνομηλίκων. Κατά συνέπεια, οι 

παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας εστιάζουν στην ενίσχυση των μαθητών ώστε να 

αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες λειτουργικής διαχείρισης των 

δυσκολιών τους (ανταπόκριση στην πολυπλοκότητα του ατόμου), και στη βελτίωση 

των συνθηκών στο περιβάλλον τους (ανταπόκριση στην πολυπλοκότητα του 

περιβάλλοντος) (Καλλινικάκη, 2014). 

 

 Η οπτική αυτή βασίζεται στην προσέγγιση των δυνατών σημείων και στην 

ενδυνάμωση και μπορεί να συμβάλλει και στην εργασία με γονείς μαθητών με 

διάγνωση ΔΑΦ. Η «ρήξη» της βιογραφίας των γονέων από μια διάγνωση ΔΑΦ (Bury, 

2001) μπορεί να επαναπροσδιοριστεί με την ανάδειξη των πόρων και των δυνατών τους 

σημείων και με την ενδυνάμωσή τους ώστε να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις προκλήσεις θεωρώντας τους εαυτούς ικανούς να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα. H προσέγγιση των δυνατών σημείων αφορά σε μια στρατηγική 

στοχευμένης αλλαγής, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τον εντοπισμό και την 
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αναγνώριση των θετικών σημείων και των δυνατοτήτων που ενυπάρχουν στα άτομα, 

και στα συστήματα που εκείνα εντάσσονται, και με τα οποία αλληλοεπιδρούν 

(Καλλινικάκη, 2014). Ο εντοπισμός και η ενίσχυση των παραγόντων που είναι δυνατόν 

να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης από τα ίδια τα 

άτομα αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνικής εργασίας (Καλλινικάκη, 

2014). 

 

Τέλος, όσον αφορά την εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών αρκετές μελέτες έχουν 

σημειώσει ότι χρειάζονται περισσότερη κατάρτιση πάνω στη ΔΑΦ, προκειμένου να 

εργαστούν αποτελεσματικότερα με τα άτομα με διάγνωση και τις οικογένειές τους 

(Casey & Elswick, 2011, Dababnah et al., 2011, Mogro-Wilson, Davidson, & Bruder, 

2014, Vanbergeijk & Shtayermman, 2005). Σύμφωνα με τους Dababnah και συν., 

(2011), είναι σημαντικό οι κοινωνικοί λειτουργοί να έχουν ειδικές γνώσεις για να 

παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες.  

 

Οι Preece & Jordan (2006) αξιολόγησαν τη γενική κατανόηση της διαταραχής από τους 

κοινωνικούς λειτουργούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν 

διαφορές στις απαντήσεις των ερωτηθέντων για την αιτιολογία και χαρακτηριστικά της 

ΔΑΦ. Επίσης υπήρχαν διαφορές και στις αντιλήψεις τους για τις μεθόδους 

παρέμβασης. Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι πολλοί εργαζόμενοι 

είχαν καλή κατανόηση ορισμένων πτυχών της διαταραχής, υπήρξε σύγχυση σχετικά με 

την αιτιολογία, τα χαρακτηριστικά της, την επιστημονική ορολογία, τη γνώση και την 

κατανόηση των παρεμβάσεων και των υπηρεσιών που μπορούν να υποστηρίξουν τα 

άτομα με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους. Οι ερευνητές σχολίασαν ότι η διαφορά στην 

κατανόηση της ΔΑΦ μεταξύ κοινωνικών λειτουργών μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή 

παροχή υπηρεσιών, ειδικά εάν δεν γίνονται πλήρως κατανοητές οι ανάγκες του ατόμου 

με ΔΑΦ και της οικογένειάς του. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα των Haney & Cullen, 

(2017) για την κατανόηση της ΔΑΦ από τους κοινωνικούς λειτουργούς έδειξε ότι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί έχουν ακριβείς γνώσεις σχετικά με τη διαταραχή και τους 

ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού. Παράγοντες που σχετίζονταν σημαντικά με την 

ακριβή γνώση της ΔΑΦ ήταν η ειδική εκπαίδευση, η κλινική εμπλοκή και η εμπειρία 

με άτομα στο φάσμα του αυτισμού (Haney & Cullen, 2017). 
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Αν και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι ανταποκριθούν στην ταχεία αύξηση των παιδιών με ΔΑΦ και των οικογενειών 

τους ωστόσο οι σχολές κοινωνικής εργασίας έχουν περιορισμένα προγράμματα 

σπουδών σχετικά με θέματα αναπηρίας (Mogro-Wilson et al., 2014). Οι Mogro-Wilson 

και συν., (2014) παρουσίασαν σε ένα άρθρο τους μια σειρά μαθημάτων που θα 

μπορούσαν να προετοιμάσουν τους κοινωνικούς λειτουργούς στην εργασία τους με 

άτομα με ΔΑΦ και με τις οικογένειές τους μέσω της προσέγγισης της ενδυνάμωσης. 

Τα μαθήματα που πρότειναν εστιάζουν στις υπηρεσίες, στην υποστήριξη, στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνική ένταξη και στην ποιότητα ζωής των παιδιών 

με ΔΑΦ και των οικογενειών τους. Ο Mogro-Wilson και οι συνεργάτες του (2014) 

τονίζουν ότι τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να διδάσκονται από την προοπτική της 

ενδυνάμωσης και της  επισήμανσης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών, αντί των 

αδυναμιών.  
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μεθοδολογία της έρευνας  

 

3.1 Αφήγηση, ταυτότητα και βιογραφική ρήξη 

 

Ο ορισμός της «αφήγησης» είναι συνεχώς αντικείμενο διαφωνίας (Andrews, Squire & 

Tamboukou, 2013), ωστόσο πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η «αφήγηση» είναι 

ταυτόσημη με την «ιστορία» στην αγγλική γλώσσα (Crossley, 2000). Ο Crossley 

(2000) δήλωσε ότι οι αφηγήσεις είναι μια «οργανωτική αρχή» για την ανθρώπινη ζωή, 

όπου οι άνθρωποι κατανοούν καλύτερα την καθημερινότητά τους. Oι Hiles & Cermak 

(2008) εισήγαγαν την ιδέα ότι ενώ πολλοί άνθρωποι μπορούν να βιώσουν το ίδιο 

γεγονός, οι αφηγήσεις τους είναι μοναδικές. Οι Clandinin και Connelly (2000) 

υποστηρίζουν ότι η αφήγηση αποτελεί μια θεμελιώδη μονάδα αναφοράς της 

ανθρώπινης εμπειρίας και πραγματικότητας όπου οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον 

κόσμο αφηγηματικά, οργανώνουν τις καθημερινές εμπειρίες τους αφηγηματικά και ότι 

ως εκ τούτου οι αφηγήσεις περιλαμβάνουν κάθε κομμάτι της ζωής, το οποίο συνδέεται 

με την ταυτότητά τους την οποία δομούν αφηγηματικά και την επικοινωνούν.  

 

Η αφήγηση ερμηνεύεται μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο-χρονικό πλαίσιο, μέσα σε 

συγκεκριμένες  κοινωνικό-πολιτισμικές συνθήκες καθώς επίσης μέσα σε συγκεκριμένα 

πλαίσια λόγου, όπως για παράδειγμα της ερευνητικής συνέντευξης. Συνεπώς, απαντάει 

σε ερωτήσεις όπως πότε και τι συνέβη καθώς και υπο ποιες συνθήκες (Herman ,2009). 

Σύμφωνα με τη Riessman (2008) απαντάει σε ερωτήματα που αφορούν το  «πως;» της 

βιωμένης εμπειρίας ως διαδικασία νοηματοδότησης αυτής και το «τι;» ως αποτέλεσμα 

της διαδικασίας αυτής. Η αφήγηση διακρίνεται από άλλους τρόπους παρουσίασης 

γεγονότων (π.χ.  επιχειρηματολογία, αξιολόγηση, απολογισμός κ.λπ.) εξαιτίας της 

διάστασης της μεταβολής (χρονικής ακολουθίας) που λαμβάνει χώρα λόγω της δράσης 

των υποκειμένων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και εξαιτίας της μορφής της 

αναβίωσης της αφηγηθείσας εμπειρίας. Ο/η αφηγητής/τρια μετατίθεται νοητικά ξανά 

στη θέση του φορέα της βίωσης μέσα από μια παροντική σκοπιά. Ανασυνθέτει τη 

σκηνή, τη λογική της δράσης και πολλές φορές και τα συναισθήματά του (Τσιώλης, 

2014).  
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Ο Herman (2009) σημειώνει ότι η προσωπική αφήγηση διαφοροποιείται από τον 

καθημερινό λόγο, αποτελώντας μια ιδιαίτερη μορφή του και οδηγεί τους ακροατές 

ή/και ερμηνευτές στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τα γεγονότα, τις σκέψεις, 

την ταυτότητα και τις σημασιοδοτήσεις του κόσμου της βιογραφίας του/της 

αφηγητή/τριας. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην αφήγηση χαρακτηρίζοντάς την ως 

εξεζητημένο τύπο λόγου, το οποίο αφενός εμπεριέχει το χαρακτηριστικό της «ρήξης» 

της κανονικότητας της ροής του βιογραφίας, αφετέρου αυτό της «δράσης» στα πλαίσια 

της αναζήτησης νοήματος εντός του βιωμένου χρόνου.  

 

Σύμφωνα με τον έννοια Bury (2001) η βιογραφική ρήξη δίνει το εννοιολογικό πλαίσιο 

εντός του οποίου η δια βίου διαταραχή γίνεται ευρύτερα κατανοητή ως ρηκτική 

εμπειρία. Η ρηκτική αυτή εμπειρία συνδέεται με τη διάρρηξη των δομών της 

καθημερινότητας, με τη ρήξη των δεδομένων πριν τη διάγνωση συμπεριφορών, με τη 

ρήξη των αντιλήψεων για τον κόσμο, για  τον εαυτό και κατ’ επέκταση για την 

ταυτότητα. Αυτές οι διαστάσεις της ρήξης συνδέονται με την έννοια της διαχείρισης 

της διαταραχής ως προσπάθεια αξιολόγησης και σημασιοδότησης της νέας κατάστασης 

καθώς και με την υιοθέτηση στρατηγικών προσαρμογής στα νέα δεδομένα (Burry, 

2001) και με την αναδόμηση των σημασιών της βιογραφίας και της ταυτότητας 

(Nelson, 2001). 

 

3.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Η  παρούσα μελέτη δομήθηκε πάνω στην ανάγκη οι μητέρες παιδιών με ΔΑΦ να 

μιλήσουν εξατομικευμένα για το βίωμά τους, δίνοντας οι ίδιες νόημα σ’ αυτό. Στην 

έρευνα συμμετείχαν τρεις μητέρες παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ και το θεματικό εύρος 

της αφήγησής τους αφορούσε το «διαγνωστικό ταξίδι» το οποίο περιλαμβάνει τα 

στάδια της προ-διάγνωσης, της διάγνωσης και της μετα- διάγνωσης της διαταραχής. 

Αν και οι γονικές εμπειρίες από τη διάγνωση της ΔΑΦ διαφέρουν μεταξύ των ατόμων 

και των πολιτισμών, αυτά τα στάδια είναι κοινά κατά μήκος της διαγνωστικής οδού 

(Ho, et al., 2014). Η προ-διάγνωση αρχίζει τη στιγμή που ο γονέας παρατηρεί το πρώτο 

σημάδι μιας «απροσδόκητης συμπεριφοράς» του παιδιού του και περιλαμβάνει το 

χρονικό διάστημα μέχρι να λάβει την παραπομπή για αξιολόγηση (Palmer et al.,  2011). 

Η διάγνωση είναι το στάδιο της αξιολόγησης της ΔΑΦ. Καλύπτει την περίοδο από το 
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πρώτο ραντεβού των γονέων για την αξιολόγηση και διαρκεί μέχρι την ερμηνευτική 

συνεδρία, όπου η διάγνωση είναι δεδομένη και έχουν γίνει  παραπομπές σε υπηρεσίες 

(Ho et al., 2014). Η μετα-διάγνωση αποτελεί το τρίτο στάδιο της οδού στο οποίο 

εισέρχονται οι γονείς και συνεχίζεται για το υπόλοιπο της ζωής του παιδιού με ΔΑΦ. 

Αυτό το στάδιο αρχίζει από τη στιγμή που γίνονται παραπομπές σε υπηρεσίες και 

περιλαμβάνει οποιεσδήποτε θεραπείες ή παρεμβάσεις για τη βελτίωση των 

συμπτωμάτων (Ho et al., 2014). 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας των μητέρων 

παιδιών με ΔΑΦ. Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν: 

 

α) τη νοηματοδότηση της διαταραχής  

β) τη διερεύνηση της ρηκτικής δυναμικής της διαταραχής  στη βιογραφία τους και τον 

επαναπροσδιορισμό αυτής  

β) την επίδραση της διαταραχής στη δόμηση και αναδόμηση της ταυτότητάς τους 

(εικόνα του εαυτού) 

γ) την ανάδειξη του προσωπικού βιώματος μέσα από τη συνδιαλλαγή με τους 

σημαντικούς άλλους  

δ) την ανάδειξη της μοναδικότητας των βιωμάτων των αφηγητριών χωρίς την πρόθεση 

γενικεύσεων 

ε) την ανάδειξη προκλήσεων για την κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση 

 

3.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η Riessman (2008) παρουσιάζει δύο βασικά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της 

αφηγηματικής ποιοτικής έρευνας που αφορούν το  «πως;» της βιωμένης εμπειρίας ως 

διαδικασία νοηματοδότησης αυτής και το «τι;» ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής. 

Με έναυσμα αυτές τις επισημάνσεις τα ερευνητικά ερωτήματα  της παρούσας μελέτης 

εστιάζουν στο «πως;», στο «τι;» της βιωμένης εμπειρίας των μητέρων παιδιών με 

διάγνωση ΔΑΦ (Riessman, 2008)  καθώς και στο υπο- ποιες συνθήκες (Herman, 2009). 

Συνεπώς, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν και αφορούν τόσο το 

αφηγηματικό περιεχόμενο όσο και την αφηγηματική μορφή είναι: 
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α) Πως νοηματοδοτούν οι μητέρες τη ΔΑΦ;  

β) Πως βιώνουν την αλλαγή που επέρχεται στη ζωή τους και στις σχέσεις τους μετά τη 

διαγνωστική εκτίμηση (βιογραφική ρήξη); 

γ) Πώς εντάσσουν τη νέα κατάσταση στη βιογραφία τους; 

δ) Πως οι σχέσεις αλληλεπίδρασης στην οικογένεια, με το σχολείο και με την ευρύτερη 

κοινότητα επηρεάζουν την έγκαιρη διαγνωστική εκτίμηση και παρέμβαση αλλά και τη 

μετέπειτα προσαρμογή στη νέα κατάσταση; 

ε) Πως νοηματοδοτούν τη σχέση τους με το παιδί τους; 

ζ) τι αποτέλεσμα έχει αυτή η νοηματοδότηση στη διαμόρφωση της ταυτότητά τους και 

στον επαναπροσδιορισμό της βιογραφίας τους; 

η) υπο-ποιες  συνθήκες αποτυπώνονται οι βιωμένες εμπειρίες στο βιογραφικό συνεχές 

των γονέων; 

θ) ποιες οι προκλήσεις για την κοινωνική εργασία; 

 

3.4 Η επιλογή του δείγματος 

 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με βάση τη σκόπιμη - στοχευμένη (purposive) 

και εθελοντική δειγματοληψία. Σκόπιμη γιατί επιδιώχθηκε η επιλογή μητέρων παιδιών 

με επίσημη διάγνωση ΔΑΦ, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια 

γενική ή/και ειδική εκπαίδευση και εθελοντική εξαιτίας της δυσκολίας εντοπισμού 

γονέων με τυχαία δειγματοληψία (Ιωσηφίδης, 2008).  

 

Προκειμένου να συγκεντρωθεί το δείγμα ανακοινώθηκε η έρευνα σε τέσσερεις 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων γενικών και ειδικών σχολείων πόλεων της 

Κεντρικής Μακεδονίας για λόγους ευκολίας, αλλά και για λόγους περιορισμού του 

δείγματος (γονείς παιδιών με ΔΑΦ που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

γενική και ειδική εκπαίδευση). Υπήρχε σαφής ενημέρωση για τους σκοπούς της 

έρευνας, για το μεθοδολογικό εργαλείο, για τον χρόνο της συνέντευξης και για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων συμμετεχόντων. Όσες 

μητέρες επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην έρευνα ήρθαν σε επαφή τηλεφωνικά με 

την ερευνήτρια. Οι πρώτες τέσσερις περιπτώσεις συγκεντρώθηκαν από αυτό το 

κάλεσμα και οι υπόλοιπες με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Ο όρος «χιονοστιβάδα» 
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αναφέρεται στη διαδικασία της συσσώρευσης, καθώς κάθε άτομο συστήνει άλλα άτομα 

κ.ο.κ. (Ιωσηφίδης, 2003).  

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνεντεύξεις εκ των οποίων οι δύο ήταν έξω από 

το εύρος της Κεντρικής Μακεδονίας. Το χρονικό διάστημα της συλλογής των 

συνεντεύξεων διήρκεσε έξι μήνες. Μετά το πέρας της συλλογής του υλικού 

επιλέχθηκαν τρεις συνεντεύξεις. Η επιλογή ανάλυσης τριών βιογραφικών αφηγήσεων 

αντί για την ανάλυση θεματικά επιλεγμένων τμημάτων από περισσότερες συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της παρουσίασης των περιπτώσεων στο σύνολό τους και 

της λεπτομερέστατης (σειρά – σειρά) ανάλυσης ολόκληρου του κειμένου (Τσιώλης, 

2002). Η επιλογή των περιπτώσεων έγινε βάσει της λογικής της «μεγιστοποίησης των 

διαφορών» (Τσιώλης, 2002), επιδιώκοντας να αναδειχθεί ο διαφορετικός τρόπος με τον 

οποίο οι μητέρες παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ συγκροτούν από το παροντικό σημείο το 

βίωμά τους.  

 

Στην έρευνα συμμετείχαν τρείς μητέρες παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ, η κ. Ρωξάνη, η κ. 

Δέσποινα και η κ. Μάρθα. Η κ. Ρωξάνη είναι η μητέρα της Μαρίας (20 ετών- 

τελειόφοιτη μαθήτρια ΕΠΑ.Λ), η κ. Δέσποινα είναι η μητέρα του Νίκου (16 ετών- 

μαθητής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ,), η κ. Μάρθα είναι μητέρα δύο παιδιών με ΔΑΦ, του Αιμίλιου (12 

ετών, μαθητής ΣΤ’ τάξης δημοτικού) και του Χρυσόστομου (9 ετών, μαθητής Γ΄ τάξης 

δημοτικού). Η κ. Ρωξάνη και η κ. Δέσποινα κατοικούν σε επαρχιακές πόλεις (Γιαννιτσά 

και Γρεβενά αντίστοιχα), ενώ η κ. Μάρθα στην Αθήνα. Η κ. Δέσποινα και η κ. Μάρθα 

είναι έγγαμες ενώ η κ. Ρωξάνη διαζευγμένη. Καμία από τις τρεις αφηγήτριες δεν 

εργάζεται. Η κ. Ρωξάνη και η κ. Δέσποινα συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα (συνταξιούχος 

νοσηλεύτρια και συνταξιούχος εκπαιδευτικός αντίστοιχα) για να ανταπεξέλθουν στις 

καθημερινές απαιτήσεις των παιδιών τους και η κ. Μάρθα εργαζόταν περιστασιακά σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις πριν παντρευτεί και αποκτήσει τα παιδιά της. 

 

3.5 Η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου  

 

Το ερευνητικό πεδίο στην παρούσα μελέτη κατέστησε την επιλογή της ποιοτικής 

έρευνας, ως την πλέον ενδεδειγμένη μεθοδολογική προσέγγιση και τις αφηγήσεις ζωής 

μέσα από την διαδικασία της βιογραφικής μεθόδου, ως το πλέον ενδεδειγμένο μέσο 
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συλλογής και παραγωγής δεδομένων. Οι ποιοτικές προσεγγίσεις θεωρούνται 

κατάλληλες μέθοδοι έρευνας για διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την αναπηρία 

(Cridland, Jones, Caputi, & Magee, 2015). Συγκεκριμένα, η βιογραφική μέθοδος 

καλύπτει τομείς όπου δεν μπορούν να διεισδύσουν οι ποσοτικές μετρήσεις. Οι 

ποσοτικές μέθοδοι είναι ακατάλληλες για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται κατανόηση 

εις βάθος και είναι ανεπαρκής για τη σύλληψη της μη λεκτικής επικοινωνίας που 

πλαισιώνει τον λόγο των αφηγητών/τριών. Τέτοιες ανεπάρκειες είναι ευκολότερο να 

καλυφθούν με τη βιογραφική προσέγγιση, η οποία αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της 

κοινωνικής έρευνας ως μια προνομιακή στρατηγική για τη διερεύνηση της ανθρώπινης 

βιωμένης εμπειρίας, της διαλεκτικής σχέσης του ατομικού με το κοινωνικό, της 

κοινωνικά συγκροτημένης και ιστορικά διαμορφωμένης υποκειμενικότητας (Τσιώλης, 

2006). Επιπροσθέτως, η βιογραφική μέθοδος αποτελεί ένα ιδιαίτερο εργαλείο 

διερεύνησης της γυναικείας εμπειρίας όπως νοηματοδοτείται από τις ίδιες τις γυναίκες 

(Βοσνιάδου, 2002).  

 

Βασική αρχή της βιογραφικής μεθόδου είναι ότι η αυθόρμητη αφήγηση αναπαράγει τη 

βιωμένη εμπειρία φιλτραρισμένη, μέσω της μεταγενέστερης γνώσης του, από την 

παροντική σκοπιά. Καλείται ο/η αφηγητής/τρια να αφηγηθεί απροσχεδίαστα την 

ιστορία της ζωής του/της συνολικά ή μια περίοδό της, ανακαλώντας στη μνήμη του/της 

προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, γεγονότα στα οποία ο/η ίδιος/α είχε προσωπική 

ανάμειξη (Τσιώλης, 2006). Με τον όρο βιογραφική προσέγγιση περιγράφουμε ένα 

πολυσχιδές πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας, όπου διαφορετικές μεθοδολογικές 

προτάσεις και ερευνητικές πρακτικές συνυπάρχουν, αντιπαρατιθέμενες και 

αλληλοσυμπληρούμενες (Τσιώλης, 2006). Η μέθοδος αυτή αναδεικνύει τη «φωνή» των 

ίδιων των αφηγητριών , τη δική τους ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας, τις 

αναπαραστάσεις και τις προσωπικές και συλλογικές τους εμπειρίες (Ιωσηφίδης, 2003). 

 

Οι βιογραφικές αφηγήσεις αποτελούν το υλικό της ερευνήτριας, το οποίο 

προσεγγίζεται με συστηματικό και θεωρητικά ευαισθητοποιημένο τρόπο, για να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα (Τσιώλης, 2006).  Σύμφωνα με τον Τσιώλη 

(2006), κατά τη βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη που αποτελεί το ερευνητικό 

εργαλείο της βιογραφικής προσέγγισης ο/η αφηγητής/τρια καλείται ενώπιον του/της 

ερευνητή/τρια να αφηγηθεί απροσχεδίαστα την ιστορία της ζωής του/της συνολικά ή 
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μία περίοδό της, ανακαλώντας στη μνήμη προσωπικές εμπειρίες, βιώματα και 

γεγονότα.  

 

3.5.1 Η βιογραφική / αφηγηματική συνέντευξη 

 

Η βιογραφική/ αφηγηματική συνέντευξη που αποτελεί το ερευνητικό εργαλείο της 

βιογραφικής προσέγγισης επέτρεψε τη διερεύνηση της βιογραφικής πορείας των τριών 

μητέρων παιδιών με ΔΑΦ. Μέσω αυτού του εργαλείου αναδείχθηκε το προσωπικό 

νόημα των αφηγήσεών τους και απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

Η βιογραφική / αφηγηματική συνέντευξη έδωσε τη δυνατότητα να έλθουν στην 

επιφάνεια συναισθήματα, που ίσως με άλλες μεθόδους να μη δύναται να αναδειχθούν. 

Κεντρικός στόχος της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης αποτέλεσε η επίτευξη 

μιας αφηγηματικής συνέχειας από πλευράς αφηγητριών, με την μικρότερη δυνατή 

εμπλοκή της ερευνήτριας (Τσιώλης, 2006). Στη βιογραφική / αφηγηματική συνέντευξη 

κύριο λόγο οφείλουν να έχουν οι αφηγήσεις, ωστόσο στη ροή του λόγου εμπεριέχονται 

και άλλοι τρόποι όπως οι περιγραφές οι οποίες λήφθηκαν επίσης σοβαρά υπόψη κατά 

την ανάλυση των συνεντεύξεων. Η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη είναι ένα 

είδος ανοιχτής συνέντευξης, στην οποία οι ερωτώμενες κλήθηκαν απροσχεδίαστα να 

αφηγηθούν μια περίοδό της ζωής τους (Τσιώλης, 2006).  

 

Η βιογραφική/ αφηγηματική περιλαμβάνει τρεις φάσεις: τη φάση της κύριας αφήγησης 

(ο αφηγητής είναι ελεύθερος να επιλέξει αφηγηματική διαδρομή), τη φάση των 

παρεπόμενων ερωτήσεων (δίνονται εναύσματα για τη συνέχιση αφηγηματικών 

διαδρομών ή/και νέων αφηγήσεων), τη φάση των ερωτήσεων απολογισμού και των 

ελεύθερων ερωτήσεων (Τσιώλης, 2006). Η πρώτη φάση της συνέντευξης ξεκίνησε  με 

έναυσμα της συνεντεύκτριας με το οποίο προέτρεψε τις ερωτώμενες να αφηγηθούν μια 

πτυχή της ιστορίας της ζωής τους που αφορούσε την ανατροφή του παιδιού με ΔΑΦ. 

Το θεματικό εύρος των αφηγήσεων σύμφωνα με τον Τσιώλη (2006) μπορεί να αφορά 

το σύνολο της ιστορία της ζωής των συνεντευξιαζόμενων ή και ειδικές πτυχές των 

βιογραφιών τους. Στην παρούσα έρευνα η έναρξη των αφηγήσεων πραγματοποιήθηκε 

με την παρακάτω προτροπή:  «Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου αφηγηθείτε το βίωμα 

σας από την ανατροφή του γιού/ κόρη σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε από όποιο σημείο 

επιθυμείτε, να διηγηθείτε όσα γεγονότα και εμπειρίες ήταν για εσάς σημαντικά και να 

χρησιμοποιήσετε όσο χρόνο  θέλετε. Δεν θα σας διακόψω, παρεμβάλλοντας με ερωτήσεις. 
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Αν θελήσω να σας ρωτήσω κάτι, θα το κάνω μόλις ολοκληρώσετε την αφήγησή σας» 

(Τσιώλης, 2002). 

 

Οι αφηγήτριες αφέθηκαν ελεύθερες να επιλέξουν την αφηγηματική διαδρομή  που 

επιθυμούσαν και να δομήσουν αυτόνομα τη μορφή των αφηγήσεών τους, ως προς τα 

θέματα που θα επιλέξουν, τη σειρά που θα τα αναφέρουν και τον τρόπο που θα τα 

συναρμόσουν (Τσιώλης, 2002).  Η φάση της κύριας αφήγησης έληξε και στις τρεις 

αφηγήσεις με ενδείξεις των αφηγητριών («Αυτά», «τίποτα άλλο», «νομίζω στα είπα 

όλα») και ακολούθησε η δεύτερη φάση των ερωτήσεων που προέκυψαν από την 

αφήγηση. Στόχος αυτού του σταδίου ήταν μέσω των παρεπόμενων ερωτήσεων να 

καλυφθούν τα κενά της κύριας αφήγησης και να δοθούν εναύσματα για τη συνέχιση 

των αφηγηματικών διαδρομών αποφεύγοντας ωστόσο ερωτήσεις που προκαλούν 

αιτιολογήσεις ή έκφραση απόψεων (Τσιώλης, 2006). Στο τέλος της συνέντευξης (φάση 

των ανοικτών ερωτήσεων) τέθηκαν ερωτήσεις διάφορων ειδών σχετικών με το 

ερευνώμενο πεδίο και ζητήθηκε η αποτίμηση της συνέντευξης.  

 

3.5.2 Η διαδικασία ανάλυσης των βιογραφικών αφηγηματικών συνεντεύξεων 

 

Μετά τη διαδικασία της μεταγραφής στην οποία ακολουθήθηκε η λογική που 

προτείνεται από τον Silverman (2000) (στο Τσιώλης, 2006), ακολούθησε η ανάλυση 

των βιογραφικών αφηγήσεων. Η αφηγηματική ανάλυση αξιοποιείται για την 

ερμηνευτική προσέγγιση των αφηγηματικών κειμένων και δίνει έμφαση στον τρόπο 

που κατασκευάζεται η αφήγηση και στον τρόπο διασφάλισης της συνοχής της. Εστιάζει 

στο περιεχόμενο, στη μορφή καθώς και στη δόμησή της. Σκοπός της ανάλυσης είναι 

να ανακατασκευαστούν ερμηνευτικά οι διαδικασίες αφηγηματικής κατασκευής και 

βιογραφικής ταυτότητας και να ανιχνευτούν οι διεργασίες βιογραφικής εργασίας στις 

οποίες προβαίνει η μετέχουσα στην έρευνα ώστε να ενσωματώσει σε μια συνεκτική 

αφήγηση εμπειρίες και εικόνες του εαυτού από τις οποίες επιθυμεί να διαφοροποιηθεί 

(Τσιώλης, 2014).  

 

Η ανάλυση των βιογραφικών αφηγηματικών κειμένων πραγματοποιείται μέσα από 

τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο αναλύθηκε η διαδρομή του βίου των αφηγητριών 

σε χρονολογική σειρά ανεξάρτητα με από τη σειρά παρουσίασης στην αφήγηση.  Η 

χρονολογική ακολουθία των βιογραφικών σταθμών είναι ανεξάρτητη από τη σειρά 
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παρουσίασής τους στην αφήγηση. Η εξέταση της χρονικής αλληλουχίας των 

βιογραφικών γεγονότων επέτρεψε τη δημιουργία του κοινωνικού προφίλ των 

αφηγητριών, καθώς και τη δημιουργία υποθέσεων σχετικά με την εξέλιξη της 

διαδρομής των βίων τους. Στο δεύτερο στάδιο εξετάστηκε η κειμενική διάρθρωση, 

δόθηκε έμφαση στη διαδοχική αλληλουχία μερών του κειμένου, το οποία χωρίστηκαν 

σε ενότητες και υπο-ενότητες βάσει του περιεχομένου και της μορφής του αλλά και 

των υποθέσεων που δημιουργήθηκαν από τους βιογραφικούς σταθμούς αλλά και από 

το ίδιο το ερευνώμενο πεδίο. Ουσιαστικά στην παρούσα ανάλυση η υποθέσεις 

αποτέλεσαν και τις ενότητες. Τα αφηγηματικά κείμενα αναλύθηκαν στο σύνολό τους 

σειρά- σειρά, παρόλα αυτά δεν αριθμήθηκαν. Στο επόμενο στάδιο της αναλυτικής 

αφαίρεσης πραγματοποιήθηκαν οι συνολικές αποτιμήσεις των τριών αφηγήσεων και 

έγινε συγκριτική ανασκόπηση των περιπτώσεων (Τσιώλης, 2006).  

 

 3.6 Έκθεση Τεκμηρίωσης των αφηγήσεων  

 

Η πρώτη επαφή με τη μετέχουσες  στην έρευνα έγινε τηλεφωνικά. Η κ. Ρωξάνη και η 

κ. Δέσποινα ενημερώθηκαν από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου που 

φοιτούν τα παιδιά τους. Η κ. Μάρθα ενημερώθηκε από άλλη συμμετέχουσα στην 

έρευνα και εκδήλωσε το ενδιαφέρον της συμμετοχής της τηλεφωνικά. Από την πρώτη 

τηλεφωνική επικοινωνία και οι τρείς έδειξαν την προθυμία τους να μιλήσουν για το 

βίωμα τους. Έπειτα τους στάλθηκε από την ερευνήτρια μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με πληροφορίες που αφορούσαν την ερευνήτρια, τον σκοπό της έρευνας, 

το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται (μεταπτυχιακή εργασία) και τον τρόπο διεξαγωγής της 

συνέντευξης. Επίσης, δόθηκαν οι αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τη διαφύλαξη 

της ανωνυμίας τους και την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τους 

ζητήθηκε άδεια ηχογράφησης της συνέντευξης. Τους δόθηκε η ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν οι ίδιες τηλεφωνικά με την ερευνήτρια ώστε να επιβεβαιωθεί η 

συμμετοχή τους στην έρευνα και να οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων. 

Και οι τρείς ανταποκρίθηκαν άμεσα. Επέλεξαν οι ίδιες τον τόπο και τον χρόνο 

διεξαγωγής της συνέντευξης με μόνο περιορισμό από τη συνεντεύκτρια να είναι ένας 

χώρος ήσυχος, στον οποίο δεν θα παρευρίσκονται άλλα άτομα. 
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 Η κ. Ρωξάνη και η κ. Δέσποινα επέλεξαν τον χώρο του σπιτιού τους, πρωινές ώρες 

όπου τα παιδιά τους ήταν στο σχολείο. Φάνηκε ότι προτίμησαν να αφηγηθούν το βίωμά 

τους σ΄ έναν χώρο οικείο. Η κ. Μάρθα (κάτοικος Αθήνας) επέλεξε τον χώρο ενός 

ξενοδοχείου, στο οποίο έμενε στα πλαίσια ταξιδιού της στη Θεσσαλονίκη. Η 

συνέντευξη με την κ. Ρωξάνη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 και διήρκησε 60 

λεπτά, η συνέντευξη με την κ. Δέσποινα τον Σεπτέμβριο του 2017 και διήρκησε 75 

λεπτά και με την κ. Μάρθα διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2017 και κράτησε 120 λεπτά. 

Πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης η επικυρώθηκε το «αφηγηματικό συμβόλαιο» 

σύμφωνα με το οποίο δεν θα υπήρχαν ερωτήσεις από την συνεντεύκτρια στο πρώτο 

στάδιο της κύριας αφήγησης (Τσιώλης, 2006). Επίσης, δόθηκαν εκ νέου διαβεβαιώσεις 

σχετικά με τη διαφύλαξη της ανωνυμίας τους και συγκατέθεσαν ξανά για την 

ηχογράφηση της συνέντευξης και την μετέπειτα ανάλυσή της. Στο πλαίσιο της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκαν οι συμμετέχουσες  για την 

αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων κατά τη διάρκεια της απομαγνητοφώνησης 

(π.χ. το όνομά τους, τα ονόματα των παιδιών τους, τα ονόματα συγγενών και φίλων, ο 

τόπος διαμονής κ.λπ.) στο σημείο που αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την 

αφήγησή τους. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πριν τη συνέντευξη δημιουργήθηκε 

ανάμεσα στην συνεντεύκτρια και στις μητέρες οικεία ατμόσφαιρα και αναπτύχθηκε 

αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η κλίση του σώματος τους και η οπτική επαφή αναδείκνυαν 

την οικειότητα που ένιωθαν. Καμία από τις συμμετέχουσες δεν φάνηκε επιφυλακτική 

με τη διαδικασία.   

 

Κατά τη διάρκεια της αφήγησή τους  και οι τρείς αφηγήτριες έδειχναν ότι ξαναζούσαν 

κάποια από τα βιώματα που αφηγούνταν. Η κ. Ρωξάνη φαινόταν περισσότερο 

αγχωμένη και ενοχική από τις υπόλοιπες μητέρες. Ο λόγος πολλές φορές ήταν 

τρεμάμενος και έκανες αρκετές παύσεις. Στο μεγαλύτερο μέρος της αφήγησής της ήταν 

σκυφτή, η κλίση των ώμων και της κεφαλή της ήταν προς κάτω μη έχοντας καθ’ όλη 

τη διάρκεια της αφήγησης ποιοτική βλεμματική επαφή.  Η κ. Δέσποινα και η κ. Μάρθα 

δεν έχασαν τη βλεμματική επαφή με τη συνεντεύκτρια.  Η αφήγηση της κ. Δέσποινα 

ήταν ακατάπαυστη. Επίσης, παρατηρήθηκε μια έντονη κίνηση στα χέρια της καθώς 

περιέγραφε την κινητοποίησή της μετά τη διάγνωση του γιού της. Εξέφρασε την 

αγανάκτησή της καθώς περιέγραφε κάποια περιστατικά που αφορούσαν τη στάση της 

κοινωνίας απέναντι στον γιό της. Η κ. Μάρθα ήταν ιδιαίτερα ευσυγκίνητη όταν 



 

 
75 

 

αναφερόταν στα παιδιά της.  Ωστόσο, δεν την εμπόδισε να αφηγηθεί το βίωμά της. 

Όταν μιλούσε για τον σύζυγό της έδειχνε φορτισμένη συναισθηματικά και αμήχανη,  

ακουμπούσε συχνότερα το πρόσωπό της και τα μαλλιά της. 

 

Κατά τη διαδικασία αποτίμησης των συνεντεύξεων και οι τρείς μητέρες ανέφεραν πως 

ανακουφίστηκαν από αυτό το είδος επικοινωνιακής συνδιαλλαγής και ένιωσαν οικεία.  

Σύμφωνα με τον Τσιώλη (2006), η επιτυχία μιας αφηγηματικής συνέντευξης εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο της διεξαγωγής της από την οικεία ατμόσφαιρα, από 

την άνεση χώρου και χρόνου την αμοιβαία εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται.  Μετά το 

κλείσιμο της συνέντευξης δημιουργήθηκε κλίμα συγκίνησης με την κ. Μάρθα η οποία 

εξέφρασε την επιθυμία της να διατηρήσει σχέσεις με τη συνεντεύκτρια. Και οι τρεις 

συμμετέχουσες δήλωσαν πρόθυμες σε μια ενδεχόμενη ερευνητική συνεργασία. 

 

Κατά τη διεξαγωγή των  βιογραφικών αφηγηματικών συνεντεύξεων οι  δυσκολίες που 

εντοπίστηκαν αφορούσαν α) τον σύνθετο ρόλο της συνεντεύκτριας (ερευνήτρια – 

κοινωνική λειτουργός). Αποτέλεσε αντικείμενο ανάγκης η υποστήριξη των 

αφηγητριών παρόλα αυτά δε συνέβη και β) ήταν δύσκολη η απόλυτη αποστασιοποίηση 

της συνεντεύκτριας στις περιπτώσεις που αφηγήτριες επεδίωκαν ενδείξεις αποδοχής. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η αφηγηματική ανάλυση 
 

4.1 Η πρώτη περίπτωση η κ. Ρωξάνη 

 

Σύντομο ιστορικό – Βιογραφικοί σταθμοί 

 

Η κυρία Ρωξάνη (55 ετών) γεννήθηκε στις Σέρρες και κατοικεί με τα δύο της παιδιά 

(20 και 18 ετών αντίστοιχα) στα Γιαννιτσά. Είναι διαζευγμένη και είναι συνταξιούχος 

νοσηλεύτρια. Η πρώτη της κόρη η Μαρία (20 ετών) διαγνώστηκε με σύνδρομο 

Άσπεργκερ σε ηλικία 10 ετών. Οι παρεμβάσεις για την άμβλυνση των δυσκολίων της 

Μαρίας ξεκίνησαν στη Β΄ Γυμνασίου. Την ίδια περίοδο η κ. Ρωξάνη εντάχθηκε σε 

ομάδα υποστήριξης γονέων παιδιών με αναπηρίες. Μετά το γυμνάσιο η Μαρία 

συνέχισε τη φοίτησή της στο ΕΠΑ.Λ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι σημαντικότεροι βιογραφικοί σταθμοί που 

εμπεριέχονται στην αφήγηση της κ. Ρωξάνης. Η χρονολογική ακολουθία των 

βιογραφικών σταθμών είναι ανεξάρτητη από τη σειρά παρουσίασής τους στην 

αφήγηση. Η εξέταση της χρονικής αλληλουχίας των βιογραφικών γεγονότων επιτρέπει 

τη δημιουργία του κοινωνικού προφίλ της φορέα της βιογραφίας, καθώς και τη 

δημιουργία υποθέσεων σχετικά με την εξέλιξη της διαδρομής του βίου της.  

 

Χρονολόγιο με τα σημαντικότερα δεδομένα της βιογραφικής διαδρομής της 

μητέρας 

1962 Γέννηση της μητέρας σε επαρχιακή πόλη 

1969 Μετακόμιση της μητέρας σε άλλη κωμόπολη 

1995 Ολοκλήρωση σπουδών νοσηλευτικής και ακολουθεί ο γάμος της ούσα 

έγκυος - Αποβολή στο πρώτο παιδί 

1997 Γεννιέται η Μαρία 

1998 Πρώτη επαφή με ειδικό λόγω μεγαλύτερης περιμέτρου κεφαλής και 

αδυναμίας στήριξής της. Δεν διέγνωσε κάτι. 
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1999 Γεννιέται η αδερφή της Μαρίας και γίνεται η πρώτη επαφή με 

παιδονευρολόγο  λόγω της επιθετικότητας της Μαρίας προς την αδερφή 

της. Ο παιδονευρολόγος είπε ότι είναι φυσιολογική αντίδραση ζήλειας. 

2001 Η Μαρία πηγαίνει στο νηπιαγωγείο και δεν μπορεί να ακολουθήσει τις 

εντολές τις νηπιαγωγού. Η νηπιαγωγός ζητάει από την κ. Ρωξάνη να μην 

την πηγαίνει στο σχολείο κάποιες μέρες. 

2002 Η Μαρία πηγαίνει στην Α’ δημοτικού και η δασκάλα την παραπέμπει 

στο ΚΕΔΔΥ λόγω δυσκολιών στα μαθηματικά. Το ΚΕΔΔΥ διέγνωσε 

δυσκολίες στα μαθηματικά.  

2007 Η Μαρία στη Δ’ δημοτικού εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς στο 

σχολικό πλαίσιο. Ο δάσκαλος είπε στη μητέρα να μην κινητοποιηθεί 

γιατί δεν θα υπάρξει καλυτέρευση. Επίσκεψη σε ψυχολόγο και 

παιδοψυχίατρο. Η Μαρία διαγνώστηκε με σύνδρομο Άσπεργκερ.  

 Περιορισμένες κοινωνικές συναναστροφές 

2010 Μετάβαση στο γυμνάσιο. Επίσκεψη σε παιδοψυχίατρο. 

2011 Ξεκινούν παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη. Η κ. Ρωξάνη συμμετέχει σε 

ομάδα υποστήριξης γονέων.  

2012 Καταφέρνει να κάνει μόνη της μπάνιο. 

2013 Η Μαρία ξεκινά τη φοίτησή της στο ΕΠΑ.Λ. 

2017 Τελειόφοιτη στο ΕΠΑ.Λ.  

 

Η κ. Ρωξάνη ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση η οποία διακόπτεται από την αναδρομή 

σε γεγονότα και επανέρχεται στη γραμμική ροή της. Η εσωτερική λογική που διαπερνά 

την αφήγηση της κ. Ρωξάνης έχει να κάνει με την ανάγκη της να δικαιολογήσει την 

καθυστερημένη διάγνωση της κόρης της και κατ’ επέκταση την καθυστερημένη 

παρέμβαση. Αυτή είναι η κεντρική υπόθεση που αντλείται από τη συνολική βιογραφική 

σκοπιά. Οι επιμέρους υποθέσεις που δημιουργούνται από τους βιογραφικούς σταθμούς 

αλλά και από το ίδιο το ερευνώμενο πεδίο θα αποτελέσουν ταυτόχρονα τις ενότητες 

και υπο-ενότητες της αφήγησης. Η κατάτμηση αυτή έγινε βάσει κριτηρίων που 

αφορούν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη μορφή της αφήγησης. Το κείμενο χωρίζεται 

σε τρεις διακριτές (ως προς τις θεματικές αναφορές αλλά και ως προς τα μορφολογικά 

τους χαρακτηριστικά) αφηγηματικές ενότητες μέσα στα οποία εξελίσσεται η αφήγηση 
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και αφορούν την προ-διάγνωση, την αναζήτηση της υποστήριξης και την επίσημη 

διάγνωση Ασπεργκερ και τη μετα-διάγνωση του Άσπεργκερ. Επίσης περιλαμβάνει ένα 

τέταρτο μέρος, του οποίου η διάρθρωση καθορίζεται από τις ερωτήσεις της 

συνεντεύκτριας. 

 

Α) ΠΡΩΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΠΡΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ  

 

Η έναρξη της αφήγησης  

 

Η κυρία Ρωξάνη ξεκινά την ιστόρηση του βίου της σκιαγραφώντας σύντομα τον εαυτό 

της τοποθετώντας τον μέσα στον χρόνο και στον χώρο, καθώς και τον γάμο της 

εκφράζοντας έναν προφανή θυμό για τη συμπεριφορά του συζύγου της. «Γεννήθηκα το 

1962 στις Σέρρες κι έζησα εκεί ως τα 7 μου χρόνια. Στα 7 μου πήγαμε στα Γιαννιτσά. 

Είχα όμορφα παιδικά χρόνια. Τελείωσα τη νοσηλευτική στην Κοζάνη και το 1995 

παντρεύτηκα. Μη νομίζεις από έρωτα. Ας το πούμε από συμπάθεια. Δεν τον ερωτεύτηκα 

ποτέ, ούτε τρόπους έχει, ούτε συμπεριφορά». 

 

Υποθέσεις / Ενότητες 

 

Υπόθεση 1. Η λαχτάρα της κ. Ρωξάνης να γίνει γονιός  

 

Η αφηγήτρια εξιστορεί ότι είχε μία αποτυχημένη εγκυμοσύνη στα 32 της χρόνια και 

κατάφερε να αποκτήσει το πρώτο της παιδί στα 34 με πολύ άγχος λόγω της 

προηγούμενης αποβολής, δυο χρόνια αργότερα απέκτησε τη δεύτερη κόρη της. 

«Εντάξει ήμουν και σε ηλικία που ήθελα να κάνω και παιδιά. 32 χρονών ήμουνα. Αλλά, 

μέχρι να κάνω τη Μαρία πέρασαν δυο χρόνια. 34 ήμουν. Μετά την έκανα ξάπλα τη Μαρία 

μέχρι να τη γεννήσω. Αγχώθηκα στον 6ο μήνα επειδή τότε είχα χάσει το προηγούμενο». 

Σ’ αυτό το απόσπασμα το ζήτημα της γονεϊκότητας αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης 

προσδοκίας εξαιτίας της ηλικίας της κ. Ρωξάνης, της προγενέστερης αποβολής καθώς 

και εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην εγκυμοσύνη της Μαρίας και την 

κράτησαν κλινήρη για μήνες. 
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Υπόθεση 2. Οι συμπεριφορές που σε παροντικό χρόνο αναγνωρίζονται από τη 

μητέρα ως συμπτώματα 

 

Κύριο χαρακτηριστικό της αφήγησης της κ. Ρωξάνης είναι η αίσθησή της ότι 

ολιγώρησε απέναντι στη διαταραχή της Μαρίας. Η κ. Ρωξάνη από την αρχή τονίζει ότι 

δεν υπήρχαν σημάδια για κάτι ανησυχητικό και ότι από την γέννηση της η Μαρία «δεν 

έδειξε κάτι». Ωστόσο, υιοθετώντας την οπτική του παροντικού χρόνου, έχοντας τη 

γνώση της διάγνωσης του παιδιού της, προσπαθεί να βρει τα πρώτα σημάδια που θα 

έπρεπε να είχε προσέξει. Ενδεικτικά αναφέρει ότι η Μαρία δεν στήριξε το κεφάλι της 

σε αναμενόμενη ηλικία. Δεύτερο σημάδι που αναφέρει είναι ότι η Μαρία άργησε να 

περπατήσει και όταν αυτό πραγματοποιήθηκε, έγινε υπερκινητική. Τελειώνει την 

πρότασή της με την ερώτηση «ήταν;», δίνοντας αρχικά την εντύπωση ότι δεν είναι 

ακόμη και τώρα σίγουρη για το αν η υπερκινητικότητα αποτελούσε ένδειξη της 

μεταγενέστερης διάγνωσης της κόρης της. Ωστόσο, φαίνεται αυτή η απορία της να 

σχετίζεται αφενός με την ανάγκη της να δικαιολογήσει το ότι δεν αναγνώρισε έγκαιρα 

τα πρώιμα σημάδια και αφετέρου με την αναζήτηση συμμάχων. «λίγο αργά στήριξε το 

κεφαλάκι της. ήταν λίγο μεγάλο το κεφαλάκι της σαν μωρό, άργησε να περπατήσει,  

ξεκίνησε να γίνεται υπερκινητική Όχι τόσο ζωηρή αλλά, υπερκινητική, ήταν ένα πρώτο 

σημάδι σκέφτομαι εγώ τώρα, ήταν;». 

 

Επίσης, οι συμπεριφορές που σε παροντικό χρόνο αναγνωρίζονται από τη μητέρα ως 

συμπτώματα, σε παρελθοντικό χρόνο θεωρούνταν στάσεις και συμπεριφορές, είτε 

θετικά, είτε αρνητικά χαρακτηριζόμενες, είτε σχετιζόμενες με τον χαρακτήρα της 

Μαρίας. Η επιθετικότητα θεωρούνταν φυσιολογική ένδειξη αδερφικής ζήλειας. 

«Νευρίαζε υπερβολικά, ήταν επιθετική», «επειδή τη ζήλευε πολύ. Πάρα πολύ». Η 

απουσία βλεμματικής επαφής σχετιζόταν με την καλοσύνη και τη συστολή της. «Ήταν 

καλό παιδί. Ήταν συνεσταλμένο. Δεν κοιτούσε καν στα μάτια. Νομίζαμε ήταν από αυτό» 

και τέλος η αδυναμία της για αυτονομία και αυτοφροντίδα σχετιζόταν σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της μητέρας με την απουσία τόλμης και με την τεμπελιά της. «Δε ντυνόταν 

μόνη της, την ξυπνούσα για να τη ντύσω. Δεν ξυπνούσε εύκολα. Την τάιζα, βαριότανε να 

ξυπνήσει, βαριότανε ναι κουνηθεί, βαριότανε να φάει, δεν ξέρω! Στην πρώτη γυμνασίου 

ακόμη την έντυνα…μέχρι την τρίτη γυμνασίου την έκανα εγώ μπάνιο, γιατί δεν είχε τόλμη, 

βαριότανε, νομίζει ότι δε θα τα καταφέρει». 
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Β) ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ 

 

Υπόθεση 3. Η αδυναμία των φορέων και των εκπαιδευτικών να συμβάλλουν στην 

έγκαιρη διάγνωση 

 

Η κ. Ρωξάνη μέσα από τον λόγο της αναδεικνύει την αδυναμία των φορέων και 

ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών αφενός να βοηθήσουν την ίδια και αφετέρου να 

υποστηρίξουν το παιδί της. Θεωρεί τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς 

συνυπεύθυνους στη μη έγκαιρη διαγνωστική εκτίμηση και  παρέμβαση και αναδεικνύει 

τη μοναχικότητα που βίωνε. «Δε φάνηκε να έχει τίποτα. Μου λέγαν ότι όλα τα παιδιά 

είναι ζωηρά», «Ο παιδονευρολόγος μου είπε μη στεναχωριέστε είναι φυσιολογικό», 

«όταν ήρθε ο καιρός να πάει στο νηπιαγωγείο. Εκεί δεν καθότανε, για παράδειγμα στο 

κυκλάκι, δεν καθότανε», «Η νηπιαγωγός έκανε παράπονα». «μου ζητούσε να μην την 

πηγαίνω κάποιες μέρες», «Το μόνο πρόβλημα που εντόπιζε η δασκάλα, ήταν με τα 

μαθηματικά». Η πρώτη επαφή της κ. Ρωξάνης με ειδικό έγινε το 1999 εξαιτίας της 

επιθετικότητας της Μαρίας προς την αδερφή της. Ο παιδονευρολόγος στον οποίον 

είχαν απευθυνθεί  καθησύχασε τη μητέρα τονίζοντας την φυσιολογική αντίδραση της 

Μαρίας απέναντι στην αδερφή της.   

 

Στη συνέχεια μέσα από την πορεία της Μαρίας από το νηπιαγωγείο έως και το δημοτικό 

σκιαγραφούνται οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε καθώς και η αδυναμία των 

εκπαιδευτικών να τις αντιμετωπίσουν. Αρχικά, η νηπιαγωγός φάνηκε να μην 

χρησιμοποίησε ορθούς τρόπους διαχείρισης των δυσκολίων που αντιμετώπιζε το παιδί, 

εφόσον υιοθέτησε στρατηγικές αποφυγής αντιμετώπισης της κατάστασης. Η 

νηπιαγωγός ζητούσε από τη μητέρα να μην πηγαίνει τη Μαρία κάποιες μέρες στο 

σχολείο, παρόλα αυτά η μητέρα δεν ανησύχησε και το απέδωσε στον απαιτητικό 

χαρακτήρα της εκπαιδευτικού. «Η νηπιαγωγός ήταν πολύ απαιτητική, μου ζητούσε να 

μην την πηγαίνω κάποιες μέρες. Δεν φάνηκε πάλι κάτι ανησυχητικό».   

 

Όταν η Μαρία πήγε Α΄ δημοτικού το μόνο πρόβλημα που εντόπισε η δασκάλα της ήταν 

με τα μαθηματικά. Γεγονός που την ώθησε να προτείνει στη μητέρα την αξιολόγηση 

της Μαρίας από το Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης 
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(ΚΕΔΔΥ). «Το μόνο πρόβλημα που εντόπιζε η δασκάλα, ήταν με τα μαθηματικά κι εγώ 

είπα: Ένα τόσο έξυπνο παιδί, που δεν τα πάει καλά με τα μαθηματικά. Πως βγάζεις 

συμπέρασμα τόσο εύκολα στην πρώτη δημοτικού;. Μας έλεγε να πάμε στο ΚΕΔΔΥ, ΚΔΑΥ 

λεγόταν τότε. Μας έλεγε να πατέ εκεί, να πάτε εκεί». Η δασκάλα της Μαρίας στην Α’ 

Δημοτικού φαίνεται να εντόπισε περισσότερες δυσκολίες ωστόσο τα μαθηματικά να 

ήταν η αφορμή για την παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ με απώτερο στόχο την ολιστική 

αξιολόγηση των δυσκολιών της. Αν η δυσκολία της μαθήτριας ήταν μόνο στο γνωστικό 

αντικείμενο των μαθηματικών θα έδινε η εκπαιδευτικός τον χρόνο ανταπόκρισής της 

στην διδασκαλία και σε πιθανή παρέμβαση πριν την παραπομπή της. Από τον λόγο της 

κ. Ρωξάνης φαίνεται η εκπαιδευτικός να επέμενε αρκετά «να πατέ εκεί, να πάτε εκεί» 

προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης. Ωστόσο, η κ. Ρωξάνη παρόλο που ακολούθησε 

την κατεύθυνση της εκπαιδευτικού και επισκέφθηκε το ΚΕΔΔΥ, εξέφρασε τη 

δυσπιστία της δικαιολογώντας μ΄ αυτόν τον τρόπο και την επιλογή της να μην 

κινητοποιηθεί για περαιτέρω διερεύνηση μετά το ΚΕΔΔΥ. Το ΚΕΔΔΥ διέγνωσε 

δυσκολία στα μαθηματικά και η Μαρία ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα  στο 

Τμήμα Ένταξης. «Μετά πήγαμε στο ΚΕΔΔΥ, τίποτα δε βγάλανε, μόνο ότι είναι αδύναμη 

στα μαθηματικά. Και μετά πήγαμε σε τμήμα ένταξης». Το ΚΕΔΔΥ δεν εντόπισε τις 

περαιτέρω δυσκολίες της Μαρίας εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαταραχής ή/και 

της έλλειψης εξειδικευμένων εργαλείων ή/και της έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων 

του προσωπικού του φορέα.  

 

Στη συνέχεια της αφήγησής της η κ. Ρωξάνη αναφέρεται στα προβλήματα 

συμπεριφοράς που αντιμετώπιζε η Μαρία στο σχολικό πλαίσιο όταν φοιτούσε στη Δ’ 

Δημοτικού. «Πείραζε τις τσάντες των συμμαθητών της, τις άνοιγε, τους χτυπούσε. Με 

ζόρισε πολύ. Την κοροϊδεύανε, την βλέπανε κάπως και την κοροϊδεύανε. Αυτή 

παραπονιότανε..». Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Μαρία στην επικοινωνία της είχαν 

επίπτωση και στην συμπεριφορά της στο σχολικό πλαίσιο και κυρίως στις κοινωνικές 

της συναναστροφές με βασικό στοιχείο την απρόκλητη επιθετικότητα προς τους 

άλλους. Η μη ενδεδειγμένη  κοινωνική της συμπεριφορά δεν ήταν  κατανοητή από τα 

παιδιά με αποτέλεσμα να την κοροϊδεύουν. Σ’ αυτό το σημείο της αφήγησης η μητέρα 

της Μαρίας φαίνεται συναισθηματικά φορτισμένη.  Αναφέρει συγκεκριμένα ότι 

δυσκολεύεται να θυμηθεί κάτι παραπάνω πιθανόν επειδή της δημιουργεί έντονη 

συναισθηματική φόρτιση το γεγονός και επιλέγει να μην το ανακαλέσει.  
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Επιπλέον, η κ. Ρωξάνη σ΄ αυτό το σημείο προσπαθεί να επικοινωνήσει τα θετικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού της που σε παροντικό χρόνο αναγνωρίζονται ως 

συμπτώματα της διαταραχής αναφέροντας: «Ήταν καλό παιδί. Ήταν συνεσταλμένο. Δεν 

κοιτούσε καν στα μάτια, νομίζαμε ήταν από αυτό». Η κ. Ρωξάνη απευθύνθηκε σε 

ψυχολόγο για τη συμπεριφορά της Μαρίας. Μετά από κάποιες συνεδρίες τους 

παρέπεμψε σε παιδοψυχίατρο για περαιτέρω αξιολόγηση. Η παιδοψυχίατρος διέγνωσε 

σύνδρομο Άσπεργκερ.  

 

Γ) ΤΡΙΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΜΕΤΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ 

 

Υπόθεση 3.1 Η επαρχία ως ανασταλτικός παράγοντας δράσης 

 

Μέσα από την αφήγησή της φαίνεται ότι η κ. Ρωξάνη ολιγώρησε απέναντι στην 

παρέμβαση αποδίδοντας αυτή τη στάση στις περιορισμένες επιλογές υποστήριξης στην 

επαρχία.  «Ε, μετά, εδώ πέρα στην επαρχία,  δεν έχει και πολλά πολλά, αυτά που ζητούσε, 

ειδική παιδαγωγό, εκτός από το τμήμα ένταξης που είχαν τα σχολεία (.)  έτσι (.)  τ’ 

αφήσαμε (.)  τ’ αφήσαμε (.)» Η έλλειψη υποστηρικτών δομών οδήγησε στην 

καθυστέρηση των παρεμβάσεων ή/και η άρνηση της κατάστασης από την μητέρα 

εμπόδισε την αναζήτηση και τη λήψη βοήθειας. Στη βιογραφική της διαδρομή 

τοποθετεί την ενεργοποίησή της για αναζήτηση και λήψη βοήθειας κατά τη μετάβαση 

της κόρης της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επισκέπτεται ξανά την παιδοψυχίατρο 

όταν η Μαρία ξεκίνησε τη φοίτησή της στην Α΄ γυμνασίου.  

Κίνητρο για την κινητοποίησή της φάνηκε να αποτελεί η ενδεχόμενη ανασφάλειά της 

για τη σχολική επιτυχία της Μαρίας και για την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του 

αναλυτικού  προγράμματος του γυμνασίου. Σε αυτό το σημείο η κ. Ρωξάνη αναφέρει 

την αδυναμία της Μαρίας για αυτονομία και αυτοφροντίδα, κατάσταση που θα έπρεπε 

να την κινητοποιήσει νωρίτερα και να απευθυνθεί σε ειδικούς για τον αναπτυξιακό 

έλεγχο. Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποδοθούν στην υπερπροστασία της 

μητέρας απέναντι στην κόρη της. «Δε ντυνόταν μόνη της, την ξυπνούσα για να τη ντύσω. 

Δεν ξυπνούσε εύκολα. Την τάιζα, βαριότανε να ξυπνήσει, βαριότανε ναι κουνηθεί, 

βαριότανε να φάει, δεν ξέρω! Στην πρώτη γυμνασίου ακόμη την έντυνα…μέχρι την τρίτη 

γυμνασίου την έκανα εγώ μπάνιο, γιατί δεν είχε τόλμη, βαριότανε, νομίζει ότι δε θα τα 

καταφέρει».  
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Η αδυναμία της για αυτονομία και αυτοφροντίδα σχετιζόταν σύμφωνα με τα λεγόμενα 

της μητέρας της στην απουσία τόλμης και στην τεμπελιά της. Επιπλέον, η κ. Ρωξάνη 

αποδίδει την αργοπορημένη της αντίδρασή της στο είδος διαταραχής. «Γιατί το 

Άσπεργκερ εξελίσσεται πολύ αργά, από ό,τι έμαθα κι εγώ αργότερα». Αναφέρει τις 

συνεδρίες που ακολούθησαν με την παιδοψυχίατρο και τονίζει τις αργές αλλά ωστόσο 

θετικές εξελίξεις της παρέμβασης «Έχει κάποια διαφορά, αλλά μικρή. Από Δευτέρα 

γυμνασίου άρχισε να σηκώνεται πιο εύκολα. Άρχισε να ντύνεται, άρχισε να τρώει μονή 

κι εγώ κάπως, άρχισα να χαίρομαι, ότι ξεκίνησε μόνη της να καταλαβαίνει». 

 

Το κλείσιμο της κύριας αφήγησης 

 

Κλείνοντας την αφήγησή της η κ. Ρωξάνη, τοποθετείται συναισθηματικά απέναντι στις 

προκλήσεις της διαταραχής. Παραθέτει τα λόγια της κόρης της αγωνιώντας να 

προβάλλει με αμεσότητα τα συναισθήματά της. «Η Μαρία λέει: Δε θέλω να είμαι έτσι 

μαμά. Θέλω να έχω φίλους. Δεν είχε ποτέ φίλους, κάτι που τη στενοχωρεί. Και εμένα με 

στενοχωρεί».  Η αδυναμία της Μαρίας να συνάψει και να διατηρήσει σχέσεις επηρεάζει 

τις φιλίες της, και, ως εκ τούτου την καθημερινή της λειτουργία. Φαίνεται η κ. Ρωξάνη 

να τοποθετεί σε υψηλή προτεραιότητα τις φιλίες στη ζωή του παιδιού της στο πλαίσιο 

της αυτονομίας της. Και όπως φαίνεται και παρακάτω από την παράθεση του λόγου 

της Μαρίας, αγωνιά για την απόκτηση της αυτονομίας της. «Θέλω να κάνω μόνη μου 

μπάνιο, να μη με κάνεις εσύ, μέχρι την τρίτη γυμνασίου την έκανα εγώ μπάνιο, γιατί δεν 

είχε τόλμη, βαριότανε, νομίζει ότι δε θα τα καταφέρει κι εγώ της λέω: Θα τα καταφέρεις, 

είσαι έξυπνη. Κι όπως της λέει και η παιδοψυχίατρος: Είσαι έξυπνη και μπορείς να κάνεις 

τα πάντα». Σ΄ αυτό το σημείο η κ. Ρωξάνη αποδίδει ξανά την αδυναμία της Μαρίας 

στην έλλειψη τόλμης και στην τεμπελιά. Εστιάζει στην «φυσιολογικότητά» της και 

κάνει χρήση του λόγου της γιατρού για να την ενισχύσει. Τέλος, έπειτα από αυτή την 

περιγραφή συνεχίζει την αφήγησή της από το γυμνάσιο, περνώντας εν συντομία στο 

παρόν όπου αναφέρει ότι η Μαρία είναι τελειόφοιτη του τμήματος πληροφορικής του 

ΕΠΑ.Λ. 
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Δ) ΟΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Υπόθεση 4. Η διάγνωση ως πηγή συναισθηματικής φόρτισης  

 

Τα συναισθήματα που αντλούνται από τη συνολική σκοπιά της αφήγησης της κ. 

Ρωξάνης αφορούν την ενοχή που νιώθει εξαιτίας της καθυστέρησης της διάγνωσης, η 

οποία εμπόδισε την εφαρμογή αποτελεσματικών υποστηρικτικών στρατηγικών. 

Βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια και αγωνία για να δικαιολογήσει την 

καθυστέρηση αυτή προσδίδοντας ευθύνες σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς.  

 

Η στιγμή της λήψης της διάγνωσης παρουσιάζεται ιδιαίτερα φορτισμένη 

συναισθηματικά «Απελπίστηκα, λέω, Αυτό είναι. Το πήρα πολύ στραβά». Η διαδικασία 

απογοήτευσε  την κ. Ρωξάνη και της δημιούργησε συναισθήματα αβεβαιότητας, άγχους 

και μοναξιάς εφόσον δεν έλαβε από την ειδικό τις πληροφορίες, την υποστήριξη και 

την καθοδήγηση που χρειαζόταν. Δείχνει ότι δεν είχε λάβει επαρκείς πληροφορίες για 

τη διαταραχή γεγονός που της δημιούργησε έντονο άγχος καθώς θεωρούσε ότι η κόρη 

της «δεν θα συνέλθει» ή ότι «θα τη χάσει». Μέσα στη βιογραφική της πορεία 

σκιαγραφούνται συναισθήματα που συνδέονται με τον τόπο διαμονής τους. Η Κ. 

Ρωξάνη με την οικογένειά της ζουν στην επαρχία (μία «κλειστή κοινωνία» όπως 

αναφέρεται στην αφήγηση), γεγονός που επηρέασε την αποδοχή της διαταραχής. Πιο 

συγκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά της έκφρασης «με ζόρισε/ζορίστηκα» καθώς και 

τον αντίκτυπο που είχε η συμπεριφορά της Μαρίας στην ψυχική υγεία και την 

κοινωνικότητα της μητέρας της.  

 

Ενδεικτικά η κ. Ρωξάνη αναφέρει ότι «Εδώ έχω σχέσεις μόνο με τη μαμά μου και την 

αδερφή μου», «Η κατάσταση της Μαρίας επηρέασε  και την ψυχική μου κατάσταση», 

«Έχασα φίλους και συναδέλφους», «Αγχωνόμουνα, μη βγούμε έξω ή μην έρθουν σπίτι 

και (.) Και η Μαρία έχει περίεργη συμπεριφορά και δεν ήθελα να σχολιάζουν το παιδί 

μου», «Έχω πάρει πολύ μεγάλη στεναχώρια. Κάποια στιγμή έπαθα και μια 

μικροκατάθλιψη», «Ναι, είχα πέσει σίγουρα σε κατάθλιψη», «Τότε, κλείστηκα, 

σκεφτόμουνα πολύ, σκεφτόμουνα τι θα γίνει με το παιδί μου, πως θα πάει». Εδώ 

αποτυπώνεται η εμπειρία της μητέρας με όρους βιογραφικής ρήξης. Η δυναμική της 

εισαγωγής της διαταραχής της κόρης της στη βιογραφία της και η δυναμική των 
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ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαταραχής φαίνεται να επηρέασε τη ζωή της 

συναισθηματικά και κοινωνικά.  

 

Η εμπειρία της διαταραχής σημασιοδοτήθηκε με όρους «απώλειας» του εαυτού 

(κοινωνική αποσύνδεση, παθητικότητα), με αρνητικά συναισθήματα (άγχος, 

ανασφάλεια, ντροπή, φόβος) που σχετίζονται με την ίδια τη διαταραχή και το στίγμα. 

Επίσης, μέσα από την οπτική του παροντικού χρόνου η αφηγήτρια αναγνωρίζει τη 

παρουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης στον εαυτό της.  

 

Παρασυρόμενη η κ. Ρωξάνη από τα αρνητικά συναισθήματα που συνόδεψαν τη 

διάγνωση, από τα αισθήματα ενοχής που σχετίζονται με την ολιγωρίας της και απόδοση 

ευθυνών για αυτήν την ολιγωρία στους  κάνει μια αναδρομή στην περίοδο που η Μαρία 

φοιτούσε στην Δ΄ τάξη του δημοτικού και εστιάζει στον δάσκαλό της. Όπως ανέφερε 

και σε προηγούμενο σημείο της αφήγησής της,  η Μαρία αντιμετώπιζε δυσκολίες στην 

επικοινωνία με αποτέλεσμα να εκδηλώνει απρόκλητη επιθετικότητα προς τους 

συμμαθητές της. Ο δάσκαλος της τάξης είχε πει στην κ. Ρωξάνη να μην κινητοποιηθεί 

αφού δεν θα υπάρξει καλυτέρευση και αποτέλεσμα «μου έλεγε ότι αυτά τα παιδιά έτσι 

πάνε και στο δημοτικό,  μου είπε να μην κάνω τίποτα, ότι δεν καλυτερεύουν αυτές οι 

καταστάσεις». Και σ’ αυτό το σημείο φαίνεται η αδυναμία του εκπαιδευτικού να 

κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μαθήτρια, οι 

διαστρεβλωμένες απόψεις του και η αδυναμία του να καθοδηγήσει ορθά και να 

υποστηρίξει τη μητέρα. Η κ. Ρωξάνη ένιωσε θλίψη και απογοήτευση  από τα λόγια του 

εκπαιδευτικού. «με απογοήτευσε, με στεναχώρησε».  

 

Σ΄ αυτό το σημείο αναδύεται η προσδοκία της να είναι οι δυσκολίες της Μαρίας και 

κατ’ επέκταση η διαταραχή κάτι παρωδικό. «Εγώ νόμιζα στην αρχή πως ήταν κάτι που 

θα γίνει καλά, θα επανέλθει και αυτός με απογοήτευσε, με στεναχώρησε». Ωστόσο τα 

λόγια του εκπαιδευτικού και η ανάγκη της να τα ανατρέψει καθώς και η ελπίδα της ότι 

θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες την ώθησαν να αναζητήσει βοήθεια εκτός σχολικού 

πλαισίου. Αυτή η διαπίστωση σχετίζεται με την απόφασή της να απευθυνθεί σε 

ψυχολόγο την ίδια χρονική περίοδο, γεγονός που φαίνεται σε προηγούμενο απόσπασμα 

της αφήγησής της. 
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Υπόθεση 5. Η διαταραγμένη συζυγική σχέση 

 

Στην αφήγηση της κ. Ρωξάνης δεν υπήρχε έντονα η παρουσία του συζύγου της ωστόσο 

αναφέρθηκε σ΄ αυτόν στην έναρξη της αφήγησής της εξαιτίας του θυμού της απέναντί 

του. Μέσω των παρεπόμενων ερωτήσεων αναφέρεται στον πατέρα της Μαρίας για να 

τονίσει την εξάρτηση της Μαρίας από την ίδια, καθώς ο πατέρας πήγαινε τη Μαρία 

στην κλινική που δούλευε για να την δει. Η αναφορά στον πατρικό του ρόλο  

περιορίζεται στο σημείο που ο πατέρας  κρατούσε τη Μαρία όσο η κ. Ρωξάνη δούλευε. 

«Όταν πήγαινα στη δουλειά το απόγευμα, η Μαρία δεν άντεχε και ερχότανε στη δουλεία 

να με δει. Δεν άντεχε, δεν μπορούσε κι αυτό με στεναχωρούσε! Καθόταν με το μπαμπά 

της, όχι ότι δεν καθόταν, αλλά τίποτα, όσο έλλειπα από το σπίτι αυτή με έψαχνε κι επειδή 

ήταν κοντά η δουλειά μου, η κλινική που δούλευα, ερχόντουσαν».  

 

Στη συνέχεια η κ. Ρωξάνη αναφέρει ότι δεν είχε την απαραίτητη στήριξη από τον 

πατέρα της Μαρίας και μάλιστα αυτό επηρέασε και τη μεταξύ τους σχέση. «Επηρέασε 

τη σχέση μας η Μαρία, γιατί αυτός έλεγε μην το ψάχνεις, έτσι είναι το παιδί, άστο». 

Έμμεσα τον θεωρεί συνυπεύθυνο για την καθυστερημένη παρέμβαση. Και συνεχίζει 

ανακοινώνοντας ότι είναι διαζευγμένοι. «Είμαστε χωρισμένοι βέβαια, δεν τον άντεχα 

άλλο. Ήταν επιπλέον βάρος για μένα και δεν έκανε και τίποτα. Χαλαρά, όλα χαλαρά. Τι 

να τον κάνω. Δεν με βοήθησε ποτέ». Δικαιολογεί την επιλογή της να το χωρίσει 

παρουσιάζοντάς τον σαν ένα επιπλέον πιεστικό παράγοντα για την ίδια, εξαιτίας της 

αδράνειάς του και της μη υποστηρικτικής στάσης του απέναντι στις ανάγκες της  και 

στις ανάγκες της κόρης τους. «Ποτέ δεν κατάλαβε ότι τον είχαμε ανάγκη. Η Μαρία 

δηλαδή. Ή δεν ήθελε να το καταλάβει». Σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας της 

Μαρίας δεν ενδιαφερόταν αλλά και είχε παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια υποστήριξης 

της Μαρίας. 

 

 Η κ. Ρωξάνη παραθέτει τις πεποιθήσεις του πατέρα χρησιμοποιώντας α’ πρόσωπο 

υποδηλώντας έτσι την αγωνία της να μεταφέρει με αμεσότητα τη στάση του «.γιατί 

αυτός έλεγε: μην το ψάχνεις, έτσι είναι το παιδί, άστο. Μην τρέχεις, τσάμπα τρέχεις», 

«Δεν έχει έρθει ποτέ στη παιδοψυχίατρο». Η συμπεριφορά του ωστόσο ήταν 

διαφορετική απέναντι στην τυπικά αναπτυσσόμενη κόρη του «Μόνο η μικρή του έδινε 

χαρά, φαινόταν στο πρόσωπό του». Μέσω της αντίδρασης του άντρα της η κ. Ρωξάνη 
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προβάλει και τα δικά της συναισθήματα παραδέχοντας ότι θα ήθελε η Μαρία να έχει 

φυσιολογική ανάπτυξη και να αναπτύξει δεξιότητες όπως η μικρή της κόρη «Θα ήθελα 

πολύ να είναι σαν την άλλη μου κόρη. Να πάει να σπουδάσει, να κάνει, αλλά εντάξει 

έκανα και δύσκολη δουλεία». Μέσα από τον λόγο της φαίνεται η σύγκριση ανάμεσα 

στα δυο παιδιά της. Επίσης, εκφράζει τις προσδοκίες που είχε από τη Μαρία για 

ακαδημαϊκή επιτυχία και εκφράζει μια αίσθηση ενοχής στα πλαίσια της απόδοσης 

ευθυνών στη δουλειά της και κατ’ επέκταση στον εαυτό της που δεν επιτεύχθηκαν.  

  

Υπόθεση 6. Η αναφορά της δεύτερης κόρης ως αιτιολογία της καθυστέρησης της 

διάγνωσης 

 

Η κ. Ρωξάνη αναφέρει τη δεύτερη κόρη της στην αφήγησή της μόνο για να αναδείξει 

την επιθετική στάση της Μαρίας που απετέλεσε την πρώτη ανησυχητική συμπεριφορά 

ώστε να ζητήσει η μητέρα, σε παρελθοντικό χρόνο, για πρώτη φορά τη γνώμη 

παιδονευρολόγου. «Τη ζήλευε πολύ! Πάρα πολύ! Νευρίαζε υπερβολικά, ήταν επιθετική, 

σε τέτοιο σημείο που δεν άντεξα», «η μαμά μου δεν προλάβαινε να πιάσει την μικρή, «θα 

πάρω μαχαίρι θα τη σκοτώσω, θα τι κάνω», κι αυτά έλεγε». «Ο παιδονευρολόγος μου 

είπε μη στεναχωριέστε είναι φυσιολογικό». Η ίδια αναφορά σε παροντικό χρόνο 

φαίνεται να γίνεται για να αιτιολογηθεί η καθυστερημένη διάγνωση και παρέμβαση και 

να αναδειχτεί η αδυναμία των ειδικών να διαγνώσουν και να εκτιμήσουν το πρόβλημα 

και να εισηγηθούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις.     Εξαιτίας των παρεπόμενων 

ερωτήσεων αναφέρεται εν συντομία στη σχέση των δύο αδερφών και αναφέρει οτι η 

δεύτερή της κόρη παραπονιέται γιατί νιώθει παραμελημένη. «Γενικά, έχουν καλές 

σχέσεις αν και η μικρή ζηλεύει τώρα και παραπονιέται: «Δε μου δίνετε σημασία εμένα! 

Ασχολείστε όλοι με την Μαρία. Έτσι, της έχει καρφωθεί. Η μικρή έλεγε συνεχώς ότι: Για 

όλα φταίω εγώ! Όλο εμένα μαλώνετε!». 

 

Υπόθεση 7. Η κοινωνική υποστήριξη ως πηγή ενδυνάμωσης  

 

Η στήριξη που βρήκε η μητέρας της Μαρίας ήταν στο πρόσωπο της μητέρας της, της 

αδερφής της, στους ειδικούς καθώς και σε μια Γυμνασιάρχη που την παρέπεμψε στους 

ειδικούς αποτελώντας και τη μόνη βοήθεια που  δέχτηκε από το σχολικό πλαίσιο. «Εγώ 

ένιωθα πάντα μόνη. Στήριγμα μου ήταν η μαμά μου και η αδερφή μου. Κανένας άλλος 
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δεν με στήριξε! Δεν με στήριξε κάνεις! Μόνο η ψυχοπεδικός και η παιδοψυχίατρος, 

αργότερα βέβαια. Τι να πω για το σχολείο; Δεν με στήριξε ποτέ κάνεις! Α! μόνο η κυρία 

Λ., γυμνασιάρχης, που με βοήθησε και μου σύστησε την ψυχοπεδικό και ξεκινήσαμε να 

πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη».  

 

Μέσα από την αφήγησή της τοποθετείται συναισθηματικά απέναντι στις προκλήσεις 

και προβάλλει την μοναχικότητα που βίωνε. Η αντίδραση της στη «ρηκτική» δυναμική 

της διάγνωσης πραγματοποιήθηκε με όρους ενεργοποίησης τόσο προσωπικών όσο και 

κοινωνικών διαθέσιμων πόρων στην κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού της νέας 

κατάστασης.  Τη μεγαλύτερη βοήθεια φαίνεται να τη δέχτηκε από τη συμμετοχή της 

ίδιας και της Μαρίας σε ομάδα με γονείς και παιδιά με αναπηρίες καθώς όπως αναφέρει 

βοήθησε και τη Μαρία και την ίδια «Όταν μας έβαλε στην ομάδα, με παιδιά που ήταν 

στην ίδια κατάσταση, συνεχίζουμε ακόμη και τώρα, πηγαίνουμε εκεί, κάνουμε παρέα, δεν 

πηγαίνουμε βέβαια τακτικά», «Η ομάδα πιστεύω μας βοήθησε πολύ, βοήθησε τη 

Μαρία!».  

 

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η κ. Ρωξάνη τοποθετήθηκε 

απέναντι στις προκλήσεις της διαταραχής υιοθετώντας στρατηγικές στην κατεύθυνση 

της ενδυνάμωσης. Η παραπάνω επισήμανση αναδεικνύει τη σημασιοδότηση της 

διαταραχής από στενά ατομική σε συλλογική υπόθεση, γεγονός το οποίο φάνηκε να 

συνδέεται με το ζήτημα της αποδοχής βοήθειας από τους άλλους. Επιπλέον, σε αυτό 

το σημείο έγινε και η σύγκριση με άλλα παιδιά που συμμετείχαν στις ομάδες, πράξη 

που φαίνεται να καθησύχασε την κ. Ρωξάνη εστιάζοντας στα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και της Μαρίας. «Στις ομάδες που πάμε, βλέπω κι 

άλλα παιδιά, βλέπω και χειρότερες καταστάσεις. Κάποια έχουν και παραμορφωμένα 

πρόσωπα. Η Μαρία έχει καθαρό, όμορφο πρόσωπο! Είναι ψηλή μέχρι εκεί πάνω! Δεν 

καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι!  Πριν πάω στην ψυχοπεδικό αναγκάστηκα να πάρω, όχι 

αναγκάστηκα, είδα ένα βιβλίο με 200 + ερωτήσεις για το άσπεργκερ, όχι ότι μου 

χρησίμευσε, άσε δεν το διάβασα και όλο, αλλά έγραφε καταστάσεις, που κάποια παιδιά 

δε μπορούν να πιάσουνε ούτε το μολύβι, που δεν ψηλώνουν. Το δικό μου το παιδί είναι 

1,80, είναι 1,80! Κάνει ωραία γράμματα, ορθογραφικά λάθη, δεν κάνει, κάπου εκεί που 

να σκεφτείς». Από το παραπάνω απόσπασμα μέσω της σύγκρισης με τα άλλα παιδιά 

της ομάδας φαίνεται η εστίασή της μητέρας στη «φυσιολογικότητα» και μέσω μιας 
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αναδρομής στην αφήγησή προβάλει την αγωνία της στην αναζήτηση «συμμάχων» στην 

προκειμένη πληροφοριών για να επιβεβαιώσει τη «φυσιολογικότητα» της Μαρίας. 

 

Υπόθεση 8. Ο φόβος της απώλειας της υγείας 

 

Η κ. Ρωξάνη αναφέρει ότι έχει αφοσιωθεί πλήρως και αποκλειστικά στην φροντίδα της 

Μαρίας. Κάποιες φορές, παρότι ενήλικη και μετά τις θεραπευτικές συνεδρίες, δεν είναι 

αυτοεξυπηρετούμενη.  «Εδώ, δε μπορούσε να ντυθεί, δε μπορούσε να φάει μόνη, δε 

μπορούσε να κάτσει στο τραπέζι. Αυτά τα κάνει μερικές φορές ακόμα και τώρα, που είναι 

20 χρονών». Είναι συνέχεια μαζί της και για να τη βοηθάει αλλά και για να μην νιώθει 

μόνη.  «Τώρα είμαι συνταξιούχος, δεν έχω το μυαλό να φύγω να πάω στη δουλεία. Είμαι 

συνέχεια μαζί της. Πιστεύω δε νιώθει τόσο μόνη».  

 

Συνεχίζει παραθέτοντας τα λόγια της κόρης της  δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

αγωνία της να προβάλλει με αμεσότητα τα συναισθήματα της Μαρίας «Η Μαρία λέει: 

Δε θέλω να είμαι έτσι μαμά. Θέλω να έχω φίλους. Δεν είχε ποτέ φίλους, κάτι που τη 

στενοχωρεί. Και εμένα με στενοχωρεί». Για δεύτερη φορά αναφέρει τη φιλία ως υψηλή 

προτεραιότητα στη ζωή της Μαρίας εξαιτίας του φόβου της ενδεχόμενης απώλειας της. 

Κύρια ανησυχία της είναι λοιπόν, ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα της Μαρίας αν πάθει 

κάτι εκείνη. «… αλλά κυρίως να είμαι γερή εγώ, γιατί αν πάθω κάτι εγώ, τι θα γίνει η 

Μαρία(3). Να είμαι καλά, γιατί από εμένα κρέμεται, δε μπορεί χωρίς εμένα. Δεν μπορεί 

καθόλου», «Ότι μέρα και νύχτα φοβάμαι μην πάθω κάτι και ποιος θα φροντίζει τη 

Μαρία. Φοβάμαι πολύ. Πάντα θα φοβάμαι, μέχρι αν πεθάνω και τι θα γίνει μετά; Αχ, 

αυτά τίποτα άλλο, μια ζωή άγχος και φόβος».   

 

Εκφράζει έντονα το άγχος της, την αγωνία της και τον φόβο της σε μια ενδεχόμενη 

απώλεια της υγείας της και προβάλλει τη συμβολή της λειτουργικότητάς της στην 

εδραίωση του δεσμού τους και στην καθημερινή φροντίδα της κόρης της δεδομένης 

της αδυναμία της να αυτονομηθεί. Κλείνοντας αναφέρει την προσδοκία της που αφορά 

την κοινωνικοποίησή της Μαρία ελπίζοντας να βρει ένα στήριγμα όταν η ίδια δεν θα 

μπορεί να είναι μαζί της. «Ελπίζω να κοινωνικοποιηθεί. Να μη φοβάται την κοινωνία. 

Να μη βλέπει έξω κάποιον και να νομίζει την πειράζει, την κοροϊδεύει. Πρέπει να 

σταματήσει, αυτό, να το σκέφτεται…». 
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4.2 Η δεύτερη περίπτωση η κ. Δέσποινα  

 

Σύντομο ιστορικό – Βιογραφικοί σταθμοί  

 

Η κ. Δέσποινα (55 ετών- συνταξιούχος εκπαιδευτικός) ζει με τον σύζυγό της 

(εκπαιδευτικό) και τα δύο τους παιδιά την Αναστασία (20 ετών) και τον Νίκο (15 ετών) 

στα Γρεβενά. Η Αναστασία είναι φοιτήτρια της φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ. Ο Νίκος 

διαγνώστηκε 3,5 ετών με ΔΑΦ και παρουσιάζει επιληψία και νοητική στέρηση. Είναι 

μαθητής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γρεβενών. Η κ. Δέσποινα συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα και 

αφιερώθηκε στη φροντίδα του γιου της.  

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι σημαντικότεροι βιογραφικοί σταθμοί που 

εμπεριέχονται στην αφήγηση της κ. Δέσποινας. Η χρονολογική ακολουθία των 

βιογραφικών σταθμών είναι ανεξάρτητη από τη σειρά παρουσίασής τους στην 

αφήγηση. Η εξέταση της χρονικής αλληλουχίας των βιογραφικών γεγονότων επιτρέπει 

τη δημιουργία του κοινωνικού προφίλ της αφηγήτριας, καθώς και τη δημιουργία 

υποθέσεων σχετικά με την εξέλιξη της διαδρομής του βίου της. 

 

Χρονολόγιο με τα σημαντικότερα δεδομένα της βιογραφικής διαδρομής της 

μητέρας 

 

1987 

 

Γάμος της κυρίας Δέσποινας και του πατέρα του Νίκου 

 

1997 

 

Γέννηση του πρώτου παιδιού, της μεγαλύτερης αδερφής του Νίκου, 

Αναστασίας. 

 

2002 

 

Γεννιέται ο Νίκος. 

 

2002 

 

Γίνονται τα πρώτα διαγνωστικά τεστ (μαγνητική τομογραφία) με την 

υποψία υδροκεφαλίας. Απορρίπτεται η υποψία υδροκεφαλίας. 

 

2006 

 

Επανεκτίμηση μεγαλοκεφαλίας, διαγνώστηκε ο Νίκος με 

σκαφοκεφαλία. Γίνεται η διάγνωση αυτισμού από παιδοψυχίατρο. 
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Έναρξη της θεραπευτικής παρέμβασης 

  

Η αντίδραση της Αναστασίας στη διαταραχή. Η αίσθηση της 

παραμέλησης 

  

Ο Νίκος φοιτά στο Ειδικό σχολείο Γρεβενών 

 

2012 

 

Τα παιδιά απορρίπτουν τον Νίκο από το παιχνίδι στη γειτονιά. Η 

μητέρα κάποιων παιδιών ζητάει από την κ. Δέσποινα να μην ξαναπάει 

ο Νίκος να παίξει. 

  

Ο Νίκος δέχεται κοροϊδευτικά σχόλια από συνομήλικό του.  

 

2013 

 

Έναρξη επιληπτικών κρίσεων. 

 

2014 

 

Η νεωκόρος επιπλήττει τον Νίκο στην εκκλησία. 

 

2017 

 

Ο Νίκος φοιτά στο ΕΕΕΕΚ Γρεβενών 

 

Η κ. Δέσποινα αρχικά ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση, η οποία στη συνέχεια 

διακόπτεται με αναδρομές σε γεγονότα και έπειτα επανέρχεται στη γραμμική πορεία 

της αφήγησης. Χρησιμοποιεί συχνά α΄ πληθυντικό για να αναδείξει την από κοινού με 

τον σύζυγό της αντιμετώπιση των δυσκολιών. Εστιάζει μεγάλο μέρος της αφήγησής 

της στη στάση της Αναστασίας απέναντι στον Νίκο. Η εσωτερική λογική που διαπερνά 

την αφήγηση της κ. Δέσποινας έχει να κάνει με την γρήγορη και άμεση κινητοποίησή 

της αναφορικά με την αντιμετώπιση των δυσκολιών, με την ανάγκη της να έχει τον 

έλεγχο της διαταραχής και με την παραγκώνιση των δικών της αναγκών καθώς και των 

μελών της οικογένειας της, πέραν του Νίκου. Αυτές είναι η κεντρικές υποθέσεις που 

αντλούνται από τη συνολική βιογραφική σκοπιά. Οι επιμέρους υποθέσεις που 

δημιουργούνται από τους βιογραφικούς σταθμούς αλλά και από το ίδιο το ερευνώμενο 

πεδίο θα αποτελέσουν ταυτόχρονα τις ενότητες και υπο- ενότητες της αφήγησης. Η 

κατάτμηση αυτή έγινε βάσει κριτηρίων που αφορούν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη 

μορφή της αφήγησης. Το κείμενο χωρίζεται σε δύο διακριτές (ως προς τις θεματικές 
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αναφορές αλλά και ως προς τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά) αφηγηματικές 

ενότητες μέσα στις οποίες εξελίσσεται η αφήγηση και αφορούν την προ-διάγνωση και 

τη διάγνωση και η δεύτερη τη μετα-διάγνωση της ΔΑΦ. Επίσης περιλαμβάνει ένα τρίτο 

μέρος, του οποίου η διάρθρωση καθορίζεται από τις ερωτήσεις της συνεντεύκτριας. 

 

Α) ΠΡΩΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΠΡΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ Η 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ 

 

Η έναρξη της αφήγησης 

Η κ. Δέσποινα ξεκινά την ιστόρηση του βίου της εστιάζοντας στο πρώτο της παιδί την 

Αναστασία, δίνοντας έμφαση στην ακαδημαϊκή της πορεία «Το πρώτο μου παιδί είναι 

η Αναστασία. Η Αναστασία είναι 20 χρονών και είναι φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο». H 

προτεραιότητα αυτή στο ακαδημαϊκό επίτευγμα της κόρης της μοιάζει να αντισταθμίζει 

τη δική της υποκειμενική αίσθηση επιτυχίας. 

 

Υποθέσεις/ Ενότητες 

 

Υπόθεση 1. Η λαχτάρα της κ. Δέσποινας να γίνει γονιός 

 

Το ζήτημα της γονεϊκότητας αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης προσδοκίας δεδομένης 

της μακρόχρονης προσπάθειας του ζευγαριού στην κατεύθυνση αυτή. Η χρήση του α’ 

πληθυντικού δείχνει την συναισθηματική ταύτιση του ζευγαριού απέναντι στη 

γονεϊκότητα. Ήρθε μετά από 10 χρόνια γάμου, θέλαμε παιδί αλλά, τελοσπάντων δεν 

ερχόταν. Ήρθε 10 χρόνια μετά» «Μετά την Αναστασία θέλαμε πολύ και άλλο παιδάκι. 

Προσπαθούσαμε 5 χρόνια και τελικά το 2002 ήρθε και ο Νίκος».  

 

Υπόθεση 2. Η επαγγελματική ιδιότητα των γονέων τους κινητοποιεί να 

ανταποκριθούν άμεσα στις πρώτες γονικές ανησυχίες 

 

Η κ. Δέσποινα αναφέρει ότι ο Νίκος από την αρχή της γέννησής του έδειξε κάποια 

σημάδια που έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης. Η ίδια καθώς και ο σύζυγός της, έχοντας 

την εμπειρία από το πρώτο τους παιδί και όντας και οι δύο εκπαιδευτικοί παρατήρησαν 

από πολύ νωρίς αναπτυξιακές δυσκολίες. Σ΄ αυτό το σημείο η αφηγήτρια μας 
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προϊδεάζει για την εξέλιξη της αφήγησής της λέγοντας ότι συνταξιοδοτήθηκε νωρίτερα 

για να υποστηρίξει τον γιό της. «οι αντιδράσεις του ως βρέφος δεν ήταν αυτές που 

έπρεπε. Η παιδίατρος εδώ, να είναι καλά μια πολύ αξιόλογη γυναίκα», «μας είπε ότι το 

παιδί πρέπει να το δει παιδονευρολόγος»,. «Εγώ είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός βγήκα 

νωρίς για να είμαι κοντά στον Νίκο, ο σύζυγος είναι και αυτός εκπαιδευτικός εν ενεργεία 

βέβαια. Γι’ αυτό διαπιστώσαμε και εμείς ότι το παιδί δεν αντιδρούσε όπως αντιδρούσε 

στα ερεθίσματα το πρώτο μας παιδί».  Επιπλέον, υιοθετώντας την οπτική του 

παροντικού χρόνου έχοντας τη γνώση της διάγνωσης του παιδιού της χαρακτηρίζει 

θετικά την γιατρό, η οποία έκανε την παραπομπή και συνέβαλε ουσιαστικά στην 

έγκαιρη διάγνωση. Κατά τη νευρολογική εξέταση, συνεστήθη μαγνητική τομογραφία 

εγκέφαλου για τη διερεύνηση πιθανής υδροκεφαλίας του Νίκου. Παρόλο τον 

αποκλεισμό της υδροκεφαλίας, η περίμετρος της κεφαλής αυξανόταν υπέρμετρα σε 

σχέση με το αναμενόμενο για την ηλικία. Στα 3,5 του χρόνια επαναλήφθηκε η 

μαγνητική τομογραφία και η διάγνωση ήταν η σκαφοκεφαλία.  

 

Παράλληλα, απευθύνθηκαν σε παιδοψυχίατρο, στον οποίο είχαν παραπεμφθεί από την 

παιδίατρο, ο οποίος διέγνωσε αυτισμό. «η παιδοψυχίατρος αφού του έκανε κάποια 

παιχνιδάκια κάποια τεστάκια, μας είπε ότι βλέπει στοιχεία αυτισμού. Στα 3,5 χρόνια του 

μας είπαν πρώτη φορά για αυτισμό». «Κεραμίδα στο κεφάλι ήταν. Παρόλο που ξέραμε 

ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν στο λένε όμως. Επιβεβαιώνεται, χάνεται και η παραμικρή 

ελπίδα που είχαμε». Χρησιμοποιώντας α’ πληθυντικό ταυτίζεται με τον άντρα της 

συναισθηματικά τοποθετώντας τους εαυτούς τους ως «ομάδα» απέναντι στη 

κατάσταση. Η ανακοίνωση παρομοιάστηκε με «κεραμίδα στο κεφάλι» αναδεικνύοντας 

την αμφιθυμία τους απέναντι στη διάγνωση. Αν και γνώριζαν την ύπαρξη κάποιου 

προβλήματος, η διάγνωση τους ξάφνιασε, καθώς ήλπιζαν να μην είναι αυτισμός. Πολύ 

γλαφυρά περιγράφει η αφηγήτρια την εσωτερική σύγκρουση αφενός της ενδόμυχης 

άρνησης του προβλήματος και αφετέρου της αναγκαιότητας ρεαλιστικής αποδοχής 

του.  
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Β) ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΜΕΤΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ 

 

Υπόθεση 3. Η άμεση κινητοποίηση της μητέρας την κάνει να μετατρέψει τη 

στενοχώρια της σε ελπίδα για βελτίωση 

 

Από τη στιγμή της διάγνωσης, οι γονείς υιοθέτησαν στρατηγικές ενεργοποίησης και  

αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Φαίνεται ότι οι πρώιμες ανησυχίες, η μικρή ηλικία 

λήψης της διάγνωσης, η εξοικείωσή τους με τη ΔΑΦ λόγω επαγγέλματος και οι 

κατευθύνσεις της ιατρού ενεργοποίησαν τους γονείς για να αναζητήσουν αμέσως την 

κατάλληλη υποστήριξη για το παιδί τους. Η διαρκής  χρήση του α΄ πληθυντικού δείχνει 

κοινή στάση των γονέων απέναντι στη διάγνωση και την από κοινού φροντίδα του 

Νίκου Η κοινή στάση υποδηλώνει ή ένα υγιές δέσιμο του ζευγαριού που αναδύθηκε 

λόγω της κατάστασης ή μια έξυπνη, ρεαλιστική απάντηση στο πρόβλημα. Στο 

παρακάτω κομμάτι της αφήγησης διαφαίνονται αφενός οι επίπονες  προσπάθειες των 

γονέων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του Νίκου και αφετέρου η έντονη 

ανησυχία, το άγχος και η προστατευτικότητά τους. «Ξεκινήσαμε αμέσως με τις 

συμβουλές της παιδοψυχίατρου λογοθεραπείες, εργοθεραπείες. Κάναμε μεγάλο αγώνα 

και στο σπίτι. Μπορώ να πω ότι πέσαμε όλοι πάνω του, δηλαδή να τον βοηθήσουμε να 

μπορέσει να αυτοεξυπηρετείται, να προσπαθεί».  

 

Στη συνέχεια,  η αφηγήτρια προβάλλει τα συναισθήματά της και τη δυσκολία 

ανατροφής παιδιού με ΔΑΦ μέσω μια γενίκευσης για όλους τους γονείς παιδιών με 

ΔΑΦ και συνεχίζει τονίζοντας τη συμβολή του επαγγέλματος της ιδίας και του άντρα 

της στην αποδοχή της διάγνωσης και στην κινητοποίησή τους. «Εντάξει, το θέμα του 

αυτισμού δεν είναι και τόσο απλό για τους γονείς, για όλους τους γονείς του κόσμου, και 

όταν ξέρεις, γιατί λόγω επαγγέλματος έτυχε να έχουμε μελετήσει τον αυτισμό και είχαμε 

κάποιες, λίγες βέβαια περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό καταλάβαμε εξαρχής ότι θα είναι 

πολύ δύσκολα τα πράγματα αλλά από κει και πέρα αποδεχτήκαμε την κατάσταση και 

ξεκινήσαμε κατευθείαν, χωρίς να χάνουμε χρόνο, τη βοήθεια προς το παιδί προς όλες τις 

κατευθύνσεις».  

 

Η ξεκάθαρη κατανόηση ότι η κατάσταση ήταν «μονόδρομος» την οδήγησε σε άμεση 

κινητοποίηση. Από το α’ πληθυντικό πηγαίνει το α’ ενικό δίνοντας στην αφήγησή της 
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πιο εξομολογητικό χαρακτήρα και παρουσιάζοντας την επιλογή αυτή περισσότερο 

προσωπική. Η μητέρα δεν αφήνει περιθώρια για θρήνο και πένθος στον εαυτό της, 

αναζητά τους πόρους και τους αξιοποιεί άμεσα.  

 

Εστιάζοντας στο ζήτημα της μητρότητας, κυρίαρχη διάσταση που αναδείχθηκε ήταν η 

ταυτότητα της «ενεργού» μητέρας.  «Το αποδέχτηκα κατευθείαν γιατί ήταν μονόδρομος 

δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Είπα, αυτό είναι το παιδί, αυτή είναι η κατάσταση πρέπει 

οπωσδήποτε να βοηθηθεί δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει άλλη επιλογή και 

ξεκινήσαμε». Με μια χρονική αλλαγή στην αφήγησή της η κ. Δέσποινα επισημαίνει τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων υποστήριξης από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και 

σήμερα, τόσο από  τους ειδικούς όσο και από τους ίδιους τους γονείς.  

 

Εκτός από τη διάσταση της «ενεργού» μητέρας, σηματοδοτείται και η διάσταση της 

μητέρας «συν-θεραπεύτριας», συμβάλλοντας στη διατήρηση υψηλής αίσθησης αυτό-

αποτελεσματικότητας. «Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε λογοθεραπείες, 

εργοθεραπείες, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, μελέτη, πολύ προσωπική μελέτη μέσα από 

βιβλία, πολλές ασκήσεις μέσα στο σπίτι. Κάνουμε ασκησούλες, παιχνιδάκια μνήμης, 

διάφορα». Φαίνεται η ιδιότητα της κ. Δέσποινας να ενισχύει την πίστη στις ικανότητες 

της καθώς  και την αποτελεσματικότητά της για την ανατροφή του παιδιού της, 

συντελώντας στη συγκρότηση μιας αυτοεικόνας με όρους «ειδήμονος». «Έχω 

εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ευτυχώς που ήμουν εκπαιδευτικός. Φαντάζεσαι να μην 

ήξερα τι να κάνω. Τώρα ξέρω. Ξέρω και τον βοηθάω».   

 

Υπόθεση 4. Η εστίαση της μητέρας στη φροντίδα του Νίκου δεν την αφήνει να 

αναγνωρίσει στις ανάγκες της κόρης της 

 

 Η κ. Δέσποινα αναφέρει πως η μεγάλη της κόρη η Αναστασία δυσκολεύτηκε να 

κατανοήσει τη διαταραχή του Νίκου.  Η Αναστασία αντιδρούσε άσχημα απέναντι στα 

συμπτώματα του Νίκου (απρόκλητη συμπεριφορά, ηχολαλία) τα όποια ήταν 

ενοχλητικά γι’ αυτήν. Χτυπούσε ό,τι έβρισκε, νεύριαζε εύκολα και κλεινόταν στο 

δωμάτιό της. Η μη κατανόησή της διαταραχής, η δυναμική των συμπτωμάτων, καθώς 

και η μονοπώληση του ενδιαφέροντος των γονέων από τον Νίκο επηρέασαν τη 
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συμπεριφορά της αδερφής του και στο σχολικό πλαίσιο, όπου ανέπτυξε επιθετική 

συμπεριφορά προς τους συμμαθητές της.  

 

Οι γονείς και το σχολείο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν άλλη μια πρόκληση της ΔΑΦ, 

που αφορά την υποστήριξη της αδερφής του Νίκου. «είχαμε πρόβλημα με την αδερφή 

του, εντάξει παιδί ήταν μέχρι να το καταλάβει πέρασε καιρός». «Ο Νίκος ήταν ένα μωρό, 

συμπεριφερόταν σαν μωρό, σαν ένα δύσκολο μωρό με απρόβλεπτη συμπεριφορά. Η 

Αναστασία δεν μπορούσε να αντέξει ούτε την ηχολαλία του νεύριαζε». «Μας φώναζαν οι 

δάσκαλοι στο σχολείο και μας έλεγαν για τη συμπεριφορά της. Αισθανόμασταν άσχημα». 

«Νόμιζε ότι δεν την θέλαμε… Σε εμάς έλεγε δεν με αγαπάτε όλο με το μικρό ασχολείστε»  

 

Η κ. Δέσποινα δικαιολογεί τη συμπεριφορά της Αναστασίας αλλά και τη δική της. 

Παραδέχεται ότι δεν της αφιέρωναν χρόνο καθώς ήταν αυτόνομη σε αντίθεση με τον 

Νίκο. Οι ανάγκες της παρουσιάζονται ως μικρότερης σημασίας από τις ανάγκες του 

Νίκου και η ίδια αντιμετωπίζεται από τη μητέρα της ως ενήλικας. «Η αλήθεια είναι ότι 

δεν περνούσαμε χρόνο μαζί της, ναι δεν της δίναμε όση σημασία ήθελε, αλλά τα 

κατάφερνε μόνη της, ο μικρός μας χρειαζόταν δεν μπορούσαμε να τον αφήνουμε και να 

πηγαίνουμε βόλτες».  

 

Μια από τις ανησυχίες της μητέρας ήταν η επικοινωνία ανάμεσα στα αδέρφια και η 

αποδοχή του Νίκου από την αδερφή του. Η κ. Δέσποινα εκφράζει το παράπονό της για 

την αλληλεπίδρασή τους και επισημαίνει ότι ποτέ δεν έπαιξαν μαζί. «Είχα μεγάλο άγχος 

για το αν θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν σαν αδέρφια καταλαβαίνεις. Αν θα μπορέσει 

η Αναστασία να τον δεχτεί, να παίξει μαζί του». Συνεχίζει ενοχοποιώντας την κόρη της 

έμμεσα για αυτήν την κατάσταση καθώς σε παροντικό χρόνο αναφέρει «να κάνει 

υπομονή και να παίξει» και ταυτόχρονα την δικαιολογεί προβάλλοντας την εσωτερική 

σύγκρουση που βίωνε και βιώνει. «βεβαία μετά η Α. μπήκε στην εφηβεία και είχε άλλα 

ενδιαφέροντα, δεν έπαιζε καταλαβαίνεις, είχε φίλους και έβγαινε με τους φίλους της».  

 

Η κ. Δέσποινα θεωρούσε τη συμπεριφορά της Αναστασίας προγνωστικό παράγοντα 

μιας δύσκολης εφηβείας. Πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς οι γονείς της έπαιξαν 

διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στα αδέρφια προκειμένου η Αναστασία να 

κατανοήσει τη συμπεριφορά του αδερφού της. Παρόλα αυτά δείχνει να μην κατανοεί 
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τη συμπεριφορά των γονιών της και αποζητά την προσοχή τους. «Στην εφηβεία της 

περιμέναμε μεγάλη έκρηξη αλλά ευτυχώς, της εξηγήσαμε τι είναι αυτό που έχει ο Ν. και 

το κατάλαβε. Δεν δημιούργησε προβλήματα, βέβαια το έλεγε συχνά, δεν ασχολείστε μαζί 

μου». Η κ. Δέσποινα συνεχίζει την αφήγησή της ερχόμενη στο παρόν και προβάλλει με 

αμεσότητα την ανάγκη της Αναστασίας για φροντίδα, αναδεικνύοντας τη «ρηκτική» 

δυναμική της διαταραχής στα συναισθήματα της κόρης της αλλά και στην ποιότητα της 

σχέσης μητέρας-κόρης. Γενικεύει προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη στάση της, την 

οποία και αναγνωρίζει.  

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει το αίσθημα της αμφιθυμίας της κ. Δέσποινας σχετικά 

με την ανάγκη της Αναστασίας για προσοχή και φροντίδα και την μονοπώληση του 

ενδιαφέροντος και του χρόνου της από τον Νίκο. «Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές 

και τώρα στα 20 της χρόνια, ξέρεις τι μου λέει; Θυμάσαι τότε που ασχολούσουνα 

περισσότερο με τον Ν. και εμένα μου έλεγες συνέχεια εντάξει μετά θα ασχοληθώ και με 

εσένα». «Είναι κάποια βιώματα που πιστεύω πως όλα τα παιδάκια που έχουν αδερφάκια 

με ειδικές ανάγκες τα έχουν. Νιώθουν κάποια στιγμή ότι τα παραμελούμε», «Ασχολούμαι 

μπορώ να πω μέρα-νύχτα με τον Νίκο. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Το έχει ανάγκη», 

«Δηλαδή κάποιο άτομο μέσα στην οικογένεια στην κάθε οικογένεια όταν υπάρχει τέτοιο 

πρόβλημα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα». Επίσης, γίνεται για πρώτη φορά αναφορά 

στις επιληπτικές κρίσεις του Νίκου, γεγονός που σε συνδυασμό με τα συμπτώματα της 

διαταραχής επιβαρύνουν συναισθηματικά την αδερφή του. «όταν βλέπει να 

ταλαιπωρείται ο Νίκος, είτε από επιληπτική κρίση ή επειδή δεν κατανοεί κάτι, φωνάζει 

έντονα, στεναχωριέται και κλαίει». 

 

 Η αφηγήτρια σε παροντικό χρόνο από τη μια αναφέρει τις επιπτώσεις των 

συμπτωμάτων της διαταραχής (στερεοτυπίες, ηχολαλία) στην Αναστασία «την 

κουράζει  με τις επαναλαμβανόμενες ηχολαλίες του, με τις στερεοτυπίες του κ.λπ.». και 

από την άλλη τονίζει την καλή σχέση που έχουν πλέον τα αδέρφια, γεγονός που 

καταπραΰνει την ψυχική της σύγκρουση. «όταν είναι μακριά εκεί που σπουδάζει της 

λείπει», «Ζητάει να τον ακούσει στο τηλέφωνο», «Ενώ στην αρχή τον ζήλευε και 

αντιδρούσε άσχημα και δεν τον ήθελε τώρα αλλάξανε τα πράγματα». Η Αναστασία όταν 

επιστρέφει από την πόλη που σπουδάζει, αναγνωρίζοντας τον περιορισμένο ελεύθερο 

χρόνο που έχουν οι γονείς της, αναλαμβάνει η ίδια τη φροντίδα του Νίκου. Η 
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Αναστασία σ΄ αυτό το σημείο λειτουργεί διορθωτικά και δίνει χώρο στους γονείς της, 

αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες τους, παρόλο που οι ίδιοι αγνοούσαν τις δικές της. «Όταν 

έρχεται Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, τον κρατάει πολλές φορές και για ώρες. Όταν 

θέλω να πάω στον οδοντίατρο π.χ., γενικά  κλείνω για μένα ραντεβού στον γιατρό όταν 

η Αναστασία είναι εδώ, για να τον κρατάει και να κάνουν παρεούλα. Και πλέον λέει και 

σε μένα και στον σύζυγό μου βγείτε κάντε τις δουλειές σας εγώ θα τον προσέχω». 

 

 Η μητέρα συνεχίζει την αφήγησή της αναγνωρίζοντας την αδυναμία του γιού της να 

συνάψει φιλίες και προσδίδει στην κόρη της πέρα από το ρόλο της αδερφής-

φροντίστριας και τον ρόλο αδερφής-φίλης, σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης της 

επιθυμίας της για τη δημιουργία σχέσεων του Νίκου με άλλους και της αδυναμίας του 

για αποδεκτή κοινωνικά συνδιαλλαγή. «ο Νίκος δεν έχει και φίλους, δεν μπορεί να έχει, 

δεν ξέρει πώς να έχει. Οπότε η Αναστασία είναι και φίλη πέρα από αδερφή».  

 

Κλείνει αυτήν την αφηγηματική ενότητα σημασιοδοτώντας τη διαταραχή ως 

«διαφορετικότητα», σε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης μ΄ αυτήν και με τις 

προκλήσεις της. Αποδίδει ευθύνες στους «άλλους» και κατ’ επέκταση στην κοινωνία 

που εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης ή/και θέλησης δεν επιτρέπει να 

κοινωνικοποιηθεί ο Νίκος. Αντανακλά σ΄ αυτό το σημείο τον δικό της εσωτερικό 

διαβρωτικό θυμό προς τη στιγματιστική και απορριπτική κοινωνική στάση. «Δεν 

μπορεί να παίξει με παρέα, δεν μπορούν να καταλάβουν τι θέλει. Ο Νίκος έχει δική του 

γλώσσα για να εκφράσει τις ανάγκες του. Δεν τον καταλαβαίνουν. Αν χρησιμοποιούσε 

τον λόγο ίσως να ήταν αλλιώς. Τώρα ηχολαλεί, λέει συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορεί 

να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή οι άλλοι δεν τον αφήνουν γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί ή 

γιατί δεν έχουν την όρεξη να ασχοληθούν, ο Νίκος είναι ξένος γι’ αυτούς». 

 

Υπόθεση 5. Η φοίτηση του Νίκου σε ειδικό σχολείο εμπόδισε την κοινωνικοποίησή 

του 

 

Η κ. Δέσποινα εξιστορεί τη δυσκολία του περίγυρου να αποδεχτεί τον Νίκο μέσα από 

τρεις περιγραφικές ιστορίες που συνέβησαν κατά την παιδική του ηλικία. Το πρώτο 

περιστατικό έλαβε χώρα στη γειτονιά, όταν ο Νίκος ήταν 10 ετών. Η κ. Δέσποινα 

προσπάθησε να εντάξει τον Νίκο στο παιχνίδι της γειτονιάς. Τα παιδιά αρχικά έδειξαν 
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να τον αποδέχονται, στη συνέχεια όμως έφυγαν εξαιτίας της αδυναμίας του Νίκου να 

ενταχθεί στο ομαδικό παιχνίδι με τη μπάλα και της μη κατανοητής από τα παιδιά 

συμπεριφοράς του (ηχολαλία, στερεοτυπίες). Σ΄ αυτό το σημείο η κ. Δέσποινα 

αναφέρει και τη συνύπαρξη νοητικής στέρησης. «Τον είχα κατεβάσει κάτω στη γειτονιά 

που είχε και άλλα παιδάκια,  για να παίξουν. Στην αρχή επειδή ήμουν και εγώ μπροστά, 

έδειχναν να τον θέλουν. Του πετούσαν τη μπάλα αλλά ο Νίκος δεν μπορούσε να την πιάσει 

και να την επιστρέψει, έχει και τη νοητική υστέρηση. Μετά άρχισε τις στερεοτυπίες του 

στην ομιλία. Επαναλάμβανε συνεχώς έναν στίχο από ένα τραγούδι έντονα, τραβούσε τα 

μαλλιά του και αυτά τα μικρά φοβήθηκαν και έφυγαν.»  

 

Την επόμενη μέρα η μητέρα κάποιων παιδιών διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε από την κ. 

Δέσποινα να μην ξαναπάει ο Νίκος για παιχνίδι, καθώς τα παιδιά της φοβήθηκαν. «Την 

άλλη μέρα μια μαμά μου είπε να μην τον ξαναπάω να παίξει με τα παιδιά γιατί τα παιδιά 

της φοβήθηκαν», «Ποιον το Νίκο, το αγγελούδι μου, που δεν μπορεί να κάνει κακό ούτε 

σε μυρμηγκάκι. Αλλά τον φοβήθηκαν επειδή φώναζε». Η κ. Δέσποινα εκφράζει μεγάλη 

στεναχώρια και απογοήτευση της για το γεγονός αυτό και δείχνει να έχει χάσει κάθε 

ελπίδα συνύπαρξης του Νίκου με άλλα παιδιά. Αποδέχεται τη δυσκολία του Νίκου για 

κοινωνική αμοιβαιότητα, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί τη φοβική στάση των ανθρώπων 

απέναντί του, η οποία προέρχεται από την έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

της κοινότητας για τη ΔΑΦ. Παρόλη τη συναισθηματική της φόρτιση, δεν αντέδρασε 

και δεν συνηγόρησε υπερ του παιδιού της όταν της ζητήθηκε να μην το ξαναπάει στη 

γειτονιά για παιχνίδι. Το γεγονός περιγράφεται από την αφηγήτρια ως τραυματικό. 

«Αυτό μου έσκισε την καρδιά κατάλαβα ότι θα είναι πολύ δύσκολο να κοινωνικοποιηθεί 

ο Νίκος, να παίξει με άλλα παιδάκια. Αλλά να τον φοβούνται; Αυτό δεν θα το ξεπεράσω 

ποτέ, ακόμη και σήμερα το σκέφτομαι». 

 

 Πιθανολογεί να τον είχαν αποδεχτεί αν πήγαινε σε γενικό και όχι ειδικό σχολείο. 

Θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος  αποδοχής προέρχεται από τη φοίτηση στο γενικό σχολείο. 

Ωστόσο, δικαιολογεί  αυτήν την επιλογή γιατί το ειδικό σχολείο βοήθησε τον Νίκο 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τους προστάτευσε από τέτοιους είδους συμπεριφορές. 

«Πιστεύω καλά κάναμε, μπορεί να μην έμαθε να συνυπάρχει με παιδιά από γενικά 

σχολεία, βασικά και αυτά δεν έμαθαν μαζί του, αλλά στο ειδικό σχολείο βοηθήθηκε 

αρκετά». «Με το σχολείο ήμασταν τυχερή πότε δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Βέβαια, 
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εδώ οι άνθρωποι και οι γονείς ξέρουν καλά πως είναι να έχεις ένα παιδί με πρόβλημα. 

Έξω από το σχολείο είναι το θέμα, που οι άλλοι δεν ξέρουν, δεν το έχουν περάσει για να 

σε νιώσουν», «Πήρε αρκετά πράγματα», «Τώρα στο ΕΕΕΕΚ, επειδή είναι και 

μεγαλύτερος και ωριμότερος θα βρει κάτι στα ενδιαφέροντά του, θα μάθει καινούργια 

πράγματα, θα ενισχυθεί και η αυτοπεποίθησή του περισσότερο».  

 

Εκφράζει την ασφάλεια που νιώθει μέσα στο ειδικό σχολείο καθώς υπάρχουν και άλλοι 

άνθρωποι εκεί που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Από τη μια βάζει τη 

διάσταση της εκπαίδευσης του Νίκου και από την άλλη την εκπαίδευση των άλλων 

παιδιών στα γενικά σχολεία. Υπογραμμίζει ότι αν είχε φοιτήσει ο Νίκος σε γενικό 

σχολείο θα υπήρχε διπλό όφελος, εφόσον θα μπορούσε να συνυπάρχει με άλλους και 

οι άλλοι μ’ αυτόν. Παρότι γνώριζε, κινητοποιήθηκε άμεσα και ήταν εκπαιδευτικός 

επικεντρώθηκε στο να του παρέχει ένα περιβάλλον το οποίο επιφανειακά θα ήταν πιο 

ασφαλές, καθώς θα ήταν με παιδιά με δυσκολίες. Αναζήτησε την ενσυναίσθηση, 

παρότι σε παροντικό χρόνο αναγνωρίζει ότι επιλογή του ειδικού σχολείου αποτέλεσε 

εμπόδιο στην κοινωνικοποίηση του Νίκου αλλά και στην εκπαίδευση των παιδιών στα 

γενικά σχολεία. Εστιάζει στο κομμάτι της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, βάζοντας τη 

διάσταση της κοινωνικοποίησης. Τονίζει ότι στην ειδική αγωγή δεν υπάρχει 

κοινωνικοποίηση αλλά υπάρχει η ασφάλεια. Πριν μεταβεί στο επόμενο περιστατικό 

προσδοκά ο Νίκος να βρει ενδιαφέροντα στο ΕΕΕΕΚ όπου φοιτά και να αυξηθούν οι 

γνώσεις και η αυτοπεποίθησή του. 

   

Η δεύτερη ιστορία που αφηγείται η κ. Δέσποινα αφορά ένα άλλο περιστατικό με ένα 

παιδί τυπικής ανάπτυξης το οποίο συνάντησε τον Νίκο στον χώρο που γινόντουσαν οι 

λογοθεραπείες. Το παιδί μη κατανοώντας τη συμπεριφορά του Νίκου κορόιδεψε τη 

στερεοτυπία και την ηχολαλία του μπροστά στη κ. Δέσποινα και αυτή παρόλο που 

ενοχλήθηκε, δεν αντέδρασε εκείνη τη στιγμή και δεν λειτούργησε ως διαμεσολαβητής 

του παιδιού της «εγώ εκείνη τη στιγμή δεν του απάντησα, στεναχωρήθηκα, νευρίασα 

αλλά δεν του απάντησα» αλλά πήγε την επόμενη μέρα στο σχολείο του άλλου παιδιού 

και ζήτησε από τον διευθυντή να παρέμβει και να τον επιπλήξει  «του ζήτησα να 

εξηγήσει στο παιδί ότι δεν κοροϊδεύουν όποιο παιδάκι είναι διαφορετικό από αυτά. Γιατί 

αύριο μεθαύριο κι αυτό μπορεί να το κοροϊδέψει κάποιο άλλο παιδάκι που μπορεί να το 

θεωρήσει διαφορετικό από αυτό π.χ. κοντό κ.λπ. καταλαβαίνεις». Αυτό το γεγονός 



 

 
101 

 

φόρτισε συναισθηματικά την κ. Δέσποινα («στεναχωρήθηκα, νευρίασα»), ωστόσο δεν 

αντέδρασε άμεσα και ζήτησε βοήθεια από το σχολείο του άλλου παιδιού. Υπερέβη  

λοιπόν, την  εκπαιδευτική της παιδαγωγική ανεκτικότητα και εκμεταλλευόμενη την 

ιδιότητα της σ’ έναν φορέα που νιώθει οικείο, προσπάθησε έμμεσα να τον «συνετίσει». 

Μέσα από αυτό το γεγονός εκφράζει έμμεσα την ανάγκη της να λειτουργήσει το 

σχολείο ως φορέας ευαισθητοποίησης μαθητών για τη ΔΑΦ. 

 

Το τρίτο περιστατικό αφορά την αλληλεπίδραση και την αντίδραση ενός ενήλικου 

ατόμου, μίας νεωκόρου της Εκκλησίας, η οποία προσπαθούσε με βίαιο τρόπο και 

φωνές να τιθασεύσει τον Νίκο, ώστε να μπει στην ίδια σειρά μαζί με τα άλλα παιδιά. 

«είχαμε πάει σε μια εκκλησία σε ένα χωριό εδώ κοντά, εκεί η νεωκόρος έβαλε τα παιδιά 

στη σειρά για να κοινωνήσουν. Πήγα και εγώ μαζί με τον Νίκο. Ο Νίκος. δεν έμπαινε στη 

σειρά, αυτή του φωνάζει μπες στη σειρά. ο Νίκος. δεν μπήκε, μετά από λίγο με ποιο 

έντονη φωνή του το ξαναλέει, την κοιτάω εγώ έντονα, τίποτα αυτή εκεί πάλι, και τον 

σπρώχνει να μπει στη σειρά ώσπου δεν άντεξα και την έπιασα, της είπα έντονα είμαι 

δίπλα στο παιδί, ξέρω τον γιο μου, μην τον ενοχλείς σε παρακαλώ». Η κ. Δέσποινα 

αποφασίζει να παίξει έναν ρόλο υπεράσπισης του γιού της και να θέσει τα όρια της 

«είμαι εγώ εδώ». Ο φόβος μιας ενδεχόμενης κρίσης ή μιας έκρηξης οργής του Νίκου 

την κινητοποίησε να οριοθετήσει τη νεωκόρο. «Τον είδα το παιδί μου το κατάλαβα, αν 

του το έλεγε άλλη μια φορά, το παιδί μου θα αντιδρούσε πολύ άσχημα» και το 

περιστατικό έληξε «Τότε αυτή κοκκίνησε και δεν του ξαναείπε τίποτα». «Αλλά ευτυχώς 

και αυτή το κατάλαβε». 

 

Η μητέρα κατά την περιγραφή των τριών περιστατικών αναφέρει τη δυσκολία 

αποδοχής του Νίκου από το κοινωνικό σύνολο και εκφράζει τη συναισθηματική της 

φόρτιση απέναντι στα γεγονότα. Φαίνεται να τη δυσκολεύει να λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής του παιδιού της προς τους άλλους. Έθεσε τα  όριά της μόνο στην 

περίπτωση της νεωκόρου, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει μια «απρόσμενη» 

συμπεριφορά του Νίκου για τους άλλους, στον χώρο της εκκλησίας.  

 

 

 

 



 

 
102 

 

Το κλείσιμο της κύριας αφήγησης 

 

Η κ. Δέσποινα κλείνει την αφήγησή της προβάλλοντας την ψυχική σύγκρουση που 

νιώθει και τις ισχυρές αντιστάσεις που έχει αναπτύξει στις «φωνές» του κοινωνικού 

περίγυρου. «Κατά τ’ άλλα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει όταν 

κυκλοφορώ με το παιδί μου, ούτε πως το κοιτάνε, ούτε πως κοιτάνε εμένα, ούτε τι λένε, 

ούτε τίποτα». Η συγκρότηση του νοήματος για τη ΔΑΦ, φαίνεται να αφορά τόσο τη 

διαπραγμάτευση της κ. Δέσποινας με τον εαυτό της, όσο και με το περιβάλλον και τις 

αντίστοιχες αποδόσεις για τη διαταραχή.  

 

 

Γ) ΟΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Υπόθεση 6. Η εστίαση στο «εδώ και τώρα» και η ικανοποίηση της μητέρας από 

τη σχέση επαγγελματία – γονέα οδηγούν στην άμεση κινητοποίηση της 

 

Με τη βοήθεια της παρεπόμενης ερώτησης η κ. Δέσποινα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με 

τα συναισθήματά της τα οποία προκλήθηκαν από τη λήψη της διάγνωσης. Εκφράζει 

αντικρουόμενα συναισθήματα που έχουν να κάνουν με τη γνώση της για τον αυτισμό, 

με τις  πρώιμες γονικές ανησυχίες, με την πρώιμη υποψία ύπαρξης του αυτισμού και 

με τη φύση της διαταραχής. Η αγωνία της να κινητοποιηθεί και να βοηθήσει το παιδί 

της την έκαναν να μετατρέψει  τη στενοχώρια της σε ανακούφιση, υπονοώντας και την 

ελπίδα για βελτίωση. «Αισθάνθηκα άσχημα, αν και ήξερα τι είναι ο αυτισμός, αν και είχε 

περάσει από το μυαλό μου πριν μας το πουν. Αισθάνθηκα άσχημα, πολύ άσχημα. Είχα 

μια ελπίδα ότι δεν θα είναι. Αλλά ήταν». «Στην αρχή στεναχωρήθηκα, να πω την αλήθεια 

στεναχωρήθηκα πολύ», «Από τη μια στεναχωρήθηκα, από την άλλη μην με παρεξηγήσεις, 

ανακουφίστηκα που βρήκαν τι είναι για να δράσουμε αμέσως και να βοηθήσουμε το παιδί 

όπως πρέπει».  

 

Η εστίαση της μητέρας στην υφιστάμενη πραγματικότητα «Δεν μπορούμε να το 

αλλάξουμε πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε» και η φιλική και 

υποστηρικτική στάση της παιδοψυχίατρου, την ώθησε στην ενεργό αναζήτηση 

υποστήριξης για το παιδί της. Η διάγνωση αποτέλεσε το στάδιο «κλειδί», για να 
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αποκτήσουν οι γονείς πρόσβαση στην υποστήριξη για τον εαυτό τους και το παιδί τους. 

Η ικανοποίησή της από τη διαγνωστική εμπειρία βοήθησε να αναπτυχθούν σχέσεις 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στον επαγγελματία και στη μητέρα. Η ποιότητα της σχέσης 

γονέα-επαγγελματία συνέβαλλε θετικά στην υιοθέτηση στρατηγικών αντιμετώπισης 

που περιλάμβανε τη λήψη επίσημης κοινωνικής υποστήριξης για την αναζήτηση 

πληροφοριών για τους πόρους, για την ανατροφή του παιδιού και για τις παρεμβάσεις. 

«Ζήτησα βοήθεια από την παιδοψυχίατρό του, της ζήτησα να μιλήσουμε, να με βοηθήσει. 

Οι παιδοψυχίατροι έχουν τον τρόπο, σε βοηθάνε να δεις τα πράγματα από μια άλλη 

οπτική γωνία», «πήγα αρκετές φορές μόνη μου χωρίς το παιδί και με συμβούλεψε, μου 

είπε ακριβώς τι είναι, είχε τον τρόπο της και με κατεύθυνε στο τι κάνουμε από και πέρα». 

Η ικανοποίηση από τη σχέση επαγγελματία- γονέα συνέβαλλε επίσης στην αίσθηση 

ασφάλειας και στη διαρκή τους συνεργασία. «τώρα κάθε εξάμηνο που πηγαίνουμε 

μιλάω μαζί της, της λέω τι παρατηρώ, τι κάνω, τι άλλο μπορώ να κάνω για το παιδί, για 

το καλό του παιδιού ή τι να απορρίψω από αυτά που ήδη κάνω», «Είναι σημαντικό που 

έχουμε την ειδικό στο πλάι μας και μας βοηθάει όποτε την χρειαστούμε». 

 

Υπόθεση 7. Τα συμπτώματα της ΔΑΦ και η επιληψία αλλάζουν την 

καθημερινότητα των γονέων  

 

Η κ. Δέσποινα αναφέρει το κατά πόσο άλλαξε η ζωή όλης της οικογένειας μετά τη 

γέννηση του Νίκου. Η «ρηκτική» δυναμική της διαταραχής επηρέασε το σύνολο της 

οικογένειας  και το μέχρι τότε βιογραφικό συνεχές. Φαίνεται η αφηγήτρια να έχει 

απορροφηθεί από την ΔΑΦ  και να έχει παραγκωνίσει τις δικές της ανάγκες.  Ναι, ως 

ένα βαθμό την επηρέασε όλη την οικογένεια. Άλλαξε όλο το πρόγραμμα της οικογένειας. 

Δεν είναι όπως ήταν πριν να έρθει ο Νίκος».  

 

Ακόμα περισσότερο άλλαξε η ζωή τους όταν άρχισαν οι επιληπτικές κρίσεις του Νίκου 

(δευτερογενής ρήξη της βιογραφίας). Τα ταξίδια διακόπηκαν εξαιτίας των επιληπτικών 

κρίσεων και δημιουργήθηκαν συναισθήματα άγχους και ανασφάλειας στους γονείς. Οι 

διαδρομές τους περιορίστηκαν σε κοντινές αποστάσεις ή σε επισκέψεις σε γιατρούς. 

«Και με το πρόβλημα της επιληψίας, γιατί έχει παρουσιάσει και επιληψία εδώ και τέσσερα 

χρόνια. Το πρόγραμμα άλλαξε τελείως. Παλαιότερα πριν τον Νίκο, πηγαίναμε πολλά 

ταξίδια, διακοπές, από τότε που γεννήθηκε ο Νίκος, αυτά έχουν γίνει όνειρο θερινής 
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νυκτός. Κάνουμε μόνο κοντινές αποστάσεις 10-20χλμ ή και Θεσσαλονίκη που πάμε στους 

γιατρούς όχι για βόλτα. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί να μη συμβεί κάτι τώρα και από 

την πλευρά της επιληψίας. Πάντα σκέφτομαι εκεί που πάω να υπάρχει κοντά κέντρο 

υγείας ή νοσοκομείο».  

 

Η ΔΑΦ και ύπαρξη επιληπτικών κρίσεων έχουν αλλάξει την καθημερινότητα της 

οικογένειας, έχουν περιορίσει τον ελεύθερο χρόνο τους και τις συναναστροφές τους. 

Οι έξοδοι με άλλα άτομα έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά ενώ οι έξοδοι 

μεταξύ των μελών της οικογένειας γίνονται σπάνια και μετά από προετοιμασία. Η 

ακαμψία της σκέψης του Νίκου που συμπεριλαμβάνει και την αντίδραση στην αλλαγή 

θέτει εμπόδια στην οικογενειακή ποιότητα ζωής παραβλέποντας τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των μελών της οικογένειας. «Αυτό μας στοίχισε πάρα πολύ. Δηλαδή το θέμα 

της επιληψίας ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα, μας περιόρισε παραπάνω. Έχει περιορίσει 

τις εξόδους της οικογένειας, τις ωραίες εξόδους που κάναμε. Όταν δεν υπήρχε η επιληψία 

πάλι ήμασταν περιορισμένοι αλλά όχι και έτσι. Πριν τον παίρναμε μαζί μας σε τραπέζια, 

βέβαια δεν ήθελε πολλές φορές να πάμε και το ακυρώναμε αν και πάντα τον προετοίμαζα 

νωρίτερα», «θέλει προετοιμασία πια. Πρέπει να του το πω αρκετές φορές για να πάμε 

κάπου. Δεν θέλει να τον αιφνιδιάζω». «Έτσι το ακυρώναμε. Και οι φίλοι μας 

κουράστηκαν», «τώρα βγαίνουμε οι τρεις μας, εγώ, ο Νίκος, και ο σύζυγος». Η βαρύτητα 

των συμπτωμάτων της ΔΑΦ και η συνύπαρξη επιληψίας απομόνωσε τους γονείς. «Με 

πολύ προετοιμασία βέβαια και όχι συχνά», «Δεν έχουμε τόσους φίλους, σαν οικογένεια 

χάσαμε τους φίλους μας». 

 

Υπόθεση 8. Η κοινή στάση των γονέων απαντάει ρεαλιστικά στο πρόβλημα 

 

Η κ. Δέσποινα αναφέρει ότι με τον σύζυγο της είναι δεμένοι και δέθηκαν ακόμα 

περισσότερο μετά τη διάγνωση αυτισμού  «Με τον σύζυγό μου δεθήκαμε πολύ. 

Δεθήκαμε περισσότερο από τότε που μας είπαν για την πάθηση του Νίκου. Βλέπουμε από 

κοινού το πρόβλημα και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ως έχει».  Η κοινή στάση 

υποδηλώνει ή ένα υγιές δέσιμο του ζευγαριού που αναδύθηκε λόγω της κατάστασης ή 

μια έξυπνη, ρεαλιστική απάντηση στο πρόβλημα. Θεωρεί ως πολύ σημαντικό 

παράγοντα το δέσιμο μεταξύ των γονιών για την βελτίωση της κατάστασης του παιδιού 

«Αν δεν είμαστε καλά μεταξύ μας, δεν βοηθιέται και το παιδί», «Βάλαμε πρώτα τη λογική, 
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μας βοήθησε σ’ αυτό και η παιδοψυχίατρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, πρέπει 

να βοηθάει ο ένας τον άλλον». Επίσης αναφέρει ότι η κινητοποίηση για τη διάγνωση 

αλλά και τις θεραπείες του Νίκου έγιναν από κοινού «…και όταν μας το επιβεβαίωσαν, 

από κοινού δράσαμε»,, «Μαζί τρέχαμε και ακόμα πηγαίνουμε μαζί στους γιατρούς», 

«Περάσαμε αμέτρητα βράδια συζητώντας, να βρούμε λύσεις», Όλα τα αποφασίζαμε από 

κοινού και τώρα αυτό κάνουμε». Φαίνεται πως η ικανοποίηση από τη συζυγική σχέση 

και τη συμβολή του πατέρα στην από κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών, βοήθησαν 

στην κινητοποίηση για την υποστήριξη του Νίκου. Η κ. Δέσποινα στη αφήγηση της 

μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον σύζυγό της «Είναι καλός σύζυγος και πατέρας» και 

για το πόσο βοηθάει στις θεραπείες του Νίκου αλλά και γενικά σε οτιδήποτε χρειάζεται, 

δίνοντας τη διάσταση του «βοηθητικού» και «ενεργού» πατέρα. Εξηγεί, ότι και αυτός 

έβλεπε κάποια ανησυχητικά σημάδια λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, «Και 

αυτός είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τον Νίκο» και παρόλο που 

στεναχωρήθηκε κινητοποιήθηκε γρήγορα προς την κατεύθυνση υποστήριξης του 

παιδιού. «Εξαρχής το αποδέχθηκε και ο σύζυγος», «Και αυτός στην αρχή στεναχωρήθηκε 

πολύ αλλά συνειδητοποιήσαμε και οι δύο ότι δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο με κλάματα 

έπρεπε να σταθούμε δυνατοί να βοηθήσουμε το παιδί μας».  Για να τονίσει η κ. Δέσποινα 

την υποστηρικτική στάση του συζύγου της αναφέρει ότι έχει σταματήσει  τις 

δραστηριότητες που είχε στον ελεύθερο χρόνο του, για να συμβάλλει και αυτός στη 

φροντίδα του γιού τους. Ωστόσο και σ΄ αυτό το σημείο φαίνεται ότι η ανατροφή του 

Νίκου περιόρισε τον ελεύθερο χρόνο καθώς και τις δυνατότητες ψυχαγωγίας των 

γονέων του. Η κ. Δέσποινα αυτόν τον περιορισμό τον θεωρεί ως μια καλή απάντηση 

στις απαιτήσεις της ανατροφής του γιου της. «Και ο σύζυγος μου με βοηθάει πολύ. 

Έκοψε τις δραστηριότητες που είχε για να με βοηθάει. Ήταν αθλητής, έπαιζε τένις τώρα 

το σταμάτησε για να έχει περισσότερο χρόνο και με τον Νίκο, αλλά και για άλλες δουλειές 

π.χ. εξωτερικές. Έπρεπε να μειώσουμε χρόνο και οι δυο από άλλα πράγματα για να 

κάνουμε το καλύτερο για το παιδί».  

 

Υπόθεση 9.  Η επικέντρωση της μητέρας στη φροντίδα του γιού της την κάνει να 

εστιάζει στο «εδώ και τώρα» 

 

Η κ. Δέσποινα αναφέρεται στο μέλλον τονίζοντας τις ρεαλιστικές προσδοκίες της 

σχετικά με την εκπαιδευτική  πορεία του Νίκου. «δεν περιμένω κάποιο πτυχίο, ή δεν 
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περιμένω να μπει στο πανεπιστήμιο, ξέρω την κατάσταση του παιδιού, ξέρω μέχρι που 

μπορεί και τι μπορεί να κάνει». Ελπίζει, ο Νίκος να επιτύχει το μέγιστο των 

δυνατοτήτων του, μέσα από την υποστήριξη του σχολείου και των γονιών του. «θέλω 

αυτές τις δυνάμεις μέσα από το σχολείο και μέσα από τη δική μας βοήθεια να της φτάσει 

στο έπακρον». Εστιάζει στο παρόν και δεν απορροφάται από σχέδια για το μέλλον. 

Αποφεύγει να το σκέφτεται ή από ρεαλισμό για ανταπόκριση στο εδώ και τώρα ή/και 

από έναν ασυνείδητο φόβο. «Δεν έχω τρελές προσδοκίες για το μέλλον, γιατί αποφεύγω 

να το σκέφτομαι», «Βλέπω μόνο το παρόν και πως μπορώ να τον βοηθήσω», «Αποφεύγω 

να σκέφτομαι το μέλλον, το παρόν με ενδιαφέρει και τι μπορώ να κάνω». Κλείνοντας, 

περιγράφει το βίωμά της ως δύσκολο και επίπονο, παρόλα αυτά τονίζει τη 

μοναδικότητα του παιδιού της και ότι δεν θα το άλλαζε με κανένα άλλο. Δίνει και τη 

διάσταση τη μοναδικότητας στον γονεϊκό της ρόλο. «Η ζωή είναι σκληρή και δύσκολη 

αλλά το παιδί μου δεν θα το άλλαζα με κανένα». 

 

 

4.3 Η τρίτη περίπτωση η κ. Μάρθα 

  

Σύντομο ιστορικό – Βιογραφικοί σταθμοί 

 

Η κ. Μάρθα (40 ετών) είναι συγγραφέας και κατοικεί στην Αθήνα μαζί με τον άντρα 

της (40 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας) και τα δύο τους παιδιά, τον Αιμίλιο (12 ετών) 

και τον Χρυσόστομο (9 ετών). Ο Αιμίλιος και ο Χρυσόστομος έχουν διαγνωστεί με 

ΔΑΦ. Φοιτούν σε γενικό δημοτικό σχολείο (ο Αιμίλιος είναι μαθητής της ΣΤ΄ τάξης 

και ο Χρυσόστομος της Β’ τάξης) και έχουν παράλληλη στήριξη. Η κ. Μάρθα 

εργαζόταν περιστασιακά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις πριν παντρευτεί και αποκτήσει τα 

παιδιά της. Τώρα έχει αφιερωθεί στην ανατροφή των παιδιών της καθώς στην στήριξη 

γονέων παιδιών με ΔΑΦ μέσο της συγγραφής. Πριν ένα χρόνο εξέδωσε το πρώτο της 

μυθιστόρημα για τη ΔΑΦ. 

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι σημαντικότεροι βιογραφικοί σταθμοί που 

εμπεριέχονται στην αφήγηση της κ. Μάρθας. Η χρονολογική ακολουθία των 

βιογραφικών σταθμών είναι ανεξάρτητη από τη σειρά παρουσίασής τους στην 

αφήγηση. Η εξέταση της χρονικής αλληλουχίας των βιογραφικών γεγονότων επιτρέπει 
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τη δημιουργία του κοινωνικού προφίλ της αφηγήτριας, καθώς και τη δημιουργία 

υποθέσεων σχετικά με την εξέλιξη της διαδρομής του βίου της. 

 

Χρονολόγιο με τα σημαντικότερα δεδομένα της βιογραφικής διαδρομής της 

μητέρας 

2006       

      Γέννηση του πρώτου παιδιού, του Αιμίλιου 

2009 - Γέννηση του δεύτερου παιδιού, του Χρυσόστομου 

- Ο Αιμίλιος διαγιγνώσκεται με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

2010       

      Ο Αιμίλιος πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. 

 

2011 

 

- Μετακόμιση σε άλλο σπίτι στην ίδια περιοχή.  

- Ο Χρυσόστομος διαγιγνώσκεται με Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή. 

 

2012 

 

- Μετακόμιση σε άλλο σπίτι στην ίδια περιοχή. 

- Ο Αιμίλιος πηγαίνει Α’ δημοτικού. 

- H κ. Μάρθα συμμετέχει σε πρόγραμμα Οικογενειοκεντρικής 

Πρώιμης Παρέμβασης παιδιών με ΔΑΦ  (Portage) 

- O Αιμίλιος αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο 

- Διαταραγμένη συζυγική σχέση 

  

- Η κ. Μάρθα άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή 

- Συμμετείχε σε ομάδα μητέρων παιδιών με ΔΑΦ στα κοινωνικά 

δίκτυα 

- Συμμετείχε σε ομάδα εκπαίδευσης γονέων του ΚΕΔΔΥ 

- Συμμετείχε σε πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών με 

ΔΑΦ (Cygnet) 

 



 

 
108 

 

 

2015 

 

Όταν ο Αιμίλιος πήγε Δ΄ δημοτικού του εξηγεί γιατί δυσκολεύεται 

 

 

2017 

 

 

Η κ. Μάρθα εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο με θέμα τον αυτισμό 

 

 

2018 

 

- Ο Αιμίλιος είναι μαθητής της ΣΤ’ δημοτικού 

- Ο Χρυσόστομος είναι μαθητής της Β’ δημοτικού 

 

 

Η κ. Μάρθα ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση τοποθετώντας τον εαυτό της 

συναισθηματικά απέναντι στα γεγονότα. Η εσωτερική λογική που διαπερνά την 

αφήγηση της κ. Μάρθας έχει να κάνει με το ότι αντιλαμβάνεται τα παιδιά της ως δώρο, 

ως τύχη, από την έναρξη της αφήγησής της. Παρότι, ξετυλίγει τις δυσκολίες, τις 

απογοητεύσεις , τις προκλήσεις και τις αδυναμίες, ταυτόχρονα υπογραμμίζει και αυτά 

που έμαθε από την ενασχόλησή της με τη δημιουργική γραφή. Μέσω αυτής προσπαθεί 

να διαμορφώσει έναν κόσμο ο οποίος εμπεριέχει τη ΔΑΦ από μια θετική οπτική. Αυτή 

είναι η κεντρική υπόθεση που αντλείται από τη συνολική βιογραφική σκοπιά. Οι 

επιμέρους υποθέσεις που δημιουργούνται από τους βιογραφικούς σταθμούς αλλά και 

από το ίδιο το ερευνώμενο πεδίο θα αποτελέσουν ταυτόχρονα τις ενότητες και υπο- 

ενότητες της αφήγησης. Η κατάτμηση αυτή έγινε βάσει κριτηρίων που αφορούν τόσο 

το περιεχόμενο όσο και τη μορφή της αφήγησης. Το κείμενο χωρίζεται σε πέντε 

διακριτές (ως προς τις θεματικές αναφορές αλλά και ως προς τα μορφολογικά τους 

χαρακτηριστικά) αφηγηματικές ενότητες, μέσα στις οποίες εξελίσσεται η αφήγηση και 

αφορούν την προ-διάγνωση της ΔΑΦ του πρώτου παιδιού, τη διάγνωση του πρώτου 

παιδιού, τη μετα-διάγνωση της ΔΑΦ του πρώτου παιδιού, τη προ- διάγνωση και 

διάγνωση του δεύτερου παιδιού και τη μετα- διάγνωση των δύο αδερφών με ΔΑΦ. 

Επίσης περιλαμβάνει ένα έκτο μέρος, του οποίου η διάρθρωση καθορίζεται από τις 

ερωτήσεις της συνεντεύκτριας. 
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Α) ΠΡΩΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΠΡΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΑΙΜΙΛΙΟΥ) 

 

 Η έναρξη της αφήγησης  

 

Η κ. Μάρθα ξεκινάει την ιστόρηση του βίου της προσδιορίζοντας τον εαυτό της με τον 

γονεϊκό της ρόλο. Αναφέρεται και στα δύο παιδιά της, στην ηλικία τους καθώς και στη 

διάγνωση που έχουν λάβει. Και οι δυο γιοί της κ. Μάρθας έχουν διαγνωστεί με ΔΑΔ 

(DSM-IV). Τονίζει σε παροντικό χρόνο πόσο τυχερή νιώθει, καθώς τα παιδιά της και 

οι προκλήσεις της διαταραχής, μέσα από μια δύσκολη διαδρομή, τη βοήθησαν να δει 

τη ζωή από άλλη οπτική. Σ΄ αυτό το σημείο η αφηγήτρια μας προϊδεάζει για την εξέλιξη 

της αφήγησής της, επιτρέποντας τη δημιουργία υποθέσεων. Επίσης, σ΄ ένα πλαίσιο 

προϊδεασμού, αναφέρεται στον άντρα της, χρησιμοποιώντας α΄ πληθυντικό, για να 

τονίσει το δέσιμο που είχαν και τη δυναμική της σχέσης τους στην έναρξή της, καθώς 

και τα όνειρά τους. Αναφέρεται στο πρώτο τους παιδί, τον Αιμίλιο, υπογραμμίζοντας 

ότι είναι δημιούργημα της μεγάλης αγάπης τους και το ταυτίζει με αυτήν.  Αυτή η 

αναπαράσταση δίνει στον γάμο αλλά και στο παιδί μια φαντασιακή θέση, γιατί στη 

θέση του πραγματικού γάμου και του πραγματικού παιδιού μπαίνει ένας «ονειρικός» 

γάμος και ένα «ονειρικό» παιδί. «Είμαι η Μάρθα έχω 2 παιδάκια. Ο ένας είναι 12, ο 

άλλος είναι 9. Και τα 2 στο φάσμα του αυτισμού», «είμαι τυχερή. Τα παιδιά ήρθαν για να 

με κάνουν να δω τα πράγματα αλλιώς, για να εκτιμήσω αυτά που δεν βλέπουν καν οι 

άλλοι, η διαδρομή όμως ήταν δύσκολη, Με τον άντρα μου ήμασταν πάρα πολύ 

ερωτευμένοι, είχαμε πολύ δυνατά συναισθήματα, παντρευτήκαμε έχοντας πάρα πολλά 

όνειρα, κάναμε το παιδάκι μας το 1ο τον Αιμίλιο. ο οποίος ήταν η αγάπη μας 

μεταμορφωμένη σε άνθρωπο. Όταν σκεφτόμουνα τι είναι το παιδί μου για μένα, έλεγα 

ότι είναι η μορφή της αγάπης που έχω για τον άντρα μου, οι ανάσες μας σε ένα σώμα».   
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Υποθέσεις/ Ενότητες 

 

Υπόθεση 1: Η ματαίωση των προσδοκιών δημιουργεί τις πρώτες ανησυχίες της 

μητέρας για τον Αιμίλιο   

 

Η κ. Μάρθα, υιοθετώντας την οπτική του παροντικού χρόνου, έχοντας τη γνώση της 

διάγνωσης του παιδιού της, περιγράφει τις πρώτες γονικές ανησυχίες. Με πολύ 

γλαφυρό τρόπο αναφέρεται στην απουσία του λόγου του παιδιού της, την οποία βιώνει 

ως ματαίωση, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην προσδοκία της να εκφράζεται ο γιός της 

όπως η ίδια.  «Λοιπόν, πάντα έγραφα εντωμεταξύ, ότι αισθανόμουν το έγραφα. Είτε ήταν 

χαρά αυτό που ένιωθα είτε ήταν λύπη, πάντα καθόμουν και εκφραζόμουν μέσω της 

γραφής., το έκανα λέξεις. Ήρθε λοιπόν, η ώρα που η ζωή αποφάσισε τις λέξεις που 

αγαπούσα εγώ τόσο πολύ να τις στερήσει από το παιδί μου».  

 

Φαίνεται ότι η κ. Μάρθα είχε αντιληφθεί ότι ο Αιμίλιος δεν εμφάνιζε τις δεξιότητες 

που αντιστοιχούσαν στην ηλικία του (απουσία λόγου, απουσία ποιοτικής βλεμματικής 

επαφής, αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων), αλλά δεν μπορούσε να τις κατανοήσει 

και να τις εξηγήσει και ήταν πιο εύκολο για την ίδια να τις αποδώσει στον χαρακτήρα 

του. «Μεγάλωνε, δεν μίλαγε, έβλεπα, ένιωθα ότι δεν με κοιτάει σωστά, δεν έπαιρνα 

συναίσθημα από τα ματάκια του. Γενικά ένιωθα ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιδί από 

μωράκι. Δεν είχα όμως όνομα να δώσω σε όλο αυτό το πράγμα». 

 

Συνεχίζει την αφήγησή της περιγράφοντας τις αντιδράσεις του γιού της, για να τονίσει 

την επιρροή που είχαν στη συζυγική σχέση και να μας προετοιμάσει για την εξέλιξη 

της βιογραφικής της πορείας. Ενοχοποιεί την «απροσδόκητη» συμπεριφορά του 

παιδιού της για τη διατάραξη της συζυγικής σχέσης. Ο σύζυγός της ενοχλούνταν από 

τη συμπεριφορά του Αιμίλιου καθώς τον εμπόδιζε να ξεκουραστεί μετά τη δουλειά, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις μέσα στο ζευγάρι. Υιοθετώντας μια 

παροντική οπτική και συγκρίνοντας το «πριν» με το «τώρα», αναφέρει ότι παρόλες τις 

δυσκολίες, ένιωθε καλύτερα συναισθηματικά εκείνη την περίοδο. Μέσα από την 

αφήγησή της παρουσιάζεται η σιωπηλή διαμαρτυρία της μητέρας, το συναισθηματικό 

της μούδιασμα καθώς και η ανάγκη της για αποστασιοποίηση. «Αυτό σιγά σιγά άρχισε, 

χωρίς να έχει όνομα, δηλαδή δεν ξέραμε τι ήταν, να επηρεάζει τη σχέση μου με τον άντρα 
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μου. Το παιδί έκλαιγε συνέχεια, εκείνος ήθελε να ξεκουραστεί γιατί δούλευε και πολλές 

ώρες, δεν μπορούσαμε να του δώσουμε φάρμακα όταν ήταν άρρωστο, δεν μπορούσαμε 

να του κόψουμε τα νύχια, τα μαλλιά, γενικά επικρατούσε μια ένταση διάχυτη στο σπίτι 

και αυτό άρχισε να μας επηρεάζει, στην αρχή λίγο». «Βέβαια, τότε ακόμα ήμουν 

ξέγνοιαστη, κι ας ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ένιωθα την αγάπη του άντρα μου, 

ένιωθα να μια κομμάτι της ζωής μου γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε νιώθω να κοιτάω 

τη ζωή μου από ψηλά. Λες και δεν το ζω εγώ όλο αυτό». 

 

Υπόθεση 2. Οι συμπεριφορές που σε παροντικό χρόνο αναγνωρίζονται από τη 

μητέρα ως συμπτώματα. 

 

Οι συμπεριφορές που σε παροντικό χρόνο αναγνωρίζονται από τη μητέρα ως 

συμπτώματα, σε παρελθοντικό χρόνο συσχετίζονταν με τον χαρακτήρα του παιδιού. Σε 

μια προσπάθεια της να δικαιολογήσει ότι δεν αντιλήφθηκε οι ίδια τι σήμαιναν αυτές οι 

δυσκολίες και ότι δεν κινητοποιήθηκε από μόνης της, αναφέρεται σε δυο εξωτερικές 

«φωνές» για τα πρώιμα σημάδια. Αναφέρεται στον παιδίατρο του γιού της, ο οποίος 

αντιμετώπισε τις ανησυχίες της ως υπερβολικές αντιδράσεις. Ένιωσε ότι την 

ενοχοποιεί και ότι υπονομεύει τον γονεϊκό της ρόλο. Αυτή του την αντίδραση την 

εσωτερίκευσε η κ. Μάρθα και άρχισε να αμφισβητεί τη γονεϊκή της ικανότητα. Ο 

παιδίατρος θεωρούσε ότι οι αντιδράσεις του Αιμίλιου δεν απόκλιναν από τις 

αναμενόμενες για την ηλικία του, ωστόσο η κ. Μάρθα δεν μπορούσε να τις 

διαχειριστεί.  

 

Αυτή η διαπίστωση είχε ως αποτέλεσμα να απειλείται ηθικά και υπαρξιακά η επάρκεια 

της μητέρας στην ομαλή εξυπηρέτηση των σχετικών με τη μητρότητα καθηκόντων. Η 

κ. Μάρθα συγκρίνει τον εαυτό της με άλλες μητέρες και αναπτύσσει συναισθήματα 

θλίψης και ανικανότητας.  «μου έλεγε ο παιδίατρος Μ. πότε θα γίνεις μάνα; Μου έριχνε 

δηλαδή και το φταίξιμο, εγώ του έλεγα τις ανησυχίες μου και μου έλεγε ότι είμαι 

υπερβολική. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να με ρίχνει και σε μια θλίψη γιατί δεν μπορούσα να 

διαχειριστώ τις καταστάσεις και πίστευα ότι δεν είμαι ικανή μάνα. Αναρωτιόμουν πως το 

κάνουν οι άλλες μαμάδες, πώς τα βγάζουν πέρα, πως τα άλλα παιδάκια μιλάνε και 

επικοινωνούν και καταλαβαίνουν οι γονείς τους τι θέλουν. Εγώ δεν μπορούσαν να 

καταλάβω καν εάν θέλει νερό και ήταν ήδη 3 χρονών». 
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Ο πρώτος άνθρωπος που την κινητοποίησε να το ψάξει περαιτέρω ήταν μία φίλη της 

κυρίας Μάρθας. Σε παροντικό χρόνο έχοντας τη διάγνωση το παιδιού της, αναφέρει ότι 

η φίλη της είχε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για τον αυτισμό γι’ αυτό και μπόρεσε 

να παρατηρήσει τα σημάδια, σε αντίθεση με την ίδια  που δεν μπόρεσε να υποψιαστεί 

την ύπαρξη ΔΑΦ καθώς δεν είχε πρότερη επαφή με τη διαταραχή. «έρχεται λοιπόν μια 

φίλη και μου λέει Μάρθα κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Δες το. Προσπαθούσα να 

καταλάβω τι μου λέει, εγώ ένιωθα βέβαια ότι κάτι συμβαίνει, απλά πίστευα ότι ήταν 

δύσκολος».  

 

Β) ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΑΙΜΙΛΙΟΥ) 

 

Υπόθεση 3. Η ανακοίνωση της διάγνωσης σοκάρει τη μητέρα 

 

Εξαιτίας της παρακίνησης από τη φίλη της, η κυρία Μάρθα πήρε την απόφαση να πάει 

τον Αιμίλιο, ο οποίος ήταν τότε 3,5 ετών, σε ένα κέντρο, του οποίου η ιδιοκτήτρια ήταν 

γνωστή του συζύγου της. Η ψυχολόγος του κέντρου, μετά τη συνέντευξη με τους 

γονείς, τους ανακοίνωσε ότι ο Αιμίλιος μάλλον είναι στο φάσμα του αυτισμού. 

«βλέπουν στην αρχή εμάς και χωρίς να έχει δει το παιδί μου λέει, μάλλον το παιδάκι σας 

είναι στο φάσμα του αυτισμού».  

 

Η μητέρα αμφισβήτησε τη διαδικασία και δεν το δέχτηκε.  «Από τη συνέντευξη που μας 

πήρε, φάνηκε ότι ήταν ξεκάθαρο γι’ αυτήν. Βέβαια εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ε, 

ήταν πάρα πολύ σκληρό. Με έβαλε σε μια διαδικασία να αναρωτιέμαι και κάνω μπρος – 

πίσω συνέχεια. Μήπως κάνει λάθος, μήπως , μήπως..». 

 

 Η ανακοίνωση της διάγνωσης ήταν μία ασαφής και οδυνηρή εμπειρία για τη μητέρα 

καθώς από ότι φαίνεται δυσαρεστήθηκε από τον τρόπο που της ανακοινώθηκε. Έπειτα 

όμως η ψυχολόγος είδε το παιδί και τους παρέπεμψε σε αναπτυξιολόγο για την επίσημη 

διάγνωση. «Μέχρι που είδε το παιδί και μας το είπε ξεκάθαρα. Μας είπε λοιπόν να πάμε 

στην αναπτυξιολόγο, πάμε λοιπόν και εμείς και πήραμε τη διάγνωση».  
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Τότε, έλαβαν την επίσημη διάγνωση, η οποία επιβεβαίωσε τις υποψίες της ψυχολόγου. 

Χάθηκε η ελπίδα που είχε η μητέρα να μην είναι αυτισμός και η στιγμή της αναγγελίας 

της διάγνωσης σκιαγραφήθηκε με αρνητικά συναισθήματα. «Ήταν πολύ σκληρό, ήταν 

πάρα πολύ σκληρό. Η διάγνωση ήταν πλέον και με τη βούλα ΔΑΔ».  

 

Το σοκ δεν προήλθε μόνο από την ανακοίνωση της διάγνωσης αλλά και από τη 

διαπίστωση των λίγων δεξιοτήτων που είχε αναπτύξει ο Αιμίλιος. «Και μάλιστα μας 

είχε πει ότι δεν καταλαβαίνει ούτε το πάνω ούτε το κάτω. Που εγώ δεν το είχα αντιληφθεί, 

ίσως επειδή το παιδί δεν είχε λόγο επικοινωνιακό και δεν μπορούσα να καταλάβω τι 

καταλαβαίνει και τι όχι από αυτά που του λέω». 

 

Γ) ΤΡΙΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΜΕΤΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΑΙΜΙΛΙΟΥ) 

 

Υπόθεση 4. Οι σημαντικοί άλλοι απειλητικός παράγοντας της αίσθησης της αυτό-

αξίας της μητέρας  

 

Η κ. Μάρθα περιγράφει τη συμπεριφορά του Αιμίλιου «είχε αρχίσει να έχει επιθετικές 

τάσεις, αρκετές φορές με έχει χτυπήσει» και την αποδίδει στην υποκειμενική αίσθηση 

αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στον γονεϊκό της ρόλο παρουσιάζοντας αβάσταχτα 

συναισθήματα ενοχής και απελπισίας. «εντάξει δεν έφταιγε αυτός βέβαια, έφταιγα και 

εγώ», «δεν είχα την υπομονή να διαχειριστώ το παιδί», «όχι ότι του φώναζα, δεν 

μπορούσα όμως να γίνω η μαμά που ήθελα».  Περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις σκέψεις 

καθώς τον έπαιρνε αγκαλιά το βράδυ σε μια προσπάθεια αναζήτησης του υγειούς 

παιδιού. «Τον έπαιρνα αγκαλιά κάθε νύχτα, κάθε νύχτα και έκανα εικόνα στο να μπαίνω 

στο μυαλό του και να προσπαθώ να δω τι είναι αυτό το χαλασμένο για να το φτιάξω. Του 

χάιδευα το κεφάλι, ήταν πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό» 

 

Παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενοχική τόσο σε σχέση με τον ρόλο της ως μητέρα, όσο και 

σε σχέση με τον τρόπο που η ίδια γίνεται αντιληπτή από τους άλλους. Επικαλείται 

εξωτερικές φωνές όσον αφορά την επάρκεια και την αυτό-αξία της. Οι συγγενείς οι 

δικοί της και του άντρα της καθώς και ο ίδιος ο σύζυγός της δεν αναγνώριζαν τη 

σοβαρότητα της κατάστασης, δεν την κατανοούσαν και υπονόμευαν την ψυχική της 
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υγεία και τη μητρική της ικανότητα. Αυτή τους η στάση αποτέλεσε ένα επιπλέον 

συναισθηματικό φορτίο για την κ. Μάρθα, το οποίο απειλούσε την αίσθηση της αυτό- 

αξίας της και δημιουργούσε συναισθήματα αυτομομφής, αναξιότητας και 

αυτοακύρωσης. «Μπλεκόντουσαν οι συγγενείς και οι δική μου και του άντρα μου, ότι 

εγώ δεν τα κάνω όλα σωστά, ότι εγώ πρέπει να πάω σε ψυχίατρο και όχι το παιδί, ότι δεν 

του μιλάω πολύ κ.α. Ήταν πολύ σκληρά όλα αυτά που ζούσα και δεν είχα την υπομονή 

να διαχειριστώ το παιδί», «όλη αυτή η θλίψη σίγουρα επηρέαζε το παιδί», «Και μέσα σε 

όλα αυτά να με αντιμετωπίζουν οι συγγενείς του Αντρέα σαν τρελή, ότι φταίω εγώ που 

συμβαίνει όλο αυτό, εγώ να έχω ήδη τις τύψεις μου γιατί εκ των πραγμάτων αναρωτιέσαι 

μήπως δεν  κάνω κάτι εγώ σωστά, μήπως έχουν δίκιο», «έβλεπα ότι τίποτα δεν συνέβαινε 

καλό στη ζωή μου και ο Αντρέας. το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Αντί να είναι δίπλα μου 

και να μου πει εγώ είμαι εδώ, είχα και ένα κατηγορώ και από εκείνον ή έκανε ότι δεν 

συμβαίνει τίποτα», «ο Αντρέας γύριζε από τη δουλειά κουρασμένος, με νεύρα και μου 

φώναζε συνέχεια π.χ. γιατί το σπίτι ήταν άνω-κάτω». 

 

Η «ρηκτική» δυναμική των συμπτωμάτων «η ένταση του έβγαινε και μέσα στον ύπνο, 

δεν μπορούσα να τον εκπαιδεύσω στο να βγάλει την πάνα, δεν δεχότανε καν να κάτσει σε 

γιο-γιο, δεν δεχότανε να μπούμε μέσα στο μπάνιο, δεν δεχότανε τίποτα,  κράταγε τα κακά 

του για μέρες και μετά φώναζε και έκλαιγε, είχαμε ατυχήματα πολλά γιατί δεν είχε 

αίσθηση του κινδύνου, όλα αυτά εμένα με κάνανε λίγο όχι λίγο, σχεδόν μισότρελη» σε 

συνδυασμό με την έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου την επιβαρύνουν 

συναισθηματικά «ήμουν συνέχεια θλιμμένη, ήμουν συνέχεια φοβισμένη» και της 

δημιουργούν μια αίσθηση αβοηθησίας και απόγνωσης, απειλώντας τόσο τη σωματική 

όσο και την ψυχική της υγεία. Η απαξία του εαυτού, η απουσία υποστηρικτικού 

πλαισίου, η δυναμική των συμπτωμάτων, η υποκειμενική αίσθηση αδυναμίας 

ανταπόκρισης στις προκλήσεις καθώς και η απώλεια της ελπίδας αποτυπώνουν τη 

διαταραχή με όρους «απώλειας του εαυτού» και «υπαρξιακού κενού». Η προσπάθεια 

επεξεργασίας της οδύνης που βίωνε ισοδυναμεί με ένα διαρκές και παρατεταμένο 

πένθος. «όλα αυτά εμένα με κάνανε λίγο όχι λίγο, σχεδόν μισότρελη. Δηλαδή έχασα την 

αίσθηση της πραγματικότητας, ήμουν συνέχεια θλιμμένη, ήμουν συνέχεια φοβισμένη, δεν 

μπορούσα να δω τι έρχεται αύριο, πως θα είναι το μέλλον, τα έβλεπα όλα μαύρα και 

κενά».  
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Επίσης ανακαλεί τη «φωνή» της σπιτονοικοκυρά της, η οποία παρόλο που δεν ήξερε 

για τη διάγνωση, ήταν η μόνη που αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην 

ανατροφή του παιδιού της.  «Φαντάσου ανέβαινε η σπιτονοικοκυρά μας πάνω όταν τον 

άκουγε  και μου έλεγε πώς θα το μεγαλώσεις αυτό το παιδί, χωρίς να ξέρει βέβαια τι έχει 

το παιδί». Επιπλέον, επισημάνει η κ. Μάρθα ότι τα βίωνε όλα αυτά ούσα έγκυος στο 

δεύτερο παιδί τους και έπειτα σαν λεχώνα «όλα αυτά εγώ τα περνούσα έγκυος και μετά 

σαν λεχώνα που ήδη οι ορμόνες μου ήταν διαταραγμένες». 

 

Υπόθεση 5. Η έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου εντείνει τα αισθήματα 

αβοηθησία της μητέρας με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού (Χρυσόστομου) 

 

Η γέννηση του δεύτερου παιδιού δημιούργησε περισσότερες ευθύνες στην κ. Μάρθα. 

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας γεννήθηκε λιποβαρές και λόγω αναπνευστικών 

προβλημάτων νοσηλεύτηκε στην εντατική. Οι προκλήσεις ανατροφής του πρώτου 

παιδιού, τα περιγεννητικά προβλήματα του δεύτερου, η αύξηση των ευθυνών με τη 

γέννηση του δεύτερου παιδιού σε συνδυασμό με τη μη υποστηρικτική στάση του 

συζύγου της κ. Μάρθας, την φόρτισαν παραπάνω συναισθηματικά και της 

δημιούργησαν αισθήματα απελπισίας  και  μοναξιάς.  «έχοντας και την ευθύνη ενός 2ου 

παιδιού το οποίο γεννήθηκε και λιποβαρές, όταν τον γέννησα τον πήραν απευθείας γιατί 

δεν ανέπνεε σωστά και διασωληνώθηκε, μπήκε στην εντατική», «από εκεί είχα έντονη 

δυσκολία, πολύ έντονα συναισθήματα. Γενικά έβλεπα ότι τίποτα δεν συνέβαινε καλό στη 

ζωή μου και ο Αντ. το έκανε ακόμα πιο δύσκολο».  

 

Ο σύζυγος της κ. Μάρθας συνέχισε και με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους να 

μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και να μην στέκεται ούτε ηθικά δίπλα της ούτε 

πρακτικά. Την ενοχοποιούσε, και ανέπτυξε στρατηγικές αποφυγής αντιμετώπισης των 

δυσκολιών. Έδειχνε να μην την κατανοεί, να υποβαθμίζει τις δυσκολίες που υπήρχαν 

ή/και να τις αγνοεί. «Αντί να είναι δίπλα μου και να μου πει εγώ είμαι εδώ, είχα και ένα 

κατηγορώ και από εκείνον ή έκανε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Μια χαρά έλεγε ότι είναι το 

παιδί. Βέβαια καμία βοήθεια».  

 

Αυτήν τη στάση φαίνεται να είχαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι του περιγύρου της κ. 

Μάρθας, ενισχύοντας τα αισθήματα μοναξιάς και αβοηθησίας. Προφανώς αναφέρεται 
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στους συγγενείς της ιδία και του άντρα της. Αυτή τους η στάση την επιβάρυνε τόσο 

συναισθηματικά όσο και σωματικά καθώς οι προκλήσεις ανατροφής ενός παιδιού με 

ΔΑΦ και ενός βρέφους ήταν μεγάλες και δύσκολες. «Όλοι έλεγαν είναι μια χαρά αλλά 

δεν βοηθούσαν. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ ούτε για μια ώρα. Μιλάμε για πολύ 

μεγάλη κούραση και σωματική και ψυχική. Να θηλάζω τον μικρό και να τον θηλάζω 

όρθια γιατί περνούσε ο Α. και του έχωνε σφαλιάρες, τον χτυπούσε χωρίς να έχω 

προειδοποιητικά σήματα για να μπορέσω να το προβλέψω και να το σταματήσω. Δεν 

μπορούσα να κάνω δουλειές, είχα  τον Χ. συνέχεια στον μάρσιππο και το Α. συνέχεια να 

με κοπανάει και εγώ να πηγαίνω να καθαρίσω το μπάνιο.  

 

Τέλος, παρουσιάζει τις ισχυρές αντιστάσεις της απέναντι σε μια συζυγική σχέση που 

είχε αρχίσει να διαταράσσεται. «Ε, τότε βέβαια δεν είχαμε χάσει ακόμα το συναίσθημα 

με τον άντρα μου. Δεν το είχαμε χάσει το συναίσθημα, τη σύνδεσή μας δεν την είχαμε 

χάσει. Μπορεί να ήταν δύσκολη η σύνδεση αλλά υπήρχε». 

 

Υπόθεση 6. Η συναισθηματική φόρτιση δεν ακινητοποιεί την κ. Μάρθα σε σχέση 

με την υποστήριξη του Αιμίλιου   

 

Μετά από τις παραπάνω περιγραφές η κ. Μάρθα αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που 

έγιναν εφόσον ο Αιμίλιος έλαβε τη διάγνωση. Όταν έγινε η διάγνωση και ξεκίνησαν 

τις θεραπευτικές συνεδρίες στο κέντρο της φίλης του συζύγου της. Η κ. Μάρθα ήταν 

διπλά δυσαρεστημένη εξαιτίας της συμπεριφοράς της ιδιοκτήτριας απέναντί στην ίδια 

και απέναντι στον γιό της. Η ιδιοκτήτρια του κέντρου δεν της έδειξε την αναμενόμενη 

ενσυναίσθηση και η κ. Μάρθα ένιωθε ότι την παθολογικοποιεί, όπως ο άντρα της και 

οι υπόλοιποι συγγενείς. «με αντιμετώπιζε λες και είχα πρόβλημα», «αντί να καταλάβει 

όλο αυτό που αισθάνομαι, έβλεπα ότι με αντιμετωπίζει λες και είμαι άρρωστη». Επίσης, 

η κ. Μάρθα δυσαρεστήθηκε έντονα από τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες 

στο κέντρο τον Αιμίλιο. Με πολύ γλαφυρό τρόπο περιγράφει πως ένιωθε κατά τη 

διάρκεια των συνεδριών. Η όλη διαδικασία της δημιούργησε σύγχυση, την 

απογοήτευσε και τη θύμωσε. «Έκλειναν τις πόρτες εγώ απ’ έξω άκουγα το παιδί να 

ουρλιάζει να κλαίει και δεν μ΄ άφηναν να μπω μέσα». «μια κατάσταση τρελή. Μου έλεγαν 

θα είναι μια χαρά όλα, θα πάει καλά θα το δεις. Δηλαδή από τη μια να βλέπω όλο αυτό, 

να συμπεριφέρονται στο παιδί λες και είναι ζώο ας πούμε, λες και είναι σκύλος. Του 
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έδιναν πατατάκια για να μπει μέσα στον χώρο των συνεδριών. Ε, όλο αυτό χαοτικό για 

εμένα». 

 

Αυτός ο θυμός που ένιωσε φαίνεται να ενεργοποίησε να ψάξει η ίδια για πρώτη φορά 

για τον αυτισμό. Ωστόσο, αυτά που διάβασε την απογοήτευσαν περισσότερο και της 

δημιούργησαν συναισθήματα ανασφάλειας. «άρχισα να διαβάζω για τον αυτισμό και 

αυτό με έριξε ακόμα περισσότερο. Γιατί έλεγα έτσι θα είναι το παιδί μου αύριο μεθαύριο; 

Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και αυτό με έριχνε ακόμα περισσότερο».  

 

Η κ. Μάρθα δεν μπορούσε να αντλήσει δύναμη από άλλους πόρους και αναφέρει ξανά 

πόσο μόνη ένιωθε. «στήριγμα και δύναμη από πουθενά. Πουθενά. Ήμουν μόνη μου». 

Αυτή η συνειδητοποίηση την ωθεί να απευθυνθεί στον εαυτό της για να βρει δύναμη 

και λύσεις καθώς κανείς δεν την συναισθάνεται και δεν αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες 

που υπάρχουν. Ενεργοποιείται λοιπόν, και αποκτά τον έλεγχο της κατάστασης, 

συνηγορώντας υπέρ του παιδιού της. «Τελικά αυτή η μοναξιά μου έδωσε τη δύναμη να 

χτίσω τοίχους, για να μην αφήσω κανέναν να με πονάει», «ήταν τότε που αποφάσισα να 

αλλάξω κέντρο», «Είχα αρχίσει πια να έχω άποψη για τη θεραπευτική παρέμβαση». 

 

Από την επιλογή του καινούργιου κέντρου η κ. Μάρθα νιώθει ιδιαίτερα ευχαριστημένη 

τόσο γιατί βρήκε εκεί έναν άνθρωπο να την καταλαβαίνει και να τη στηρίζει όσο και 

γιατί είδε εξέλιξη στον Αιμίλιο. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη σχέση που έχει 

αναπτύξει με την ιδιοκτήτρια και θεραπεύτρια του κέντρου. Θεωρεί τον μοναδικό 

άνθρωπο που τη στήριξε σε αυτήν τη διαδρομή. «Εκεί, η χημεία με την ιδιοκτήτρια και 

αργότερα θεραπεύτρια του παιδιού μου ήταν μαγική. Νομίζω όλα αυτά τα χρόνια ήταν η 

μόνη που μου έδωσε το χέρι για να σταθώ όρθια και μου έδειξε και τον δρόμο. 

Ξεκλείδωσε το παιδί μου μέσα σε 1,5 μήνα».  

 

Σ΄ αυτό το σημείο η κ. Μάρθα αναφέρεται ξανά στον άντρα της για να δείξει ότι μαζί 

με τη βελτίωση του Αιμίλιου, βελτιώθηκε και η ίδια και η συζυγική τους σχέση. Η κ. 

Μάρθα φαίνεται τοποθετεί στις προκλήσεις της διαταραχής τη συζυγική της σχέση. 

Έμμεσα ενοχοποιεί τον εαυτό της για τα συζυγικά προβλήματα. Και αποζητά την 

ενδυνάμωση τόσο για να βοηθήσει τον γιό της όσο κα για να διατηρήσει τον γάμο της. 

Κάνοντας χρήση ενεστώτα προβάλει την εικόνα της δυνατής γυναίκας που θέλει ο 
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σύζυγός της, δίπλα του. «ο Αιμίλιος μέσα σε 1,5 μήνα άλλαξε τελείως. Και άρχισαν να 

φτιάχνουν και οι σχέσεις με τον άντρα μου. Γιατί και εγώ φυσικά ήμουν καλύτερα, εκείνος 

με έβλεπε καλύτερα, άρχισα να ενδυναμώνομαι, εκείνος σίγουρα θέλει δίπλα του μια 

γυναίκα δυνατή».  

 

Ωστόσο, σε παροντικό χρόνο αμφισβητεί κατά πόσο αυτό είναι εφικτή η διατήρηση 

της ενδυναμωμένης εικόνας της, εφόσον αισθάνεται μόνη χωρίς συμμάχους απέναντι 

στις προκλήσεις, προϊδεάζοντάς μας για τη συνέχεια της αφήγησής της.  

Επίσης, παρουσιάζεται σ΄ αυτό το σημείο η ανάγκη της για στήριξη απέναντι στις 

δυσκολίες και η εσωτερική σύγκρουση που βιώνει γι’ αυτό που είναι και γι’  αυτό που 

νομίζει πως θα ήθελε ο άντρας της να είναι. «Βέβαια, πως γίνεται να είμαι εγώ δυνατή 

όταν επιπλέον έχω και τους πάντες απέναντί μου. Ακόμα και τη ζωή την ίδια. Γιατί αυτό 

αισθάνεσαι εκείνη την ώρα. Αισθάνεσαι ότι δεν ζεις. Λες δεν γίνεται, μου κάνει πλάκα ο 

θεός». 

 

Δ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΠΡΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

Υπόθεση 7. Η διάγνωση και του Χρυσόστομου με ΔΑΦ επιτείνει τη θλίψη της 

μητέρας  

 

Συνεχίζει την αφήγησής λέγοντας ότι υπήρχε μια ομαλή μετάβαση του Αιμίλιου στον 

παιδικό σταθμό και έπειτα στο νηπιαγωγείο. Βάζει την αφήγησή της σ’ αυτόν τον 

άξονα για να τοποθετήσει χρονικά τη διάγνωση που πήρε για τον δεύτερο γιό της τη 

στιγμή που όλα κυλούσαν αρμονικά. Όταν ο Αιμίλιος ήταν στο νηπιαγωγείο η κ. 

Μάρθα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δευτερογενή ρήξη που αφορούσε τη διάγνωση του 

Χρυσόστομου. «όταν ξεκινάμε και όλα βαδίζουν σε έναν δρόμο καλύτερο, το παιδί είναι 

στον παιδικό σταθμό πολύ καλοί άνθρωποι εκεί, μετά πήγε νηπιαγωγείο πολύ καλή η 

νηπιαγωγός. Εκεί τη χρονιά που πήγαινε ο Α. νηπιαγωγείο, τότε παίρνω διάγνωση για 

τον μικρό».  

 

Ο δεύτερος γιος της οικογένειας, ο Χρυσόστομος μέχρι δύο χρονών, σύμφωνα με την 

κυρία Μάρθα, είχε κατακτήσει κάποια αναπτυξιακά ορόσημα αναμενόμενα για την 
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ηλικία του. Η κ. Μάρθα δεν είχε αντιληφθεί κάποια προειδοποιητικά σημάδια καθώς 

παρουσίαζε διαφορετική εικόνα από τον Αιμίλιο. «Ο μικρός ενώ ήταν μια χαρά μέχρι 

20 μηνών, ε και ήξερα ότι ήταν καλά γιατί είχα την εικόνα του Αλέξανδρου. Δηλαδή ήξερα 

ότι το παιδί επικοινωνεί, λέει λεξούλες, πήγαινε σε όλες τις αγκαλιές κ.λπ.». Έπειτα, όμως 

παλινδρόμησε και σταμάτησε να έχει ποιοτική βλεμματική επαφή, σταμάτησε να έχει 

λόγο και να αποζητά την επαφή. «Σταματάει τότε λοιπόν να έχει βλεμματική επαφή, αυτή 

που είχε ήταν φευγαλέα, ε σταμάτησε να λέει τις λέξεις που έλεγε, σταμάτησε να πηγαίνει 

στον οποιονδήποτε ακόμα κα στον πατέρα του. Ένα παιδί χαμογελαστό άρχισε να έχει 

μια απίστευτη γκρίνια, όλη τη μέρα γκρίνιαζε». 

 

 Αυτά τα σημάδια συνέπεσαν με την μετακόμιση της οικογένειας σε άλλο σπίτι οπότε 

δεν θεωρήθηκαν ύποπτα για την μητέρα του. «Μέσα σ΄ ένα μήνα, τότε έτυχε να κάνουμε 

και μετακόμιση και εκεί πήγε το μυαλό μου ότι έχασε το παιδί τον χώρο του και 

αποδιοργανώθηκε και ήθελε χρόνο να προσαρμοστεί». Μετά από την μεταβατική αυτή 

περίοδο η μητέρα απέδιδε την συμπεριφορά του Χρυσόστομου σε ιώσεις που κολλούσε 

από τον μεγαλύτερο αδερφό του «εγώ νόμιζα ότι ήταν και από τις αρρώστιες, γιατί ο 

Αιμίλιος από το σχολείο κουβάλαγε όλες τις ιώσεις. Νόμιζα λοιπόν ότι όλα αυτά ήταν 

επιβαρυντικά γι’ αυτό και ο Χρυσόστομος ας πούμε άλλαζε εικόνα». Παρόλα αυτά μετά 

από καιρό, η κυρία Μάρθα αποφασίζει να κάνει νύξη στο κέντρο που 

παρακολουθούνταν ο Αιμίλιος, ώστε να αξιολογήσουν και τον Χρυσόστομο.  

 

Η λογοθεραπεύτρια και η ψυχολόγος μετά την αξιολόγηση του παιδιού στο κέντρο, 

τους επισκέφτηκαν στο σπίτι για να τον παρατηρήσουν σ΄ έναν χώρο οικείο. «ήρθανε 

στο σπίτι η λογοθεραπεύτρια και μια παιδοψυχολόγος. Ώστε να τον δούνε και στον χώρο 

του σπιτιού». Εκεί της ανακοίνωσαν τι συμβαίνει με τον Χρυσόστομο και την 

παρέπεμψαν σε αναπτυξιολόγο. Παρόλο που δεν της μίλησαν για αυτισμό, η κ. Μάρθα 

κατάλαβε αμέσως ότι αυτό που της περιέγραφαν παρέπεμπε στο φάσμα του αυτισμού. 

Η ανακοίνωση της έγινε με πιο ομαλό τρόπο από ότι στην πρώτη διάγνωση του 

μεγαλύτερου υιού και η θεραπεύτρια χαρακτηρίστηκε από τη μητέρα «ανθρώπινη».  

 

Παρόλα αυτά η εμπειρία συνειδητοποίησης ενός δεύτερου παιδιού στο φάσμα του 

αυτισμού ήταν οδυνηρή για την μητέρα. Η περιγραφή των συμπτωμάτων και κατ’ 

επέκταση η συνειδητοποίηση του αυτισμού και στο δεύτερο παιδί ξάφνιασε τη μητέρα 
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η οποία την παρομοίασε  «κεραμίδα». «Εκεί τρώω μια φρίκη, μια κεραμίδα, την δεύτερη 

κεραμίδα. Δεν έκανε το ίδιο λάθος να μου πει εξαρχής τη διάγνωση αλλά το κατάλαβα. 

Μου είπε λοιπόν ότι έχει παλινδρομήσει, ότι έχει χάσει τα αναπτυξιακά στάδια που είχε 

κατακτήσει». Μετά από λίγο καιρό ήρθε και η επίσημη διάγνωση για τον Χρυσόστομο».  

 

Η κ. Μάρθα απελπίστηκε από τη συνειδητοποίηση ότι και ο δεύτερος γιος της έχει 

αυτισμό. Μέσα από την αφήγησή της γίνεται εμφανής η βίωση του απόλυτου πόνου, η 

παραλυτική ανημπόρια, η διαβρωτική απόγνωση καθώς και η έναρξη παραληρητικής 

προσδοκίας αυτοτιμωρίας. «Όταν φύγανε πήρα το παιδί και καθόμουνα στο πάτωμα και 

ένιωθα όλη την απελπισία να γεμίζει τον χώρο. Δεν μπορούσα ούτε να κλάψω, ούτε να 

κλάψω και πηγαίνω στο μπαλκόνι με το παιδί στην αγκαλιά και πήγα να πέσω κάτω».  

 

Ο κ. Αντρέας σύμφωνα με την κ. Μάρθα υποβάθμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Όπως αναφέρει πήρε τη διάγνωση  και κατ’ επέκταση τις προκλήσεις της πολύ 

«ελαφριά», καθώς δεν έδειξε να προβληματίζεται ή να ανησυχεί. Η κ. Μάρθα συνεχίζει 

να αισθάνεται ότι την ενοχοποιεί  για τις δυσκολίες που προκύπτουν και υπονομεύει 

τις προσπάθειες που κάνει. «αυτή τη διάγνωση ο Αντ. την πήρε πολύ ελαφριά. Γενικά 

όλα τα έπαιρνε ελαφριά». Δηλαδή δεν έλεγε τίποτα. Δεν μιλούσε». «Βέβαια πάντα έφταιγα 

εγώ. Όταν υπήρχε θέμα με τα παιδιά πάντα έφταιγα εγώ. Δηλαδή και δεν έβλεπε το θέμα, 

το πρόβλημα, δεν έβλεπε τη διάγνωση. Και όταν υπήρχε δυσκολία έλεγε ότι έφταιγα εγώ». 

«Που εγώ δεν κοιμόμουν, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι, ήμουν συνέχεια με τα 

παιδιά. Όλα πάνω μου». 

 

 Αναφέρει ότι παρά τη δεύτερη διάγνωση δεν άλλαξε κάτι στη συμπεριφορά των 

συγγενών και συνέχισε να παραμένει αβοήθητη και μόνη. Δεν είχε βοήθεια από 

πουθενά με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να διαχειριστεί και τους δυο μέσα στο σπίτι 

και να ανταπεξέλθει ταυτόχρονα στις απαιτήσεις του νοικοκυριού. Ενώ εξέφρασε την 

ανάγκη της για βοήθεια και στην μητέρα της και στην πεθερά της, δεν έλαβε την 

ανταπόκριση που περίμενε και επιθυμούσε. «παρακάλαγα και την μαμά μου και την 

πεθερά μου όταν είχα να κάνω δουλειές στο σπίτι να έρθουν, πάντα έπαιρνα αρνητική 

απάντηση, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω». «αναγκαζόμουν να κάνω δουλειές με τα παιδιά 

να ουρλιάζουν και τα δυο, ο μικρός στο πάρκο και ο μεγάλος να πηδάει από καναπέ σε 

μπουφέ και από μπουφέ σε τραπεζάκια. Με τις μπαλκονόπορτες κλειστές γιατί ανά πάσα  
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ώρα και στιγμή μπορούσε να βγει στο μπαλκόνι και ήταν ικανός να ανέβει πάνω στα 

κάγκελα. Ο Αιμίλιος δεν είχε αίσθηση του κινδύνου, δεν μπορούσα να τον αφήσω μόνο 

του». 

 

Κλείνει αυτήν την ενότητα αναφέροντας ξανά τον σύζυγό της, για να τονίσει ότι παρά 

τις δυσκολίες ένιωθε συνδεδεμένη μαζί του και διατηρούσε την ελπίδα της για αγάπη 

και αποδοχή, εξαιτίας της σεξουαλικής επαφής που υπήρχε. «η σχέση μου με τον Αντρέα 

δεν είχε χαλάσει πολύ. τουλάχιστον υπήρχε το κομμάτι το σεξουαλικό και ερχόμασταν πιο 

κοντά και ένιωθα ότι ακόμα μ΄ αγαπάει», «ότι είναι ακόμα εκεί. Δεν είναι αλλού».  

 

Ε) ΠΕΜΠΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΜΕΤΑΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΦ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΩΝ 

 

Υπόθεση 8. Το σχολείο ανασταλτικός παράγοντας προσαρμογής του Αιμίλιου 

 

Η κ. Μάρθα μεταβαίνει στην επόμενη αφηγηματική ενότητα και περιγράφει τις 

δυσκολίες που προέκυψαν με τον δάσκαλο και κάποιους συμμαθητές του Αιμίλιου 

κατά τη μετάβασή του στο δημοτικό.  

 

Όταν ο Αιμίλιος πήγε στην πρώτη δημοτικού, σύμφωνα με την κυρία Μάρθα, η 

κατάσταση χειροτέρεψε εξαιτίας ενός δασκάλου ο οποίος λειτούργησε ανασταλτικά 

στην εξέλιξη του Αιμίλιου. «τυχαίνουμε έναν δάσκαλο ο οποίος τον τσάκισε». Ο 

δάσκαλος σύμφωνα με την μητέρα χρησιμοποιούσε αντιπαιδαγωγικές μεθόδους, 

ούρλιαζε, δεν μπορούσε να οριοθετήσει τους μαθητές, χτυπούσε την έδρα με έναν 

χάρακα και αδυνατούσε να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για να εξελιχθεί ο 

μαθητής. «Ούρλιαζε ο δάσκαλος και δεν μπορούσε καθόλου ο Αιμίλιος να οργανωθεί 

μέσα στην τάξη και φαντάσου ένα παιδί που δεν άντεχε τους δυνατούς ήχους να βρίσκεται 

μέσα σε μια τάξη με παιδιά που κάνουν φασαρία και ένα δάσκαλο που ουρλιάζει με έναν 

χάρακα στο χέρι να το κοπανάει πάνω στην έδρα». 

 

 Η ένταξη του παιδιού με ΔΑΦ είναι μια πρόκληση εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών, 

ενημέρωσης και οργάνωσης που θα πρέπει να επικρατούν στο σχολείο που θα 

υποδεχτεί το παιδί. Η έλλειψη των παραπάνω έφερε τον Αιμίλιο αντιμέτωπο με μια 
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ιδιαίτερα δύσκολη σχολική ζωή εντός και εκτός της τάξης. Ακόμα και η ώρα του 

διαλείμματος δεν ήταν ευχάριστη για τον Αιμίλιο. Η πρώτη σχολική χρονιά του μαθητή 

παρουσιάζεται τραυματική τόσο για τον ίδιο όσο και για τη μητέρα του. Ο Αιμίλιος 

έγινε στόχος σωματικής βίας από κάποιους συμμαθητές του την ώρα του διαλείμματος. 

«σε κάθε διάλλειμα έτρωγε ξύλο από τρία άλλα παιδάκια». Ο Αιμίλιος επιζητούσε την 

κοινωνική επαφή από τους συμμαθητές του και ένιωθε οικεία εξαιτίας της εξωσχολικής 

σχέσης που είχε με έναν από αυτούς. Ωστόσο δεν γινόταν αποδεκτός στην ομάδα των 

συμμαθητών του και δυσκολευόταν να αντιληφθεί τα κίνητρά τους και να τους 

αποφύγει με αποτέλεσμα να τους αποζητά και να λαμβάνει κατ’ εξακολούθηση 

σωματική βία. «Το θέμα είναι ότι ο Αιμίλιος θεωρούσε ένα παιδάκι από αυτά φίλο του 

γιατί έμενε δίπλα μας και παίζανε κάποια απογεύματα, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι 

το παιδάκι αυτό στο σχολείο δεν τον ήθελε. Ο Αιμίλιος. λοιπόν πήγαινε μαζί του και 

ξαναπήγαινε. Με αποτέλεσμα να τρώει και να ξανατρώει ξύλο». Η μητέρα ζήτησε 

βοήθεια από το σχολικό πλαίσιο και ματαιώθηκε. Οι εκπαιδευτικοί ενοχοποίησαν τον 

Αιμίλιο και υπέδειξαν στη μητέρα το τυπικό σχολείο ως ακατάλληλο γι’ αυτόν. Από τη 

μια έχασε την ελπίδα της για ένα «επαρκές» και «ασφαλές» περιβάλλον και από την 

άλλη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια άλλου είδους ματαίωση, της μη αποδοχής του παιδιού 

της από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αυτή η κατάσταση που ενδυναμωνόταν από 

τους εκπαιδευτικούς είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του μαθητή. Ο 

Αιμίλιος  άρχισε να παρουσιάζει σχολική άρνηση «άρχισε να μου λέει ότι δεν θέλει να 

πηγαίνει στο σχολείο» και κάνει αρνητικές σκέψεις και δηλώσεις για να εκφράσει την 

εμπειρία της οδύνης και του αδιέξοδου που βίωνε. «άρχισε να μου λέει ότι θέλει να 

πεθάνει». 

 

Υπόθεση 8.1. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τη 

σχέση των συζύγων  

  

Η κ. Μάρθα συγχέει σ΄ αυτό το σημείο αυτές τις παραπάνω δυσκολίες με τη διατάραξη 

της συζυγική της σχέση και έμμεσα τις θεωρεί υπεύθυνες «είναι λες και έχω χάσει τον 

άντρα μου τελείως. πριν 6 χρ. μπήκαμε στο σπίτι όταν δηλαδή ο Αιμίλιος πήγε πρώτη 

δημοτικού τότε ξεκινήσανε επιπλέον προβλήματα». Ο σύζυγός της ανέφερε ότι δεν είναι 

καλά ψυχολογικά. Αλλά η ίδια δυσπιστεί και υποπτεύεται ότι εκείνη την εποχή ίσως ο 

σύζυγος της είχε εξωσυζυγική σχέση καθώς απέφευγε και την επαφή μαζί της. «Με 
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απέφευγε, δεν ήθελα να τον ακουμπάω, δεν ήθελε να του μιλάω πολύ, δεν συζητούσαμε 

πια καθόλου για τα παιδιά γιατί όποτε πήγαινα να του πω κάτι μου έλεγε είσαι κολλημένη 

με τα παιδιά και δεν είσαι καλά ψυχολογικά», «Τελικά μάλλον, υπήρχε άλλη γυναίκα. Δεν 

το έψαξα όμως γιατί δεν άντεχα να το μάθω».  

 

Κλείνει αυτήν την αφηγηματική ενότητα τονίζοντας τη μοναξιά και τη ψυχική και 

σωματική κούραση  που βίωνε. Η καθημερινότητα της περιλάμβανε μόνο σπίτι – 

σχολείο – κέντρο. Αισθανόταν διαρκώς κουρασμένη, δεν κοιμόταν πολλές ώρες, 

ένιωθε ράκος και ήθελε να καταρρεύσει. Από παρελθοντικό χρόνο μεταβαίνει σε 

ενεστώτα είτε για να παρουσιάσει τα γεγονότα και τα συναισθήματά της πιο ζωηρά, 

σαν να συμβαίνουν τη στιγμή που τα αφηγείται είτε γιατί εξακολουθεί να τα βιώνει και 

σήμερα.  «Από το σπίτι στο σχολείο, στο κέντρο, χωρίς ύπνο ακόμα», «Ούτε τα παιδιά 

κοιμόντουσαν καλά, ξυπνούσαν συχνά και κλαίγανε, ουρλιάζανε Με αποτέλεσμα εγώ να 

μην ξεκουράζομαι, γιατί όταν κοιμάσαι δυο ώρες και αυτές διακεκομμένες πέφτεις και 

σωματικά και ψυχικά. Αισθάνομαι συνέχεια ράκος πώς να το πω, είμαι υπό κατάρρευση 

συνέχεια». Η μόνη της ενασχόληση ήταν να πηγαίνει σε ένα κοντινό γήπεδο, να 

ακούσει μουσική, να περπατάει και ταυτόχρονα να κλαίει. «πήγαινα σ΄ ένα γήπεδο που 

έχουμε εδώ κοντά και περπατούσα, έβαζα τα ακουστικά στα αυτιά και έκλαιγα. Έκλαιγα 

πολύ. Ήταν αυτό που με ισορρόπησε». Σ’ αυτό το σημείο αποτυπώνεται πρώτη φορά 

μια ενεργή αναζήτηση εναλλακτικών  ασχολιών της μητέρας και η ανάγκη της να 

δράσει. Φαίνεται να αποτελεί την έναρξη της ενεργοποίησής της προς μια κατεύθυνση 

ισορροπίας και προστασίας του εαυτού της.  

   

Υπόθεση 9. Η μητέρα προσπαθεί να διαμορφώσει μια πραγματικότητα μέσω της 

συγγραφής που ωφελείται από τη ΔΑΦ και την ενδυναμώνει 

 

Σε μια προσπάθεια ισορρόπησης και προστασίας του εαυτού η κ. Μάρθα ένιωσε την 

ανάγκη να ζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό. Αποφάσισε λοιπόν, να επισκεφθεί μια 

ψυχολόγο, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκαν οι συνεδρίες γιατί τα παιδιά αντιδρούσαν 

άσχημα όταν έλειπε «Δεν ήμουν καλά.  Πήγα 2-3 φορές σε μια ψυχολόγο του δήμου γιατί 

δεν είχαμε και τα λεφτά να το κάνω ιδιωτικά.  Την ώρα εκείνη τα παιδιά τα κρατούσε η 

πεθερά μου για να πάω και τα παιδιά ούρλιαζαν και έκλαιγαν από την ώρα που έφευγα 

μέχρι την ώρα που γύριζα. Οπότε ήταν αδύνατο να συνεχίσω τις συνεδρίες. Το έκανα 3 



 

 
124 

 

φορές και δεν ξαναπήγα». Η κ. Μάρθα σ’ αυτό το σημείο ξεκινάει και αναλογίζεται 

ποιος την στήριξε και από πού άντλησε δύναμη. Αναφέρει την υποστηρικτική στάση 

της λογοθεραπεύτριας του Αιμίλιου. «Αυτή που θεωρώ πως με βοήθησε ήταν η 

λογοθεραπεύτρια από το κέντρο των παιδιών. Είχαμε χημεία μεταξύ μας. Μιλούσαμε στο 

τηλέφωνο».  

 

Αναδεικνύει τη σημασιοδότηση της διαταραχής από στενά ατομική σε συλλογική 

υπόθεση, γεγονός το οποίο φάνηκε να συνδέεται με το ζήτημα της αποδοχής βοήθειας 

από τους άλλους. Η αφήγησή της σκιαγραφείται από την ενεργό αναζήτηση οφέλους 

από τη ζωή με τη διαταραχή. Φαίνεται να αξιοποιεί τον ελεύθερο της χρόνο με 

δραστηριότητες απολεσθέντες λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζε και η συγγραφή 

να ξαναμπαίνει στη ζωή της. Μέσα από την ενασχόλησή της με τη συγγραφή 

ανακαλύπτει και τη θεραπευτική πλευρά της.  «Με βοήθησε και η συγγραφή. Τότε ήταν 

που ξεκίνησα να ξαναγράφω. Όλη εκείνη η μαυρίλα που αισθανόμουν την έβαζα σε 

λέξεις. Στην αρχή δεν χωράγανε όσα αισθανόμουν σε λέξεις μετά σιγά σιγά όταν άρχισαν 

να χωράνε αυτά που ένιωθα στο χαρτί ξεκίνησε να γίνεται και θεραπευτικό. Τότε πια 

άρχισα να αισθάνομαι και εγώ καλύτερα». 

 

Επίσης, η συγγραφή την βοηθάει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τα παιδιά της 

και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο τους χρόνο δημιουργικά και εκπαιδευτικά. «έγραφα 

και θεραπευτικά παραμύθια για τα παιδιά μου για να αναπτυχθεί η φαντασία τους και το 

λεξιλόγιό τους». Την χρησιμοποίησε και ως εργαλείο για να κατανοήσει ο Αιμίλιος τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζε, για να τον ενδυναμώσει και  για τον προετοιμάσει για την 

ανακοίνωση της  διάγνωσης. «όταν πέρασε ο Α. δύσκολα και ήθελε να πεθάνει έγραψα 

ένα στο οποίο φαινόταν η μοναδικότητα του παιδιού», «Μετά από αυτό όταν ήθελα να 

πω κάτι στο παιδί να του περάσω κάτι του έγραφα παραμύθι. Χωρίς να αναφέρω τη λέξη 

αυτισμός, δεν το ήξερε και τότε, του περνούσα πράγματα για τη μοναδικότητά του και τον 

προετοίμαζα».  

 

Όταν ο Αιμίλιος φοιτούσε στη Δ’ τάξη του δημοτικού του ανακοίνωσε ότι έχει αυτισμό, 

για να τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι «τρελός», «άχρηστος» ή 

«κακός», απλώς έχει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπει τον κόσμο. «Όταν ήταν Τετάρτη 

δημοτικού του το είπα ανοιχτά. Στην Τετάρτη δημοτικού το παιδί μου έλεγε θέλω να 
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πεθάνω, είμαι άχρηστος, είμαι τρελός, έκλαιγε και πήρα την απόφαση με μαλακό τρόπο 

σε μια ανέμελη στιγμή που καθόμασταν στον καναπέ να του πω ότι το δικό του το 

μυαλουδάκι σκέφτεται με εικόνες άλλον ανθρώπων το μυαλό σκέφτεται με λέξεις. Επειδή 

όμως το δικό σου και άλλων ανθρώπων σκέφτεται με εικόνες παίρνεις πάρα πολλές 

πληροφορίες και το κεφαλάκι σου γεμίζει εικόνες και δεν αντέχει γι΄ αυτό και θυμώνεις. 

Και αυτό λειτούργησε ευεργετικά στο παιδί» «Θεωρώ ότι τον ξεμπλόκαρε. Του δόθηκε η 

απάντηση γιατί λειτουργεί έτσι, γιατί έχει νεύρα κ.λπ.». 

 

Νιώθει ενδυναμωμένη από τη συγγραφή, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη ζωή της και 

λαμβάνει μέρος αρχικά σε διαδικτυακές ομάδες μητέρων παιδιών με ΔΑΦ «μετά 

μπήκαν στη ζωή μου και οι ομάδες στο facebook, όπου εκεί γνώρισα και άλλες μαμάδες 

παιδιών με αυτισμό, που ζούσαν ότι ζω εγώ. Εκεί πια έγινα αρκετά πιο ισχυρή και στο 

κομμάτι της πληροφορίας γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα και στο συναισθηματικό. 

Νομίζω οι άλλες μαμάδες με ισορροπήσανε». Τονίζει τη συμβολή της συμμετοχής αυτής 

τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε συναισθηματικό. Αυτή η θετική εμπειρία της 

διαδικτυακής συνδιαλλαγής την ενδυναμώνει και την ωθεί να αξιοποιήσει τις εμπειρίες 

των άλλων μητέρων και των υφιστάμενων υποστηρικτικών δικτύων.  

 

Συμμετέχει ενεργά σε ομάδες ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών με ΔΑΦ «Επίσης, 

μπήκα και σε μια ομάδα γονέων του ΚΕΔΔΥ της περιοχής μας και κάναμε 

ψυχοεκπαίδευση και ενδυνάμωση», «έκανα και το Cygnet, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

γονέων παιδιών με αυτισμό. Το οποίο με έβαλε κατευθείαν στο μυαλό των παιδιών μου, 

στο πως σκέφτονται, στο πως αισθάνονται», «έκανα και ένα πρόγραμμα το Portage στο 

οποίο ερχόντουσαν σπίτι και εκπαίδευαν εμένα για να εκπαιδεύω εγώ τον Χρυσόστομο 

μέσω του παιχνιδιού». Επιπλέον, η κ. Μάρθα τονίζει τις επιλογές και τους πόρους που 

προσφέρει η Αθήνα σε αντίθεση με την επαρχία και νιώθει τυχερή που κατοικεί εκεί 

και έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε ομάδες που αναφέρθηκαν παραπάνω. «Είμαι 

τυχερή που μένω στην Αθήνα και όχι στην επαρχία και μπορούσα να συμμετέχω σε τέτοια 

προγράμματα». 
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Το κλείσιμο της κύριας αφήγησης  

 

Η κ. Μάρθα κλείνει την κύρια αφήγησής της τονίζοντας ότι εξαιτίας αυτής της 

ενεργούς συμμετοχής ενδυναμώθηκε και βρήκε τη στήριξη που αναζητούσε και 

επιθυμούσε. «Πήρα στήριξη από ανθρώπους που δεν ήξερα. Άρχισα να μιλάω στο 

τηλέφωνο με πολλές μαμάδες». Η υιοθέτηση των παραπάνω πρακτικών την 

κινητοποίησαν ώστε να τοποθετηθεί απέναντι στις προκλήσεις, αναδομώντας την 

ταυτότητά της ως άτομο αλλά και ως μητέρα. Κλείνοντας, αναφέρει ότι το 

προηγούμενο έτος εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα που αφορά τον αυτισμό σε μια 

προσπάθεια στήριξης των μητέρων παιδιών με ΔΑΦ. Μέσω του βιβλίου της προσπαθεί 

να δώσει στους γονείς τη στήριξη που αυτή δεν έλαβε και να τους βοηθήσει να 

προσαρμοστούν πιο εύκολα στα νέα δεδομένα. Επίσης, αυτή της η ενασχόληση μοιάζει 

να λειτουργεί επουλωτικά στις τραυματικές της εμπειρίες. Πριν καιρό εξέδωσα το 

πρώτο μου βιβλίο, στο οποίο περιγράφω την ιστορία μας μέσα από ένα μυθιστόρημα, 

βέβαια δεν καθρεφτίζεται απευθείας η οικογένειά μας», «Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό 

που ζούμε. Με ανακουφίζει το γεγονός ότι με παίρνουν άνθρωποι και μου λένε ότι τους 

έχει βοηθήσει και τους έχει μαλακώσει αυτό το βιβλίο και είναι σαν να θεραπεύομαι και 

εγώ έτσι, ξανά και ξανά. Ημερεύει την ψυχή μου» 

 

Ζ) ΟΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Υπόθεση 10. Η μη υποστηρικτική στάση του συζύγου της κ. Μάρθας  

 

Ο κ. Αντρέας ήταν επικριτικός με το υποστηρικτικό πλαίσιο που βρήκε η κ. Μάρθα 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρούσε επιπόλαια αυτήν την επαφή καθώς δεν 

υπήρχε προσωπική επαφή με τις μητέρες.  Αυτή του την αντίδραση τη γενίκευσε η κ. 

Μάρθα στη συνολική στάση του απέναντί της.  «άρχισε να μου κάνει παράπονα για το 

facebook», «Για τις δήθεν φίλες που μιλούσα, ενώ δεν τις ήξερα από κοντά, ότι και να 

έκανα δηλαδή πάντα ήτανε επικριτικός. Λοιπόν, και γενικά ότι κάνω το βλέπει λάθος». 

Επιπλέον, δείχνει να μην εμπιστεύεται τους ψυχολόγους και επικρίνει την κ. Μάρθα 

που τους συμβουλεύεται και ακολουθεί τις οδηγίες τους «Θεωρεί λάθος ότι ακούω τους 

ψυχολόγους, ότι θα έπρεπε να είμαι πολύ αυστηρή με το παιδί».  
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Ωστόσο ήταν ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός για τη συγγραφή και την έκδοση του 

βιβλίου της. Η κ. Μάρθα εκφράζει το παράπονό της για τον σύζυγο της ο οποίος 

παρόλο που ενίσχυε αυτή την δραστηριότητα της δεν ήταν βοηθητικός στην ανατροφή 

των παιδιών και στις καθημερινές απαιτήσεις.. Επίσης, αναφέρει ότι ενοχλούσε τον 

σύζυγό της που οι δραστηριότητές της είχαν να κάνουν με τον αυτισμό. «ο Αντ. ήταν 

πάρα πολύ ενθαρρυντικός, όχι βέβαια ότι μου κράτησε και κανά παιδί όσο έγραφα, αλλά 

ενθουσιάστηκε. Το θέμα είναι όμως ότι σε κάθε δυσκολία μου το κοπανάει, που όλο 

ασχολείσαι με τον αυτισμό, που όλο κάνεις αυτό». 

 

Η κ. Μάρθα προσπαθεί να δικαιολογήσει τη στάση του αναφέροντας ότι ο άντρας της 

πιθανόν αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο γιατί θυμάται την παλιά Μάρθα που ήταν 

απόμακρη από τον κοινωνικό περίγυρο, αναδεικνύοντας το πέρασμα από την 

απομόνωση στην ενεργοποίηση. Φαίνεται ότι τον ενοχλούσε ότι η γυναίκα του έδινε 

χρόνο σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού παρόλο που κι αυτός δούλευε όλη μέρα. 

«Θυμάται τα παλιά που δεν ήθελα να βγαίνω έξω. Εντωμεταξύ, ούτε αυτός έχει χρόνο 

γιατί όλη μέρα δουλεύει».  

 

Συνεχίζει την αφήγησή της τονίζοντας την εξάρτηση του συζύγου της από την «παλιά» 

του οικογένεια. Ενοχοποιεί τον σύζυγό της ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε ποια 

οικογένεια πραγματικά ανήκει με αποτέλεσμα να μοιάζει αποστασιοποιημένος από τη 

«νέα» του οικογένεια. Η κ. Μάρθα αναφέρει ότι εκδηλώνεται συναισθηματικά στην 

αδερφή του και είναι διαθέσιμος σε ότι χρειαστεί σε αντίθεση με αυτήν και τα παιδιά. 

Τοποθετείται συναισθηματικά απέναντι στο γεγονός και χρησιμοποιώντας παροντικό 

χρόνο αναφέρει ότι είναι επίπονη αυτή του η στάση.  

 

Συνεχίζει σε παροντικό χρόνο και εκφράζει τα συναισθήματα μοναξιάς που νιώθει 

καθώς και την έλλειψη ελπίδας ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Ο πατέρας φαίνεται 

να μην μπορεί να παρέχει τη διαθεσιμότητά του στην οικογένεια του και αδυνατεί να 

στηρίξει τη σύζυγό του λόγω ασυνείδητης αμυντικής αποστασιοποίησής του ή/και 

λόγω μιας εγγενούς συναισθηματικής και επικοινωνιακής του ακαμψίας. Η σχέση του 

ζευγαριού φαίνεται κλυδωνισμένη και υποδηλώνει τη σαθρότητα της επικοινωνίας 

τους, το προϋπάρχον έλλειμα ουσιώδους σύνδεσης και τις προϋπάρχουσες άλυτες 

συγκρούσεις του ζευγαριού. «Επίσης, είναι προσκολλημένος συνέχεια στην οικογένειά 
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του, στην μαμά του, στην αδερφή του. Λες και δεν είμαστε εμείς οικογένειά του. Είχε πει 

στην αδερφή του με μήνυμα ότι θα είμαι πάντα εδώ για εσένα ότι και αν χρειαστείς. Σε 

εμένα δεν το έχει πει ποτέ. Δεν ζηλεύω αλλά δεν έχει δείξει αυτή τη διάθεση ούτε σε μένα 

ούτε στα παιδιά του. Αυτό με πονάει. Ακόμα είμαι μόνη μου. Είμαστε ακόμα σε δύσκολη 

φάση. Δεν νομίζω να περάσει να σου πω την αλήθεια».  

 

Συγχέει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο συναισθηματικό και 

επικοινωνιακό τομέα με τις δυσκολίες του σύζυγού της. «σε γενικές γραμμές νομίζω 

έχει τη δυσκολία που έχουν τα παιδιά», «Πιστεύω ότι βλέπει και κομμάτια του στο παιδί 

του και δεν το αντέχει δεν ξέρω». Πιθανόν να θέλει να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά 

του και να την τοποθετήσει σε μια αδιάγνωστη διαταραχή που ίσως ενυπάρχει και τον 

δυσκολεύει ή και στην δυσκολία του να διαχειριστεί τη διάγνωση των παιδιών και τις 

προκλήσεις. «Από τη μια θεωρητικά δέχεται τον αυτισμό σαν λέξη και σαν διάγνωση και 

από τη άλλη δεν μπορεί καθόλου μα καθόλου να το διαχειριστεί». Περιγράφει τις 

δυσκολίες του συζύγου τις οποίες τις ταυτίζει με τις δυσκολίες των παιδιών και 

προβάλλει ταυτόχρονα τις δικές της ανάγκες.  «Δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν μπορεί να 

μπει στα παπούτσια μου. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαι κουρασμένη, δεν μπορεί να 

καταλάβει ότι είμαι θλιμμένη, δεν μπορεί να δώσει πηγαίο συναίσθημα» 

 

Η κ. Μάρθα πιστεύει ότι την θεωρεί άχρηστη αλλά αυτό που την εξοργίζει είναι ότι 

θεωρεί και τον Αιμίλιο άχρηστο. Σ΄ αυτό το σημείο εκφράζει τον θυμό της και για να 

περιγράψει την αδυναμία του να διαχειριστεί και να αποδεχθεί την κατάσταση 

αναφέρει ότι έχει αρνητισμό και τον χαρακτηρίζει «ξερόλα».  «Πιστεύω ότι βλέπει και 

κομμάτια του στο παιδί του και δεν το αντέχει δεν ξέρω. Έχει αρνητισμό και είναι και 

ξερόλας». 

 

Υπόθεση 11. Η αναζήτηση του εφήβου Αιμίλιου  

 

Η κ. Μάρθα εστιάζει στο παρόν και μας παρουσιάζει την τωρινή κατάσταση. Ο 

Αιμίλιος φοιτά στη ΣΤ’ τάξη σε γενικό δημοτικό με παράλληλη στήριξη και ο μικρός 

στη Β’ τάξη γενικού δημοτικού, επίσης με παράλληλη. Ο Χρυσόστομος θα πήγαινε Γ’ 

τάξη, αλλά επανέλαβε μια τάξη του νηπιαγωγείου.  Αναφέρει ότι τα παιδιά έχουν 

σχετικά καλή εικόνα. «Σε γενικές γραμμές έχουν καλή εικόνα». Εστιάζει συγκεκριμένα 
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στον Αιμίλιο ο οποίος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί «δεν μπορεί στην τάξη 

ακόμα δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί» και αυτό είναι κάτι το οποίο τη στενοχωρεί 

και δείχνει να μην είναι ξέγνοιαστη όταν είναι ο Αιμίλιος στο σχολείο. «Εγώ είμαι στο 

σπίτι και το μυαλό μου είναι εκεί». Προφανώς αυτό έχει να κάνει με τη στάση των 

εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του Αιμίλιου που περιέγραψε προηγουμένως, η 

οποία υπονόμευσε το σχολείο ως έναν ασφαλή χώρο για τον μαθητή και επηρέασε την 

ψυχική του ισορροπία.  

 

 Επικεντρώνεται στην ψυχολογία της παιδιών της και ειδικότερα στου Αιμίλιου, ο 

οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχει αισθήματα ματαίωσης και ανικανότητας και 

έχει εκρήξεις θυμού. «Εκεί που επικεντρώνομαι εγώ τώρα πια είναι στην ψυχολογία των 

παιδιών, ειδικά του μεγάλου γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει ματαιωθεί πάρα πολύ, 

έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, συνέχεια λέει είμαι άχρηστος και τέτοια, χτυπιέται, έχει 

εκρήξεις, κοπανάει το κεφάλι του στον τοίχο από τα νεύρα του». Αναφέρει τη δυσκολία 

της να ξεχωρίσει ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με την εφηβεία 

και ποια εμφανίζονται εξαιτίας της διαταραχής. Προβάλλει την εσωτερική σύγκρουση 

που βιώνει και την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον Αιμίλιο ως έφηβο και ως 

μοναδικό άτομο και όχι μόνο ως άτομο με ΔΑΦ καθώς θεωρεί άδικο να ταυτίζεται 

Αιμίλιος με τη διαταραχή και να χάνονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. 

Ταυτόχρονα προσπαθεί να σηματοδοτήσει τη διάσταση της μητέρα του εφήβου 

Αιμίλιου και όχι μόνο της διάσταση της μητέρας του Αιμίλιου με ΔΑΦ.  «Εμείς οι 

γονείς χάνουμε τον μπούσουλα, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι της εφηβείας και 

τι είναι του αυτισμού. Και πολλές φορές προσπαθώ να βρω την ισορροπία, φοβάμαι 

κιόλας, σκέφτομαι τα χίλια μύρια, προσπαθώ να κρατήσω την ισορροπία να μη βλέπω 

μόνο τον αυτισμό στον Αιμίλιο. γιατί είναι άδικο γι’ αυτόν». 

 

Υπόθεση 11.1 Η ανατροφή δύο παιδιών με ΔΑΦ επιφέρει οικονομικές δυσκολίες 

 

 Η κ. Μάρθα προβάλλει άλλη μια πρόκληση της ΔΑΦ που αφορά τη οικονομική 

επιβάρυνση εξαιτίας των οικονομικών εξόδων για την ιδιωτική παράλληλης στήριξη 

και για τις παρεμβάσεις. Εκφράζει την έλλειψη ελπίδας για βελτίωση της κατάστασης 

όσον αφορά τον οικονομικό τομέα «τα οικονομικά μας είναι δύσκολα γιατί την μια τη 

παράλληλη την πληρώνουμε, τις συνεδρίες τις πληρώνουμε τα λεφτά έρχονται αργότερα, 
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πιστεύω και για χρόνια αργότερα θα είμαστε δύσκολα». Είναι οικονομικά εξαρτημένη 

από τον σύζυγό της αφού δεν μπορεί να δουλέψει εξαιτίας των καθημερινών 

απαιτήσεων των παιδιών. Αυτό της προσθέτει άλλο ένα βάρος καθώς αναγκάζεται να 

ανέχεται τις συμπεριφορές του άντρα της και δεν μπορεί να φύγει και να σηκώσει το 

οικονομικό βάρος για τις παρεμβάσεις και τις ανάγκες των δύο παιδιών με ΔΑΦ. 

Αναφέρει ότι έχει δύο παιδιά στο φάσμα για να τονίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

και την οικονομική επιβάρυνση. «δεν μπορώ να σηκώσω την οικονομική ευθύνη για τις 

ανάγκες που έχουν 2 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, όχι ένα, δυο». 

 

Μοιάζει ανήμπορη να εγκαταλείψει την οικογενειακή στέγη αλλιώς όπως λέει ήδη θα 

είχε φύγει «ήδη θα είχα πάρει τα παιδιά κα θα είχα φύγει. Δεν το συζητάμε». Προσπαθεί 

μ΄ αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει την δική της στάση και ανεκτικότητα. Η 

στεναχώρια της και η θλίψη της έχει μετατραπεί σε έναν έντονο θυμό προς τον άντρα 

της, ωστόσο η οικονομική εξάρτηση δεν την αφήνει να αντιδράσει. «Θυμώνω. Ενώ 

μέχρι τώρα στεναχωριόμουνα και έκλαιγα τώρα κλαίω από θυμό και δεν αντέχω». 

Νιώθει εγκλωβισμένη μέσα στον γάμο της και σε μια προσπάθεια να καθησυχαστεί και 

να δικαιολογηθεί προχωράει σε μια γενίκευση και για τις άλλες μητέρες – συζύγους 

παιδιών με ΔΑΦ. «Εντωμεταξύ είμαι και εγκλωβισμένη. Ένα πολύ σοβαρό κομμάτι για 

πολλές είναι ότι είμαστε εγκλωβισμένες γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε 

για δουλειά γιατί πρέπει να είμαστε σπίτι με τα παιδιά». 

 

Αναπολεί την σχέση που είχαν όταν ξεκίνησαν την οικογένεια τους και στεναχωριέται 

για τα εμπόδια που τους έφερε η ζωή. Έμμεσα ενοχοποιεί τη διαταραχή και τις 

προκλήσεις της για την διαταραγμένη συζυγική σχέση. Εκφράζει τη θλίψη της και την 

ματαίωση των προσδοκιών της. «Στεναχωριέμαι κιόλας γιατί πάω πίσω και σκέφτομαι 

πως ήμασταν, με τι όνειρα ξεκινήσαμε να κάνουμε την οικογένεια αυτή και τελικά η ζωή 

όλο εμπόδια έφερε». Πιστεύει ότι ναι μεν είναι πολύ σοβαρά αυτά που ζει με τον σύζυγο 

της αλλά από την άλλη δικαιολογεί την παραμονή της στην οικογενειακή στέγη 

λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερος προβάλλοντας μια ανεκτική στάση 

απέναντι στη συμπεριφορά του. «ένας άλλος άντρας μπορεί να έκανε και χειρότερα από 

αυτά που κάνει ο άντρας μου. Δηλαδή τουλάχιστον δεν με βρίζει, δουλεύει, δεν λείπει 

τίποτα από τα παιδιά, δεν έχω ανασφάλεια στο οικονομικό κομμάτι, δουλεύει.  
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Εκφράζει μια ασυνείδητη ψυχική διαμάχη μεταξύ δύναμης και αδυναμίας. «Από την 

άλλη δεν μου δίνει το συναίσθημα δεν είναι όμως και ο χειρότερος άντρας». Ενοχοποιεί 

τον εαυτός της και την ανάγκη της για συγκεκριμένη στήριξη, και γενικεύει τη 

συμπεριφορά του ως χαρακτηριστικό όλων των αντρών σε μια προσπάθεια να 

δικαιολογήσει και τη δική του στάση αλλά και τη δική της. Αναφέρει δυο φορές ότι 

προβαίνει σε αυτές τις δηλώσεις γιατί θέλει να είναι δίκαιη σε μια προσπάθεια να 

ισορροπήσει την εικόνα του με προηγούμενα κομμάτια της αφήγησης. Στο κλείσιμο 

της αφήγησης τα λεγόμενά της τείνουν να είναι περισσότερο γνωστικά επεξεργασμένα. 

«Θέλω να είμαι δίκαιη, επειδή εγώ έχω ανάγκη άλλης υποστήριξης, λόγω όλων αυτών 

που βιώνω 24 ώρες τη μέρα, έχω ανάγκη από άλλου είδους υποστήριξη από τον άντρα 

μου και δεν την έχω. Ίσως είναι και λίγο πιο ανώριμος και γενικά πετάει και το μπαλάκι 

συνέχεια σε εμένα, αλλά στην τελική αυτό δεν κάνουν και όλοι οι άντρες; Προσπαθώ να 

είμαι δίκαιη. Βλέπω τριγύρω μου συζύγους που είναι πολύ χειρότερη από τον δικό μου». 

Τέλος, αναφέρει ότι τον αντιμετωπίζει όπως αντιμετωπίζει τα παιδιά της και κατ’ 

επέκταση  όπως αντιμετωπίζει την διαταραχή. Και σ΄ αυτό το σημείο φαίνεται ότι έχει 

εντάξει τη συμπεριφορά του στο φάσμα της διαταραχής. Αυτό μπορεί να προκύπτει 

από την ανάγκη της να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του  ή/και από την 

συνειδητοποίηση μιας εγγενούς συναισθηματικής και επικοινωνιακής του ακαμψίας. 

 «Προσπαθώ να κάνω μ΄ αυτόν ότι κάνω και με τα παιδιά, όταν είναι σε ήρεμη φάση να 

του μιλάω, αν και πάλι δεν ακούει και ξανά τα ίδια. Τον τελευταίο καιρό περνάμε και 

πολύ μικρές περιόδους που είναι στα καλά του σε γενικές γραμμές όμως η εικόνα είναι 

ίδια».  

 

Υπόθεση 12. Ο φόβος απώλειας της υγείας  

 

Οι προσδοκίες της κυρίας Μάρθας για τα παιδιά και το μέλλον τους είναι να είναι υγιή, 

ευτυχισμένα, να αυτονομηθούν και να έχουν φίλους. Παραδέχεται ότι φοβάται το 

μέλλον και επίσης φοβάται μήπως πάθει κάτι και δεν είναι δίπλα τους όσο θα την έχουν 

ανάγκη «Φοβάμαι μην πάθω κάτι και δεν είμαι δίπλα τους όσο θα με έχουν ανάγκη. 

Φοβάμαι ότι θα λυγίσω αν και λυγίζω κάθε μέρα. Τρέμω όμως τη μέρα που δεν θα 

σηκωθώ. Θέλω να μάθουν να μη με χρειάζονται. Φοβάμαι. Αυτό».  
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Κλείνει την αφήγησή της επισημαίνοντας ότι η πραγματικότητα της οικογενειακής ζωή 

δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών της. Εκφράζει την απογοήτευσή της και τη 

σύγκρουση που βιώνει ανάμεσα σ΄ αυτά που προσδοκούσε με την έναρξη της 

συζυγικής σχέσης και οικογενειακής ζωής και σ΄ αυτά που αντιμετωπίζει καθώς 

αναφέρει οτι τίποτα δεν είναι δεδομένο. «δεν είναι δεδομένο, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι 

καταστάσεις, ούτε η ευτυχία». Παραδέχεται ότι η διαδρομή της ήταν δύσκολη και 

επίπονη συναισθηματικά, το βίωμα της τρομαχτικό και το παρομοιάζει με ταξίδι. 

«Τρομακτικό. Με άγχος. Φόβο. Τρέλα. Μοιάζει με ταξίδι». Ωστόσο καταλήγει 

υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα των παιδιών της και ότι δεν θα τα άλλαζε «δεν θα 

τα άλλαζα τα παιδάκια μου», δίνοντας έτσι  και τη διάσταση τη μοναδικότητας στον 

γονεϊκό της ρόλο. 
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4.4 Συγκριτική ανασκόπηση των περιπτώσεων – Συμπεράσματα  

 

4.4.1 Οι βιογραφικές συγκροτήσεις και ανακεφαλαιώσεις 

 

Στην παρούσα μελέτη, μέσω της ανάλυσης κειμένων βιογραφικών αφηγήσεων, 

διερευνήθηκαν οι διαφορετικές εκδοχές του τρόπου με τον οποίο η διάγνωση και οι 

προκλήσεις της ΔΑΦ βιώθηκαν από τις μητέρες των παιδιών που την έλαβαν. Η λήψη 

μιας διάγνωσης ΔΑΦ είναι σημαντική τόσο για το άτομο όσο και για την οικογένειά 

του. Η χρονική στιγμή λήψης της διάγνωσης μιας δια βίου διαταραχής αποτυπώνεται 

ως «ρωγμή» στο μέχρι τότε βιογραφικό συνεχές των γονέων (Bury, 2001). Το ζήτημα 

της βιογραφικής ρήξης στην παρούσα μελέτη συνδέεται με όρους ενεργοποίησης ή 

αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.  

 

Παρόλο που οι τρεις μητέρες ήρθαν αντιμέτωπες με την ίδια διάγνωση, οι αφηγήσεις 

τους είναι μοναδικές. Ωστόσο θεματικά η ιστόρηση της διαδρομής των βίων των τριών 

γυναικών περιλαμβάνει τρία κοινά στάδια την προ-διάγνωση, τη διάγνωση, και τη 

μετα-διάγνωση της ΔΑΦ. Αυτά τα τρία στάδια που είναι κοινά κατά μήκος αυτής της 

διαγνωστικής οδού  έχουν περιγραφεί από τους  Ho, Yi, και συν., (2014). Οι συγγραφείς 

όρισαν τη προ-διάγνωση ως τη στιγμή που ο γονέας παρατηρεί το πρώτο σημάδι μιας 

«απροσδόκητης συμπεριφοράς» του παιδιού του και περιλαμβάνει το χρονικό 

διάστημα μέχρι να λάβει την παραπομπή για αξιολόγηση (Ho et al., 2014, Palmer et al., 

2011). Η διάγνωση είναι το στάδιο της αξιολόγησης της ΔΑΦ. Καλύπτει την περίοδο 

από το πρώτο ραντεβού των γονέων για την αξιολόγηση και διαρκεί μέχρι την 

ερμηνευτική συνεδρία, όπου η διάγνωση είναι δεδομένη και έχουν γίνει  παραπομπές 

σε υπηρεσίες (Ho et al., 2014). Η μετα-διάγνωση αποτελεί το τρίτο στάδιο της οδού 

στο οποίο εισέρχονται οι γονείς και συνεχίζεται για το υπόλοιπο της ζωής του παιδιού 

με ΔΑΦ. Αυτό το στάδιο αρχίζει από τη στιγμή που γίνονται παραπομπές σε υπηρεσίες 

και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συμπτωμάτων (Ho 

et al., 2014). Εντός αυτών των κοινών σταδίων επιχειρείται η ανακεφαλαίωση και η 

αντιπαραβολή των τριών διαφορετικών εκδοχών βιογραφικής εγγραφής της διάγνωσης 

ΔΑΦ στη νοηματοδότηση της βιογραφίας των μητέρων, της κ. Ρωξάνης, της κ. 

Δέσποινας και της κ. Μάρθας. Η κατανόηση των βιωμάτων των μητέρων αναδεικνύει 

προκλήσεις για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση.  
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Η πρώτη και η δεύτερη αφηγήτρια η κ. Ρωξάνη και η κ. Δέσποινα είναι συνομίληκες 

(55 ετών) και κατοικούν σε επαρχιακές πόλεις (η κ. Ρωξάνη στα Γιαννιτσά, η κ. 

Δέσποινα στα Γρεβενά). Η τρίτη αφηγήτρια η κ. Μάρθα είναι 40 ετών και κατοικεί 

στην Αθήνα. Και οι τρεις αφηγήτριες είναι μητέρες δύο παιδιών. Η πρωτότοκη κόρη 

της κ. Ρωξάνης, η Μαρία ενήλικη πιά (20 ετών), διαγνώστηκε με σύνδρομο Άσπεργκερ 

σε ηλικία 10 ετών. Ο δευτερότοκος γιος της κ. Δέσποινας, ο Νίκος (16 ετών), 

διαγνώστηκε με αυτισμό και νοητική στέρηση σε ηλικία 3,5 ετών και σε ηλικία 11 ετών 

παρουσίασε επιληψία. Η κ. Μάρθα είναι μητέρα δύο παιδιών του Αιμίλιου (12 ετών) 

και του Χρυσόστομου (9 ετών). Και τα δύο παιδιά της κ. Μάρθας διαγνώστηκαν με 

ΔΑΔ σε ηλικία τρία και δύο ετών αντίστοιχα. Τα παιδιά της πρώτης και της τρίτης 

αφηγήτριας (κ. Ρωξάνη και κ. Μάρθα) φοιτούν σε γενικό σχολείο ενώ ο γιος της 

δεύτερης αφηγήτριας της κ. Δέσποινας σε ειδικό σχολείο. Η κ. Ρωξάνη είναι 

διαζευγμένη, ενώ οι υπόλοιπες μητέρες είναι έγγαμες. Καμία από τις τρεις αφηγήτριες 

δεν εργάζεται. Η κ. Ρωξάνη και η κ. Δέσποινα συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα 

(συνταξιούχος νοσηλεύτρια και συνταξιούχος εκπαιδευτικός αντίστοιχα) για να 

ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απαιτήσεις των παιδιών τους και η κ. Μάρθα 

εργαζόταν περιστασιακά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις πριν παντρευτεί και αποκτήσει τα 

παιδιά της.  

 

Οι τρεις μητέρες ακολουθούν γραμμικές αφηγήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν σχόλια, 

περιγραφές,  γενικεύσεις και συνθηματικές τοποθετήσεις στα γεγονότα του βίου τους 

τα οποία εκθέτουν κατά περίπτωση αναδρομικά και μετά επιστρέφουν στη γραμμική 

πορεία των αφηγήσεων τους. Οι τρεις βιογραφικές αφηγήσεις παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις διαφορετικές βιογραφικές 

συγκροτήσεις που αποκαλύπτουν. Η εσωτερική λογική που διαπερνά τις αφηγήσεις 

τους διαφέρει. Η εσωτερική λογική που διαπερνά την αφήγηση της κ. Ρωξάνης έχει να 

κάνει με την ανάγκη της να δικαιολογήσει την καθυστερημένη διάγνωση της κόρης της 

και κατ’ επέκταση την καθυστερημένη παρέμβαση. Η εσωτερική λογική που διαπερνά 

την αφήγηση της κ. Δέσποινας έχει να κάνει με τη γρήγορη και άμεση κινητοποίησή 

της στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, με την ανάγκη της να έχει τον έλεγχο της 

διαταραχής και με την παραγκώνιση των δικών της αναγκών καθώς και των αναγκών 

των μελών της οικογένειας της, πέραν του γιού της. Η εσωτερική λογική που διαπερνά 
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την αφήγηση της κ. Μάρθας αφορά το ότι αντιλαμβάνεται τα παιδιά της ως δώρο, ως 

τύχη, από την έναρξη της αφήγησής της. Παρότι, ξετυλίγει τις δυσκολίες, τις 

απογοητεύσεις , τις προκλήσεις και τις αδυναμίες, ταυτόχρονα υπογραμμίζει και αυτά 

που έμαθε από την ενασχόλησή της με τη δημιουργική γραφή. Μέσω αυτής προσπαθεί 

να διαμορφώσει έναν κόσμο ο οποίος εμπεριέχει τη ΔΑΦ από μια θετική οπτική. 

 

Η κυρία Ρωξάνη ξεκινά την ιστόρηση του βίου της σκιαγραφώντας σύντομα τον εαυτό 

της τοποθετώντας τον μέσα στον χρόνο και στον χώρο, καθώς και τον γάμο της 

εκφράζοντας έναν προφανή θυμό για τη συμπεριφορά του συζύγου της. Η κ. Δέσποινα 

ξεκινά την ιστόρηση του βίου της εστιάζοντας στο πρώτο της παιδί την Αναστασία, 

δίνοντας έμφαση στην ακαδημαϊκή της πορεία. H προτεραιότητα αυτή στο ακαδημαϊκό 

επίτευγμα της κόρης της μοιάζει να αντισταθμίζει τη δική της υποκειμενική αίσθηση 

επιτυχίας. Η κ. Μάρθα από την άλλη ξεκινάει την ιστόρηση του βίου της 

προσδιορίζοντας τον εαυτό της μέσα από τον γονεϊκό της ρόλο. Αναφέρεται και στα 

δύο παιδιά της, στην ηλικία τους καθώς και στη διάγνωση που έχουν λάβει. Και οι δυο 

γιοί της κ. Μάρθας έχουν διαγνωστεί με ΔΑΔ. Τονίζει σε παροντικό χρόνο πόσο τυχερή 

νιώθει, καθώς τα παιδιά της και οι προκλήσεις της διαταραχής, μέσα από μια δύσκολη 

διαδρομή, τη βοήθησαν να δει τη ζωή από άλλη οπτική. Επίσης, σ΄ ένα πλαίσιο 

προϊδεασμού, αναφέρεται στον άντρα της, χρησιμοποιώντας α΄ πληθυντικό, για να 

τονίσει το δέσιμο που είχαν και τη δυναμική της σχέσης τους στην έναρξή της, καθώς 

και τα όνειρά τους. Αναφέρεται στο πρώτο τους παιδί, τον Αιμίλιο, υπογραμμίζοντας 

ότι είναι δημιούργημα της μεγάλης αγάπης τους και τον ταυτίζει με αυτήν. Αυτή η 

αναπαράσταση δίνει στον γάμο αλλά και στο παιδί μια φαντασιακή θέση, γιατί στη 

θέση του πραγματικού γάμου και του πραγματικού παιδιού μπαίνει ένας «ονειρικός» 

γάμος και ένα «ονειρικό» παιδί. Και οι τρεις αφηγήτριες μας προϊδεάζουν από την 

έναρξη της αφήγησής τους για την εξέλιξη της βιογραφικής πορείας τους. 

 

 

 

 

4.4.2 Η νοηματοδότηση της ΔΑΦ  
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Α. Προ-διάγνωση 

 

α) Οι προσδοκίες 

 

Στις δύο από τις τρεις αφηγήσεις, στην περίπτωση της κ. Ρωξάνης και της κ. Δέσποινας, 

το ζήτημα της γονεϊκότητας είχε αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσδοκίας. Στην 

περίπτωση της κ. Ρωξάνης εξαιτίας της ηλικίας της, μιας προγενέστερης αποβολής 

καθώς και εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην εγκυμοσύνη της 

πρωτότοκης κόρης της Μαρίας. Στην περίπτωση της κ. Δέσποινας η γονεϊκότητα 

αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης προσδοκίας εξαιτίας της μακρόχρονης προσπάθειας 

του ζευγαριού προς την κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά την κ. Μάρθα οι προσδοκίες 

της αφορούσαν τη δημιουργία ενός «ιδανικού» γάμου και μιας «ιδανικής» οικογένειας 

εξαιτίας της δυναμικής της σχέσης του ζευγαριού στην έναρξή της. Αυτή της η 

προσδοκία έδωσε στον γάμο της αλλά και στα παιδιά της μια φαντασιακή θέση έναντι 

της πραγματικής. Οι προσδοκίες των τριών αφηγητριών φάνηκε πως επηρέασαν τις 

στάσεις και συμπεριφορές τους απέναντι στα παιδιά και στους συζύγους τους.  

 

β) Οι πρώιμες ανησυχίες και η ερμηνεία τους 

 

Σημαντικό μέρος στις αφηγήσεις των γονέων καταλάμβανε η προσπάθειά τους να 

περιγράψουν τη διαδρομή που ακολούθησαν, μέσα από τις πρώιμες ανησυχίες, την 

επαφή με επαγγελματίες υγείας, την διεξαγωγή εξετάσεων μέχρι την ανακοίνωση της 

τελικής διάγνωσης. Η σημασία της υποκειμενικής σημασιοδότησης των συμπτωμάτων, 

φάνηκαν να αποτελούν αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των εμπειριών των μητέρων. Οι 

αρχικές εξηγήσεις της κ. Ρωξάνης και της κ. Μάρθας προέβαλαν  την αδυναμία τους  

να κατανοήσουν τις δυσκολίες και να παραδεχτούν ότι κάτι σοβαρό μπορεί να 

συμβαίνει στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να τις αποδίδουν σε παράγοντες που θα 

μπορούσαν εύκολα να ελεγχθούν και να ξεπεραστούν όπως στην έλλειψη προσπάθειας 

του παιδιού ή στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του.  

 

Συγκεκριμένα, η κ. Ρωξάνη αισθάνεται ότι ολιγώρησε απέναντι στη διαταραχή της 

Μαρίας. Το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησής της καλύπτει η αναζήτηση των 

συμπτωμάτων που δεν αντιλήφθηκε. Οι πρώτες ανησυχίες της αφορούσαν την 

αδυναμία στήριξης της κεφαλής σε αναμενόμενη ηλικία, την καθυστέρηση στην 
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κινητική της εξέλιξη και έπειτα η «υπερκινητικότητά» της, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρθηκε από τη μητέρα. Στη συνέχεια, οι συμπεριφορές που σε παροντικό χρόνο 

αναγνωρίζονται από την κ. Ρωξάνη ως συμπτώματα, σε παρελθοντικό χρόνο 

θεωρούνταν στάσεις και συμπεριφορές, είτε θετικά, είτε αρνητικά χαρακτηριζόμενες, 

είτε σχετιζόμενες με τον χαρακτήρα της Μαρίας. Η επιθετικότητα θεωρούνταν 

φυσιολογική ένδειξη αδερφικής ζήλειας, η απουσία βλεμματικής επαφής σχετιζόταν με 

την καλοσύνη και τη συστολή της και τέλος η αδυναμία της για αυτονομία και 

αυτοφροντίδα σχετιζόταν σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας με την απουσία 

τόλμης και με την τεμπελιά της. Η κ. Μάρθα είχε αντιληφθεί ότι ο πρώτος της γιος ο 

Αιμίλιος δεν εμφάνιζε τις δεξιότητες που αντιστοιχούσαν στην ηλικία του (απουσία 

λόγου, απουσία ποιοτικής βλεμματικής επαφής, αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων, 

«απροσδόκητη» συμπεριφορά), αλλά δεν μπορούσε να τις κατανοήσει και να τις 

εξηγήσει και ήταν πιο εύκολο για την ίδια να τις αποδώσει στον χαρακτήρα του.  

 

Σε αντίθεση με τις δύο αφηγήτριες (κ. Ρωξάνη και κ. Μάρθα) η κ. Δέσποινα 

αντιλήφθηκε εξαρχής κάποια σημάδια που έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης. Η ίδια 

καθώς και ο σύζυγός της, έχοντας την εμπειρία από το πρώτο τους παιδί και όντας και 

οι δύο εκπαιδευτικοί παρατήρησαν από πολύ νωρίς αναπτυξιακές δυσκολίες και 

κινητοποιήθηκαν μόνοι τους και έγκαιρα για τη διερεύνηση αυτών. Σύμφωνα με τους 

Ben-Sasson & Yom-Tov (2016), η αύξηση του ποσοστού των διαγνωσμένων παιδιών 

με ΔΑΦ μαζί με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της διαταραχής από το ευρύ κοινό 

οδηγεί περισσότερους γονείς να υποπτεύονται την ύπαρξη της ΔΑΦ στο παιδί τους. 

Αυτές οι πρώιμες ανησυχίες μπορεί να προκύψουν μήνες πριν αποφασίσουν οι γονείς 

να προσεγγίσουν έναν επαγγελματία υγείας (Ben-Sasson & Yom-Tov, 2016). 

 

 Ωστόσο στην περίπτωση των συγκεκριμένων αφηγήσεων μόνο η κ. Δέσποινα 

υποπτεύθηκε την ύπαρξη ΔΑΦ. Ακόμα και στην περίπτωση της κ. Μάρθας όπου είχε 

τη διάγνωση του πρώτου της παιδιού οι πρώιμες ανησυχίες για το δεύτερό της παιδί 

τον Χρυσόστομο ερμηνεύτηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε νέο σπίτι και ως 

αποτέλεσμα των ιώσεων. Ο Χρυσόστομος μέχρι δύο χρονών, είχε κατακτήσει κάποια 

αναπτυξιακά ορόσημα αναμενόμενα για την ηλικία του. Η κ. Μάρθα δεν είχε 

αντιληφθεί κάποια προειδοποιητικά σημάδια καθώς παρουσίαζε διαφορετική εικόνα 

από τον πρώτο της γιο τον Αιμίλιο. Έπειτα, όμως παλινδρόμησε και σταμάτησε να έχει 
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ποιοτική βλεμματική επαφή, σταμάτησε να έχει λόγο, σταμάτησε να αποζητά την 

κοινωνική επαφή και αντιστεκόταν στις αγκαλιές. Αυτή του η παλινδρόμηση συνέπεσε 

με την μετακόμιση της οικογένειας σε άλλο σπίτι οπότε δεν θεωρήθηκε ύποπτη. Μετά 

από αυτήν τη μεταβατική περίοδο η κ. Μάρθα κράτησε ισχυρές αντιστάσεις απέναντι 

στην ύπαρξη ΔΑΦ και στον δεύτερο γιό της και  απέδιδε την συμπεριφορά του σε 

ιώσεις που κολλούσε από τον μεγαλύτερο αδερφό του. 

 

γ) Οι εξωτερικές φωνές στα πρώιμα σημάδια 

 

Το σύνολο των εξωτερικών φωνών που ανέφεραν στις αφηγήσεις τους οι μητέρες όσον 

αφορά τα πρώιμα σημάδια έχουν να κάνουν στο σύνολό τους με τις φωνές των ειδικών, 

των εκπαιδευτικών, των συζύγων και των κοντινών ανθρώπων (φίλων). Αυτές οι 

εξωτερικές φωνές επηρέασαν το βίωμα των μητέρων, τη χρονική στιγμή λήψης της 

διάγνωσης και κατ’ επέκταση της παρέμβασης, την ψυχική τους ακεραιότητα καθώς 

και τις εσωτερικές τους φωνές που σηματοδότησαν τη διάσταση του γονεικού τους 

ρόλου. Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει η κ. Ρωξάνη την ολιγωρία της στην 

έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση επικαλείται τις φωνές του παιδονευρολόγου, των 

εκπαιδευτικών και του συζύγου της. Επιπροσθέτως η κ. Μάρθα επικαλείται τις φωνές 

του παιδιάτρου, του συζύγου και μιας φίλης της για να δικαιολογήσει τους λόγους για 

τους οποίους δεν αντιλήφθηκε οι ίδια τι σήμαιναν οι δυσκολίες που είχε εντοπίσει. Σε 

αντίθεση με αυτές τις αφηγήτριες η κ. Δέσποινα επικαλείται τη φωνή της παιδιάτρου 

και του συζύγου της για να τονίσει θετικά τη συμβολή τους στην έγκαιρη διάγνωση. Ο 

σύζυγος της κ. Ρωξάνης φαίνεται να μην υποστηρίζει τις προσπάθειες διερεύνησης των 

δυσκολιών της κόρης τους, ο σύζυγος της κ. Μάρθας φαίνεται να απέχει σε αντίθεση 

με τον σύζυγο της κ. Δέσποινας που είναι υποστηρικτικός με αποτέλεσμα να έχουν 

κοινή στάση απέναντι στις δυσκολίες του Νίκου. 

 

Στην περίπτωση της κ. Ρωξάνης ο γιατρός ενίσχυσε την ανάγκη της να ακούσει ότι 

αυτό που συμβαίνει στο παιδί της δεν είναι κάτι σοβαρό και στην περίπτωση της κ. 

Μάρθας της δημιούργησε αισθήματα ενοχής καθώς υπονόμευσε  τον γονεϊκό της ρόλο. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση της κ. Δέσποινα η παιδίατρος αποτέλεσε το άτομο «κλειδί» 

για την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση όπως επίσης και η υποστηρικτική στάση του 

άντρα της. Επιπλέον, η κ. Μάρθα επικαλείται τη φωνή μιας φίλης της η οποία την 

ώθησε να διερευνήσει περαιτέρω τις δυσκολίες του παιδιού της και να μην 
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καθησυχαστεί από τα λόγια του παιδιάτρου και η κ. Ρωξάνη επικαλείται τις φωνές των 

εκπαιδευτικών και του πρώην συζύγου της για να δικαιολογήσει την καθυστερημένη 

διάγνωση και παρέμβαση. 

 

Αναλυτικά, η κ. Ρωξάνη ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με ειδικό όταν η Μαρία ήταν δύο 

ετών εξαιτίας της επιθετικότητάς της προς την αδερφή της. Ο παιδονευρολόγος στον 

οποίον απευθύνθηκε καθησύχασε τη μητέρα τονίζοντας την φυσιολογική αντίδραση 

της Μαρίας και την απέδωσε στην αδερφική ζήλεια. Στη συνέχεια μέσα από την πορεία 

της Μαρίας από το νηπιαγωγείο έως και το δημοτικό σκιαγραφούνται οι δυσκολίες που 

αντιμετώπιζε καθώς και η αδυναμία των εκπαιδευτικών να τις αντιμετωπίσουν. 

Αρχικά, η νηπιαγωγός φάνηκε να μην χρησιμοποίησε ορθούς τρόπους διαχείρισης των 

δυσκολίων που αντιμετώπιζε το παιδί, εφόσον υιοθέτησε στρατηγικές αποφυγής 

αντιμετώπισης της κατάστασης. Η νηπιαγωγός ζητούσε από τη μητέρα να μην πηγαίνει 

τη Μαρία κάποιες μέρες στο σχολείο. Στη συνέχεια όταν η Μαρία πήγε Α΄ δημοτικού 

το μόνο πρόβλημα που εντόπισε η δασκάλα της ήταν με τα μαθηματικά. Γεγονός που 

την ώθησε να προτείνει στη μητέρα την αξιολόγηση της Μαρίας από το Κέντρο 

Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Η δασκάλα της Μαρίας 

στην Α’ Δημοτικού φαίνεται να εντόπισε περισσότερες δυσκολίες ωστόσο τα 

μαθηματικά να ήταν η αφορμή για την παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ με απώτερο στόχο την 

ολιστική αξιολόγηση των δυσκολιών της. Το ΚΕΔΔΥ διέγνωσε δυσκολία στα 

μαθηματικά και η Μαρία ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα  στο Τμήμα Ένταξης. 

Στη συνέχεια της αφήγησής της η κ. Ρωξάνη αναφέρεται στα προβλήματα 

συμπεριφοράς που αντιμετώπιζε η Μαρία στο σχολικό πλαίσιο όταν φοιτούσε στη Δ’ 

Δημοτικού.  

 

Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Μαρία στην επικοινωνία της είχαν επίπτωση και στη 

συμπεριφορά της στο σχολικό πλαίσιο και κυρίως στις κοινωνικές της συναναστροφές 

με βασικό στοιχείο την απρόκλητη επιθετικότητα προς τους άλλους. Η μη ενδεδειγμένη  

κοινωνική της συμπεριφορά δεν ήταν  κατανοητή από τους συμμαθητές της με 

αποτέλεσμα να την κοροϊδεύουν. Ο δάσκαλος της τάξης δεν διαχειρίστηκε ορθά τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μαθήτρια, ούτε προέτρεψε τη μητέρα να κινητοποιηθεί 

για τη διερεύνηση αυτών. Αντιθέτως, της είπε να μην κινητοποιηθεί αφού δεν θα 

υπάρξει καλυτέρευση και αποτέλεσμα. Της ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αυτά τα 
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παιδιά έτσι πάνε και στο δημοτικό» και «ότι δεν καλυτερεύουν αυτές οι καταστάσεις».  Η 

κ. Ρωξάνη μέσα από τον λόγο της αναδεικνύει την αδυναμία των ειδικών και των 

εκπαιδευτικών αφενός να βοηθήσουν την ίδια και αφετέρου να υποστηρίξουν το παιδί 

της. Θεωρεί τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς συνυπεύθυνους στη μη έγκαιρη 

διαγνωστική εκτίμηση και  παρέμβαση και αναδεικνύοντας τη μοναχικότητα που 

βίωνε.  

 

Επιπλέον, θεωρεί και τον πρώην σύζυγό της υπεύθυνο για τη μοναξιά που βίωνε και  

για την ολιγωρία της διάγνωσης αφού ο ίδιος συνηγορούσε υπέρ του δασκάλου της 

Μαρίας και της έλεγε να μην το ψάξει. Ωστόσο, η ίδια αποφάσισε να απευθυνθεί σε 

παιδοψυχολόγο για την άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετώπιζε η Μαρία σε μια 

προσπάθεια να ανατρέψει τα λόγια του δασκάλου και του πατέρα της Μαρίας και να 

διατηρήσει την ελπίδα της για την άμβλυνση και τη παροδικότητα των δυσκολιών. Η 

παιδοψυχολόγος έπειτα από ατομικές συνεδρίες με τη Μαρία παρέπεμψε τη μητέρα σε 

παιδοψυχίατρο για περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών του παιδιού της. Η 

παιδοψυχίατρος διέγνωσε Άσπεργκερ, όταν η Μαρία ήταν 10 ετών. Όλη η διαδικασία 

από τη στιγμή που οι γονείς υποψιάζονται τα πρώτα αναπτυξιακά προβλήματα μέχρι 

τη λήψη της διάγνωσης ΔΑΦ μπορεί να διαρκέσει χρόνια (Chamak et al., 2011, Crane 

et al.,  2016, Goin-Kochel et al., 2006, Wilkinson, 2012) η κ. Ρωξάνη εντάσσεται σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις γονέων. Επίσης, οι καθυστερήσεις στη λήψη της διάγνωσης 

μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης των γονέων και μπορεί να 

εμποδίσουν την εφαρμογή αποτελεσματικών υποστηρικτικών στρατηγικών (Webb et 

al., 2014). 

 

Στην περίπτωση της κ. Μάρθας ο παιδίατρος αντιμετώπισε τις ανησυχίες της ως 

υπερβολικές αντιδράσεις. Η κ. Μάρθα ένιωσε ότι την ενοχοποιεί και ότι υπονομεύει 

τον γονεϊκό της ρόλο. Αυτή του την αντίδραση την εσωτερίκευσε και άρχισε να 

αμφισβητεί τη γονεϊκή της ικανότητα. Ο παιδίατρος θεωρούσε ότι οι αντιδράσεις του 

Αιμίλιου δεν απόκλιναν από τις αναμενόμενες για την ηλικία του και εντόπισε τη 

δυσκολία στην ίδια τη μητέρα η οποία αδυνατούσε να διαχειριστεί τις αναμενόμενες 

κατ’ αυτόν συμπεριφορές του παιδιού. Αυτή η διαπίστωση είχε ως αποτέλεσμα να 

απειλείται ηθικά και υπαρξιακά η επάρκεια της μητέρας στην ομαλή εξυπηρέτηση των 

σχετικών με τη μητρότητα καθηκόντων. Επίσης, η κ. Μάρθα ενοχοποιεί την 
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«απροσδόκητη» συμπεριφορά του παιδιού της για τη διατάραξη της συζυγικής σχέσης. 

Ο σύζυγός της ενοχλούνταν από τη συμπεριφορά του Αιμίλιου καθώς τον εμπόδιζε να 

ξεκουραστεί μετά τη δουλειά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις μέσα στο 

ζευγάρι. Φαίνεται ο σύζυγος της κ. Μάρθα να απείχε από τις προσπάθειες διερεύνησης 

των δυσκολιών τόσο του πρώτου παιδιού του, όσο και του δεύτερου. Ο πρώτος 

άνθρωπος κινητοποίησε την κ. Μάρθα να διερευνήσει περαιτέρω τις δυσκολίες και να 

μην καθησυχαστεί από τα λόγια του παιδιάτρου ήταν μία φίλη της. Σε παροντικό χρόνο 

έχοντας τη διάγνωση το παιδιού της, αναφέρει ότι η φίλη της είχε παρακολουθήσει ένα 

σεμινάριο για τον αυτισμό γι’ αυτό και μπόρεσε να παρατηρήσει τα σημάδια, σε 

αντίθεση με την ίδια  που δεν μπόρεσε να υποψιαστεί την ύπαρξη ΔΑΦ καθώς δεν είχε 

πρότερη επαφή με τη διαταραχή. Μετά από αυτήν την παρακίνηση η κ. Μάρθα 

απευθύνθηκε σε ειδικούς και ο Αιμίλιος διαγνώστηκε με ΔΑΔ σε ηλικία τριών ετών. 

 

Στην περίπτωση της κ. Δέσποινας η παιδίατρος αντιλήφθηκε τις αναπτυξιακές 

αποκλίσεις και παρέπεμψε τους γονείς σε παιδονευρολόγο και παιδοψυχίατρο. Η κ. 

Δέσποινα υιοθετώντας την οπτική του παροντικού χρόνου έχοντας τη γνώση της 

διάγνωσης του παιδιού της χαρακτηρίζει θετικά την γιατρό, η οποία έκανε την 

παραπομπή και συνέβαλε ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση. Κατά τη νευρολογική 

εξέταση, συνεστήθη μαγνητική τομογραφία εγκέφαλου για τη διερεύνηση πιθανής 

υδροκεφαλίας του Νίκου. Παρόλο τον αποκλεισμό της υδροκεφαλίας, η περίμετρος της 

κεφαλής αυξανόταν υπέρμετρα σε σχέση με το αναμενόμενο για την ηλικία. Στα 

τριάμισι του χρόνια επαναλήφθηκε η μαγνητική τομογραφία και η διάγνωση ήταν 

σκαφοκεφαλία. Παράλληλα, απευθύνθηκαν σε παιδοψυχίατρο, στον οποίο είχαν 

παραπεμφθεί από την παιδίατρο και διαγνώστηκε ο Νίκος με αυτισμό. Από την αρχή 

της αφήγησής της η κ. Δέσποινα χρησιμοποιεί α’ πληθυντικό για να αναδείξει τη κοινή 

στάση με τον σύζυγό της απέναντι στις δυσκολίες που εντόπισαν. 

 

 

 

 

Β. Διάγνωση 
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α) Η ανακοίνωση της διάγνωσης  

 

Ο καθορισμός της τελικής διάγνωσης είναι ένα από τα κομβικά σημεία των αφηγήσεων 

των μητέρων και ίσως το πιο σημαντικό ορόσημο στη βιογραφική πορεία τους. Η 

στιγμή της λήψης της διάγνωσης ΔΑΦ για τις αφηγήτριες παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

φορτισμένη συναισθηματικά. Η διαγνωστική διαδικασία απογοήτευσε  την κ. Ρωξάνη 

και της δημιούργησε συναισθήματα αβεβαιότητας, άγχους και μοναξιάς εφόσον δεν 

έλαβε από την ειδικό τις πληροφορίες, την υποστήριξη και την καθοδήγηση που 

χρειαζόταν. Εξαιτίας της ασαφούς, αβέβαιης και μη βοηθητικής διαγνωστικής 

διαδικασίας, η ανακοίνωση της τελικής διάγνωσης σηματοδοτήθηκε για την κ. Ρωξάνη 

με όρους απώλειας του παιδιού καθώς θεωρούσε ότι η κόρη της «δεν θα συνέλθει» ή 

ότι «θα τη χάσει». Η διάγνωση του συνδρόμου Άσπεργκερ δεν έγινε κατανοητή από τη 

μητέρα και την  αντιλήφθηκε ως μια αναγγελία απειλητικής για τη ζωή ασθένειας.  

 

Αρνητικά συναισθήματα δημιούργησε το πρώτο άκουσμα της πιθανής ύπαρξης ΔΑΦ 

καθώς και η τελική ανακοίνωση της διάγνωσης του πρώτου της παιδιού και στην κ. 

Μάρθα. Η ψυχολόγος που επισκέφθηκε αρχικά η μητέρα της ανακοίνωσε ότι ο 

Αιμίλιος πιθανόν εντάσσεται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτή η αβέβαιη ανακοίνωση 

περιεγράφηκε από τη μητέρα ως μια οδυνηρή εμπειρία, της δημιούργησε 

συναισθήματα αμφισβήτησης και δυσαρέσκειας εξαιτίας του τρόπου που της 

ανακοινώθηκε η πιθανή ύπαρξη της ΔΑΦ. Η υποψίες της ψυχολόγου επιβεβαιώθηκαν 

από την επίσημη διάγνωση του αναπτυξιολόγου. Η μητέρα έχασε κάθε ελπίδα που είχε 

να μην είναι αυτισμός και η στιγμή της αναγγελίας της διάγνωσης σκιαγραφήθηκε με 

αρνητικά συναισθήματα. Το σοκ σ΄ αυτήν την περίπτωση δεν προήλθε μόνο από την 

ανακοίνωση της διάγνωσης αλλά και από τη διαπίστωση ότι ο Αιμίλιος είχε αναπτύξει 

ελάχιστες δεξιότητες. Η κ. Μάρθα ήρθε αντιμέτωπη ξανά με την ανακοίνωση της 

διαταραχής μετά από 2 χρόνια για τον δεύτερο γιό της τον Χρυσόστομο. Η κ. Μάρθα 

ζήτησε από την λογοθεραπεύτρια και τη ψυχολόγο του Αιμίλιου να αξιολογήσουν και 

τον μικρό της γιο. Εφόσον τον αξιολόγησαν της περιέγραψαν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει και την παρέπεμψαν σε αναπτυξιολόγο. Παρόλο που δεν της μίλησαν 

για αυτισμό, η κ. Μάρθα κατάλαβε αμέσως ότι αυτό που της περιέγραφαν παρέπεμπε 

στο φάσμα του αυτισμού. Η ανακοίνωση της έγινε με πιο ομαλό τρόπο από ότι στην 

πρώτη διάγνωση του μεγαλύτερου υιού και η θεραπεύτρια χαρακτηρίστηκε από τη 

μητέρα «ανθρώπινη». Παρόλα αυτά η εμπειρία συνειδητοποίησης ενός δεύτερου 
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παιδιού στο φάσμα του αυτισμού ήταν οδυνηρή για τη μητέρα. Η περιγραφή των 

συμπτωμάτων και κατ’ επέκταση η συνειδητοποίηση του αυτισμού και στο δεύτερο 

παιδί ξάφνιασε τη μητέρα η οποία την παρομοίασε με κεραμίδα, την δεύτερη κεραμίδα 

όπως χαρακτηριστικά είπε. Η κ. Μάρθα απελπίστηκε από τη συνειδητοποίηση ότι και 

ο δεύτερος γιος της έχει αυτισμό. Μέσα από την αφήγησή της γίνεται εμφανής η βίωση 

του απόλυτου πόνου, η παραλυτική ανημπόρια, η διαβρωτική απόγνωση καθώς και η 

έναρξη παραληρητικής προσδοκίας αυτοτιμωρίας. «Όταν φύγανε πήρα το παιδί και 

καθόμουνα στο πάτωμα και ένιωθα όλη την απελπισία να γεμίζει τον χώρο. Δεν 

μπορούσα ούτε να κλάψω, ούτε να κλάψω και πηγαίνω στο μπαλκόνι με το παιδί στην 

αγκαλιά και πήγα να πέσω κάτω».  

 

Με «κεραμίδα στο κεφάλι» παρομοιάστηκε η ανακοίνωση της διάγνωσης και από την 

κ. Δέσποινα αναδεικνύοντας τα αισθήματα αμφιθυμίας απέναντι στη διάγνωση. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η κ. Δέσποινα είναι η μοναδική μητέρα που στην αφήγησή 

της για τη χρονική στιγμή της διάγνωσης εμπλέκει και τον σύζυγό της. 

Χρησιμοποιώντας α’ πληθυντικό ταυτίζεται με τον άντρα της συναισθηματικά 

τοποθετώντας τους εαυτούς τους ως «ομάδα» απέναντι στην κατάσταση. Αν και 

γνώριζαν την ύπαρξη κάποιου προβλήματος, η διάγνωση τους ξάφνιασε, καθώς 

ήλπιζαν να μην είναι αυτισμός. Πολύ γλαφυρά περιγράφει η αφηγήτρια την εσωτερική 

σύγκρουση αφενός της ενδόμυχης άρνησης του προβλήματος και αφετέρου της 

αναγκαιότητας ρεαλιστικής αποδοχής του. Η κ. Δέσποινα εκφράζει αντικρουόμενα 

συναισθήματα που έχουν να κάνουν με τη γνώση της για τον αυτισμό, με τις  πρώιμες 

γονικές ανησυχίες, με την πρώιμη υποψία ύπαρξης του αυτισμού και με τη φύση της 

διαταραχής. Η αγωνία της να κινητοποιηθεί και να βοηθήσει το παιδί της την έκαναν 

να μετατρέψει  την αρχική της στενοχώρια στο άκουσμα του αυτισμού σε ανακούφιση, 

υπονοώντας και την ελπίδα για βελτίωση. «Από τη μια στεναχωρήθηκα, από την άλλη 

μην με παρεξηγήσεις, ανακουφίστηκα που βρήκαν τι είναι για να δράσουμε αμέσως και 

να βοηθήσουμε το παιδί όπως πρέπει». Η εστίαση της μητέρας στην υφιστάμενη 

πραγματικότητα «Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι 

θα κάνουμε» και η φιλική και υποστηρικτική στάση της παιδοψυχιάτρου, την ώθησε 

στην ενεργό αναζήτηση υποστήριξης για το παιδί της. Η χρονική στιγμή λήψης της 

διάγνωσης αποτυπώνεται ως «ρωγμή» στο μέχρι τότε βιογραφικό συνεχές των μητέρων  
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οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν τη διάγνωση, να σημασιοδοτήσουν τη νέα 

κατάσταση και να αναδομήσουν τη βιογραφία και την ταυτότητά τους. 

 

Γ. Μετα- διάγνωση 

 

α) Η εικόνα του εαυτού – η αντίληψη του γονεϊκού ρόλου 

 

Η σημασιοδότηση της προ-διανωστικής πραγματικότητας των αφηγητριών σε σχέση 

με τη μετα- διαγνωστική κατάστασή τους, αποτυπώνει την εμπειρία τους με όρους 

βιογραφικής ρήξης της ζωής τους ως πρόσωπα και ως μητέρες. Και στις τρεις 

αφηγήσεις η αναδόμηση της ταυτότητας των μητέρων (αντίληψη για τον εαυτό) 

απεικονίζεται ως εξελισσόμενη διαδικασία.  

 

Η κ. Ρωξάνη μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης αποσύρεται από κάθε ενέργεια 

υποστήριξης του παιδιού της στα πλαίσια άρνησης αποδοχής της κατάστασης. Η 

αναζήτηση και λήψη βοήθειας πραγματοποιήθηκε τρία χρόνια μετά την επίσημη 

διάγνωση. Βιώνει ένα παρατεταμένο πένθος και χαρακτηρίζεται από παθητικότητα και 

αδυναμία ανταπόκρισης στις μετα-διαγνωστικές προκλήσεις. Η δυναμική της 

εισαγωγής της διαταραχής της κόρης της στη βιογραφία της και η δυναμική των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαταραχής φαίνεται να επηρέασε τη ζωή της 

συναισθηματικά και κοινωνικά. Η εμπειρία της διαταραχής σημασιοδοτήθηκε με όρους 

«απώλειας» του εαυτού (κοινωνική αποσύνδεση, παθητικότητα), με αρνητικά 

συναισθήματα (άγχος, ανασφάλεια, ντροπή, φόβος) που σχετίζονται με την ίδια τη 

διαταραχή και το στίγμα.  

 

Ομοίως και η κ. Μάρθα βιώνει ένα διαρκές πένθος ωστόσο δεν αποσύρεται από τις 

ενέργειες για έγκαιρη παρέμβαση για τον γιό της. Η κ. Μάρθα αποδίδει τη 

συμπεριφορά του γιού της  στην υποκειμενική αίσθηση αδυναμίας της να ανταπεξέλθει 

στον γονεϊκό της ρόλο παρουσιάζοντας αβάσταχτα συναισθήματα ενοχής και 

απελπισίας. Παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενοχική τόσο σε σχέση με τον ρόλο της ως 

μητέρα, όσο και σε σχέση με τον τρόπο που η ίδια γίνεται αντιληπτή από τους άλλους. 

Η διάγνωση και του δεύτερου παιδιού της με αυτισμό μετά από δύο χρόνια παράτεινε 

τη θλίψη της. Βίωσε τον απόλυτο πόνο και μια διαβρωτική απόγνωση. Η απαξία του 
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εαυτού, η απουσία υποστηρικτικού πλαισίου, η δυναμική των συμπτωμάτων, η 

υποκειμενική αίσθηση αδυναμίας ανταπόκρισης στις προκλήσεις καθώς και η απώλεια 

της ελπίδας αποτυπώνουν τη διαταραχή με όρους «απώλειας του εαυτού» και ενός 

«υπαρξιακού κενού». Μέσα από τη διαδρομή της κ. Μάρθας προς την κατεύθυνση 

αναδόμησης της εικόνας και της ταυτότητάς της αναδύεται η ψυχική σύγκρουση που 

βίωνε ανάμεσα σ’ αυτό που ένιωθε (αδύναμη, αβοήθητη) και σ΄ αυτό  που νόμιζε πως 

θα ήθελε ο άντρας της να είναι (δυνατή).   

 

Σε αντίθεση με τις δύο αφηγήτριες η κ. Δέσποινα δεν άφησε περιθώρια για θρήνο και 

πένθος στον εαυτό της. Αναζήτησε κατευθείαν τους πόρους και τους αξιοποίησε 

άμεσα. Η ξεκάθαρη κατανόηση ότι η κατάσταση ήταν «μονόδρομος» την οδήγησε σε 

άμεση κινητοποίηση. Εστιάζοντας στο ζήτημα της μητρότητας, κυρίαρχη διάσταση 

που αναδείχθηκε ήταν η ταυτότητα της «ενεργού» μητέρας. Εκτός από τη διάσταση 

της «ενεργού» μητέρας, σηματοδοτείται και η διάσταση της μητέρας «συν-

θεραπευτή», συμβάλλοντας στη διατήρηση υψηλής αίσθησης αυτό-

αποτελεσματικότητας. Φαίνεται η ιδιότητα της κ. Δέσποινας να ενισχύει την πίστη στις 

ικανότητες της καθώς  και την αποτελεσματικότητά της για την ανατροφή του παιδιού 

της, συντελώντας στη συγκρότηση μιας αυτοεικόνας με όρους «ειδήμονος». Επιπλέον, 

φαίνεται από την αφήγησή της ότι η ατομική της υπόσταση απορροφάται από τη 

διαταραχή καθώς έχει παραγκωνίσει τις ανάγκες της και τις ανάγκες των άλλων, πέραν 

του Νίκου.  

 

Οι μητέρες συγκεκριμένα η κ. Δέσποινα και η κ. Μάρθα μετά την ενεργοποίησή τους 

και σε μια προσπάθεια αναδόμησης του ρόλου τους αναλαμβάνουν και τον ρόλο 

συνηγόρου υπέρ των παιδιών τους και τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Η κ. Δέσποινα 

έπαιξε διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στα αδέρφια προκειμένου η Αναστασία η 

αδερφή του Νίκου να κατανοήσει τη συμπεριφορά του αδερφού της. Επιπλέον, η  κ. 

Δέσποινα έπαιξε έναν ρόλο υπεράσπισης του γιού της και έθεσε τα όρια της σε μια 

νεωκόρο της εκκλησίας που προσπαθούσε με βίαιο τρόπο και φωνές να τιθασεύσει τον 

Νίκο, ώστε να μπει στην ίδια σειρά μαζί με τα άλλα παιδιά. Ο φόβος μιας ενδεχόμενης 

κρίσης ή μιας έκρηξης οργής του Νίκου την κινητοποίησε να οριοθετήσει τη νεωκόρο 

σε αντίθεση με άλλα δύο περιστατικά που ανέφερε στα όποια δυσκολεύτηκε να 

συνηγορήσει υπέρ του παιδιού της (όταν η μητέρα ενός παιδιού τυπικής ανάπτυξης της 
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ζήτησε να μην ξαναπάει τον Νίκο για παιχνίδι στη γειτονιά, όταν ένα παιδί κορόιδεψε 

τον Νίκο μπροστά της). Επίσης, η κ. Μάρθα στην έναρξη της ενεργοποίησής της και 

σε μια προσπάθεια να προστατέψει το παιδί της και τον εαυτό της συνηγόρησε υπερ 

του και αποφάσισε να αλλάξει κέντρο και να αναζητήσει νέους θεραπευτές για το παιδί 

της, καθώς ήταν απογοητευμένη και δυσαρεστημένη  από τους προηγούμενους.  Στο 

τέλος της αφήγησής της η κ. Μάρθα αναδύει τη διάσταση της ενδυναμωμένης πια και 

ενεργούς μητέρας και γίνεται «φωνή» και για τις υπόλοιπες μητέρες μέσω ενός βιβλίου 

που εξέδωσε. Επίσης, αναδύεται και η διάσταση της μητέρας «συν- θεραπευτή» καθώς 

η κ. Μάρθα χρησιμοποιεί τη συγγραφή δημιουργικά, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά για 

τα παιδιά της. Ταυτόχρονα προσπαθεί να σηματοδοτήσει τη διάσταση της μητέρα του 

εφήβου Αιμίλιου και όχι μόνο της διάσταση της μητέρας του Αιμίλιου με ΔΑΦ.  

 

Τέλος. σε όλη τη διάρκεια των αφηγήσεών τους οι μητέρες δείχνουν να κρατούν 

ισχυρές αντιστάσεις. Η κ. Ρωξάνη στην ίδια τη διαταραχή καθώς αρνείται να τη δεχτεί, 

να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να ζητήσει υποστήριξη, η κ. Μάρθα απέναντι 

σε μια διαταραγμένη συζυγική σχέση και η  κ. Δέσποινα απέναντι στις «φωνές» του 

κοινωνικού περίγυρου. Η συγκρότηση του νοήματος για τη ΔΑΦ, φαίνεται να αφορά 

τόσο τη διαπραγμάτευση των αφηγητριών με τον εαυτό τους, όσο και με το περιβάλλον 

και τις αντίστοιχες αποδόσεις για τη διαταραχή. 

 

β) Οι εξωτερικές φωνές στο στάδιο της μετα-διάγνωσης 

 

Η κ. Μάρθα και η κ. Δέσποινα επικαλούνται εξωτερικές φωνές που προέρχονται από 

το συγγενικό περιβάλλον, από το εκπαιδευτικό και από το ευρύτερα κοινωνικό. Οι 

φωνές αυτές επηρέασαν την εικόνα του εαυτού των μητέρων και ανέδειξαν τις 

αποδόσεις για τη διαταραχή. 

 

 Η κ. Μάρθα παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενοχική τόσο σε σχέση με τον ρόλο της ως 

μητέρα, όσο και σε σχέση με τον τρόπο που η ίδια γίνεται αντιληπτή από τους άλλους. 

Επικαλείται εξωτερικές φωνές όσον αφορά την επάρκεια και την αυτό-αξία της αλλά 

και όσον αφορά την αποδοχή του γιού της από το σχολικό πλαίσιο. Οι συγγενείς οι 

δικοί της και του άντρα της καθώς και ο ίδιος ο σύζυγός της δεν αναγνώριζαν τη 

σοβαρότητα της κατάστασης, δεν την κατανοούσαν και υπονόμευαν την ψυχική της 
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υγεία και τη μητρική της ικανότητα. «ότι εγώ δεν τα κάνω όλα σωστά, ότι εγώ πρέπει 

να πάω σε ψυχίατρο και όχι το παιδί, ότι δεν του μιλάω πολύ». Αυτή τους η στάση 

αποτέλεσε ένα επιπλέον συναισθηματικό φορτίο για την κ. Μάρθα, το οποίο απειλούσε 

την αίσθηση της αυτό- αξίας της και δημιουργούσε συναισθήματα αυτομομφής, 

αναξιότητας και αυτοακύρωσης.  

 

Οι εξωτερικές φωνές επηρέασαν την αίσθηση αυτό- αποτελεσματικότητάς της εν λόγω 

μητέρας σε αντίθεση με την κ. Δέσποινα που εξαιτίας της ιδιότητά της και της ανάγκη 

της ελέγχου της διαταραχής ανέπτυξε ισχυρή αίσθηση αυτό- αποτελεσματικότητας. 

Συνεχίζοντας με την κ. Μάρθα, η μόνη που αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε 

η κ. Μάρθα στην ανατροφή του παιδιού της ήταν η σπιτονοικοκυρά της. Επίσης 

ανακαλεί τη «φωνή» των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου που φοιτά ο Αιμίλιος 

οι οποίοι αδυνατούσαν να διαχειριστούν τις συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού που 

δεχόταν ο Αιμίλιος, τον ενοχοποιούσαν και έλεγαν στη μητέρα ότι το τυπικό σχολείο 

είναι ακατάλληλο γι’ αυτόν. Η μητέρα έχασε την ελπίδα της για ένα «επαρκές» και 

«ασφαλές» περιβάλλον και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μη αποδοχή του παιδιού της από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

 

Από την άλλη η κ. Δέσποινα, με την περιγραφή τριών γεγονότων, επικαλείται τις φωνές 

μιας μητέρας παιδιού τυπικής ανάπτυξης και ενός παιδιού τυπικής ανάπτυξης. Το 

πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα στη γειτονιά, όταν ο Νίκος ήταν 10 ετών. Η κ. 

Δέσποινα προσπάθησε να εντάξει τον Νίκο στο παιχνίδι της γειτονιάς. Τα παιδιά 

αρχικά έδειξαν να τον αποδέχονται, στη συνέχεια όμως έφυγαν εξαιτίας της αδυναμίας 

του Νίκου να ενταχθεί στο ομαδικό παιχνίδι. Την επόμενη μέρα η μητέρα κάποιων 

παιδιών διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε από την κ. Δέσποινα να μην ξαναπάει ο Νίκος για 

παιχνίδι, καθώς τα παιδιά της φοβήθηκαν. Η κ. Δέσποινα εκφράζει μεγάλη στεναχώρια 

και απογοήτευση της για το γεγονός αυτό και δείχνει να έχει χάσει κάθε ελπίδα 

συνύπαρξης του Νίκου με άλλα παιδιά. Αποδέχεται τη δυσκολία του Νίκου για 

κοινωνική αμοιβαιότητα, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί τη φοβική στάση των ανθρώπων 

απέναντί του, η οποία προέρχεται από την έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

της κοινότητας για τη ΔΑΦ. Παρόλη τη συναισθηματική της φόρτιση, δεν αντέδρασε 

και δεν συνηγόρησε υπερ του παιδιού της όταν της ζητήθηκε να μην το ξαναπάει στη 

γειτονιά για παιχνίδι. Η δεύτερη ιστορία που αφηγείται η κ. Δέσποινα αφορά ένα άλλο 
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περιστατικό με ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης το οποίο συνάντησε τον Νίκο στον χώρο 

που γινόντουσαν οι λογοθεραπείες. Το παιδί μη κατανοώντας τη συμπεριφορά του 

Νίκου κορόιδεψε τη στερεοτυπία και την ηχολαλία του μπροστά στη κ. Δέσποινα και 

αυτή παρόλο που ενοχλήθηκε, δεν αντέδρασε εκείνη τη στιγμή και δεν λειτούργησε ως 

διαμεσολαβητής του παιδιού της. Ωστόσο, την επόμενη μέρα πήγε στο σχολείο του 

παιδιού και ζήτησε από τον διευθυντή να παρέμβει και να τον επιπλήξει. Υπερέβη  

λοιπόν, την  εκπαιδευτική της παιδαγωγική ανεκτικότητα και εκμεταλλευόμενη την 

ιδιότητα της σ’ έναν φορέα που νιώθει οικείο, προσπάθησε έμμεσα να τον «συνετίσει» 

  

γ) Η αντίληψη της ΔΑΦ από τις μητέρες 

 

Ως αλλαγή της ζωής 

 

Και από τις τρεις αφηγήσεις αναδύθηκε ότι το μεγάλωμα ενός τουλάχιστον παιδιού µε 

ΔΑΦ αποτελεί μείζον γεγονός αλλαγής ζωής των γονέων όχι µόνο γιατί είναι μια 

εμπειρία απροσδόκητη και αινιγματική που μεταβάλλει τη θέση και τους ρόλους των 

γονέων, αλλά και γιατί προκαλεί μια νέα, περίπλοκη καθημερινότητα υψηλών 

δεσμεύσεων και διαρκών απαιτήσεων για φροντίδα. Η συγκρότηση του νοήματος για 

τη νέα κατάσταση αφορά τόσο τη διαπραγμάτευση των μητέρων με τον εαυτό τους όσο 

αυτή με το περιβάλλον και τις αντίστοιχες αποδόσεις για τη διαταραχή. 

 

Ως απειλητική για τη ζωή του παιδιού διαταραχή 

 

Μόνο μια αφηγήτρια, η κ. Ρωξάνη αντιλήφθηκε αρχικά τη διάγνωση ως μια απειλητική 

για τη ζωή ασθένεια. Εξαιτίας της ασαφούς, αβέβαιης και μη βοηθητικής διαγνωστικής 

διαδικασίας, η ανακοίνωση της τελικής διάγνωσης σηματοδοτήθηκε για την κ. Ρωξάνη 

με όρους απώλειας του παιδιού.  

 

Ως τραυματικό γεγονός 

 

Μέσα από τις αφηγήσεις της κ. Ρωξάνης και της κ. Μάρθας  η ΔΑΦ μοιάζει με μια 

πηγή πόνου και έντονης θλίψης. Τον πόνο αυτό που βίωναν εξαιτίας της διαταραχής 

ένιωθαν ότι κανείς δε μπορούσε να καταλάβει, με αποτέλεσμα να βιώνουν ταυτόχρονα 
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και έντονα συναισθήματα μοναξιάς. Και οι δυο αφηγήτριες παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

ενοχικές. Η κ. Ρωξάνη παρουσιάζεται ενοχική σε παροντικό χρόνο γιατί ολιγώρησε 

απέναντι στη διάγνωση και παρέμβαση και η κ. Μάρθα στην αρχή της μετα-

διαγνωστικής διαδικασίας, τόσο σε σχέση με τον ρόλο της ως μητέρα, όσο και σε σχέση 

με τον τρόπο που η ίδια γίνεται αντιληπτή από τους άλλους. Για την κ. Μάρθα τα 

συναισθήματα ήταν πιο έντονα καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με την ύπαρξη της 

διαταραχής και στα δύο παιδιά της. 

 

Ως ντροπή 

 

Μόνο η κ. Ρωξάνη αναφέρει ότι απέφευγε τις κοινωνικές συναναστροφές γιατί 

αγχωνόταν για την απροσδόκητη συμπεριφορά της κόρης της καθώς και για τον τρόπο 

που θα γινόταν αντιληπτή από τους άλλους. Η αίσθηση αυτή σχετίζεται σε ένα βαθμό 

και με συναισθήματα ντροπής που την ωθούσαν να περιοριστεί στα στενά όρια της 

οικογένειας, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η αίσθηση μοναχικότητάς της.  

 

Ως απώλεια  

 

Τόσο η κ. Ρωξάνη όσο και η κ. Μάρθα ένιωσαν συναισθήματα απώλειας που 

αφορούσαν τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά τους. Η εμπειρία της διαταραχής 

σημασιοδοτήθηκε από την κ. Ρωξάνη με όρους “απώλειας” του εαυτού εξαιτίας της 

κοινωνικής αποσύνδεσής της και της παθητικότητά της. Ομοίως και για την κ. Μάρθα 

αποτυπώθηκε η διαταραχή με όρους «απώλειας του εαυτού» και «υπαρξιακού κενού» 

εξαιτίας της απαξίας του εαυτού, της απουσία υποστηρικτικού πλαισίου, της δυναμικής 

των συμπτωμάτων, της υποκειμενικής αίσθησης αδυναμίας ανταπόκρισης στις 

προκλήσεις καθώς και εξαιτίας της απώλειας της ελπίδας.  Επιπλέον, η κ. Ρωξάνη μέσω 

της αφήγησής της προβάλει τη διαρκή αναζήτηση του υγιούς παιδιού της. Σε αρκετά 

σημεία αναζητά και εστιάζει στη «φυσιολογικότητα» της Μαρίας, όπως υποκειμενικά 

την ορίζει και τη συνδέει είτε με εξωτερικά χαρακτηριστικά είτε με εσωτερικά 

γνωρίσματα. Και η  κ. Μάρθα στο ξεκίνημα του μετα- διαγνωστικού σταδίου 

περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις σκέψεις της καθώς τον έπαιρνε αγκαλιά το βράδυ σε 

μια προσπάθεια αναζήτησης του υγειούς παιδιού. 

Ως εμπόδιο 
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Η κ. Μάρθα μέσα από την αφήγηση της ενοχοποιεί τη διαταραχή για τη διαταραγμένη 

συζυγική της σχέση. Σε όλες τις αφηγηματικές ενότητες τη συνδέει με τον άντρα της. 

Παρουσιάζει τη συζυγική της σχέση εξαρτώμενη από τη διαταραχή και αισθάνεται ότι 

άρχισε να διαβρώνεται από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Επιπλέον, νιώθει 

ότι όσο μεγάλωναν οι προκλήσεις της διαταραχής (μετάβαση του Αιμίλιου στο 

δημοτικό) μεγάλωνε και το κενό ανάμεσα στο ζευγάρι. Ενοχοποιεί τη διαταραχή και 

τη σηματοδοτεί ως εμπόδιο της συζυγικής ευημερίας. Επίσης, η κ. Μάρθα σηματοδοτεί 

τη διαταραχή και τις προκλήσεις της ως εμπόδιο στην επίτευξη των καθημερινών της 

καθηκόντων που σχετίζονται με το νοικοκυριό. Η κ. Ρωξάνη και η κ. Δέσποινα 

θεωρούν τη διαταραχή εμπόδιο κοινωνικών συναναστροφών και αναψυχής, η καθεμία 

για διαφορετικούς λόγους.  Η κ. Ρωξάνη αναφέρει ότι η συμπεριφορά της Μαρίας και 

κατ’ επέκταση η διαταραχή αποτέλεσε εμπόδιο στις κοινωνικές της συναναστροφές τις 

οποίες και δεν αποζητούσε σε μια προσπάθεια αποφυγής της εμπλοκής σε καταστάσεις 

οι οποίες θα αναδείκνυαν στιγματιστικές πρακτικές. Η κ. Δέσποινα θεωρεί τη ΔΑΦ 

αλλά και τις επιληπτικές κρίσεις που συνυπάρχουν εμπόδιο για ταξίδια και διακοπές 

καθώς οι μακρινές αποστάσεις τους δημιουργούν άγχος και ανασφάλεια. Επίσης, οι 

έξοδοι με άλλα άτομα έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά ενώ οι έξοδοι μεταξύ 

των μελών της οικογένειας γίνονται σπάνια και μετά από προετοιμασία με αποτέλεσμα 

να έχει απομακρυνθεί η οικογένεια από τις κοινωνικές συναναστροφές και να έχει 

απομονωθεί.  

 

Ως πηγή φόβου  

 

Η κ. Ρωξάνη προέβαλε τον φόβο της ενδεχόμενης απώλειας της και την  ανησυχία  και 

το άγχος της για το ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα της Μαρίας αν πάθει κάτι εκείνη. 

Εκφράζει έντονα το άγχος της, την αγωνία της και τον φόβο της σε μια ενδεχόμενη 

απώλεια της υγείας της και προβάλλει τη συμβολή της λειτουργικότητάς της στην 

εδραίωση του δεσμού τους και στην καθημερινή φροντίδα της κόρης της, δεδομένης 

της αδυναμία της να αυτονομηθεί. Ομοίως και η κ. Μάρθα παραδέχεται ότι φοβάται το 

μέλλον και επίσης φοβάται μήπως πάθει κάτι και δεν είναι δίπλα στα παιδιά της όσο 

θα την έχουν ανάγκη. Τέλος, η κ. Δέσποινα εκφράζει έναν ασυνείδητο φόβο για το 

μέλλον καθώς αποφεύγει να το σκέφτεται.  
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Ως μονόδρομο  

 

Μόνο η κ. Δέσποινα σηματοδότησε τη διαταραχή ως μονόδρομο. Η ξεκάθαρη 

κατανόηση ότι η κατάσταση ήταν μονόδρομος την οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση. 

 

Ως διαφορετικότητα 

 

Η κ. Δέσποινα και η κ. Μάρθα σημασιοδοτούν τη διαταραχή ως «διαφορετικότητα», 

σε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης μ΄ αυτήν και με τις προκλήσεις της.  

 

Ως συλλογική υπόθεση 

 

Και οι τρεις αφηγήτριες σημασιοδότησαν τη διαταραχή από στενά ατομική σε 

συλλογική υπόθεση, γεγονός το οποίο φάνηκε να συνδέεται αρχικά με το ζήτημα της 

αποδοχής βοήθειας από τους άλλους. Βέβαια η κ. Ρωξάνη καθυστέρησε σε σχέση με 

τη υπόλοιπες μητέρες καθώς αναζήτησε και δέχθηκε βοήθεια 3 χρόνια μετά τη 

διάγνωση της Μαρίας και όταν έγινε 13 ετών. Οι υπόλοιπες μητέρες αναζήτησαν και 

δέχθηκαν υποστήριξη έγκαιρα μετά τη διάγνωση των παιδιών τους. Χαρακτηριστικό 

της συλλογικής ταυτότητας της κ. Ρωξάνης και της κ. Μάρθας  είναι η συμμετοχή τους 

σε ομάδες γονέων οι οποίες τις ενδυνάμωσαν και πριμοδότησαν τις κοινωνικές τους 

σχέσεις.  

 

Ως πηγή έμπνευσης 

 

Η ΔΑΦ αποτέλεσε για την κ. Μάρθα πηγή έμπνευσης. Σε μια προσπάθεια αναζήτησης 

εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας με τα παιδιά της και οφέλους από τη διαταραχή 

επικεντρώνεται στο δυνατό της σημείο που είναι συγγραφή. Εμπνέεται από τη 

διαταραχή και γράφει θεραπευτικά παραμύθια για να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο 

με τα παιδιά της δημιουργικά και εκπαιδευτικά. Την χρησιμοποιεί και ως εργαλείο για 

να κατανοήσει ο Αιμίλιος τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, για να τον ενδυναμώσει και  

για τον προετοιμάσει για την ανακοίνωση της διάγνωσης. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια 

στήριξης των μητέρων παιδιών με ΔΑΦ εκδίδει το πρώτο της μυθιστόρημα για  τον 
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αυτισμό. Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την προσπάθεια της μητέρας να φτιάξει έναν 

κόσμο που θα εμπεριέχει τα παιδιά της και τη ΔΑΦ σημασιοδοτημένα ως δώρα. 

 

δ) Η αντίληψη των μητέρων για το παιδί τους 

 

Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις μητέρες και στα παιδιά τους σχετίζεται τόσο 

με την εικόνα που έχουν γι’ αυτά όσο και με την εικόνα του γονεϊκού τους ρόλου. Μέσα 

στις αφηγήσεις τους οι μητέρες περιγράφουν τα παιδιά τους και σκιαγραφούν την 

εικόνα που έχουν. Οι περιγραφές τους έχουν να κάνουν τόσο με το παιδί που υπερβαίνει 

τη διαταραχή όσο και με το παιδί που χαρακτηρίζεται από αυτήν.  

 

Το αδύναμο παιδί 

 

Και οι τρεις αφηγήτριες προβάλλουν την εικόνα των παιδιών τους που αδυνατούν να 

φροντίσουν τους εαυτούς τους και να ανταπεξέλθουν αυτόνομα στις απαιτήσεις της 

καθημερινότητας.  

 

Το εξαρτώμενο παιδί 

 

Η  αδυναμία του παιδιού  για αυτονομία συναρτάται άμεσα με την εξάρτησή του από 

τους άλλους. Αυτή η εικόνα του εξαρτώμενου παιδιού προβάλλεται και στις τρεις 

αφηγήσεις.  

 

Το δύσκολο παιδί 

 

Και οι τρεις αφηγήτριες προβάλλουν την εικόνα του δύσκολου παιδιού. Ειδικά, την 

περίοδο της πρό-διάγνωσης που τα πρώιμα σημάδια τα συσχέτιζαν με τον χαρακτήρα 

των παιδιών τους (κ. Ρωξάνη, κ. Μάρθα). Η κ. Δέσποινα χαρακτηρίζει το παιδί της 

δύσκολο και από την οπτική του παροντικού χρόνου, έχοντας τη διάγνωση. 

 

 

Το πληγωμένο παιδί 
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Στα μάτια της κ. Μάρθα ο πρωτότοκος γιος της ο  Αιμίλιος είναι ένα πληγωμένο παιδί. 

Θεωρεί ότι η θλίψη που βίωνε η ίδια τα πρώτα χρόνια τον επηρέασε και τον πλήγωσε. 

Επίσης, τονίζει ότι έχει ματαιωθεί αρκετές φορές και έχει πληγωθεί εξαιτίας της 

αδυναμίας του σχολείου να τον υποστηρίξει, να τον εντάξει στο σχολικό πλαίσιο και 

να  τον προστατέψει από εκφοβιστικές και βίαιες συμπεριφορές. Έχει την αίσθηση η 

κ. Μάρθα ότι ο Αιμίλιος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και 

επηρεάζεται συναισθηματικά. 

 

Το παιδί ως εμπόδιο 

 

Και οι τρεις αφηγήτριες περιέγραψαν τον τρόπο που λειτουργεί η παρουσία των 

παιδιών τους  στην καθημερινότητά τους, στις σχέσεις που διαμορφώνουν είτε με τον 

κοινωνικό τους περίγυρο (κ. Ρωξάνη, κ. Δέσποινα), είτε με τα υπόλοιπα παιδιά τους (κ. 

Ρωξάνη, κ. Δέσποινα), είτε με τους συζύγους τους (κ. Μάρθα). Εξαιτίας των 

προκλήσεων της διαταραχής και των περιορισμών που επιφέρει, τα παιδιά τους 

γίνονται αντιληπτά ως «εμπόδια» στον τρόπο που θα αναπτυσσόταν υπό άλλες 

συνθήκες η οικογενειακή, η συζυγική, η εργασιακή  και η κοινωνική τους ζωή. 

 

Το διαφορετικό παιδί 

 

Η κ. Δέσποινα και η κ. Μάρθα προβάλουν την εικόνα του διαφορετικού παιδιού σε μια 

προσπάθεια διαπραγμάτευσης με τη διαταραχή και με τις προκλήσεις της. Αναφέρει η 

κ. Δέσποινα ότι ο Νίκος έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζει τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες του, ωστόσο η κοινωνία δυσκολεύεται να τον κατανοήσει. Ομοίως και η κ. 

Μάρθα τονίζει ότι ο Αιμίλιος έχει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπει τον κόσμο.  

 

Το μοναδικό παιδί 

 

Αυτή η διαφορετικότητα ταυτίζεται από την κ. Δέσποινα και την κ. Μάρθα με την 

μοναδικότητα των παιδιών τους. Οι δύο αφηγήτριες υπογραμμίζουν ότι δεν θα άλλαζαν 

τα παιδιά τους δίνοντας και τη διάσταση τη μοναδικότητας στον γονεϊκό τους ρόλο. 

Το παιδί ως δώρο  
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Η κ. Μάρθα αντιλαμβάνεται τα παιδιά της ως δώρο, ως τύχη, από την έναρξη της 

αφήγησής της. Τονίζει πόσο τυχερή νιώθει, καθώς τα παιδιά της και οι προκλήσεις της 

διαταραχής, μέσα από μια δύσκολη διαδρομή, τη βοήθησαν να δει τη ζωή από άλλη 

οπτική. Παρότι, ξετυλίγει μέσα στην αφήγησή της τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, 

τις προκλήσεις και τις αδυναμίες, ταυτόχρονα υπογραμμίζει και αυτά που έμαθε από 

την ενασχόλησή της με τη δημιουργική γραφή. Μέσω αυτής προσπαθεί να 

διαμορφώσει έναν κόσμο ο οποίος εμπεριέχει τη ΔΑΦ από μια θετική οπτική. 

 

Το παιδί έξω από τη διαταραχή 

 

Η κ. Μάρθα προβάλλει την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει και την προσπάθειά της 

να αντιμετωπίσει τον Αιμίλιο ως έφηβο και ως μοναδικό άτομο και όχι μόνο ως άτομο 

με ΔΑΦ καθώς θεωρεί άδικο να ταυτίζεται Αιμίλιος με τη διαταραχή και να χάνονται 

τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. 

 

Το παιδί ως άτομο με δικαιώματα 

 

Η κ. Δέσποινα και η κ. Μάρθα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών τους για 

κοινωνική αποδοχή. Επίσης, η κ. Μάρθα θέτει άλλο ένα ζήτημα που άφορα το 

δικαίωμα του παιδιού με ΔΑΦ να γνωρίζει τη διάγνωσή του. Είναι η μόνη μητέρα από 

της συμμετέχουσες στην έρευνα που ανακοίνωσε στο παιδί της τη διάγνωσή του. Όταν 

ο Αιμίλιος φοιτούσε στη Δ’ τάξη του δημοτικού του ανακοίνωσε ότι έχει αυτισμό, για 

να τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι «τρελός», «άχρηστος» ή «κακός», 

απλώς έχει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπει τον κόσμο. Χρησιμοποίησε τη συγγραφή 

ως εργαλείο για να τον ενδυναμώσει και  για τον προετοιμάσει για την ανακοίνωση της  

διάγνωσης. 

 

 

 

 

 

4.3 Η αντίληψη για το σχολείο 
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α) Το σχολείο ως ανασταλτικός παράγοντας έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης- 

το γενικό σχολείο ως ευκαιρία ίσης εκπαίδευσης 

 

Η κ. Ρωξάνη μέσα από την αφήγησή της δίνει δυο διαστάσεις της αντίληψής της για το 

σχολικό πλαίσιο. Από τη μια θεωρεί το σχολείο συνυπεύθυνο της καθυστερημένης 

διάγνωσης της κόρης της και κατ’ επέκταση της καθυστερημένης παρέμβασης και από 

την άλλη το θεωρεί ως ευκαιρία ίσης εκπαίδευσης. Εξαιτίας αυτής της ολιγωρίας η 

μητέρα δεν κλήθηκε να επιλέξει σχολικό πλαίσιο για την κόρη της και η Μαρία φοίτησε 

σε γενικό σχολείο. Τη στιγμή της αφήγησης της κ. Ρωξάνης η Μαρία είναι τελειόφοιτη 

του τμήματος Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ.  

 

Μέσα από την προσπάθεια της μητέρας να δικαιολογήσει την ολιγωρία της 

σκιαγραφούνται οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Μαρία  στο σχολικό πλαίσιο καθώς 

και η αδυναμία των εκπαιδευτικών να τις αντιμετωπίσουν. Αρχικά, η νηπιαγωγός 

φάνηκε να μην χρησιμοποίησε ορθούς τρόπους διαχείρισης των δυσκολίων που 

αντιμετώπιζε το παιδί, εφόσον υιοθέτησε στρατηγικές αποφυγής αντιμετώπισης της 

κατάστασης. Η νηπιαγωγός ζητούσε από τη μητέρα να μην πηγαίνει τη Μαρία κάποιες 

μέρες στο σχολείο, παρόλα αυτά η μητέρα δεν ανησύχησε και το απέδωσε στον 

απαιτητικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια όταν η Μαρία πήγε Α΄ 

δημοτικού το μόνο πρόβλημα που εντόπισε η δασκάλα της ήταν με τα μαθηματικά. 

Γεγονός που την ώθησε να προτείνει στη μητέρα την αξιολόγηση της Μαρίας από το 

Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Η δασκάλα της 

Μαρίας στην Α’ Δημοτικού φαίνεται να εντόπισε περισσότερες δυσκολίες ωστόσο τα 

μαθηματικά να ήταν η αφορμή για την παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ με απώτερο στόχο την 

ολιστική αξιολόγηση των δυσκολιών της. Το ΚΕΔΔΥ διέγνωσε δυσκολία στα 

μαθηματικά και η Μαρία ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα  στο Τμήμα Ένταξης.  

 

Στη συνέχεια της αφήγησής της η κ. Ρωξάνη αναφέρεται στα προβλήματα 

συμπεριφοράς που αντιμετώπιζε η Μαρία στο σχολικό πλαίσιο όταν φοιτούσε στη Δ’ 

Δημοτικού. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Μαρία στην επικοινωνία της είχαν 

επίπτωση και στην συμπεριφορά της στο σχολικό πλαίσιο και κυρίως στις κοινωνικές 

της συναναστροφές με βασικό στοιχείο την απρόκλητη επιθετικότητα προς τους 

άλλους. Η μη ενδεδειγμένη  κοινωνική της συμπεριφορά δεν ήταν  κατανοητή από τα 
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παιδιά με αποτέλεσμα να την κοροϊδεύουν. Ο δάσκαλος της τάξης είχε μη κατανοώντας 

τις δυσκολίες της μαθήτριας και αδυνατώντας να τις διαχειριστεί, προέβαλε τις 

διαστρεβλωμένες απόψεις του και είπε στην κ.  Ρωξάνη να μην κινητοποιηθεί αφού δεν 

θα υπάρξει καλυτέρευση. Και σ’ αυτό το σημείο φαίνεται η αδυναμία του 

εκπαιδευτικού να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η 

μαθήτρια, οι διαστρεβλωμένες απόψεις του και η αδυναμία του να καθοδηγήσει ορθά 

και να υποστηρίξει τη μητέρα.  

 

Η κ. Ρωξάνη ένιωσε ότι έλαβε υποστήριξη από το σχολικό πλαίσιο όταν η Μαρία 

μετέβει στο Γυμνάσιο. Εκεί η γυμνασιάρχης ώθησε τη μητέρα να ζητήσει βοήθεια από 

επαγγελματίες υγείας για να υποστηριχθεί η ίδια και η μαθήτρια. Μέσα από την 

αφήγησή της προβάλλεται η ατέρμονη προσπάθειά της να δικαιολογήσει την 

καθυστερημένη διάγνωση και παρέμβαση. Ωστόσο η κ. Ρωξάνη μέσα από αυτήν την 

καθυστέρηση της διάγνωσης έδωσε την ευκαιρία ίσης εκπαίδευσης στη Μαρία με 

αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή της συνέντευξης η Μαρία να είναι τελειόφοιτη  του 

τμήματος πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. 

 

β) Το σχολείο ως ανασταλτικός παράγοντας προσαρμογής 

 

Η κ. Μάρθα μέσα από την αφήγησή της αναδύει την αδυναμία του σχολικού πλαισίου 

να συμβάλει στην προσαρμογή του πρωτότοκου γιού της Αιμίλιου. Υπογραμμίζει ότι 

οι προκλήσεις της διαταραχής μεγεθυνθήκαν καθώς και η συναισθηματική της φόρτιση 

με τη μετάβαση του Αιμίλιου στο δημοτικό σχολείο. Η πρώτη σχολική χρονιά του 

μαθητή παρουσιάζεται τραυματική τόσο για τον ίδιο όσο και για τη μητέρα του. Ο 

Αιμίλιος έγινε στόχος σωματικής βίας από κάποιους συμμαθητές του την ώρα του 

διαλείμματος. Ο μαθητής επιζητούσε την κοινωνική επαφή από τους συμμαθητές του 

και ένιωθε οικεία εξαιτίας της εξωσχολικής σχέσης που είχε με έναν από αυτούς. 

Ωστόσο δεν γινόταν αποδεκτός στην ομάδα των συμμαθητών του και δυσκολευόταν 

να αντιληφθεί τα κίνητρά τους και τις διαθέσεις με αποτέλεσμα να τους αποζητά και 

να λαμβάνει κατ’ εξακολούθηση σωματική βία. Η μητέρα όταν ενημερώθηκε από τον 

γιό της για την κατάσταση, ζήτησε βοήθεια από το σχολικό πλαίσιο και ματαιώθηκε. 

Οι εκπαιδευτικοί ενοχοποίησαν τον Αιμίλιο και υπέδειξαν στη μητέρα το τυπικό 

σχολείο ως ακατάλληλο γι’ αυτόν. Από τη μια έχασε την ελπίδα της για ένα «επαρκές» 
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και «ασφαλές» περιβάλλον και από την άλλη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια άλλου είδους 

ματαίωση, της μη αποδοχής του παιδιού της από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αυτή 

η κατάσταση που ενδυναμωνόταν από τους εκπαιδευτικούς είχε σοβαρές επιπτώσεις 

στην ψυχική υγεία του μαθητή. Ο Αιμίλιος  άρχισε να παρουσιάζει σχολική άρνηση 

και να κάνει αρνητικές σκέψεις και δηλώσεις για να εκφράσει την εμπειρία της οδύνης 

και του αδιέξοδου που βίωνε στο σχολικό πλαίσιο. Ο Αιμίλιος σήμερα φοιτά στη ΣΤ΄ 

τάξη του δημοτικού και η μητέρα του ανέφερε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται καθώς 

και η δυσκολία προσαρμογής του.  

 

γ) Το ειδικό σχολείο ως ασφαλές περιβάλλον – το ειδικό σχολείο ως ανασταλτικός 

παράγοντας κοινωνικοποίησης 

 

Η κ. Δέσποινα μέσα από την περιγραφή ενός περιστατικού αναδύει δύο διαστάσεις της 

αντίληψης της τόσο για το ειδικό σχολείο όσο και για το γενικό. Όταν ο Νίκος ήταν 10 

χρόνων η μητέρα του προσπάθησε να τον εντάξει στο παιχνίδι της γειτονιάς. Τα παιδιά 

αρχικά έδειξαν να τον αποδέχονται, στη συνέχεια όμως έφυγαν εξαιτίας της αδυναμίας 

του Νίκου να ενταχθεί στο ομαδικό παιχνίδι με τη μπάλα και της μη κατανοητής από 

τα παιδιά συμπεριφοράς του (ηχολαλία, στερεοτυπίες). Την επόμενη μέρα η μητέρα 

κάποιων παιδιών διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε από την κ. Δέσποινα να μην ξαναπάει ο 

Νίκος για παιχνίδι, καθώς τα παιδιά της φοβήθηκαν. Η κ. Δέσποινα εξέφρασε μεγάλη 

στεναχώρια και απογοήτευση για το γεγονός και έχασε κάθε ελπίδα  που είχε για τη 

συνύπαρξη του Νίκου με άλλα παιδιά. 

 

Η κ. Δέσποινα πιθανολογεί ότι ίσως να τον είχαν αποδεχτεί αν πήγαινε σε γενικό και 

όχι ειδικό σχολείο. Θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος  αποδοχής προέρχεται από τη φοίτηση 

στο γενικό σχολείο. Ωστόσο, δικαιολογεί  αυτήν την επιλογή γιατί το ειδικό σχολείο 

βοήθησε τον Νίκο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τους προστάτευσε από τέτοιους 

είδους συμπεριφορές. Εκφράζει την ασφάλεια που νιώθει μέσα στο ειδικό σχολείο 

καθώς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. 

Από τη μια βάζει τη διάσταση της εκπαίδευσης του Νίκου και από την άλλη την 

εκπαίδευση των άλλων παιδιών στα γενικά σχολεία. Υπογραμμίζει ότι αν είχε φοιτήσει 

ο Νίκος σε γενικό σχολείο θα υπήρχε διπλό όφελος, εφόσον θα μπορούσε να 

συνυπάρχει με άλλους και οι άλλοι μ’ αυτόν. Παρότι γνώριζε, κινητοποιήθηκε άμεσα 
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και ήταν εκπαιδευτικός επικεντρώθηκε στο να του παρέχει ένα περιβάλλον το οποίο 

επιφανειακά θα ήταν πιο ασφαλές, καθώς θα ήταν με παιδιά με δυσκολίες. Αναζήτησε 

την ενσυναίσθηση, παρότι σε παροντικό χρόνο αναγνωρίζει ότι επιλογή του ειδικού 

σχολείου αποτέλεσε εμπόδιο στην κοινωνικοποίηση του Νίκου αλλά και στην 

εκπαίδευση των παιδιών στα γενικά σχολεία. Εστιάζει στο κομμάτι της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, βάζοντας τη διάσταση της κοινωνικοποίησης. Τονίζει 

ότι στην ειδική αγωγή δεν υπάρχει κοινωνικοποίηση αλλά υπάρχει η ασφάλεια. 

 

4.4 Η ποιότητα ζωής των μητέρων και η οικογενειακή ποιότητα ζωής 

 

Η δυναμική της εισαγωγής της διαταραχής στις βιογραφίες των αφηγητριών  και η 

δυναμική των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαταραχής φαίνεται να επηρέασε τη 

ζωή τους και τη ζωή της οικογένειάς τους. Η κ. Ρωξάνη και η κ. Δέσποινα 

συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ανατροφής των 

παιδιών τους. Η κ. Μάρθα εργαζόταν περιστασιακά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις πριν 

παντρευτεί και αποκτήσει τα παιδιά της. Οι καθημερινές απαιτήσεις δεν της επέτρεψαν 

να εργαστεί ωστόσο τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου, της επικοινωνίας με τα παιδιά της και με τους γονείς παιδιών με 

ΔΑΦ στράφηκε στη συγγραφή. Οι υπόλοιπες αφηγήτριες φαίνεται να μην αξιοποιούν 

τον ελεύθερό τους χρόνο, ο οποίος μοιάζει περιορισμένος. Στην αφήγηση της κ. 

Δέσποινας γίνεται αναφορά στον ελεύθερο χρόνο του συζύγου της, ο οποίος έχει 

σταματήσει  τις δραστηριότητες  του (τένις), για να συμβάλλει και αυτός στη φροντίδα 

του γιού τους. Ο σύζυγος της κ. Μάρθας φαίνεται να μην έχει ελεύθερο χρόνο καθώς 

δουλεύει όλη μέρα για να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της ανατροφής 

δυο παιδιών με ΔΑΦ. 

 

Περιορισμένες περιγράφονται και οι συναναστροφές των αφηγητριών. Η κ. Ρωξάνη 

ενοχοποιεί τον τόπο διαμονής (επαρχία) και την ίδια τη διαταραχή για την 

καθυστερημένη προσαρμογή της στη κατάσταση, για την ολιγωρία της στην 

αναζήτηση βοήθειας και πόρων, για την επιβαρυμένη ψυχική υγεία και για την 

απομόνωσή της. Σε αντίθεση με την κ. Μάρθα που θεωρεί τον τόπο διαμονής  

βοηθητικό παράγοντα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της, καθώς της έδωσε την 

ευκαιρία και τις επιλογές συμμετοχής σε ομάδες γονέων. 
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Η κ. Ρωξάνη αναφέρεται στην «απροσδόκητη» συμπεριφορά της Μαρίας η οποία 

αποτέλεσε εμπόδιο στις κοινωνικές της συναναστροφές. Η αφηγήτρια δεν επιζητούσε 

την κοινωνική συνδιαλλαγή σε μια προσπάθεια αποφυγής της εμπλοκής σε 

καταστάσεις οι οποίες είχε την αίσθηση ότι θα αναδείκνυαν τις στιγματιστικές 

πρακτικές μιας κλειστής κοινωνίας. Ενδεικτικά η κ. Ρωξάνη αναφέρει ότι είχε σχέσεις 

μόνο με τη μητέρα της και την αδερφή της. Η κ. Δέσποινα τονίζει ότι οι  έξοδοι με 

άλλα άτομα έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά ενώ οι έξοδοι μεταξύ των μελών 

της οικογένειας γίνονται σπάνια και μετά από προετοιμασία. Η ακαμψία της σκέψης 

του Νίκου που συμπεριλαμβάνει και την αντίδραση στην αλλαγή θέτει εμπόδια στην 

οικογενειακή ποιότητα ζωής παραβλέποντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών 

της οικογένειας. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων της ΔΑΦ και η συνύπαρξη επιληψίας 

απομόνωσε τους γονείς του Νίκου.  

 

Η διαταραχή φαίνεται να επηρέασε τη ζωή των αφηγητριών  και της οικογένειά τους 

τόσο κοινωνικά όσο και συναισθηματικά. Η κ. Ρωξάνη περιγράφει τη θλίψη και το 

άγχος που βίωνε και μέσα από την οπτική του παροντικού χρόνου αναγνωρίζει τη 

παρουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης στον εαυτό της. Η συναισθηματική της 

επιβάρυνση σηματοδοτήθηκε με την έναρξη της σχολικής ζωής της Μαρίας και με την 

αδυναμία των εκπαιδευτικών να στηρίξουν τη κόρη της και την ίδια. Όσον αφορά την 

κ. Μάρθα, η ανατροφή δύο παιδιών με ΔΑΦ και η ρηκτική δυναμική των συμπτωμάτων 

σε συνδυασμό με την έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου την επιβάρυναν τόσο 

συναισθηματικά όσο και σωματικά (αίσθηση αβοηθησίας, απόγνωσης, άγχος, θλίψη, 

σκέψεις αυτοτιμωρίας, σωματική κούραση). Η προσπάθεια επεξεργασίας της οδύνης 

που ζούσε ισοδυναμεί με ένα διαρκές και παρατεταμένο πένθος. Το άγχος της και 

θλίψη της παρατάθηκαν και με τη διάγνωση ΔΑΦ του δεύτερου γιού της. 

Επιβαρύνθηκε επιπλέον συναισθηματικά όταν ο πρωτότοκος γιός της μετέβει το 

δημοτικό σχολείο καθώς έχασε την ελπίδα της για ένα «επαρκές» και «ασφαλές» 

περιβάλλον. Και οι δυο μητέρες σκιαγραφούν μέσα στις αφηγήσεις τους τη μοναξιά 

και τη θλίψη που βίωναν. Η βελτίωση στην ποιότητα της ζωής του ήρθε όταν 

αποδέχθηκαν βοήθεια από τους άλλους και αξιοποίησαν τους διαθέσιμους πόρους. 

Αν και η κ. Δέσποινα δεν άφησε  περιθώρια για θρήνο και πένθος στον εαυτό της όπως 

οι υπόλοιπες αφηγήτριες, η ατομική της υπόσταση μοιάζει να απορροφάται από τη 



 

 
160 

 

διαταραχή. Έχει παραγκωνίσει τις ανάγκες της και τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών 

της οικογένειας, πέραν του Νίκου. Το ότι ο άντρας της διέκοψε τις αθλητικές 

δραστηριότητες που είχε, θεωρεί ότι ήταν μια καλή απάντηση στις απαιτήσεις της 

ανατροφής του γιου της. Επίσης, αντιμετωπίζει την κόρη της ως ενήλικη, δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθώς τις θεωρεί μικρότερης σημασίας και της 

δημιουργεί αισθήματα μοναξιάς και παραμέλησης. Μέσα από την αφήγησή της 

προβάλλει τη «ρηκτική» δυναμική της διαταραχής στα συναισθήματα της κόρης της 

και στη συμπεριφορά της (επιθετική, ευερέθιστη, νευρική, απομονωμένη) αλλά και 

στην ποιότητα της σχέσης μητέρας-κόρης. Η κ. Δέσποινα προβάλει συναισθήματα 

θλίψης και θυμού μέσα από την περιγραφή τριών τραυματικών γεγονότων για την ίδια 

που αναδυκνείουν την αδυναμία της κοινότητας να αποδεχθεί τον Νίκο. 

 

Τέλος, στην αφήγηση της κ. Μάρθα προβάλλει άλλη μια πρόκληση της ΔΑΦ που 

αφορά τη οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας των οικονομικών εξόδων για την ιδιωτική 

παράλληλη στήριξη και για τις παρεμβάσεις. Το οικονομικό βάρος της ανατροφής δυο 

παιδιών με ΔΑΦ, το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της την αναγκάζει να υπομένει 

μια διερρηγμένη συζυγική σχέση και να νιώθει εγκλωβισμένη μέσα σ’ έναν γάμο.  

 

4.4.1 Η συζυγική σχέση και ο γονεϊκός ρόλος του πατέρα  

 

Οι δύο αφηγήτριες η κ. Δέσποινα και η κ. Μάρθα είναι έγγαμες ενώ η κ. Ρωξάνη είναι 

διαζευγμένη. Στην αφήγηση της κ. Ρωξάνης δεν υπήρχε έντονα η παρουσία του 

συζύγου της ωστόσο αναφέρθηκε σ΄ αυτόν στην έναρξη της αφήγησής της εξαιτίας του 

θυμού της απέναντί του. Μέσω των παρεπόμενων ερωτήσεων αναφέρεται στον πατέρα 

της Μαρίας για να τονίσει την εξάρτηση της Μαρίας από την ίδια, καθώς ο πατέρας 

πήγαινε τη Μαρία στην κλινική που δούλευε για να την δει. Η αναφορά στον πατρικό 

του ρόλο  περιορίζεται στο σημείο που ο πατέρας  κρατούσε τη Μαρία όσο η κ. Ρωξάνη 

δούλευε. Επίσης, η μητέρα αναφέρει ότι ήταν συνυπεύθυνος στην καθυστερημένη 

διάγνωση και παρέμβαση και ότι ποτέ δεν είχε την απαραίτητη στήριξη ούτε η ίδια 

ούτε η Μαρία. Αυτή του η στάση επηρέασε τη μεταξύ τους σχέση, η οποία κατέληξε 

σε χωρισμό. Δικαιολογεί την επιλογή της να το χωρίσει παρουσιάζοντάς τον σαν ένα 

επιπλέον πιεστικό παράγοντα για την ίδια, εξαιτίας της αδράνειάς του και της μη 

υποστηρικτικής στάσης του απέναντι στις ανάγκες της  και στις ανάγκες της κόρης 
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τους. Η συμπεριφορά του ωστόσο ήταν διαφορετική απέναντι στην τυπικά 

αναπτυσσόμενη κόρη του.  

 

Διερρηγμένη παρουσιάζεται και η σχέση της κ. Μάρθα με τον άντρα της ωστόσο 

εξαιτίας της οικονομικής εξάρτησής της δεν προβαίνει σε διαδικασίες χωρισμού. Η κ. 

Μάρθα σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης της αναφέρει τον σύζυγό της. Αρχικά, για να 

τονίσει το δέσιμο που είχαν και τη δυναμική της σχέσης τους στην έναρξή της, καθώς 

και τα όνειρά τους. Και έπειτα για να προβάλλει τη ματαίωση των προσδοκιών της για 

έναν ευτυχισμένο γάμο. Παρουσιάζει την κλιμακωτή διάβρωση της σχέσης τους και 

την αλληλεπίδρασή της με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Ενοχοποιεί τη 

διαταραχή για τη διατάραξη της σχέσης με τον άντρα της αλλά και τον εαυτό της για 

τα συζυγικά προβλήματα. Αποζητά την ενδυνάμωση τόσο για να βοηθήσει τον γιό της 

όσο κα για να διατηρήσει τον γάμο της και κρατάει ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στην 

διερρηγμένη συζυγική σχέση. 

 

Μέσα από την αφήγησή της προβάλλει τη μη συμμετοχική και υποστηρικτική στάση 

του συζύγου της η οποία της δημιούργησε αισθήματα αβοηθησίας, απόγνωσης και 

σωματική και ψυχικής κατάπτωσης. Τονίζει ότι δεν αναγνώρισε ποτέ  τη σοβαρότητα 

της κατάστασης, δεν κατανοούσε τις προκλήσεις της διαταραχής και τις δυσκολίες και 

υπονόμευε την ψυχική της υγεία και τη μητρική της ικανότητα. Ακόμα και με τη 

γέννηση του δεύτερου παιδιού τους και με τη δεύτερη διάγνωση ΔΑΦ ο σύζυγός της 

συνέχισε μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και να μην στέκεται ούτε ηθικά δίπλα 

της ούτε πρακτικά. Την ενοχοποιούσε και ανέπτυξε στρατηγικές αποφυγής 

αντιμετώπισης των δυσκολιών. Έδειχνε να μην την κατανοεί, να υποβαθμίζει τις 

δυσκολίες που υπήρχαν ή/και να τις αγνοεί, ενισχύοντας τα αισθήματα μοναξιάς της.  

 

Επίσης, πιθανολογεί ότι όταν μεγάλωσαν οι δυσκολίες κατά τη μετάβαση του Αιμίλιου 

στο δημοτικό σχολείο ο άντρας της είχε εξωσυζυγική σχέση καθώς απέφευγε την 

επαφή μαζί της. Αναφέρει ότι ο σύζυγός της συνέχισε να είναι επικριτικός μαζί τηε και 

όταν ενεργοποιήθηκε και εντάχθηκε σε διαδικτυακές και φυσικές ομάδες γονέων 

παιδιών με ΔΑΦ. Ωστόσο ήταν ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός για τη συγγραφή 

και την έκδοση του βιβλίου της. Επιπλέον, τονίζει την εξάρτηση του συζύγου της από 

την «παλιά» του οικογένεια. Τον ενοχοποιεί ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε ποια 
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οικογένεια πραγματικά ανήκει με αποτέλεσμα να μοιάζει αποστασιοποιημένος από τη 

«νέα» του οικογένεια. Ο πατέρας φαίνεται να μην μπορεί να παρέχει τη διαθεσιμότητά 

του στην οικογένεια του και αδυνατεί να στηρίξει τη σύζυγό του λόγω ασυνείδητης 

αμυντικής αποστασιοποίησής του ή/και λόγω μιας εγγενούς συναισθηματικής και 

επικοινωνιακής του ακαμψίας.  

 

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται κλυδωνισμένη και υποδηλώνει τη σαθρότητα της 

επικοινωνίας τους, το προϋπάρχον έλλειμα ουσιώδους σύνδεσης και τις 

προϋπάρχουσες άλυτες συγκρούσεις του ζευγαριού. Συγχέει τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο συναισθηματικό και επικοινωνιακό τομέα με τις 

δυσκολίες του σύζυγού της. Τον αντιμετωπίζει όπως αντιμετωπίζει τα παιδιά της και 

κατ’ επέκταση  όπως αντιμετωπίζει την διαταραχή. Φαίνεται ότι έχει εντάξει τη 

συμπεριφορά του στο φάσμα της διαταραχής εξαιτίας της ανάγκης της να 

δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του  ή/και από την συνειδητοποίηση μιας εγγενούς 

συναισθηματικής και επικοινωνιακής του ακαμψίας. Η κ. Μάρθα πιστεύει ότι την 

θεωρεί άχρηστη αλλά αυτό που την εξοργίζει είναι ότι θεωρεί και τον Αιμίλιο άχρηστο. 

Σ΄ αυτό το σημείο εκφράζει τον θυμό της και για να περιγράψει την αδυναμία του να 

διαχειριστεί και να αποδεχθεί την κατάσταση αναφέρει ότι έχει αρνητισμό και τον 

χαρακτηρίζει «ξερόλα».  

 

Εστιάζοντας στο παρόν και έχοντας μια θυμωμένη στάση αναφέρει ότι θα τον είχε 

χωρίσει αν δεν εξαρτώταν από αυτόν οικονομικά και εάν ο γονεϊκός της ρόλος, της 

επέτρεπε να δουλέψει και να σηκώσει η ίδια το οικονομικό βάρος της ανατροφής δύο 

παιδιών στο φάσμα. Πιστεύει ότι ναι μεν είναι πολύ σοβαρά αυτά που ζει με τον σύζυγο 

της αλλά από την άλλη δικαιολογεί την παραμονή της στην οικογενειακή στέγη 

λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερος προβάλλοντας μια ανεκτική στάση 

απέναντι στη συμπεριφορά του. Εκφράζει μια ασυνείδητη ψυχική διαμάχη μεταξύ 

δύναμης και αδυναμίας. Ενοχοποιεί τον εαυτός της και την ανάγκη της για 

συγκεκριμένη στήριξη, και γενικεύει τη συμπεριφορά του ως χαρακτηριστικό όλων 

των αντρών σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει και τη δική του στάση αλλά και τη 

δική της. Αναφέρει ότι προβαίνει σε αυτές τις δηλώσεις γιατί θέλει να είναι δίκαιη σε 

μια προσπάθεια να ισορροπήσει την εικόνα του με προηγούμενα κομμάτια της 
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αφήγησης. Στο κλείσιμο της αφήγησης τα λεγόμενά της τείνουν να είναι περισσότερο 

γνωστικά επεξεργασμένα.  

 

Σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες αφηγήτριες η κ. Δέσποινα από την αρχή της 

αφήγησής της κάνοντας χρήση α’ πληθυντικού ταυτίζεται με τον άντρα της 

συναισθηματικά τοποθετώντας τους εαυτούς τους ως «ομάδα» απέναντι στη διαταραχή 

και στις προκλήσεις της. Η κ. Δέσποινα αναφέρει ότι με τον σύζυγο της δέθηκαν ακόμα 

περισσότερο μετά τη διάγνωση αυτισμού. Εξηγεί, ότι και αυτός έβλεπε κάποια 

ανησυχητικά σημάδια λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και παρόλο που 

στεναχωρήθηκε κινητοποιήθηκε γρήγορα προς την κατεύθυνση υποστήριξης του 

παιδιού. Η κ. Δέσποινα στη αφήγηση της μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον σύζυγό 

της και για το πόσο βοηθάει στις θεραπείες του Νίκου αλλά και γενικά σε οτιδήποτε 

χρειάζεται, δίνοντας τη διάσταση του «βοηθητικού» και «ενεργού» πατέρα. Η διαρκής  

χρήση του α΄ πληθυντικού δείχνει την κοινή στάση των γονέων απέναντι στη διάγνωση 

και την από κοινού φροντίδα του Νίκου. Αυτή η κοινή στάση υποδηλώνει ή ένα υγιές 

δέσιμο του ζευγαριού που αναδύθηκε λόγω της κατάστασης ή μια έξυπνη, ρεαλιστική 

απάντηση στο πρόβλημα. Φαίνεται πως η ικανοποίηση από τη συζυγική σχέση και τη 

συμβολή του πατέρα στην από κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών, βοήθησαν στην 

κινητοποίηση για την υποστήριξη του Νίκου. Για να τονίσει η κ. Δέσποινα την 

υποστηρικτική στάση του συζύγου της αναφέρει ότι έχει σταματήσει  τις 

δραστηριότητες που είχε στον ελεύθερο χρόνο του, για να συμβάλλει και αυτός στη 

φροντίδα του γιού τους. Η κ. Δέσποινα αυτόν τον περιορισμό τον θεωρεί ως μια καλή 

απάντηση στις απαιτήσεις της ανατροφής του γιου της 

 

4.4.2 Τα αδέρφια των παιδιών με ΔΑΦ 

 

Η κ. Ρωξάνη αναφέρει τη δεύτερη κόρη της στην αφήγησή της μόνο για να αναδείξει 

την επιθετική στάση της Μαρίας που απετέλεσε την πρώτη ανησυχητική συμπεριφορά 

ώστε να ζητήσει η μητέρα, σε παρελθοντικό χρόνο, για πρώτη φορά τη γνώμη 

παιδονευρολόγου. Η ίδια αναφορά σε παροντικό χρόνο φαίνεται να γίνεται για να 

αιτιολογηθεί η καθυστερημένη διάγνωση και παρέμβαση και να αναδειχτεί η αδυναμία 

των ειδικών να διαγνώσουν και να εκτιμήσουν το πρόβλημα και να εισηγηθούν 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Επίσης, συγκρίνει τα δύο της παιδιά και εκφράζει τα 
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συναισθήματά της παραδέχοντας ότι θα ήθελε η Μαρία να έχει φυσιολογική ανάπτυξη 

και να αναπτύξει δεξιότητες όπως η μικρή της κόρη. Εξαιτίας των παρεπόμενων 

ερωτήσεων αναφέρεται εν συντομία στη σχέση των δύο αδερφών και αναφέρει οτι η 

δεύτερή της κόρη παραπονιέται γιατί νιώθει παραμελημένη. Παραμελημένη νιώθει και 

η κόρη της κ. Δέσποινας, Αναστασία.  

 

Η εστίαση των μητέρων στη φροντίδα των παιδιών του με ΔΑΦ δεν τους επιτρέπει να 

αναγνωρίσουν τις ανάγκες των άλλων παιδιών τους. Σε μεγάλο μέρος της αφήγησής 

της η κ. Δέσποινα εστιάζει στην κόρη της Αναστασία σε μια προσπάθεια της να 

δικαιολογήσει τη στάση της απέναντι της. Η Αναστασία αντιδρούσε άσχημα απέναντι 

στα συμπτώματα του Νίκου τα όποια ήταν ενοχλητικά γι’ αυτήν. Η μη κατανόησή της 

διαταραχής, η δυναμική των συμπτωμάτων, καθώς και η μονοπώληση του 

ενδιαφέροντος των γονέων από τον Νίκο επηρέασαν τη συμπεριφορά της  και στο 

σχολικό πλαίσιο, όπου ανέπτυξε επιθετική συμπεριφορά προς τους συμμαθητές της. Οι 

γονείς και το σχολείο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν άλλη μια πρόκληση της ΔΑΦ, που 

αφορά την υποστήριξη της αδερφής του Νίκου. Η κ. Δέσποινα δικαιολογεί τη 

συμπεριφορά της Αναστασίας αλλά και τη δική της, και παραδέχεται ότι δεν της 

αφιέρωναν χρόνο καθώς ήταν αυτόνομη σε αντίθεση με τον Νίκο. Οι ανάγκες της 

παρουσιάζονται ως μικρότερης σημασίας από τις ανάγκες του Νίκου και η ίδια 

αντιμετωπίζεται από τη μητέρα της ως ενήλικας. Η κ. Δέσποινα θεωρούσε τη 

συμπεριφορά της Αναστασίας προγνωστικό παράγοντα μιας δύσκολης εφηβείας. 

Πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς οι γονείς της έπαιξαν διαμεσολαβητικό ρόλο 

ανάμεσα στα αδέρφια προκειμένου η Αναστασία να κατανοήσει τη συμπεριφορά του 

αδερφού της. Παρόλα αυτά δείχνει να μην κατανοεί τη συμπεριφορά των γονιών της 

και αποζητά την προσοχή τους.  

 

Η κ. Δέσποινα συνεχίζει την αφήγησή της ερχόμενη στο παρόν και προβάλλει με 

αμεσότητα την ανάγκη της Αναστασίας για φροντίδα, αναδεικνύοντας τη «ρηκτική» 

δυναμική της διαταραχής στα συναισθήματα της κόρης της αλλά και στην ποιότητα της 

σχέσης μητέρας-κόρης. Γενικεύει προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη στάση της, την 

οποία και αναγνωρίζει. Πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει το αίσθημα της αμφιθυμίας της 

κ. Δέσποινας σχετικά με την ανάγκη της Αναστασίας για προσοχή και φροντίδα και τη 

μονοπώληση του ενδιαφέροντος και του χρόνου της από τον Νίκο. Η αφηγήτρια από 
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τη μια αναφέρει τις επιπτώσεις των συμπτωμάτων της διαταραχής στην Αναστασία και 

από την άλλη τονίζει την καλή σχέση που έχουν πλέον τα αδέρφια, γεγονός που 

καταπραΰνει την ψυχική της σύγκρουση και την ανησυχία της για την επικοινωνία 

ανάμεσα στα αδέρφια. Η Αναστασία όταν επιστρέφει από την πόλη που σπουδάζει, 

αναγνωρίζοντας τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που έχουν οι γονείς της, 

αναλαμβάνει η ίδια τη φροντίδα του Νίκου.  

 

Φαίνεται ότι λειτουργεί διορθωτικά και δίνει χώρο στους γονείς της καθώς 

αναλαμβάνει η ίδια τη φροντίδα του Νίκου για να έχουν οι γονείς της ελεύθερο χρόνο. 

Δείχνει να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των γονιών της, παρόλο που οι ίδιοι αγνοούσαν 

τις δικές της. Σύμφωνα με τη θεωρία του Weinberger (1996), τα αδέλφια παιδιών με 

ΔΑΦ έχουν την τάση να αισθάνονται τα υψηλή ευθύνη και υποχρέωση να συμβάλλουν 

και να βοηθήσουν την οικογένεια στο σύνολό της για να αντισταθμίσουν τις 

προκλήσεις που έχει ένα παιδί με ΔΑΦ (Dumke, 2015). 

 

Η μητέρα αναγνωρίζοντας την αδυναμία του γιού της να συνάψει φιλίες προσδίδει στην 

κόρη της πέρα από το ρόλο της αδερφής - φροντίστριας και τον ρόλο αδερφής-φίλης, 

σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης της επιθυμίας της για τη δημιουργία σχέσεων του 

Νίκου με άλλους και της αδυναμίας του για αποδεκτή κοινωνικά συνδιαλλαγή. Η κ. 

Μάρθα δεν εστιάζει στην αφήγησή της στην αδερφική σχέση αλλά παρουσιάζει τα δυο 

αδέρφια ξεχωριστά. Οι κοινές αναφορές και στους δυο γίνονται με στόχο να 

αναδειχθούν οι δυσκολίες ανατροφής δυο παιδιών με ΔΑΦ. Περιγράφει τις 

καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθώς και την υποκειμενική αίσθηση 

αδυναμία της να διαχειριστεί και τους δυο μέσα στο σπίτι και να ανταπεξέλθει 

ταυτόχρονα στις απαιτήσεις του νοικοκυριού. 

 

 

 

 

 

4.5 Η αντίδραση στη ρήξη της διαταραχής  
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανατροφής του παιδιού με ΔΑΦ οι γονείς αναπτύσσουν 

στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων. Οκτώ είναι οι πιο χαρακτηριστικές 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν : α) την άρνηση β) την αποφυγή  γ) την επικέντρωση 

στο παρόν, δ) την εξάντληση των παροχών ε) την αναζήτηση οφέλους από τη 

διαταραχή ζ) την εστίαση στα θετικά η) την ανάπτυξη μιας ισχυρής αίσθησης αυτο-

αποτελεσματικότητας θ) την αίσθηση ασφάλειας από τη σχέση γονέα – επαγγελματία. 

Η αντίδραση στη ρήξη της διαταραχής σηματοδοτήθηκε για τις αφηγήτριες με όρους 

ενεργοποίησης τόσο προσωπικών όσο και κοινωνικών διαθέσιμων πόρων στην 

κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού της νέας κατάστασης. 

 

α) Άρνηση  

 

Η κ. Ρωξάνη και η κ. Μάρθα χρησιμοποίησαν την άρνησης ως στρατηγική 

αντιμετώπισης των πρώιμων ανησυχιών. Αρνούνταν να παραδεχθούν ότι κάτι σοβαρό 

μπορεί να συμβαίνει στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να τις αποδίδουν σε παράγοντες 

που θα μπορούσαν εύκολα να ελεγχθούν και να ξεπεραστούν όπως στην έλλειψη 

προσπάθειας του παιδιού ή στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του. Αυτός ο 

μηχανισμός έδωσε χρόνο στην κ. Μάρθα μέχρι την επιβεβαίωση της τελικής διάγνωσης 

όπου και κλήθηκε να προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη. Σε αντίθεση με την κ. Μάρθα, 

η άρνηση της κ. Ρωξάνης ήταν ενεργή για χρόνια καθώς ήταν μεγάλο το χρονικό 

διάστημα μεταξύ των αρχικών ανησυχιών και της τελικής διάγνωσης. Ωστόσο, ακόμα 

και όταν έλαβε η κ. Ρωξάνη την επίσημη διάγνωση του Άσπεργκερ δυσκολεύτηκε να 

την αποδεχθεί και την παρέβλεψε προσπαθώντας ν’ αποφύγει τα επίπονα 

συναισθήματα  που τη συνόδευαν, με αποτέλεσμα να μην αναλάβει μια έγκαιρη και 

αποτελεσματική δράση. Παρόλο που ήταν αυξημένη η εμπλοκή της στις απαιτήσεις 

της καθημερινότητας της  Μαρίας, η επικοινωνία με το περιβάλλον της παρουσιάζεται 

περιορισμένη. Ενεργοποιήθηκε προς την κατεύθυνση αναζήτησης πόρων και 

ευρύτερης κοινωνικής συνδιαλλαγής όταν η κόρη της μετέβει στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

 

 

β) Αποφυγή   
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Το ζήτημα της διαφύλαξης της ταυτότητας της κ. Ρωξάνης και της κόρης της από το 

στίγμα συνδέθηκε με όρους αποφυγής εμπλοκής σε καταστάσεις οι οποίες είχε την 

αίσθηση ότι θα το αναδείκνυαν. Η αποφυγή των κοινωνικών συναναστροφών 

σημασιοδοτήθηκε από τη συγκεκριμένη αφηγήτρια ως  πρακτική προστασίας της 

ταυτότητάς της ίδιας και της κόρης της.  Επίσης, η κ. Δέσποινα σε  μια προσπάθεια να  

παρέχει στον γιό της ένα περιβάλλον επιφανειακά πιο ασφαλές, αποφεύγει να 

προσπαθήσει να τον εντάξει στο γενικό σχολείο παρότι αναγνωρίζει ότι επιλογή του 

ειδικού σχολείου αποτελεί εμπόδιο στην κοινωνικοποίηση του παιδιού της.  

 

γ) Εστίαση στο εδώ και τώρα 

 

Η επικέντρωση στο παρόν είναι χαρακτηριστικό της αφήγησης της κ. Δέσποινας και 

αναδύεται με τέσσερις τρόπους. Με την αίσθηση απουσίας άλλης επιλογής και την 

αναγκαιότητα να μην ακινητοποιηθούν από τη θλίψη της διάγνωσης αλλά να 

υιοθετήσουν  ενεργητική στάση. Με την άμεση κινητοποίηση για αναζήτηση και χρήση 

των προσφερόμενων παροχών από τη στιγμή λήψης της διάγνωσης. Με την εστίαση 

σε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους και με την μη απορρόφηση  από σχέδια για το 

μέλλον από ρεαλισμό για ανταπόκριση στο εδώ και τώρα.  

 

δ) Εξάντληση των παροχών 

 

Σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των συμπτωμάτων της διαταραχής, ανιδιοτελούς 

προσφοράς προς τα παιδιά τους καθώς και ενίσχυσης του γονεϊκού τους ρόλου η κ. 

Δέσποινα και η κ. Μάρθα αναζήτησαν και χρησιμοποίησαν εξαρχής τους 

προσφερόμενους πόρους για την υποστήριξη των παιδιών τους.  

 

ε) Αναζήτηση οφέλους από τη διαταραχή  

 

Η αντίδραση στη ρήξη της διαταραχής σηματοδοτήθηκε για την κ. Μάρθα και την κ. 

Ρωξάνη με όρους αναζήτησης οφέλους από τη διαταραχή. Οι αφηγήτριες υιοθέτησαν 

και ενίσχυσαν τη συλλογική τους ταυτότητα λαμβάνοντας ενεργά μέρος σε ομάδες 

γονέων. Η κ. Μάρθα συμμετείχε αρχικά σε διαδικτυακές ομάδες μητέρων παιδιών με 

ΔΑΦ. Τονίζει τη συμβολή της συμμετοχής αυτής τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε 
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συναισθηματικό. Αυτή η θετική εμπειρία της διαδικτυακής συνδιαλλαγής την 

ενδυναμώνει και την ωθεί να αξιοποιήσει τις εμπειρίες των άλλων μητέρων και των 

υφιστάμενων υποστηρικτικών δικτύων και λαμβάνει μέρος λοιπόν σε φυσικές ομάδες 

γονέων με ΔΑΦ. Η κ. Ρωξάνη με την μετάβαση της Μαρίας στο γυμνάσιο 

κινητοποιήθηκε προς την κατεύθυνση αναζήτησης πόρων για την υποστήριξη της ίδιας 

και της κόρης της. Ξεκίνησε να συμμετέχει ενεργά σε ομάδα με γονείς παιδιών με 

αναπηρία και σημασιοδότησε την ομάδα γονέων ως τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της 

διαδρομής της. Επίσης, η αναζήτηση οφέλους από την διαταραχή αποτυπώθηκε στην 

αφήγηση της κ. Μάρθας και με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τα παιδιά της  

σε προσαρμοσμένες δραστηριότητες αλλά και με την ενεργό αναζήτηση απολεσθέντων 

λόγω της διαταραχής  ασχολιών της, όπως η συγγραφή.   

 

ζ) Εστίαση στα θετικά  

 

Μέσα από τις  αφηγήσεις των μητέρων αναδύονται τα θετικά στοιχεία που άντλησαν 

από το βίωμά τους. Η κ. Δέσποινα σε μια προσπάθεια αναζήτησης οφέλους από τη 

διαταραχή εστιάζει στο δέσιμό της με τον σύζυγό της και στην ιδιότητά της δική της 

και του συζύγου της (εκπαιδευτικοί). Θεωρεί ότι η διαταραχή τους ένωσε περισσότερο 

και ότι η ιδιότητά τους συνέβαλε θετικά στην υποστήριξη του γιού τους.  Η κ. Ρωξάνη 

και η κ. Μάρθα εστιάζουν στη θετική συμβολή του υποστηρικτικού δικτύου (ομάδες 

γονέων). Επιπροσθέτως, η κ. Μάρθα εστιάζει θετικά στον τόπο διαμονής της. Νιώθει 

τυχερή που κατοικεί στην Αθήνα και έχει την ευκαιρία επιλογών υποστήριξης για την 

ίδια και για τα παιδιά της. Επιπλέον, θετικό στοιχείο που αναδύθηκε από την αφήγησή 

της είναι η συγγραφή. Δίνει τρεις θετικές διαστάσεις σ΄ αυτήν την ενασχόλησή της. 

Την παρουσιάζει ως  εργαλείο δημιουργικής απασχόλησης και επικοινωνίας με τα 

παιδιά της (δημιουργία εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παραμυθιών), ως μέσω 

στήριξης των γονέων παιδιών με ΔΑΦ (έκδοση μυθιστορήματος για τους γονείς 

παιδιών με ΔΑΦ) αλλά και ως ενασχόληση που λειτουργεί επουλωτικά στις 

τραυματικές της εμπειρίες. 

 

 

η) Η ανάπτυξη μιας ισχυρής αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας  
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Η κ. Δέσποινα έχοντας την ανάγκη ελέγχου της διαταραχής  σημασιοδότησε  την 

εικόνας της επαρκούς μητέρας (ενεργή- μητέρα, μητέρα- συν- θεραπεύτρια). Η 

ιδιότητά της ενίσχυσε την πίστη στις ικανότητες της και την βοήθησε να αναπτύξει μια 

ισχυρή αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας. 

 

θ) Η αίσθηση ασφάλειας από τη σχέση γονέα – επαγγελματία 

 

Η φιλική και υποστηρικτική στάση της παιδοψυχίατρου τη χρονική στιγμή της 

ανακοίνωσης της διάγνωσης, ώθησε την κ. Δέσποινα εξαρχής στην ενεργό αναζήτηση 

υποστήριξης για το παιδί της. Η ικανοποίησή της από τη διαγνωστική εμπειρία και η 

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης την βοήθησαν να αναπτύξει μια αίσθηση ασφάλειας 

και μια διαρκή συνεργασία με την γιατρό. Η ποιότητα της σχέσης γονέα-επαγγελματία 

συνέβαλλε θετικά στην ανατροφή του γιού της. Έχει τονιστεί πολλές φορές στην 

βιβλιογραφία η θεμελιώδης σημασία μιας θετικής σχέσης ανάμεσα σε γονέα και 

επαγγελματία (Ho et al., 2014). 

4.6 Οι προσδοκίες για το μέλλον 

 

Η κ. Ρωξάνη τοποθετεί τη φιλία ως υψηλή προτεραιότητα στη ζωή της Μαρίας 

αναφέρει την προσδοκία της που αφορά την κοινωνικοποίησή της Μαρία ελπίζοντας 

να βρει ένα στήριγμα όταν η ίδια δεν θα μπορεί να είναι μαζί της. Οι προσδοκίες της 

κυρίας Μάρθας για τα παιδιά και το μέλλον τους είναι να είναι υγιή, ευτυχισμένα, να 

αυτονομηθούν και να έχουν φίλους. Τέλος, η κ. Δέσποινα προσδοκά ο Νίκος να 

επιτύχει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, μέσα από την υποστήριξη του σχολείου και 

των γονιών του. Εστιάζει στο παρόν και δεν απορροφάται από σχέδια για το μέλλον. 

Αποφεύγει να το σκέφτεται ή από ρεαλισμό για ανταπόκριση στο εδώ και τώρα ή/και 

από έναν ασυνείδητο φόβο. 
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4.7 Συζήτηση 
 

4.7.1 Σχολιασμός των συμπερασμάτων της αφηγηματικής ανάλυσης 

 

Η συζήτηση για τη ΔΑΦ κυριαρχείται εδώ και χρόνια από τις έννοιες της διαταραχής 

και του ελλείματος (Woods, 2017). Από τον Leo Kanner (1943) και τον Hans Asperger 

(1944) έως τη Loma Wing (1979) και την τριάδα ελλειμμάτων του αυτισμού που 

αποτυπώνεται έως και σήμερα στα επίσημα ταξινομητικά συστήματα (DSM, ICD). Η 

ταξινόμηση των συμπτωμάτων οδηγεί σε μια διαγνωστική εκτίμηση με έμφαση την 

παθολογία και τη θεραπευτική αποκατάσταση των ατόμων με διάγνωση ΔΑΦ. Τα 

άτομα που έχουν λάβει μια τέτοια διάγνωση αντιμετωπίζονται ως «περιπτώσεις» και 

αθροίσματα «συμπτωμάτων», παρά ως ολοκληρωμένες υπάρξεις (Καλλινικάκη, 2014). 

Σύμφωνα με τους Molloy & Vasil (2002), η προσέγγιση της ΔΑΦ με βάση το ιατρικό 

μοντέλο είναι σε μεγάλο βαθμό αντιπαραγωγική. Η κριτική αυτή βασίζεται στο ότι 

όταν δίδεται στα παιδιά η διάγνωση ΔΑΦ τότε τείνουν να καθορίζονται από αυτήν, με 

αποτέλεσμα να χάνουν την ατομικότητά τους και να περιορίζονται οι προσδοκίες των 

άλλων ανθρώπων από αυτά. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία τείνει να παθολογικοποιεί και 

τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ, καθώς το μεγαλύτερο σώμα της επικεντρώνεται στα 

παθολογικά χαρακτηριστικά τους και κατακλύζεται από τις συναισθηματικές τους 

δυσκολίες παραγκωνίζοντας τις δυνάμεις που διαθέτουν. Επιπλέον, η σχολική φοίτησή 

τους συνοδεύεται συχνά από τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπο το πρίσμα του 

ιατρικού μοντέλου αποδίδονται στα ίδια τα παιδιά με ΔΑΦ αλλά και στις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι γονείς τους. Επίσης, η κοινωνία γενικότερα τείνει να 

περιθωριοποιεί οποιαδήποτε έκφανση της ανθρώπινης εμπειρίας αποκλίνει από τις 

κυρίαρχες κανονικότητες (Καλλινικάκη, 2014). 

 

Μέσα από την παρούσα έρευνα αποκαλύφθηκε ο τρόπος βίωσης της διάγνωσης ΔΑΦ 

και των προκλήσεών της από τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκε στη βιογραφία των 

τριών μητέρων. Η χρήση της βιογραφικής προσέγγισης επέτρεψε την επικέντρωση της 

ερευνητικής οπτικής στην υποκειμενική εμπειρία των μητέρων, στο προσωπικό τους 

βίωμα και στον λόγο τους ως δρώντα υποκείμενα της καθημερινότητάς τους και έδωσε 

τη δυνατότητα της κατανόησης εις βάθος των βιωμένων πραγματικοτήτων τους 

(Τσιώλης, 2002). Βασική αρχή της βιογραφικής μεθόδου είναι ότι η αυθόρμητη 

αφήγηση αναπαράγει τη βιωμένη εμπειρία φιλτραρισμένη, μέσω της μεταγενέστερης 
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γνώσης, από την παροντική σκοπιά. Οι τρείς μητέρες αφηγήθηκαν απροσχεδίαστα μια 

περίοδο της ζωής τους που αφορούσε το «διαγνωστικό ταξίδι» το οποίο περιλάμβανε 

τα στάδια της προ-διάγνωσης, της διάγνωσης και της μετα- διάγνωσης της ΔΑΦ, 

ανακαλώντας στη μνήμη τους προσωπικές εμπειρίες, βιώματα και γεγονότα στα οποία 

είχαν οι ίδιες προσωπική ανάμειξη. Μέσω αυτής της μεθόδου αναδείχθηκε η «φωνή» 

των ίδιων των αφηγητριών, η δική τους ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας, οι 

αναπαραστάσεις και οι προσωπικές και συλλογικές τους εμπειρίες. Απαντήθηκαν 

ερωτήματα που αφορούν το «πως;» της βιωμένης εμπειρίας των μητέρων ως 

διαδικασία νοηματοδότησης αυτής, το «τι;» ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής 

καθώς και το «υπο- ποιες» συνθήκες.  

 

Τα  ευρήματα της ανάλυσης των αφηγήσεων συμφωνούν σε αρκετά σημεία με 

προηγούμενες έρευνες, ωστόσο θέτουν νέα ζητήματα προς συζήτηση, διερεύνηση και 

προβληματισμό.  Στο στάδιο της προ- διάγνωσης το οποίο αρχίζει τη στιγμή που ο 

γονέας παρατηρεί το πρώτο σημάδι μιας «απροσδόκητης συμπεριφοράς» του παιδιού 

του και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μέχρι να λάβει την παραπομπή για 

αξιολόγηση (Palmer, Ketteridge, Parr, Baird, & Le Couteur, 2011), κεντρικό ρόλο είχαν 

οι γονικές ανησυχίες. Αν και σύμφωνα με τους Ben-Sasson & Yom-Tov (2016), η 

αύξηση του ποσοστού των διαγνωσμένων παιδιών με ΔΑΦ μαζί με την αυξανόμενη 

συνειδητοποίηση της διαταραχής από το ευρύ κοινό οδηγεί περισσότερους γονείς να 

υποπτεύονται την ύπαρξη της ΔΑΦ στο παιδί τους, στην περίπτωση των 

συμμετεχουσών στην έρευνα αφηγητριών μόνο μια υποπτεύθηκε την ύπαρξη ΔΑΦ. Η 

υποψία αυτή φάνηκε να σχετίζεται με την επαγγελματική της ιδιότητα. Όσον αφορά 

τις γονικές ανησυχίες στο σύνολό τους αφορούσαν τόσο συγκεκριμένες ανησυχίες για 

ΔΑΦ (σχετικές με τα βασικά συμπτώματα ΔΑΦ) όσο και μη συγκεκριμένες ανησυχίες 

για ΔΑΦ (ιδιοσυγκρασία, ιατρικά προβλήματα, καθυστέρηση σύμφωνα με τα 

αναπτυξιακά ορόσημα (Ben-Sasson & Yom-Tov, 2016). Και οι δύο τύποι ανησυχιών  

σχετίστηκαν με τη μεταγενέστερη διάγνωση της ΔΑΦ. Οι Ben-Sasson & Yom-Tov 

(2016), αναφέρουν ότι σε περισσότερους από το 18% των περιπτώσεων οι γονικές 

ανησυχίες αποτελούν προγνωστικό παράγοντα της διάγνωσης. Μελέτες από διάφορες 

χώρες συμφωνούν στο ότι όλη η διαδικασία από τη στιγμή που οι γονείς υποψιάζονται 

τα πρώτα αναπτυξιακά προβλήματα μέχρι τη λήψη της διάγνωσης ΔΑΦ μπορεί να 

διαρκέσει χρόνια (Chamak, Bonniau, Oudaya, & Ehrenberg, 2011, Crane, Chester, 
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Goddard, Henry, & Hill, 2016, Goin- Kochel, Mackintosh, & Myers, 2006, Wilkinson, 

2012). Η διάγνωση παρά τις πρώιμες γονικές ανησυχίες καθυστέρησε σε μια μόνο από 

τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν. Η καθυστέρηση φάνηκε να σχετίζεται με την 

υποκειμενική σημασιοδότηση των συμπτωμάτων προς την κατεύθυνση της  αποδόσης 

αυτών σε παράγοντες που θα μπορούσαν εύκολα να ελεγχθούν και να ξεπεραστούν. 

Επιπροσθέτως, από τις αφηγήσεις αναδείχθηκε ο ρόλος των σημαντικών άλλων 

(εκπαιδευτικοί, σύζυγοι, φίλοι) στη νοηματοδότηση αυτή και στην έγκαιρη διάγνωση 

και κατ’ επέκταση παρέμβαση.  

 

Το στάδιο της διάγνωσης αποτέλεσε ένα από τα κομβικά σημεία των αφηγήσεων των 

μητέρων και ίσως το πιο σημαντικό ορόσημο στη βιογραφική πορεία τους. Αυτό το 

στάδιο καλύπτει την περίοδο από το πρώτο ραντεβού των γονέων για την αξιολόγηση 

και διαρκεί μέχρι την ερμηνευτική συνεδρία, όπου η διάγνωση είναι δεδομένη και 

έχουν γίνει παραπομπές σε υπηρεσίες (Ho et al., 2014). Η στιγμή της λήψης της 

διάγνωσης ΔΑΦ και για τις τρείς αφηγήτριες παρουσιάζεται ιδιαίτερα φορτισμένη 

συναισθηματικά και χαρακτηρίζεται τόσο ως ανακουφιστική όσο και ως τρομερά 

οδυνηρή (δυσπιστία, άγχος, θυμό, μοναξιά, θλίψη), επιβεβαιώνοντας τους Avdi, 

Griffin, & Brough (2000). Οι αφηγήσεις συμφωνούν με τα ευρήματα των ερευνών για 

τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της διάγνωσης (Cridland, Jones, Magee, & Caputi, 

2014, Fernańdez-Alcántara et al., 2016, Nissenbaum, Tollefson, & Reese, 2002). Η 

αφηγήτρια που ένιωσε ανακούφιση κατά την ερμηνευτική συνεδρία προσαρμόστηκε 

ευκολότερα στη νέα οικογενειακή ζωή και κινητοποιήθηκε άμεσα προς την αναζήτηση 

και τη λήψη βοήθειας. Οι υπόλοιπες αφηγήτριες που υπογράμμισαν τα οδυνηρά τους 

συναισθήματα ανέδειξαν τη δυσαρέσκεια τους από τη διαγνωστική διαδικασία καθώς 

και την ψυχική τους καταπόνηση  που συνόδευσε τη διάγνωση (Gatzoyia et al., 2014, 

Giovagnoli et al., 2015, Karp & Kuo, 2015). Η δυσαρέσκεια των μητέρων συνδέθηκε 

με την ασαφή, αβέβαιη και μη βοηθητική διαγνωστική διαδικασία, με τον τρόπο της 

ανακοίνωσης της διάγνωσης και με τη στάση του επαγγελματία. Από την άλλη πλευρά 

η ικανοποίηση της μια αφηγήτριας συνδέθηκε με την κατανοητή και σαφή διάγνωση, 

με τη φιλική και υποστηρικτική στάση του επαγγελματία και με το υποστηρικτικό 

πλαίσιο. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη βιβλιογραφία η οποία στους 

προβλεπτικούς παράγοντες ικανοποίησης εμπεριέχει τις παρεχόμενες πληροφορίες, τη 

σαφή και κατανοητή διάγνωση και  τον τρόπο της διαγνωστικής διαδικασίας (Crane et 
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al., 2016) και περιλαμβάνει στους προβλεπτικούς παράγοντες δυσαρέσκειας την 

ανεπαρκή παροχή πληροφοριών και υποστήριξης, τις κακές διαπροσωπικές δεξιότητες 

των επαγγελματιών, την αβέβαιη μετα-διαγνωστική υποστήριξη και την έλλειψη 

υποστηρικτικού πλαισίου (Chiu et al., 2014, Ho et al., 2014). Η δυσαρέσκεια της μιας 

αφηγήτριας από τη διαγνωστική διαδικασία συνέβαλε στην καθυστερημένη 

παρέμβαση και στη δυσκολία προσαρμογής στη νέα κατάσταση, ενώ η ικανοποίηση 

της άλλης στην έγκαιρη κινητοποίηση της για υποστήριξη. Σύμφωνα με τους Crane et 

al., (2016), η διάγνωση αποτελεί ένα στάδιο «κλειδί» για την καλύτερη προσαρμογή 

των γονέων αλλά και για την έγκαιρη υποστήριξη για τον εαυτό τους και το παιδί τους. 

 

Το στάδιο της μετα- διάγνωσης στο οποίο εισέρχονται οι γονείς και συνεχίζεται για το 

υπόλοιπο της ζωής του παιδιού με ΔΑΦ (Ho et al., 2014), νοηματοδοτήθηκε επίσης 

διαφορετικά από τις αφηγήτριες. Η σημασιοδότηση της προ-διανωστικής 

πραγματικότητας των αφηγητριών σε σχέση με τη μετα- διαγνωστική κατάστασή τους, 

αποτυπώνει την εμπειρία τους με όρους βιογραφικής ρήξης της ζωής τους. Η 

σημασιοδότηση αυτή επιβεβαιώνει τον Bury (2001), o οποίος συνδέει τη μια  διάσταση 

της ρηκτικής εμπειρία της εισαγωγής μιας δια βίου διαταραχής με τη διάρρηξη των 

δομών της καθημερινότητας, με τη ρήξη των δεδομένων πριν τη διάγνωση 

συμπεριφορών, με τη ρήξη των αντιλήψεων για τον κόσμο, για τον εαυτό και για την 

ταυτότητα. Η δυναμική της εισαγωγής της διαταραχής στη βιογραφία των μητέρων και 

η δυναμική των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαταραχής φαίνεται να επηρέασε τη 

ζωή τους συναισθηματικά και κοινωνικά.  Η εικόνα του εαυτού  και η αντίληψη του 

γονεϊκού τους ρόλου σηματοδοτήθηκε με όρους απώλειας του εαυτού και ενός 

υπαρξιακού κενού αλλά και με τη διάσταση της επαρκούς μητέρας, της ενεργούς 

μητέρας, της «συν- θεραπεύτριας μητέρας, της «ειδήμονος μητέρας και της μητέρας 

συνηγόρου. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν έρευνες προς σύγκριση οι οποίες να μελετούν τη 

δόμηση και αναδόμηση της εικόνας τους εαυτού και της ταυτότητας των μητέρων 

παιδιών με ΔΑΦ. Επίσης, δεν βρέθηκαν έρευνες οι οποίες να εστιάζουν στη 

νοηματοδότηση της ΔΑΦ και του παιδιού με ΔΑΦ από τις ίδιες τις μητέρες (αντίληψη 

για τη ΔΑΦ, αντίληψη για το παιδί με ΔΑΦ).  

 

Στην παρούσα μελέτη η συγκρότηση του νοήματος για τη νέα κατάσταση αφορά τόσο 

τη διαπραγμάτευση των μητέρων με τον εαυτό τους όσο αυτή με το περιβάλλον και τις 
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αντίστοιχες αποδόσεις για τη διαταραχή. Η ΔΑΦ νοηματοδοτήθηκε από τις μητέρες ως 

αλλαγή της ζωής, ως απειλητική για τη ζωή του παιδιού διαταραχή, ως τραυματικό 

γεγονός, ως ντροπή, ως απώλεια, ως εμπόδιο, ως πηγή φόβου αλλά και ως μονόδρομος, 

ως συλλογική υπόθεση και ως πηγή έμπνευσης. Επίσης, η σχέση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στις μητέρες και στα παιδιά τους σχετίζεται τόσο με την εικόνα που έχουν γι’ 

αυτά όσο και με την εικόνα του γονεϊκού τους ρόλου. Οι περιγραφές των μητέρων για 

τα παιδιά τους έχουν να κάνουν τόσο με το παιδί που υπερβαίνει τη διαταραχή όσο και 

με το παιδί που χαρακτηρίζεται από αυτήν (το αδύναμο παιδί, το εξαρτώμενο παιδί, το 

δύσκολο παιδί, το πληγωμένο παιδί, το διαφορετικό παιδί, το μοναδικό παιδί, το παιδί 

ως δώρο). Και οι τρεις αφηγήσεις παρουσιάζουν τη ΔΑΦ ως αλλαγή ζωής και 

επιβεβαιώνουν τους Smith et al., (2012) σύμφωνα με τους οποίους το μεγάλωμα ενός 

παιδιού με ΔΑΦ αποτελεί μείζον γεγονός αλλαγής της ζωής των γονέων όχι μόνο γιατί 

είναι μια εμπειρία απροσδόκητη και αινιγματική που μεταβάλλει τη θέση και τους 

ρόλους των γονέων, αλλά και γιατί προκαλεί μια νέα, περίπλοκη καθημερινότητα 

υψηλών δεσμεύσεων και διαρκών απαιτήσεων και προκλήσεων.  

 

Η δυναμική της εισαγωγής της διαταραχής στις βιογραφίες των αφηγητριών και η 

δυναμική των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαταραχής φαίνεται να επηρέασε την 

ποιότητα της ζωή τους και την οικογενειακή ποιότητα ζωής. Κάθε μέλος της 

οικογένειας συνδέεται με το άλλο και με το περιβάλλον του με αποτέλεσμα ότι 

επηρεάζει ένα μέλος επηρεάζει και ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα. Από τις 

αφηγήσεις σκιαγραφήθηκε η ΔΑΦ ως πρόκληση για κάθε μέλος της οικογένειας 

(Samuel, Rillotta & Brown, 2012). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαίωσαν τους 

ερευνητές οι οποίοι επισημαίνουν ότι η σοβαρότητα των συμπτωμάτων συμβάλει στην 

οικογενειακή ποιότητα ζωής μέσω του ατόμου με ΔΑΦ (Settle, 2016). Η βαρύτητα των 

συμπτωμάτων στην κοινωνική επαφή, στην επικοινωνία και στις στερεοτυπικές, 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές φάνηκαν να επηρεάζουν τις πτυχές της 

οικογενειακής ποιότητας ζωής (Settle, 2016). Τα βασικά σημεία που αναδύθηκαν και 

συμφωνούν με τις μελέτες που εστιάζουν στην ατομική και οικογενειακή ποιότητα 

ζωής και αφορούν συγκεντρωτικά την ψυχική καταπόνηση των μητέρων, την εργασία, 

τη συζυγική σχέση, η οικονομική επιβάρυνση, τον περιορισμό του ελεύθερου χρόνου 

των μελών της οικογένειας, την απομόνωση, τον περιορισμό των επιθυμιών των μελών 

της οικογένειας, τα αισθήματα παραμέλησης των αδερφών, τα αισθήματα αυξημένης 
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ευθύνης και φροντίδας των αδερφών και τη σχέση γονέα και τυπικής ανάπτυξης 

αδερφού/ής (Dumke, 2015, Settle, 2016, Foster, 2015). Ωστόσο από τις αφηγήσεις 

αναδύθηκε ο ρόλος του υποστηρικτικού πλαισίου, των σημαντικών άλλων 

(εκπαιδευτικοί, συγγενείς) και της ευρύτερης κοινότητας στην οικογενειακή ποιότητα 

ζωής. Επίσης, αναδύθηκε  η αντίληψη των αφηγητριών για το σχολείο στο στάδιο της 

μετα- διάγνωσης. Το σχολείο αποτυπώθηκε στις αφηγήσεις ως ανασταλτικός 

παράγοντας έγκαιρής διάγνωσης και παρέμβασης, ως ανασταλτικός παράγοντας 

προσαρμογής του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και αναδύθηκε η αδυναμία των 

εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν ορθούς τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών 

των παιδιών. Επιπλέον, αναδύθηκε κομμάτι της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και η 

διάσταση της κοινωνικοποίησης που παρέχεται στο γενικό σχολείο. Μέσα από τις 

αφηγήσεις φάνηκε το σχολείο να αποτελεί ένα επιπλέον αγχογόνο παράγοντα. Οι 

Honey, Hastings, & McConachie (2005) αναφέρουν πως οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ 

παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα άγχους κυρίως όταν το παιδί με ΔΑΦ ξεκινά την 

ένταξή του στη σχολική κοινότητα. Επίσης, και οι τρείς μητέρες φάνηκε να θέτουν σε 

υψηλή προτεραιότητα τις φιλίες των παιδιών τους και την αυτονομία τους.  Ο Settle, 

(2016), διαπίστωσε ότι οι γονείς τοποθετούν σε πολύ υψηλή προτεραιότητα τις φιλίες 

στη ζωή των παιδιών τους και οι Overton και Rausch (2002) σημείωσαν ότι οι μητέρες 

των παιδιών με ΔΑΦ ήθελαν τα παιδιά τους να έχουν μια αληθινή φιλία, έτσι ώστε να 

ξέρουν πώς να αναγνωρίζουν έναν πραγματικό φίλο από κάποιον άλλον που θα 

προσπαθήσει να τους εκμεταλλευτεί. Τέλος, μέσα από τις δύο  αφηγήσεις αναδύθηκαν 

ανησυχίες που αφορούν τη μελλοντική ευημερία του παιδιού με ΔΑΦ αλλά και το τι 

θα γίνει όταν οι μητέρες δεν θα είναι σε θέση να τα φροντίζουν. Η τρίτη αφηγήτρια  

δείχνει να μην απορροφάται από σχέδια για το μέλλον και να αποφεύγει να το 

σκέφτεται ή από ρεαλισμό για ανταπόκριση στο εδώ και τώρα ή/και από έναν 

ασυνείδητο φόβο. Σύμφωνα με τον Settle (2016), η μελλοντική φροντίδα προσθέτει 

επιπλέον άγχος στους γονείς, κυρίως όταν δεν υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας 

ικανά να αναλάβουν την ανατροφή του παιδιού με ΔΑΦ, όταν οι γονείς δεν θα είναι 

πλέον σε θέση να το κάνουν. 

 

Οι αφηγήτριες κλήθηκαν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα μέσα από την 

κατεύθυνση της συγκρότησης του νοήματος στα νέα δεδομένα της ζωής και μέσα από 

την υιοθέτηση στρατηγικών αντιμετώπισης των προκλήσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
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της ανατροφής του παιδιού με ΔΑΦ οι μητέρες ανέπτυξαν στρατηγικές αντιμετώπισης 

των προκλήσεων. Οκτώ είναι οι πιο χαρακτηριστικές στρατηγικές που χρησιμοποίησαν 

η άρνηση, η αποφυγή, η επικέντρωση στο παρόν, η εξάντληση των παροχών, η  

αναζήτηση οφέλους από τη διαταραχή, η  εστίαση στα θετικά, η ανάπτυξη μιας ισχυρής 

αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας και η αίσθηση ασφάλειας από τη σχέση γονέα – 

επαγγελματία. Οι παραπάνω στρατηγικές συμφωνούν ως προς την εστίασή τους 

(στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα και στο συναίσθημα) με τις στρατηγικές 

που αναλύονται στην βιβλιογραφία γενικά για την αντιμετώπιση των αγχογόνων 

καταστάσεων και προκλήσεων (Chen, Peng, Xu, & O’Brien, 2017). Ωστόσο οι 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι αφηγήτριες δίνουν μια νέα οπτική στην 

στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων συγκεκριμένα της ΔΑΦ.  

 

Σύμφωνα με τις  Ζήση & Μαυροπούλου, (2013), έχουν εντοπιστεί ορισμένοι 

κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. κοινωνική θέση, ύψος εισοδήματος, λήψη επιδομάτων, 

είδος κατοικίας και περιοχή) όπως και ενδοπροσωπικοί (πχ. αίσθηση προσωπικής 

επάρκειας, θετική οπτική) που διαφοροποιούν την εμπειρία της ανατροφής και τα 

επακόλουθα της. Από την ανάλυση των αφηγήσεων η αντίδραση στη ρήξη της 

διαταραχής σηματοδοτήθηκε για τις αφηγήτριες με όρους ενεργοποίησης τόσο 

προσωπικών όσο και κοινωνικών διαθέσιμων πόρων στην κατεύθυνση του 

επαναπροσδιορισμού της νέας κατάστασης. 

 

Αναδύθηκε από τις αφηγηθείσες ιστορίες ότι οι μητέρες επαναπροσδιόρισαν την 

βιογραφία και την ταυτότητά τους μέσα από τα δυνατά τους σημεία. Παρά τις 

δυσκολίες που βίωναν οι αφηγήτριες έδειχναν στοιχεία ανθεκτικότητας που απέρρεαν 

από τα δυνατά τους σημεία. Τα δυνατά τους σημεία εντοπίζονται συγκεντρωτικά στη 

θετική αντίληψη για τον εαυτό τους, στη θετική αντίληψη για τα παιδιά τους  αλλά και 

για τη διαταραχή. Οι θετικές διαστάσεις του εαυτού και της ύπαρξης ενός παιδιού με 

ΔΑΦ πηγάζει από ενδο- προσωπικά δυνατά σημεία όπως τα στοιχεία της 

προσωπικότητας, η ρεαλιστική κατανόηση της ΔΑΦ, τα ταλέντα (συγγραφή), η 

επαγγελματική ιδιότητα (εκπαιδευτικός), η αίσθηση επάρκειας και αυτό-

αποτελεσματικότητας, η αίσθηση ασφάλειας στη σχέση γονέα – επαγγελματία, η 

υπομονή, η προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη δεξιοτήτων (συγγραφή), αλλά και μέσα 

από διαπροσωπικά δυνατά σημεία όπως είναι το δέσιμο των συζύγων, η καλή σχέση 
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επαγγελματιών- γονέα, η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης και η 

ενδυνάμωση μέσω της συγγραφής και της υποστήριξης γονέων παιδιών με ΔΑΦ. Τα 

δυνατά αυτά σημεία των μητέρων μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας μηχανισμός 

αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν από την ανατροφή του παιδιού με 

ΔΑΦ. 

 

4.7.2 Οι προκλήσεις για την κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση 

 

Η βιογραφική/ αφηγηματική συνέντευξη που αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο αυτής 

της ερευνητικής προσπάθειας και επέτρεψε τη διερεύνηση της βιογραφικής πορείας 

των μητέρων παιδιών με ΔΑΦ, βοήθησε επιπροσθέτως να αναδειχθούν σημαντικές 

προκλήσεις για την κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση. Οι προκλήσεις αυτές 

αφορούν αρχικά το ίδιο μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο αποτελεί προνομιακή 

στρατηγική συλλογής και παραγωγής δεδομένων και  μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

διάφορα πεδία της κοινωνικής εργασίας. Η αφηγηματική συνέντευξη μπορεί να 

αξιοποιηθεί με στόχο τη διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας και την εις βάθος 

κατανόηση όλων των παραγόντων που αλληλεπιδρούν στις σχέσεις που μελετά ή 

παρεμβαίνει.  

 

Άλλη πρόκληση αφορά τον μαθητή με ΔΑΦ και το περιβάλλον του (οικογενειακό, 

εκπαιδευτικό, κοινωνικό). Η αλληλεπίδραση ατόμου - περιβάλλοντος βρίσκεται στο 

επίκεντρο της συστημικής θεωρίας και η κοινωνική εργασία δίνει έμφαση στο 

πρόσωπο στο περιβάλλον. Εναρκτήριο σημείο της πρακτικής της κοινωνικής εργασίας 

αποτελεί η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η πλήρης κατανόηση όλων των 

παραγόντων που αλληλεπιδρούν στις σχέσεις και τις συνθήκες που μελετά, ερευνά, ή 

παρεμβαίνει. Ο μαθητής με ΔΑΦ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος διαφόρων άλλων 

κοινωνικών συστημάτων, όπως είναι το σχολείο, η οικογένεια, η γειτονιά, ο ομάδα των 

συνομηλίκων, ως εκ τούτου η σχολική κοινωνική εργασία υιοθετεί την οικοσυστημική 

προσέγγιση. (Καλλινικάκη, 2014). Από μια οικοσυστημική σκοπιά, οι προκλήσεις που 

υπογραμμίστηκαν μέσα στις αφηγήσεις εντοπίζονται μέσα σε μικρο – μέσο και μάκρο 

συστήματα. Στην αλληλεπίδραση του παιδιού με τους εκπαιδευτικούς και τους 

συμμαθητές του, με την οικογένεια και τη γειτονιά, στις σχέσεις μεταξύ των μελών της 

οικογένειας και τις αλληλεπιδράσεις τους, στη γονεϊκή σχέση, στη συζυγική σχέση, 

στην αδερφική σχέση. Στην αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με τους γονείς του, 
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στην αλληλεπίδραση των γονέων με τους ειδικούς και στη στάση της ευρύτερης 

κοινότητας. Μέσα από τις αφηγήσεις φάνηκε ότι οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών - 

γονέων και εκπαιδευτικών - μαθητών επηρέασαν την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση 

και την συναισθηματική κατάσταση γονέων και παιδιών. Στις αφηγήσεις αποτυπώθηκε 

το σχολείο ως ανασταλτικός παράγοντας έγκαιρής διάγνωσης και παρέμβασης, ως 

ανασταλτικός παράγοντας προσαρμογής του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και 

αναδύθηκε η αδυναμία των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν ορθούς τρόπους 

αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών. Επιπλέον, αναδύθηκε κομμάτι της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και η διάσταση της κοινωνικοποίησης που παρέχεται 

στο γενικό σχολείο. 

 

Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης με τα παιδιά με ΔΑΦ επηρέασαν τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης των συζύγων και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των γονέων και των 

τυπικής ανάπτυξης παιδιών τους. Στις δυο αφηγήσεις παρουσιάστηκε διερρηγμένη η 

συζυγική σχέση, η οποία κατέληξε στην μια περίπτωση σε χωρισμό και στην άλλη σε 

διατήρησή της λόγω οικονομικής εξάρτησης. Ωστόσο στην τρίτη αφήγηση 

αναδείχθηκε το δέσιμο του ζευγαριού ως ρεαλιστική απάντηση στις προκλήσεις και 

στις απαιτήσεις της ανατροφής του παιδιού με ΔΑΦ. 

 

Οι σχέσεις των γονέων με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά τους σκιαγραφήθηκε με 

την παραμέληση που νιώθουν τα παιδιά και με την αίσθηση ότι οι ανάγκες τους είναι 

παραγκωνισμένες. Τα συναισθήματα των αδερφών των παιδιών με ΔΑΦ φάνηκε να 

εξωτερικεύονται και στο σχολικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ, ότι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί ενδέχεται να συναντήσουν στο σχολικό πλαίσιο μαθητές – 

αδέρφια παιδιών με ΔΑΦ, τα οποία αποτελούν άλλη μια πρόκληση για την κοινωνική 

εργασία στην εκπαίδευση. Και σ’ αυτήν τη περίπτωση η υιοθέτηση μιας 

οικοσυστημική οπτικής θα συμβάλει στην κατάλληλη επιλογή παρέμβασης για τους 

μαθητές – αδέρφια παιδιών με ΔΑΦ και στην καλύτερη επίτευξη των στόχων. 

 

Η ευρύτερη κοινότητα, που αποτελεί άλλη μια πρόκληση για την κοινωνική εργασία, 

μέσα στις αφηγήσεις παρουσιάζεται στιγματιστική. Η αποφυγή των κοινωνικών 

συναναστροφών σημασιοδοτήθηκε από τη μια αφηγήτρια ως πρακτική προστασίας της 

ταυτότητάς της ίδιας και της κόρης της από τις στιγματιστικές πρακτικές. Επίσης, 
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επιλέχθηκε από άλλη αφηγήτρια το ειδικό σχολείο ως ασφαλές μέρος αποφυγής 

τέτοιων συμπεριφορών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω εύλογα καταλήγουμε στο ότι η συλλογή και 

αξιολόγηση δεδομένων και η μελέτη και κατανόηση του περιβάλλοντος των μαθητών 

θα συμβάλει στην επιλογή της πιο κατάλληλης και πλέον αποτελεσματικής 

παρέμβασης για τα άτομα με διάγνωση ΔΑΦ και τους γονείς τους. Σύμφωνα με τους 

Dababnah και συν., (2011), ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικοί λειτουργοί κατανοούν 

την ίδια τη διαταραχή, τα παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ καθώς και τις συνθήκες που 

χαρακτηρίζουν τα συστήματα μέσα στα οποία εντάσσονται και λειτουργούν 

(κοινότητα, σχολείο, οικογένεια) μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 

συνεργάζονται μαζί τους. 

 

Στη συνέχεια, μια επιπρόσθετη πρόκληση που αναδείχθηκε από τις αφηγήσεις αφορά 

τη διαγνωστική εκτίμηση. Οι δύο αφηγήτριες απογοητεύτηκαν από τη διαγνωστική 

διαδικασία και τη σχέση επαγγελματία και γονέα, σε αντίθεση με την τρίτη αφηγήτρια 

που ικανοποιήθηκε με αποτέλεσμα την ενεργό αναζήτηση υποστήριξης για το παιδί 

της. Η διαγνωστική διαδικασία αποτελεί ένα στάδιο «κλειδί» για την μετέπειτα 

προσαρμογή των γονέων παιδιών με ΔΑΦ στη νέα κατάσταση και για την αποδοχή 

βοήθειας από άλλους. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι διαγνωστικές εμπειρίες και 

οι απόψεις των γονέων επικεντρώνονται στο άγχος τους από τη διαγνωστική 

διαδικασία, στις ασαφής ανακοινώσεις, στην ποιότητα της σχέσης γονέα και 

εμπλεκόμενων επαγγελματιών, στον τρόπο της διαγνωστικής διαδικασίας και στην 

ικανοποίησή τους από την καθοδήγηση για την μετα-διαγνωστική υποστήριξη (Crane 

et al., 2016). Αυτές είναι σημαντικές προκλήσεις για τον κοινωνικό λειτουργό που 

αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας των ΚΕΔΔΥ, των Ιατροπαιδαγωγικών 

κέντρων και της ΕΔΕΑΥ. Αναδεικνύουν ουσιώδης οπτικές για το πώς θα μπορούσε η 

διαγνωστική εκτίμηση να γίνει σ’ ένα περιβάλλον αποδοχής, σεβασμού, 

ενσυναίσθησης και αυθεντικότητας με έμφαση στα δυνατά σημεία του παιδιού και της 

οικογένειας. Αν και στη διαγνωστική εκτίμηση πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι 

επιρροές που διατηρούν και ενισχύουν το κυρίαρχο παράδειγμα «βασισμένου στο 

έλλειμα» τρόπου σκέψης και πρακτικής, ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να 

αξιοποιήσει την προσέγγιση των δυνατών σημείων εμπλουτίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
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το περιεχόμενο των παραδοσιακών μορφών εκτίμησης. Η εκτίμηση με βάση τα δυνατά 

σημεία δεν αγνοεί ούτε παραμελεί την ανάδειξη και την αποτίμηση των δυσκολιών που 

ενδέχεται να εκδηλωθούν. Αντιθέτως, επιδιώκει τη διερεύνηση του μοντέλου της 

διαγνωστικής εκτίμησης των δυσκολιών με τη συμπερίληψη πρόσθετων πληροφοριών 

που θα αφορούν σημεία, στιγμές, δυνατότητες και περιόδους εξαίρεσης (πριν την 

εμφάνιση της δυσκολίας) (Καλλινικάκη, 2014) και θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό 

αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τους μαθητές με ΔΑΦ και το περιβάλλον τους. Η 

επίτευξη της αποστολής της κοινωνική εργασίας στον χώρο της εκπαίδευσης 

συναρτάται με την ανίχνευση των δυνατοτήτων, των ευκαιριών, των προσδοκιών του 

μαθητή με διάγνωση ΔΑΦ καθώς και των γονιών του (Καλλινικάκη, 2014). Η 

εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών στην ανίχνευση και αξιοποίηση των δυνατών 

σημείων του μαθητή με ΔΑΦ και των δυνατών σημείων του περιβάλλοντός του (γονείς, 

σχολείο, κοινότητα) αποτελούν επιπλέον σημαντικές προκλήσεις. 

 

Κλείνοντας, η κεντρική πρόκληση που προέκυψε από την επισκόπηση του 

ερευνώμενου πεδίου και από την ανάλυση αφηγήσεων, είναι να δει η κοινωνική 

εργασία τη ΔΑΦ μέσα από την οπτική του κοινωνικού μοντέλου και των δυνατών 

σημείων περιορίζοντας την επικράτηση του ιατροκεντρικού μοντέλου και της 

παθολογίας τόσο για το παιδί με ΔΑΦ όσο και για τους γονείς του. Οι κοινωνικοί 

λειτουργοί οφείλουν να εστιάζουν στις δυνάμεις που διαθέτουν οι γονείς επιδιώκοντας 

τη μέγιστη δυνατή ενεργοποίησή τους. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ πρέπει να 

προσεγγίζονται ως φορείς δυνάμεων ακόμα και αν αυτές χρειάζεται να αφυπνιστούν. 

Η υιοθέτηση αυτής της οπτικής δεν παραβλέπει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

γονείς αλλά αναγνωρίζει ότι οι παρεμβάσεις τις κοινωνικής εργασίας πρέπει να 

βασίζονται σε θετικούς και εφικτούς στόχους παρά σε ελλείματα (Καλλινικάκη, 2014). 

 

4.7.3 Περιορισμοί της έρευνας – προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Η ανάλυση κάθε αφήγησης αυτής της έρευνας ήταν μοναδική και ποικίλλει ως 

απάντηση στη μοναδικότητα του κάθε βιώματος, στη ξεχωριστή μορφή και στο 

ξεχωριστό περιεχόμενο. Ένας από τους στόχους της μελέτης ήταν η ανάδειξη αυτής 

της μοναδικότητας χωρίς την πρόθεση γενικεύσεων για το σύνολο των βιωμάτων των 

μητέρων παιδιών με ΔΑΦ. Γεγονός που αποτελεί και τον βασικό περιορισμό της 

έρευνας. Ωστόσο δύναται να πυροδοτήσει μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες οι 
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οποίες θα μπορούσαν να εστιάσουν στα βιώματα και των δυο γονέων παιδιών με ΔΑΦ 

και να εντάξουν στις έρευνες τους πατέρες καθώς και τα βιώματα των αδερφών παιδιών 

με ΔΑΦ. Προτείνεται επιπροσθέτως, η περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου των «φωνών» 

των σημαντικών άλλων στη συγκρότηση του νοήματος της ΔΑΦ και συνίσταται η 

ομαδοποίηση του δείγματος σύμφωνα με τις ηλικίες των ατόμων με ΔΑΦ. 
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