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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις αντιλήψεις γονέων παιδιών με νοητική αναπηρία 

αναφορικά με τις θετικές επιπτώσεις των παιδιών. Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι 

αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού για τους ίδιους 

και την οικογένεια, ενώ μελετήθηκαν ακόμη οι αντιλήψεις τους για την οικογενειακή 

ζωή και λειτουργία, τις στρατηγικές και τα δίκτυα υποστήριξης που χρησιμοποιούν, 

οι απόψεις τους για ζητήματα αναπηρίας, όπως επίσης οι σκέψεις των γονέων για το 

μέλλον, οι προσδοκίες και οι ελπίδες τους. Οι προαναφερθέντες στόχοι θα 

επιτευχθούν μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και κατόπιν 

της έρευνας που διενεργήθηκε μέσω ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων με 

συμμετέχοντες 20 γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία, οι οποίες αναλύθηκαν 

ποιοτικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γονείς έχουν προσαρμοστεί με τη συνθήκη 

της αναπηρίας του παιδιού και βιώνουν πολλές θετικές επιπτώσεις και συνεισφορές 

για τους ίδιους, για τα αδέλφια του και την οικογένεια συνολικά. Ταυτόχρονα, 

αναδείχθηκαν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι γονείς, όπως και τα δίκτυα 

υποστήριξης των γονέων, με ισχυρότερα i) τον / την σύζυγο, ii) τους παππούδες / τις 

γιαγιάδες του παιδιού και iii) άλλους γονείς παιδιών με αναπηρία. Ενώ, στην 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων οι στάσεις για την αναπηρία μετασχηματίστηκαν 

μέσα από την συμβίωση με το παιδί. Παράλληλα, οι γονείς διατηρούν αισιόδοξη 

στάση για το μέλλον, εκφράζουν προβληματισμούς και προτάσεις, αλλά κυρίως τις 

προσδοκίες και τις ελπίδες τους.  

 

Λέξεις κλειδιά: αντιλήψεις, θετικές επιπτώσεις, γονείς, νοητική αναπηρία 

  



Abstract 

The present study examines the parents’ perceptions of children with intellectual 

disabilities regarding the positive impact of children. Specifically, the parents’ 

perceptions regarding the positive impact of the child for themselves and family were 

examined, whereas their perceptions regarding family life and function, strategies and 

support networks they are using, their views on disability issues, the parents’ thoughts 

for the future, as well as their expectations and hopes were also examined. The above-

mentioned objectives shall be achieved through the literature review and the research 

conducted through individual semi-structured interviews with participants 20 parents 

of children with intellectual disabilities, which were qualitatively analyzed. The 

results indicated that parents have been adapted to the condition of child’s disability 

and are experiencing several positive impacts and contributions for themselves, the 

child’s siblings and family as a whole. Simultaneously, the parents’ coping strategies 

as well as their support networks were highlighted with stronger i) the spouse, ii) 

children’s grandparents and iii) other parents of children with disability. The majority 

of participants’ attitudes on disability were transformed through living with the child. 

Meanwhile, parents maintain optimistic attitude about the future, they are expressing 

their concerns and suggestions, but mainly their expectations and hopes. 

 

Key words: perceptions, positive impacts, parents, intellectual disability 

  



 

 

 

 

 

 

Αφιερωμένη στους γονείς μου. 

 

 

 

 

 

 

  



Ευχαριστίες 

Ολοκληρώνοντας τη μεταπτυχιακή μου εργασία, θα ήθελα να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι συνέβαλαν ο καθένας 

ξεχωριστά, με τον δικό του μοναδικό τρόπο στην προσπάθειά μου αυτή.  

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής μου, την κ. Αναστασία Αλευριάδου, η οποία με την επιστημονική της 

κατάρτιση μου προσέφερε πολύπλευρη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας ως φοιτήτρια. Θερμές ευχαριστίες στην κ. Ελένη 

Γρίβα, για την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση σε όλη τη διάρκεια των σπουδών 

μου, όπως και στην κ. Αναστασία Στάμου, για την προθυμία της να συμβάλει ως 

μέλος στην επίβλεψη της εργασίας αυτής. 

Επιπλέον, θερμά ευχαριστώ την κ. Στεργιανή Γκιαούρη για τις συμβουλές και 

την καθοδήγηση που μου προσέφερε ιδιαίτερα κατά τον σχεδιασμό της παρούσας 

εργασίας. 

Ευχαριστίες οφείλονται, επίσης, στο προσωπικό και τους συλλόγους γονέων 

των σχολείων 1
ο
 ΕΕΕΕΚ Θεσσαλονίκης και 1

ο
 ΕΕΕΕΚ Θέρμης, που επέτρεψαν τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και στο προσωπικό του συλλόγου συνδρόμου 

Down, του κέντρου ΑμεΑ «ο Σωτήρ» και του σωματείου ειδικής αγωγής και 

προστασίας ΑμεΑ «η Ζωή», οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στην πρόσβαση και 

επαφή με τους συμμετέχοντες γονείς.  

 Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλω σε όλους τους γονείς που συμμετείχαν στην 

έρευνα, χωρίς την συμβολή των οποίων η ερευνητική αυτή εργασία δεν θα μπορούσε 

να είχε ολοκληρωθεί. Τους ευχαριστώ που δέχθηκαν πρόθυμα να μου αφιερώσουν 

τον πολύτιμο χρόνο τους και που μοιράστηκαν μαζί μου με ειλικρινή και δοτικό 

τρόπο, αναρίθμητες προσωπικές εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής. 

Τέλος, ένα απέραντο «ευχαριστώ» ανήκει στους ανθρώπους που είναι πάντα 

δίπλα μου και αποτελούν μοναδική πηγή υποστήριξης και συμπαράστασης, στα μέλη 

της οικογένειάς μου.  

 

 

 

  



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................................ 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ........................................................................................................................... 4 

1.1 Οικογένεια ....................................................................................................................... 4 

1.2 Οικογένεια και παιδί με αναπηρία ................................................................................... 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ......................................................................................................................... 12 

2.1 Θεωρητικά Μοντέλα για τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία .................................... 12 

2.1.1 Το μοντέλο της παθολογικής οικογένειας .............................................................. 12 

2.1.2 Το μοντέλο των κοινών αναγκών ........................................................................... 13 

2.1.3 Το μοντέλο της αντιμετώπισης του άγχους ............................................................ 14 

2.1.4 Το κοινωνικό μοντέλο/μοντέλο των ίσων ευκαιριών ............................................. 16 

2.1.5 Το μοντέλο αλλαγής/κύκλου της ζωής ................................................................... 17 

2. 2 Η Οπτική των θετικών επιπτώσεων ............................................................................. 18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ......................................................................................................................... 19 

3.1 Ανασκόπηση σχετικών ερευνών για τις αντιλήψεις γονέων-παιδιών με νοητική 

αναπηρία που αφορούν στις θετικές επιπτώσεις του παιδιού στην οικογένεια............. 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ......................................................................................................................... 26 

4.1 Η οικογένεια με παιδί με αναπηρία και η αλληλεπίδραση με τα πλαίσια στήριξης ...... 26 

4.1.1 Εννοιολογικός ορισμός της κοινωνικής υποστήριξης ............................................ 27 

4. 2 Ανεπίσημα δίκτυα υποστήριξης ................................................................................... 28 

4.2.1 Στήριξη από τον/την σύζυγο και τα άλλα μέλη της οικογένειας ............................ 29 

4.2.2 Στήριξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες ...................................................... 30 

4.2.3 Στήριξη μέσω γονέων παιδιών με αναπηρία .......................................................... 33 

4.2.4 Στήριξη μέσω της Θρησκείας της πίστης στο Θεό και της εκκλησίας ................... 35 

4.3 Επίσημα δίκτυα υποστήριξης ........................................................................................ 37 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ......................................................................................................................... 39 

5.1 Η Έρευνα ....................................................................................................................... 39 

5.1.1 Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας ............................................................................. 39 

5.2 Μέθοδος ........................................................................................................................ 41 

5.2.1 Επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης .............................................................. 41 

5.2.2 Στρατηγικές δειγματοληψίας .................................................................................. 43 

5.3 Συμμετέχοντες ............................................................................................................... 45 

5.4 Ερευνητικό Εργαλείο .................................................................................................... 53 

5.4.1 Συνέντευξη ............................................................................................................. 53 



5.4.2 Τύπος συνέντευξης: ημι- δομημένη ....................................................................... 56 

5.4.3 Μορφή και τύπος των ερωτήσεων - Οδηγός Συνέντευξης ..................................... 57 

5.5 Έλεγχος της διαδικασίας των συνεντεύξεων ................................................................. 59 

5.5.1 Πιλοτική έρευνα ..................................................................................................... 59 

5.5.2 Πρόσβαση στο πεδίο .............................................................................................. 60 

5.6 Δεοντολογία και Διαδικασία ......................................................................................... 62 

5.7 Ανάλυση περιεχομένου δεδομένων συνεντεύξεων ....................................................... 65 

5.8  Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας ................................................... 67 

5.9 Δυσκολίες της έρευνας .................................................................................................. 70 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ......................................................................................................................... 71 

6.1 Αποτελέσματα συνεντεύξεων των γονέων .................................................................... 71 

6.1.1 Περιγραφή του παιδιού με ν. α. – Σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας ................. 71 

6.1.2 Προσφορά του παιδιού στην οικογένεια και τα μέλη της ...................................... 77 

6.1.3 Ζωή και λειτουργία της οικογένειας....................................................................... 81 

6.1.4 Στρατηγικές – Δίκτυα Υποστήριξης γονέων .......................................................... 84 

6.1.5 Στάση ζωής των γονέων απέναντι στην αναπηρία ................................................. 88 

6.1.6 Σκέψεις για το μέλλον ............................................................................................ 92 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ......................................................................................................................... 98 

7.1 Συζήτηση ....................................................................................................................... 98 

7.2 Περιορισμοί και μελλοντικές προτάσεις της έρευνας ................................................. 111 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ....................................................................................... 115 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α .................................................................................................................. 126 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β .................................................................................................................. 128 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ................................................................................................................... 151 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ................................................................................................................... 155 

 

 

 

  



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Σχήμα 1. Φύλο των συμμετεχόντων γονέων ................................................................. 45 

Σχήμα 2. Ηλικίες των συμμετεχόντων γονέων .............................................................. 46 

Σχήμα 3. Επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων γονέων ........................................ 46 

Σχήμα 5. Οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων γονέων .................................. 47 

Σχήμα 4. Επάγγελμα των συμμετεχόντων γονέων ......................................................... 47 

Σχήμα 6. Φύλο παιδιού με νοητική αναπηρία ............................................................... 48 

Σχήμα 7. Ηλικίες των παιδιών με νοητική αναπηρία .................................................... 49 

Σχήμα 8. Αριθμός μελών των οικογενειών ................................................................... 52 

Σχήμα 9. Τα αδέρφια του παιδιού με νοητική αναπηρία ............................................... 52 

Σχήμα 10. Η κοινωνικό - οικονομική κατάσταση των οικογενειών .............................. 53 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1. Φύλο, ηλικία, τύπος και βαθμός αναπηρίας, σχολική δομή που εντάσσονταν 

τα παιδιά των συμμετεχόντων γονέων ....................................................... 50 

Πίνακας 2. Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Περιγραφή παιδιού με ν.α. 

/ Σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας» ........................................................ 76 

Πίνακας 3. Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Προσφορά του παιδιού 

στην οικογένεια και τα μέλη της» ............................................................... 81 

Πίνακας 4. Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Ζωή και λειτουργία της 

οικογένειας» .............................................................................................. 84 

Πίνακας 5. Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Στρατηγικές - Δίκτυα 

Υποστήριξης γονέων» ................................................................................ 88 

Πίνακας 6. Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Στάση ζωής των γονέων 

απέναντι στην αναπηρία»........................................................................... 92 

Πίνακας 7. Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Σκέψεις για το μέλλον» .. 97 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Κολλαρά%20Φανή%20ΤΕΛΙΚΗ%20ΕΡΓΑΣΙΑ%20-%20Αντίγραφο.docx%23_Toc433968352


1 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για αρκετό χρονικό διάστημα οι μελέτες, οι οποίες σχεδιάζονταν με σκοπό τη 

διερεύνηση των αντιλήψεων των μελών - οικογενειών που περιλαμβάνουν παιδί με 

νοητική αναπηρία, δυστυχώς, επικεντρώνονταν κυρίως στις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών αυτών, στην εμφάνιση κάποιας 

μορφής ψυχοπαθολογίας στους ίδιους και γενικότερα στα αρνητικά αποτελέσματα 

και τις αρνητικές αλληλεπιδράσεις που μπορεί να αναπτύσσονταν στην οικογένεια. 

Μέσα από αυτού του τύπου τις μελέτες, το παιδί με αναπηρία συχνά 

απεικονίζεται ως πηγή άγχους και η αναπηρία θεωρείται ως μια τραγωδία που θα 

πρέπει να αποφεύγεται. Όπως προτείνουν οι Stainton και Besser (1998), οι αντιλήψεις 

σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της αναπηρίας για τη ζωή του ίδιου του ατόμου 

καθώς και των μελών της οικογένειάς του, έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς. Έτσι, 

ορισμένοι ερευνητές στρέφονται πλέον στη διερεύνηση του ζητήματος από μια άλλη 

οπτική, η οποία αφορά στη μελέτη των θετικών επιπτώσεων που επιφέρει το παιδί 

στην οικογένεια. Άλλωστε όπως έχει διαπιστωθεί, μπορεί οι γονείς να αναφέρονται 

στις δυσκολίες και το άγχος από τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν κατά 

την ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία, συχνά ωστόσο μέσα από την εμπειρία τους 

αυτή, επισημαίνουν πολλές θετικές επιπτώσεις για τους ίδιους και την οικογένεια 

συνολικά (Hastings & Taunt, 2002).  

Παράλληλα, εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας στο ζήτημα αυτό -ιδιαιτέρως όσον αφορά για τα ελληνικά δεδομένα- 

προκύπτει η αναγκαιότητα διερεύνησης του ζητήματος από την οπτική των θετικών 

επιπτώσεων. Αυτές οι θετικές εμπειρίες στη ζωή των γονέων, κρίνεται αναγκαίο να 

εντοπιστούν και να τονιστούν. 

Η παρούσα λοιπόν μελέτη, πραγματοποιήθηκε μέσω της διεξαγωγής 20 

ατομικών, ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία και 

εστιάζει πρωτίστως στις θετικές επιπτώσεις και τις συνεισφορές του παιδιού με 

νοητική αναπηρία για τα μέλη της οικογένειάς του και την οικογένεια συνολικά. Στη 

συνέχεια εξετάζονται επίσης, η ζωή και η λειτουργία της οικογένειας, οι στρατηγικές 

και τα δίκτυα υποστήριξης, οι απόψεις για την αναπηρία και ζητήματα για το μέλλον, 

πάντοτε με βάση τις αντιλήψεις των γονέων.  
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Με επίκεντρο αυτές τις θετικές επιπτώσεις προσδοκάται, η εμπειρία της 

ανατροφής ενός παιδιού με αναπηρία να επαναπροσδιοριστεί σε ικανοποιητική 

εμπειρία-εμπλουτισμού για τα μέλη των οικογενειών και τις οικογένειες συνολικά. 

Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξει συνέχεια στη μελέτη του ζητήματος από την 

οπτική αυτή, μέσω άλλων ερευνών.  

Μελέτες αυτού του είδους, αναμένεται να προσφέρουν πολλά στους 

επαγγελματίες που ασχολούνται με τις οικογένειες και τα παιδιά αυτά, εφόσον τους 

δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν πληρέστερη κατανόηση για τη ζωή και τη 

λειτουργία των συγκεκριμένων οικογενειών, όπως και ότι θα οδηγήσουν στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης για τους ίδιους τους γονείς 

και τις οικογένειές τους. Ακόμη, ενδέχεται να συνεισφέρουν σε άλλους γονείς 

παιδιών με αναπηρία, όπως επίσης και στην κοινωνία, η οποία κρίνεται σκόπιμο να 

μεταβάλλει τις όποιες τυχών κοινές-αρνητικές αντιλήψεις αφορούν στις επιπτώσεις 

των παιδιών με αναπηρίες. Επιπλέον, προσδοκάται ότι θα συνεισφέρει στην πολιτεία, 

για την οποία ενδεχομένως αποτελέσει ωφέλιμο κίνητρο και λειτουργήσει με τρόπο 

ώστε να δοθεί τελικώς στο άτομο με αναπηρία και στην οικογένειά του, η θέση που 

του αξίζει. 

Η παρούσα εργασία βασίζεται στη σύγχρονη και σε παλαιότερη ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία και ολοκληρώνεται μέσα από την ανάπτυξη των ακόλουθων 

κεφαλαίων:  

Το θεωρητικό μέρος αποτελούν τέσσερα κεφάλαια και το ερευνητικό μέρος, 

αποτελείται από τρία κεφάλαια. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η 

οικογένεια και η οικογένεια στην οποία ενυπάρχει η συνθήκη της αναπηρίας σε ένα 

μέλος-παιδί.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα σημεία των 

θεωρητικών μοντέλων που έχουν προταθεί για την κατανόηση της λειτουργίας των 

συγκεκριμένων οικογενειών και στην οπτική των θετικών επιπτώσεων.  

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, όπου καταγράφονται οι αντιλήψεις των γονέων 

παιδιών με αναπηρία σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού για τους ίδιους 

και την οικογένεια συνολικά, μέσα από μια ανασκόπηση των ήδη υπαρχουσών 

ερευνών, σχετικών με το εν λόγω ζήτημα.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η μελέτη της οικογένειας, μέσα από την 

αλληλεπίδραση με τα πλαίσια στήριξης. Συγκεκριμένα, επιχειρείται αρχικά μια 

εννοιολογική διασαφήνιση του όρου της κοινωνικής υποστήριξης και στη συνέχεια 
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μελετάται ξεχωριστά η αλληλεπίδραση της οικογένειας με τα πλαίσια της ανεπίσημης 

και της επίσημης υποστήριξης, μέσα από την ανασκόπηση των σχετικών ερευνών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το πρώτο κομμάτι του ερευνητικού 

μέρους, καταγράφονται αρχικά ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. Ακολούθως, το 

δείγμα των γονέων, και κατόπιν παρουσιάζεται και αιτιολογείται η μεθοδολογία που 

αποφασίστηκε να ακολουθηθεί. Γίνεται αναφορά στην συνέντευξη, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο για τους σκοπούς της έρευνας και 

ειδικότερα στον τύπο της ημι- δομημένης συνέντευξης. Περιγράφεται η μορφή και ο 

τύπος των ερωτήσεων, οι οποίες αποτέλεσαν τον οδηγό της συνέντευξης και 

ακολουθεί ο έλεγχος της διαδικασίας των συνεντεύξεων, με την πιλοτική έρευνα και 

την πρόσβαση στο πεδίο. Περιγράφονται επίσης η δεοντολογία κατά την διαδικασία, 

η διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου των δεδομένων από τις συνεντεύξεις με 

τους συμμετέχοντες-γονείς, τα ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας 

και τέλος, οι δυσκολίες που προέκυψαν. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας κατά θεματικό 

άξονα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων των 

γονέων σχετικά με την περιγραφή του παιδιού και τις σχέσεις με τα μέλη της 

οικογένειας, επιπλέον τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις σχετικά με την 

προσφορά του παιδιού για τους ίδιους και την οικογένεια, ζητήματα που αφορούν στη 

ζωή με το παιδί και τη λειτουργία της οικογένειας, καθώς επίσης τις στρατηγικές και 

τα δίκτυα υποστήριξης των γονέων. Καταγράφονται ακόμη οι απόψεις τους για 

ζητήματα που αφορούν στην αναπηρία, όπως και οι σκέψεις, οι προσδοκίες και 

ελπίδες, οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των γονέων για ζητήματα που αφορούν 

στο μέλλον. 

Στο έβδομο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση, στην οποία καταγράφονται και 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα ως προς τις αντιλήψεις των γονέων 

για τα ζητήματα που έχουν προαναφερθεί. Επιπλέον, αναφέρονται κάποιοι 

περιορισμοί της έρευνας, ενώ στο τέλος της εργασίας παρατίθεται ένας αριθμός 

προτάσεων για περαιτέρω διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Οικογένεια 

Η σύγχρονη ψυχολογία αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη δεν είναι μια 

μονόδρομη διαδικασία που συντελείται στο κενό, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση 

του ατόμου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον (Bronfenbrenner, 1979). 

Μάλιστα, ο εξελικτικός ψυχολόγος Bronfenbrenner (1979) αναπαριστά τον 

τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας, ως αναπτυσσόμενο άτομο, βρίσκεται στο κέντρο 

μιας σειράς από ομόκεντρους κύκλους. Ο κάθε κύκλος αντιπροσωπεύει τις ομάδες ή 

τα υποσυστήματα στα οποία ένα συγκεκριμένο άτομο είναι μέλος. Στον πρώτο, πιο 

κοντινό κύκλο, βρίσκονται τα λεγόμενα μικρο-συστήματα με κύριο χαρακτηριστικό 

τους τον υψηλό βαθμό οικειότητας και χαμηλό βαθμό τυπικότητας που επικρατεί στις 

σχέσεις των μελών, συγκρινόμενα με άλλα, πιο απόμακρα υποσυστήματα. Το πιο 

σημαντικό από τα μικρο-συστήματα, το οποίο έχει και την μεγαλύτερη επίδραση 

πάνω στο αναπτυσσόμενο άτομο, είναι η οικογένεια. 

Η οικογένεια είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο ατόμων, τα οποία 

μοιράζονται ένα συγκεκριμένο φυσικό και ψυχολογικό χώρο. Την οικογένεια 

αποτελεί ένα φυσικό κοινωνικό σύστημα με δικά του χαρακτηριστικά και ιδιότητες. 

Επιπλέον, το σύστημα αυτό αναπτύσσει ένα σύνολο κανόνων, περιλαμβάνει 

ανατιθέμενους και αποδιδόμενους ρόλους για τα μέλη του, διαθέτει μια οργανωμένη 

δομή και αναπτύσσει πολύπλοκους φανερούς και κρυφούς τρόπους επικοινωνίας και 

επίλυσης προβλημάτων, που επιτρέπουν διάφορα καθήκοντα να εκτελούνται με 

αποτελεσματικό τρόπο. Οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη αυτού του μικρο-πολιτισμού 

είναι βαθιές, πολύ-επίπεδες και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην κοινή ιστορία, στις 

κοινές εσωτερικές αντιλήψεις για τον κόσμο, όπως και σε μια κοινή αίσθηση στόχου. 

Μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές, 

ανθεκτικές, αμοιβαίες συναισθηματικές προσκολλήσεις και πίστη, οι οποίες μπορεί 

να παρουσιάζουν διακυμάνσεις όσον αφορά στην έντασή τους μέσα στον χρόνο, αλλά 

που ωστόσο διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής της οικογένειας (Goldenberg & 

Goldenberg, 2003).  

Συχνά στο ερώτημα «τι είναι οικογένεια;» δεν δύναται να δοθεί ένας σαφής 

ορισμός, καθώς η οικογένεια δεν αποτελεί μια απλή ή στατική έννοια. Αντιθέτως, οι 

οικογένειες ποικίλλουν σημαντικά σε διάφορες διαστάσεις καθιστώντας τον ορισμό 

τους δύσκολο (Glidden & Schoolcraft, 2007).  
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Σύμφωνα με τον Stamp (2004), το πεδίο μελέτης της οικογένειας συνιστά 

επίσης μια πολύπλοκη οντότητα που τέμνει διάφορους κλάδους και τομείς έρευνας. 

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας καθολικά 

αποδεκτός ορισμός της οικογένειας (Sergin & Flora, 2011).  

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι Sergin και Flora (2011) οι περισσότεροι 

ορισμοί που έχουν προταθεί από τους ερευνητές, προσπάθησαν να σχεδιάσουν τα 

απαραίτητα και επαρκή κριτήρια που αφορούν στη δημιουργία της οικογένειας. Τα 

κριτήρια αυτά συνήθως αναφέρονται: Στην οικογενειακή δομή, στις λειτουργίες της 

οικογένειας ή / και στις αλληλεπιδράσεις της οικογένειας.  

Τα ζητήματα δομής απευθύνονται στο ποια άτομα είναι στην οικογένεια και 

με ποια αντικειμενικά μέσα συνδέονται (π.χ. γάμο, αίμα, υιοθεσία) (Sergin & Flora, 

2011). Παράλληλα, οι Seligman και Darling (2007) υποστηρίζουν ότι η δομή 

αναφέρεται στην ποικιλία των χαρακτηριστικών που χρησιμεύουν για να κάνουν την 

οικογένεια μοναδική. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των 

μελών, το πολιτισμικό ύφος, το ιδεολογικό στυλ και το μέγεθος της οικογένειας. 

Ακόμη, τα ζητήματα λειτουργίας εστιάζουν στα καθήκοντα που εκτελούνται 

και στις αναμενόμενες οικογενειακές λειτουργίες (Sergin & Flora, 2011). Στο σημείο 

αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τους Seligman και Darling (2007) οι 

οικογενειακές λειτουργίες είναι οι εργασίες που βοηθούν την οικογένεια στην 

επίτευξη ορισμένων αποτελεσμάτων όπως και να ανταποκριθεί στις καθιερωμένες 

ανάγκες. Μάλιστα, οι οικογενειακές λειτουργίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

οκτώ τομείς: Οικονομική, καθημερινή φροντίδα, αναψυχή, κοινωνικοποίηση, αυτό-

καθορισμός, στοργή, εκπαιδευτική και πνευματική (Seligman & Darling, 2007).  

Αντίστοιχα, τα ζητήματα αλληλεπίδρασης απευθύνονται στις διαδικασίες 

επικοινωνίας που συνδέουν τα άτομα ως μέλη της οικογένειας και φανερώνουν πως η 

επικοινωνία, απαρτίζει την οικογένεια (Sergin & Flora, 2011). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας ορισμός που διατυπώνεται με βάση τη δομή 

της οικογένειας είναι για παράδειγμα ο εξής: «Η οικογένεια είναι ένα μικρό, εγχώριο 

σύνολο συγγενών ατόμων (ή ατόμων με μια σχέση, η οποία μοιάζει στη συγγενική)» 

(Popenoe, 1993, ΣΕΛ. 529). 

Ενώ, ένας πιο πολύπλευρος ορισμός διατυπώνεται ως εξής: «Οικογένεια είναι 

οποιαδήποτε ομάδα ατόμων, ενωμένη με δεσμούς γάμου, αίματος, υιοθεσίας ή 

οποιασδήποτε σεξουαλικής έκφρασης σχέση στην οποία (1) οι ενήλικες συνεργάζονται 

οικονομικώς για την αμοιβαία υποστήριξή τους, (2) οι άνθρωποι δεσμεύονται μεταξύ 
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τους με μια ζεστή, διαπροσωπική σχέση και (3) τα μέλη αντιλαμβάνονται τις ατομικές 

τους ταυτότητες ως σημαντικά συνδεδεμένες με την ομάδα, η οποία διαθέτει τη δική της 

ταυτότητα» (DeGenova & Rice, 2002, ΣΕΛ. 2).  

Επιπλέον, κατά τους ερευνητές Goldenberg και Goldenberg (2003) μια 

οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα, τα συστατικά μέρη του οποίου οργανώνονται σε 

ομάδα, σχηματίζοντας μια ολότητα που ξεπερνάει το άθροισμα των ξεχωριστών 

μελών της. Έτσι, το σύστημα της οικογένειας οργανώνεται σε ένα αρκετά σταθερό 

σύνολο σχέσεων, λειτουργεί με ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους, βρίσκεται 

διαρκώς σε εξέλιξη και αναζητά νέες σταθερές καταστάσεις.  

Ακόμη, τα υποσυστήματα αποτελούν τα μέρη του συνολικού συστήματος, τα 

οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών μέσα στο σύστημα 

ως σύνολο. Κάθε σύστημα υπάρχει ως μέρος ενός μεγαλύτερου υπερσυστήματος και 

περιέχει μικρότερα υποσυστήματα των οποίων αποτελεί το υποσύστημα. Το σύστημα 

της οικογένειας συνθέτουν τρία βασικά υποσυστήματα, το συζυγικό, το γονεϊκό και 

το αδερφικό υποσύστημα. Τα υποσυστήματα αυτά, βρίσκονται σε μια δυναμική 

σχέση στο σύνολό της, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το ένα το άλλο. Τελικά, όλες οι 

οικογένειες αλληλεπιδρούν με ένα ή περισσότερα από τα ευρύτερα συστήματα της 

κοινωνίας και επηρεάζονται επίσης από αυτά (π.χ. σχολείο, εκκλησία, υγειονομική 

φροντίδα κ.λπ.) (Goldenberg & Goldenberg, 2003).  

Συνεπώς, η οικογένεια αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα για το οποίο όπως 

προαναφέρθηκε δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός, καθώς το κάθε άτομο 

ορίζει την οικογένεια διαφορετικά, ανάλογα με τον σκοπό του (Sergin & Flora, 2011). 

Στο πολύπλοκο, διαδραστικό, κοινωνικό αυτό σύστημα, οι ανάγκες και οι εμπειρίες 

όλων των μελών επηρεάζουν τα άλλα μέλη και αυτό που έχει επιπτώσεις σε ένα 

μέλος, έχει επιπτώσεις σε όλα τα μέλη. Μάλιστα, το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο 

σύνθετο όταν η οικογένεια περιλαμβάνει στα μέλη της ένα παιδί με αναπηρία. 
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1.2 Οικογένεια και παιδί με αναπηρία 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησαν οι μελέτες που αφορούσαν τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρία. Οι προγενέστερες μελέτες στο χώρο της ψυχικής 

υγείας δεν ασχολήθηκαν με αυτές τις οικογένειες, καθώς το γενικότερο θεωρητικό 

πλαίσιο της εποχής με βάση τις θεωρίες τις ψυχανάλυσης και του συμπεριφορισμού, 

επικεντρώνονταν μόνο στο άτομο κατά τη διερεύνηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Δηλαδή, εντοπίζονταν μόνο οι ανάγκες του ατόμου με αναπηρία, χωρίς να 

παρουσιάζεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές αναπτύσσονταν. Έτσι, η οικογένεια 

αφήνονταν στο περιθώριο (Τσιμπιδάκη, 2007). 

Οι Glidden και Schoolcraft (2007, ΣΕΛ. 391) χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι 

συνέβη μια «ερευνητική έκρηξη» για τις οικογένειες των παιδιών με αναπτυξιακές 

διαταραχές κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, η οποία συνεχίζεται και 

στον 21
ο
 αιώνα.  

Σημειώνεται ότι το τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον καθοδηγείται αφενός από 

την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ατόμων με αναπηρίες, αφετέρου από το 

γεγονός ότι τα άτομα παραμένουν πλέον κατά τη διάρκεια της ζωής τους στο 

οικογενειακό πλαίσιο. Συνεπώς, η ανάγκη για κατανόηση της επίδρασης που ασκείται 

στην οικογένεια συνολικά, αποτέλεσε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Η επίδραση 

αυτή θεωρήθηκε ως μια συναλλαγή με έμφαση τόσο στην επιρροή που ασκεί το 

άτομο με αναπηρία στην οικογένεια, καθώς και στην επιρροή της οικογένειας για το 

άτομο (Glidden & Schoolcraft, 2007). 

Επιπλέον, σήμερα είναι γνωστό ότι κανένα πλαίσιο δεν συγκρίνεται με την 

οικογενειακή εστία όταν πρόκειται για ένα περιβάλλον με τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες για το παιδί, παρόλο που χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες ώστε το 

συμπέρασμα αυτό να γίνει αποδεκτό από τους ερευνητές των οικογενειών (Odom et 

al., 2007). 

Όπως υποστηρίζει η Τσιμπιδάκη (2007), σταθμό στην μελέτη των 

οικογενειών παιδιών με αναπηρίες αποτέλεσε η θεωρία των γενικών συστημάτων. Η 

συστημική θεωρία έφερε μια νέα οπτική και προσέγγιση στο χώρο της ψυχικής 

υγείας. Σύμφωνα με αυτή, η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της συνεχούς 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του. Έτσι, το άτομο δεν 

αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής, αλλά η ανάλυση της δυναμικής των σχέσεων 
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των μερών εντός και εκτός του συστήματος, το οποίο ορίζεται ως το άθροισμα των 

στοιχείων σε αλληλεπίδραση. 

Τα άτομα που πρόκειται να γίνουν γονείς, συνήθως κάνουν διάφορες σκέψεις 

και φαντάζονται το αγέννητο παιδί τους. Για παράδειγμα, μπορεί να φανταστούν το 

φύλο του μωρού, την εμφάνιση, στοιχεία της προσωπικότητάς του, ή να του 

αποδώσουν και άλλα χαρακτηριστικά. Επίσης, οι αλληλεπιδράσεις των μελλοντικών 

γονέων με συγγενείς και φίλους μπορεί να βοηθήσουν να διαμορφωθούν αυτές οι 

σκέψεις στην φαντασία τους. Στη συνέχεια, οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία της 

γέννησης με μια συγκεκριμένη βάση γνώσεων, στάσεων, προσδοκιών και ελπίδας. 

Ακόμη, εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα γνώσης όσον αφορά στην αναπηρία, 

διαφορετικές στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία, όπως και αναφορικά με την 

δική τους κατάσταση στη γέννηση του παιδιού, στη γονεϊκότητα, αλλά και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά του αγέννητου παιδιού τους, ή τις ελπίδες και τις επιθυμίες που 

σχετίζονται με αυτά τα χαρακτηριστικά (Seligman & Darling, 2007). Επομένως, οι 

αντιδράσεις των γονέων απέναντι στην αναπηρία του παιδιού, δεν αναμένεται να 

είναι κοινές. 

Ωστόσο, η έρευνα στις οικογένειες παιδιών με αναπηρία περιβάλλεται από 

αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε ποικίλα και 

αντικρουόμενα συμπεράσματα (Seligman & Darling, 2007). Μάλιστα, από την 

ανασκόπηση των ερευνών σε διεθνές επίπεδο είναι εμφανές ότι παρουσιάζονται 

συμπεράσματα, τα οποία συχνά έρχονται σε αντίφαση σχετικά με τις επιπτώσεις που 

επιφέρει το παιδί με αναπηρία στα μέλη της  οικογένειάς του.  

Οι παλαιότερες κυρίως μελέτες ενισχύουν την άποψη σχετικά με τα αρνητικά 

αποτελέσματα από την ύπαρξη του παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2006). Όπως αναφέρουν οι Shapiro, Blazer και Lopez (1998) οι 

πρώτες μελέτες παρουσίασαν μια ζοφερή εικόνα του άγχους, της επιβάρυνσης, της 

κατάθλιψης, της κοινωνικής απομόνωσης και της ψυχολογικής δυσλειτουργίας. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η παρουσία ενός παιδιού με νοητική αναπηρία θεωρούνταν ως 

τραγωδία ανάλογη με τον θάνατο (Davis, 1987). 

Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των πρώτων ερευνών μελέτησε τις μητέρες 

(Minnes, 1998. Seligman & Darling, 2007). Μια άποψη που κυριάρχησε για ένα 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούσε τις αντιδράσεις της μητέρας προς το 

παιδί με νοητική αναπηρία ως μια στερεοτυπική διαδικασία, η οποία περνούσε μέσα 

από συγκεκριμένα στάδια. Η θεώρηση αυτή, αποτέλεσε το «μοντέλο των σταδίων» 
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(Drotar et al., 1975). Κατά το μοντέλο αυτό, η κάθε μητέρα περνούσε από τα εξής 

στάδια: Σοκ, άρνηση, θλίψη και θυμός, προσαρμογή και τελικά αναδιοργάνωση που 

θα οδηγούσε στην αποδοχή. 

Σύμφωνα ωστόσο με τον Blacher (1984), η πλειοψηφία των ερευνών που 

αναφέρονται στο μοντέλο των σταδίων παρουσιάζει μεθοδολογικές αδυναμίες. 

Επιπλέον, οι ειδικοί που υιοθετούν τη θεωρία του μοντέλου των σταδίων έχουν την 

τάση να στιγματίζουν τους γονείς που συνεχίζουν να εκφράζουν θλίψη ή θυμό, με την 

κατηγορία ότι έχουν παραμείνει σε συγκεκριμένο στάδιο και δεν έχουν φτάσει στην 

αποδοχή (Wickler, Wasow & Hatfield, 1981). Η αποδοχή όμως είναι επίσης κάτι που 

αμφισβητείται.  

Παρομοίως, η θεώρηση της «χρόνιας θλίψης» ήταν ιδιαιτέρως αποδεκτή. 

Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, οι γονείς παιδιών με αναπηρίες δεν ξεπερνούν ποτέ τα 

συναισθήματα της θλίψης (Olshansky, 1962). Βεβαίως, η χρόνια θλίψη θεωρήθηκε 

ως μια φυσιολογική και απολύτως κατανοητή αντίδραση απέναντι σε μια απρόσμενη 

και από πολλές απόψεις ανεπιθύμητη κατάσταση. Στην πραγματικότητα κατά τον 

Olshanky, (1962) η απουσία τέτοιων συναισθημάτων όπως οι τύψεις και η θλίψη θα 

ήταν αυτή, η οποία θα έπρεπε να προκαλέσει ανησυχία στους επαγγελματίες και όχι η 

παρουσία της. Ωστόσο, η μη φυσιολογική πτυχή αυτής της θλίψης βρίσκεται 

συχνότερα στις υποθέσεις του ψυχολόγου, από ότι στα συναισθήματα του γονέα. 

Βεβαίως, εκείνο που έχει σημασία είναι η ανταπόκριση του περιβάλλοντος του γονέα 

σε αυτήν την αρχική αντίδραση (Ferguson, 2002).  

Ακόμη, τα κυριότερα ερευνητικά δεδομένα ανέφεραν ότι οι μητέρες βιώνουν 

υψηλά επίπεδα άγχους. Έτσι λοιπόν το άγχος ως αρνητικό αποτέλεσμα έχει μελετηθεί 

περισσότερο από τους ερευνητές συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο (Glidden & 

Schoolcraft, 2007). Παράλληλα, άλλες διαστάσεις με βάση τις οποίες έχουν μελετηθεί 

οι αντιδράσεις των μητέρων που έχουν παιδί με νοητική αναπηρία, αφορούν: την 

ψυχολογική επιβάρυνση, την κατάθλιψη, την οικογενειακή ευτυχία, την υγεία και την 

κοινωνική υποστήριξη (Αλευριάδου, 2006. Glidden & Schoolcraft, 2007).  

Από την άλλη, όλο και περισσότερες σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν την 

θετική επίδραση που επιφέρει το παιδί με αναπηρία στα μέλη της οικογένειάς του, 

καθώς και τη συνεισφορά του για το σύνολο της οικογένειας (Hastings & Taunt, 

2002a. Hastings & Taunt, 2002b. Hastings et al., 2002. Kearney & Griffin, 2001. 

King et al., 2011. Krauss, Seltzer, & Jacobson, 2005. Poehlmann et al., 2005. Scorgie 

& Sobsey, 2000. Stainton & Besser, 1998). 
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Φαίνεται ότι η ικανότητα των οικογενειών να αντιμετωπίζουν δύσκολες 

καταστάσεις εξαρτάται από ορισμένους εξωγενείς παράγοντες, όπως η κοινωνική 

υποστήριξη που τους παρέχεται (Hastings et al., 2002. Heller, Hsieh, & Rowitz, 2000. 

Green, 2001. Sloper, et al., 1991. White & Hastings 2004), ή ακόμη από την 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας (Park, Turnbull & Turnbull, 2002. Scorgie, 

Wilgosh, & McDonald, 1998). Ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά στην οικονομική 

κατάσταση των οικογενειών όπως προέκυψε από την ανασκόπηση 25 ερευνών, την 

οποία πραγματοποίησαν οι ερευνητές Scorgie και συν. (1998) οι οικογένειες με 

υψηλότερα εισοδήματα είχαν και περισσότερες επιλογές στη διάθεσή τους που τις 

βοηθούσαν στην αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων και παράλληλα στις 

οικογένειες αυτές παρουσιάζονταν υψηλότερα επίπεδα γονεϊκής ικανοποίησης.  

Εκτός όμως από τους εξωγενείς, διάφοροι άλλοι ενδογενείς παράγοντες 

φαίνεται επίσης να βοηθούν τις οικογένειες. Τέτοιου είδους παράγοντες αποτελούν 

για παράδειγμα οι καλές οικογενειακές σχέσεις (Bayat, 2007. King et al., 1999), oι 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις (Bennett, Deluca & Allen, 1995. Poston & Turnbull, 

2004), η αντίληψη της ύπαρξης κοινωνικής υποστήριξης (Weiss, 2002), ή οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης (Hastings et al., 2002. Hastings et al., 2005b). Ενώ 

προτείνεται ακόμη, ότι οι θετικές αντιλήψεις των γονέων μπορεί να χρησιμεύουν ως 

προσαρμοστική λειτουργία αντιμετώπισης του στρες (Hastings & Taunt, 2002b. 

Hastings et al., 2002). 

Αδιαμφισβήτητα, το να είσαι γονέας ενός παιδιού με αναπηρία δεν αποτελεί 

απλή υπόθεση.  Επιπλέον, τα παιδιά με νοητική αναπηρία αποτελούν ανομοιογενείς 

περιπτώσεις ατόμων με ποικίλες γνωστικές, προσαρμοστικές, γλωσσικές αδυναμίες 

και ικανότητες που απορρέουν από την διαφορετική αιτιολογία της νοητικής τους 

καθυστέρησης. Ανάλογα με την κυρίαρχη αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης 

διαφοροποιούνται ακόμη τα συνοδά προβλήματα, η έντασή τους, η επίδραση που 

ασκεί στην προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον στο οποίο ζει και η πρόγνωση 

για την εξέλιξή της (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009).  

Όπως όμως αναφέρουν οι Seligman και Darling (2007), η ικανότητα 

προσαρμογής των οικογενειών είναι τεράστια και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός 

ότι παρά τα εμπόδια που δημιουργούνται στις περιπτώσεις παιδικής αναπηρίας στο 

δεσμό γονέα-παιδιού, η μεγάλη πλειονότητα των γονέων δημιουργεί ισχυρούς 

δεσμούς με τα παιδιά τους. 
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Επιπροσθέτως, σήμερα απορρίπτεται η ιδέα που εντοπίζονταν στην αρχική 

βιβλιογραφία ότι όλες οι οικογένειες αυτές είναι παθολογικές και έχουν ανάγκη 

θεραπείας (Αλευριάδου, 2006. Hodapp, 2003. Seligman & Darling, 2007). Αντιθέτως, 

υποστηρίζεται ότι όλες οι οικογένειες ακόμη και αν δεν έχουν παιδί με αναπηρία, 

χρειάζονται κατά διαστήματα μια μικρή βοήθεια και ορισμένες χρειάζονται και 

μεγαλύτερη βοήθεια. Η ανάγκη αυτή αποτελεί μια κανονική πτυχή της οικογενειακής 

ζωής και για τις περισσότερες οικογένειες ικανοποιείται στην άτυπη μορφή της, μέσω 

της βοήθειας των μελών της οικογένειας και φίλων. Ενώ μερικές φορές, η άτυπη 

υποστήριξη είναι ανεπαρκής για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των οικογενειακών 

συστημάτων και η επαγγελματική βοήθεια είναι απαραίτητη (Seligman & Darling, 

2007). Αυτό που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ερευνητές, είναι το 

γεγονός ότι κάθε οικογένεια με παιδί με αναπηρία αποτελεί μια μοναδική περίπτωση 

και όχι κάτι το ομοιογενές. 

Εξέχοντα ρόλο στη μελέτη των οικογενειών παιδιών με αναπηρία έχει η 

εξέταση ενός βασικού υποσυστήματος, το οποίο είναι το σύστημα των γονέων, καθώς 

όπως προαναφέρθηκε για τα παιδιά με αναπηρία οι γονείς αναλαμβάνουν το 

σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους (Marfo, Dedrick & 

Barbour, 1998).  

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία 

ορισμένων θεωρητικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν σε μια προσπάθεια να 

ερμηνεύσουν τη λειτουργία των οικογενειών παιδιών με αναπηρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Θεωρητικά Μοντέλα για τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία 

Εκτός από τις προκλήσεις που συχνά δημιουργεί η έλλειψη ενός ευρέως 

αποδεκτού ορισμού για τον θεσμό της οικογένειας, ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία 

προκύπτει από την έλλειψη μιας κοινά αποδεκτής θεωρίας για την λειτουργία της 

οικογένειας (Glidden, & Schoolcraft., 2007).  

Τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τη μελέτη των 

συγκεκριμένων οικογενειών, εμφανίζουν ένα συνεχές θεώρησης, με αφετηρία εκείνα 

που παρουσιάζουν την οικογένεια ως παθολογική, μέχρι τα πιο πρόσφατα που 

εστιάζουν στις θετικές επιδράσεις των παιδιών με αναπηρία. Επιπλέον, επισημαίνεται 

ότι τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν προταθεί για την κατανόηση της λειτουργίας 

των οικογενειών όπου στα μέλη της συμπεριλαμβάνει παιδί με αναπηρία, είναι 

συνδεδεμένα με συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και συγκεκριμένες 

κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες (Τσιμπιδάκη, 2007). 

 

2.1.1 Το μοντέλο της παθολογικής οικογένειας 

Το μοντέλο της παθολογικής οικογένειας πρεσβεύει την τάση σύμφωνα με την 

οποία, όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μέλος της οικογένειας πηγάζουν από 

την ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία μέσα στην οικογένεια. Αυτή η παθολογική 

αντίληψη έχει τις ρίζες της στον 16 αιώνα, όπου η αναπηρία οφείλονταν σε 

βιολογικούς λόγους. Στον 18 αιώνα ήταν αποδεκτή η άποψη κατά την οποία,  η 

αναπηρία οφείλεται σε αναπαραγωγική ανεπάρκεια που σχετίζεται με τον ηθικό 

εκφυλισμό και τις αμαρτωλές πράξεις των γονέων (Dale, 2000). Επιπλέον, κατά τον 

19 αιώνα, όταν τα ιατρικά και εκπαιδευτικά επαγγέλματα εξειδικεύονταν όλο και 

περισσότερο, η ηθική ευθύνη για τις περισσότερες αναπηρίες των παιδιών 

αποδίδονταν στους γονείς και ιδιαίτερα στους φτωχούς γονείς και στις γυναίκες 

(Ferguson, 2002). 

Σύμφωνα με τη παθολογική θεώρηση, το άτομο με αναπηρία θεωρούνταν ως 

«ασθενής», ο οποίος είχε ανάγκη από ιατρική περίθαλψη. Οι ιατρικές αντιλήψεις για 

την «παθολογία» επεκτείνονταν στις οικογένειες, οι οποίες θεωρούνταν ότι φέρουν το 

βάρος του ανάπηρου ατόμου. Η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία αντιμετωπίζονταν 

ως «κρίση» ή «ανώμαλη κατάσταση», έννοια η οποία επεκτάθηκε και στην οικογένεια. 
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Υπήρχε δηλαδή η αντίληψη ότι η οικογένεια ενός παιδιού με αναπηρία είναι μια 

«ανάπηρη οικογένεια» και ότι η ζωή με ένα ανάπηρο παιδί θα ήταν αντίστοιχα γεμάτη 

άγχος (Dale, 2000).  

Το μοντέλο αυτό συνετέλεσε αρκετά στην εξέταση ορισμένων αρνητικών 

επιδράσεων που επιφέρει το παιδί με αναπηρία στην οικογένειά του. Εξετάζονταν 

λοιπόν τα αρνητικά αποτελέσματα όπως το άγχος και η κατάθλιψη και ιδιαίτερα όσον 

αφορά στις μητέρες των παιδιών αυτών (Beckman, 1983. Burden, 1980. Sloper & 

Turner, 1993). 

Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάζει σειρά μειονεκτημάτων. 

Σύμφωνα με την παθολογική προσέγγιση, η φύση της μειονεξίας είναι οργανική και η 

οικογένεια του ατόμου βιώνει αναπόφευκτα ισχυρές ψυχολογικές πιέσεις, οι οποίες 

προκαλούν ψυχολογικές διαταραχές στα μέλη της. Επιπλέον, όλες οι δυσκολίες γύρω 

από την απόκτηση ενός παιδιού με αναπηρία εντοπίζονται μέσα στην οικογένεια και 

οι ευρύτερες επιδράσεις, όπως οι συναλλαγές της οικογένειας με τους ειδικούς, τις 

υπηρεσίες και την ευρύτερη κοινωνία αγνοούνται. Ασφαλώς, νεότερες μελέτες 

απορρίπτουν τέτοιου είδους συμπεράσματα και τα αρνητικά αποτελέσματα 

ερμηνεύονται στο πλαίσιο ποικίλλων παραγόντων όπως η έλλειψη οικονομικών 

πόρων και παροχής υπηρεσιών στήριξης (Τσιμπιδάκη, 2007).  

Κατά την προσέγγιση αυτή, υποστηρίζεται επίσης, ότι η ζωή με ένα παιδί με 

αναπηρία είναι στατική, αμετάβλητη και ομοιογενής, άποψη η οποία έχει 

αμφισβητηθεί από τους ερευνητές. Για παράδειγμα η Gath (1974, στο Dale, 2000) 

υποστήριξε ότι οι αρνητικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν μόνο σε οικογένειες στις 

οποίες η παρουσία του παιδιού με αναπηρία δεν ήταν παρά ένα από τα άγχη της 

οικογένειας. Τέλος, μέσω αυτής της προσέγγισης ενισχύεται η άποψη ότι οι 

οικογένειες ως «ομοιογενείς» θεωρούνται ότι έχουν παρόμοιες αντιδράσεις και 

ανάγκες και μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα ενιαίο σύνολο υπηρεσιών (Dale, 

2000).  

 

2.1.2 Το μοντέλο των κοινών αναγκών 

Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 1970 συντελέστηκε 

μια μεγάλη αλλαγή, με την οποία η φροντίδα των παιδιών με αναπηρίες μεταφέρθηκε 

από την κατ’ οίκον φροντίδα στην κοινοτική φροντίδα. Τα παιδιά με σοβαρές 



14 
 

αναπηρίες που θεωρούνταν μη εκπαιδεύσιμα και λάμβαναν φροντίδα σε νοσοκομεία 

και ιδρύματα, άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως εκπαιδεύσιμα. Με αυτόν τον τρόπο 

άρχισε σταδιακά η μετάβαση από το ιατρικό, στο εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο 

οδήγησε στην ανίχνευση των πρακτικών αναγκών των γονέων (Dale, 2000).  

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι γονείς -και ιδιαίτερα οι μητέρες– 

χαρακτηρίζονταν συχνά ως περιορισμένα και κοινωνικά απομονωμένα άτομα. 

Συγχρόνως, εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και λόγω των υψηλών 

απαιτήσεων της φροντίδας του παιδιού. Οι μητέρες φέρουν το μεγαλύτερο φορτίο της 

φροντίδας, ενώ οι πατέρες και τα αδέλφια προσφέρουν την μεγαλύτερη στήριξη. 

Επιπλέον δεν προσφέρεται καμία σημαντική βοήθεια από συγγενείς και φίλους, ενώ 

και η υποστήριξη από τα κοινωνικά πλέγματα στήριξης είναι επίσης αμελητέα 

(Carey, 1982). Μέσα στα πλαίσια αυτού του μοντέλου, το παιδί με αναπηρία δεν 

αντιμετωπίζεται ως «παθολογικό» αλλά ως κύρια πηγή άγχους, εξαιτίας της μη 

ικανοποίησης βασικών αναγκών της οικογένειας. Το μοντέλο επικεντρώνεται στις 

πρακτικές και υλικές ανάγκες των οικογενειών και ανάμεσα στις κοινές ανάγκες που 

προτείνει περιλαμβάνει, την φροντίδα κατά τις σχολικές αργίες και τα 

σαββατοκύριακα, τις υπηρεσίες φύλαξης, και  την οικονομική ενίσχυση (Carey, 1982. 

Dale, 2000).  

Tο συγκεκριμένο μοντέλο επικρίθηκε για την τάση να θεωρεί όλες τις 

οικογένειες παρόμοιες και με κοινές ανάγκες. Ωστόσο στις μέρες μας εξακολουθεί να 

είναι επίκαιρο, λόγω της συνεχιζόμενης ανεπάρκειας του τρόπου με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των οικογενειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

την πολιτεία (Dale, 2000).  

 

2.1.3 Το μοντέλο της αντιμετώπισης του άγχους 

Στη δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκε ένα άλλο μοντέλο ερμηνείας της 

επίδρασης ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια. Το μοντέλο της αντιμετώπισης 

του άγχους είχε ως αφετηρία το μοντέλο προσαρμογής ABCX, που προτάθηκε από 

τον Hill (1958) και αναπροσαρμόστηκε από τους McCubbin & Patterson (1982). 

Σύμφωνα με αυτό, το άγχος Χ, που βιώνει μια οικογένεια ή ένας γονέας αποτελεί 

συνισταμένη πολλών παραγόντων, τους οποίους ομαδοποιεί σε τρεις κατηγορίες: Τον 

παράγοντα Α, ο οποίος αναφέρεται στο στρεσογόνο γεγονός και κυρίως στα 
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χαρακτηριστικά του παιδιού (ηλικία, φύλο, βαθμό αναπηρίας). Στον παράγοντα Β, ο 

οποίος αφορά στην ύπαρξη υποστηρικτικών δικτύων καθώς και σε υλικές και 

ψυχολογικές παραμέτρους, αλλά και στον C, ο οποίος νοηματοδοτεί τη σημασία του 

στρεσογόνου γεγονότος, όπως γίνεται αντιληπτό από τους γονείς (Ferguson, 2002).  

Κατά το μοντέλο αυτό, το στεσογόνο γεγονός (της αναπηρίας του παιδιού) 

είναι σημαντικό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν οι γονείς το ίδιο το γεγονός της 

αναπηρίας είναι ακόμη πιο σημαντικός. Επομένως, για να γίνουν κατανοητές οι 

αντιδράσεις των γονέων θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι υποκειμενικοί 

παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το πώς η οικογένεια εκτιμά το γεγονός και 

διαχειρίζεται την κρίση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία των πηγών 

υποστήριξης που διαθέτει (Ferguson, 2002. Minnes, 1988).  

Επιπλέον,  το μοντέλο των McCubbin και Patterson (1982), το οποίο είναι 

γνωστό ως Διπλό ABCX, αντί να εξετάζει ένα μοναδικό στρεσογόνο παράγοντα σε 

ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, εκτιμά τη συσσωρευτική επίδραση των 

απαιτήσεων σε βάθος χρόνου. Επομένως και οι πηγές που έχει στη διάθεσή της η 

οικογένεια δεν στοχεύουν ενάντια σε ένα μοναδικό γεγονός που αποτελεί στρεσογόνο 

παράγοντα, αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των απαιτήσεων (Dennis, 

1995). Ακόμη, όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι στατικά αλλά υπόκεινται σε 

αλλαγές και η αλλαγή οποιουδήποτε από αυτά τα τρία στοιχεία, μπορεί να επιφέρει 

αλλαγές και στα υπόλοιπα. 

Η χρήση αυτού του μοντέλου επέτρεψε στους ερευνητές να αναγνωρίζουν όλο 

και περισσότερο και να ερμηνεύουν τις επιτυχημένες στρατηγικές αντιμετώπισης και 

θετικές προσαρμογές που αναφέρουν πολλές οικογένειες (Ferguson, 2002).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι: 

«πράξεις, συμπεριφορές και σκέψεις που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό και την 

υπερνίκηση μιας κατάστασης που προκαλεί άγχος». Ακόμη, οι στρατηγικές μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων εξαιτίας της κατάστασης ή/και για 

τη μείωση του στρες που σχετίζεται με την κατάσταση αυτή. Οι στρατηγικές αυτές 

ίσως επιφέρουν βραχυπρόθεσμο όφελος, ωστόσο μακροπρόθεσμα πιθανόν ορισμένες 

να είναι πιο αποτελεσματικές σε σύγκριση με άλλες. Στρατηγικές, οι οποίες 

συνδέονται με τη θετική αποδοχή των γονέων και την ικανοποίηση από τη ζωή, 

περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση θετικών απόψεων και σκέψεων καθώς επίσης 

και τη χρησιμοποίηση εποικοδομητικής επίλυσης προβλημάτων (όπως για 
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παράδειγμα ο προγραμματισμός, η σύναψη κοινωνικών επαφών, κ.α.) (Dale, 2000, 

ΣΕΛ. 132). 

Ακόμη, κατά τον Ferguson (2002) αν και υπάρχουν αναπτυξιακές διαφορές 

στη διάρκεια της ζωής της οικογένειας, η συνολική προσαρμογή και η ισορροπία των 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρία είναι παρόμοια με αυτή των οικογενειών  με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Βεβαίως, το σημαντικότερο στο μοντέλο αυτό είναι ότι επικεντρώνεται στη 

διαφοροποίηση των οικογενειών, στη μοναδικότητά τους, καθώς και ότι 

απομακρύνεται από το δεδομένο του «παθολογικού» ή «σωστού» τρόπου αντίδρασης. 

Ωστόσο, η κριτική που ασκήθηκε στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι η χρήση του 

μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική έμφαση στην έννοια της «αντιμετώπισης». Αυτό 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μετατοπιστεί η προσοχή  από τους πραγματικούς 

κινδύνους και τα άγχη ορισμένων οικογενειών και να δημιουργηθεί μια αίσθηση 

αποτυχίας στις οικογένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν «τις καταστάσεις με 

επιτυχία» (Dale, 2000).  

 

2.1.4 Το κοινωνικό μοντέλο/μοντέλο των ίσων ευκαιριών 

Με βάση τη θεώρηση του μοντέλου αυτού, η αναπηρία θεωρείται κυρίως ως 

ένα ψυχοκοινωνικό-πολιτικό ζήτημα, παρά ως ιατρικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

αναπηρία καθίσταται ως μειονέκτημα εξαιτίας ορισμένων κοινωνικών συνθηκών 

(Dale, 2000).  Επιπλέον, διάφορα οικονομικά προβλήματα, όπως οι ανεπαρκείς 

οικονομικοί πόροι και η έλλειψη αμειβόμενης απασχόλησης της μητέρας έχουν 

συνδεθεί με δυσάρεστες επιπτώσεις για τις μητέρες και τις οικογένειες των παιδιών 

με αναπηρία (Sloper & Turner, 1993). 

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω μοντέλο, οι οικογένειες των παιδιών με 

αναπηρία αντιμετωπίζουν έναν μεγάλο αριθμό ανισοτήτων σε σχέση με τις 

οικογένειες παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Επίσης υποστηρίζεται ότι τις ανισότητες δεν 

τις βιώνει μόνο το άτομο με αναπηρία, αλλά ολόκληρη η οικογένεια επηρεάζεται από 

αυτές. Μάλιστα, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες ως αποτέλεσμα των 

στάσεων, προκαταλήψεων, κοινωνικών εμποδίων και ελλιπών παροχών και 

υπηρεσιών. Η βασική αρχή του μοντέλου προτείνει ότι η αδυναμία της κοινωνίας να 

λάβει υπόψη της τη διαφορετικότητα, είναι η αιτία που η οικογένεια δυσλειτουργεί 
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και όχι το ίδιο το παιδί με αναπηρία. Το κοινωνικό μοντέλο υποστηρίζεται από 

ομάδες και οργανώσεις αναπήρων, οι οποίοι δρουν για την υπεράσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και οι οποίες απαιτούν 

προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα (Oliver, 1990). 

 

2.1.5 Το μοντέλο αλλαγής/κύκλου της ζωής  

Η ζωή της οικογένειας επηρεάζεται από την ηλικία του παιδιού, την 

κατάσταση της αναπηρίας του και το στάδιο του κύκλου ζωής που διανύουν τα μέλη. 

Διαφορετικές περίοδοι του κύκλου ζωής επιφέρουν και διαφορετικά καθήκοντα και 

διαφορετικές απαιτήσεις για μια οικογένεια.  

Το μοντέλο αλλαγής/κύκλου της ζωής, σύμφωνα με την Dale (2000) θεωρεί 

ότι η οικογένεια είναι μια εξελισσόμενη, δυναμική μονάδα και ότι τα παιδιά και οι 

οικογένειες καθώς και οι ανάγκες τους και οι πηγές στήριξης αλλάζουν μέσα στο 

χρόνο. Συνεπώς, οι παροχές υπηρεσιών πρέπει να είναι ευπροσάρμοστες και να έχουν 

συνέχεια, για να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της 

οικογένειας, ακόμη περισσότερο κατά τις μεταβατικές περιόδους από την προσχολική 

στη σχολική περίοδο ή από το σχολείο στην ενηλικίωση. 

Οι ερευνητές Suelzle και Keenan, (1981) στη μελέτη που πραγματοποίησαν 

με συμμετέχοντες 330 γονείς παιδιών με αναπηρία, ανέλυσαν τα δεδομένα των 

ερωτηματολογίων με βάση τα τέσσερα στάδια του κύκλου ζωής: Την προσχολική 

ηλικία, την ηλικία που τα παιδιά φοιτούν στο δημοτικό, την εφηβική ηλικία και την 

ηλικία των νεαρών ενηλίκων ατόμων με αναπηρία. Στα αποτελέσματα προέκυψε ότι 

οι γονείς των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων υποστηρίζονται λιγότερο από ότι οι 

γονείς των μικρότερων παιδιών, αν και οι ανάγκες τους για υποστήριξη μπορεί να 

είναι το ίδιο σημαντικές. Οι ίδιοι ερευνητές, αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες έχουν συχνά 

επικριθεί για έλλειψη συνέχειας.  

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, οι ερευνητές σταδιακά απομακρύνθηκαν 

από τα παθολογικά μοντέλα επεξήγησης της λειτουργίας των οικογενειών και έχουν 

υιοθετήσει μοντέλα που αναφέρονται κυρίως στη διαχείριση καταστάσεων. Ακόμη, 

διαπιστώνεται ότι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα θεωρητικά μοντέλα 

αποτέλεσαν κατευθυντήριες γραμμές τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο 
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για την ενασχόληση με τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες. Ωστόσο, αν και 

ορισμένα σημεία τους εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κάποια άλλα έχουν επικριθεί, 

αμφισβητηθεί ή απορριφθεί.  

 

2. 2 Η Οπτική των θετικών επιπτώσεων 

Παρά τα αυξανόμενα επίπεδα επιστημονικής πληροφόρησης και γνώσης 

σχετικά με την αναπηρία στη σύγχρονη βιβλιογραφία, ο τομέας στερείται ενός 

θεωρητικού μοντέλου με απόλυτη αναφορά στα θετικά, καθώς στην πραγματικότητα 

υπάρχει μια έλλειψη εννοιολογικής σαφήνειας ως προς την έννοια της θετικής 

επίδρασης και των σχετικών όρων (Blacher, Baker, & Berkovits, 2013).  

Οι Blacher και συν. (2013, ΣΕΛ. 172) προτείνουν τρείς οπτικές με βάση τις 

οποίες θα μπορούσε κανείς να εξετάσει και να αξιολογήσει τις θετικές επιπτώσεις 

ενός παιδιού για την οικογένειά του. Αρχικά, υπάρχει η άποψη ότι οι θετικές 

επιπτώσεις είναι δυνατόν να συνεπάγονται από την έλλειψη των αρνητικών. Με την 

θεώρηση αυτή, την οποία ονομάζουν «low negative view» (την οπτική των χαμηλών 

αρνητικών), υποστηρίζεται ότι οι θετικές επιπτώσεις προκύπτουν από τα χαμηλά 

σκορ σε μετρήσεις του άγχους ή της κατάθλιψης. Ωστόσο, αν και οι μετρήσεις αυτές 

είναι πιθανό να συσχετίζονται αρνητικά με τις μετρήσεις των θετικών επιπτώσεων, οι 

γονείς μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα αρνητικές και θετικές αντιλήψεις. Η δεύτερη 

οπτική αναφέρεται ως «common benefits» (κοινά οφέλη) και αφορά στο γεγονός ότι 

μέσα από τη φροντίδα που παρέχουν στο παιδί με αναπηρία, οι γονείς αναφέρουν ότι 

βιώνουν πολλές ίδιες απολαύσεις, όπως αυτές τις οποίες αναφέρουν ότι βιώνουν και 

οι γονείς των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Η τρίτη άποψη αναφέρεται ως «special 

benefits» (ειδικά οφέλη). Η οπτική αυτή υποστηρίζει ότι εξαιτίας της αναπηρίας οι 

γονείς βιώνουν μοναδικά οφέλη, τα οποία δεν βιώνουν απαραίτητα και οι γονείς των 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η δεύτερη οπτική (που αφορά στα κοινά οφέλη) 

έλαβε σχετικά μικρότερη προσοχή και ότι οι ερευνητές εστίασαν περισσότερο στην 

τρίτη, δηλαδή στα ειδικά οφέλη από το παιδί. Τέλος, σε ορισμένες μελέτες 

παρατηρείται ανάμειξη και των δύο αυτών απόψεων (Blacher et al., 2013).  

Τα σχετικά θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις αυτές και προκύπτουν από 

τέτοιου τύπου μελέτες, αξίζει να σημειωθούν και να προβληθούν. Στη συνέχεια, 
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παρουσιάζονται οι έρευνες που εντοπίστηκαν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και 

μελετούν τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού στην οικογένεια. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Ανασκόπηση σχετικών ερευνών για τις αντιλήψεις γονέων-παιδιών με 

νοητική αναπηρία που αφορούν στις θετικές επιπτώσεις του παιδιού στην 

οικογένεια 

Όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη της οικογένειας και της αναπηρίας και πιο 

συγκεκριμένα της νοητικής αναπηρίας, έχει μια αρκετά πρόσφατη ιστορία. Ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτη είναι η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των ερευνητών της οικογένειας, 

από την εστίαση σχεδόν αποκλειστικά στα αρνητικά αποτελέσματα, στην εξέταση 

των θετικών επιπτώσεων για τα μέλη των οικογενειών (Blacher et al., 2013). 

Οι θετικές επιπτώσεις στα μέλη της οικογένειας προέκυψαν αρχικά είτε στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης διερεύνησης, όπως για παράδειγμα στη μελέτη του Hornby, 

(1992), ο οποίος επεσήμανε αρνητικά συναισθήματα και αγχογόνες εμπειρίες, καθώς 

επίσης έντονα θετικά συναισθήματα και ισχυρισμούς για προσωπική εξέλιξη, είτε 

προέκυψαν εκτενέστερα μέσα από ανέκδοτες πηγές (Turnbull, 1985. Turnbull, Guess, 

& Turnbull, 1988). 

Είναι γεγονός ότι οι οικογένειες αναφέρουν πολλές θετικές εμπειρίες, οι 

οποίες σχετίζονται με ένα παιδί / ενήλικο άτομο με νοητική αναπηρία ως μέλος της 

οικογένειάς τους, αν και μέχρι πρόσφατα τα κυρίαρχα ερευνητικά παραδείγματα 

πρόσφεραν περιορισμένες ευκαιρίες στις οικογένειες για να εκφράσουν τις εμπειρίες 

τους αυτές.  

Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότερο οι ερευνητές αναγνωρίζουν το γεγονός 

ότι η γέννηση ενός παιδιού με νοητική αναπηρία μπορεί να επιφέρει πολλές θετικές 

επιπτώσεις στο σύνολο της οικογένειας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι αυτές οι θετικές 

εμπειρίες -σε αντίθεση με τις αρνητικές, οι οποίες έχουν διερευνηθεί πολύ 

περισσότερο- είναι σημαντικό να οριστούν, εφόσον μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε 

μια πληρέστερη κατανόηση της οικογενειακής ζωής (Hastings & Taunt, 2002a).  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές Hastings και Taunt (2002a) πραγματοποίησαν 

μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την οποία αποτέλεσαν πέντε έρευνες κυρίως 
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ποιοτικής προσέγγισης, από τις οποίες προέκυψε μια λίστα με δεκατέσσερα βασικά 

θέματα. Τα συγκεκριμένα θέματα αποτέλεσαν τις θετικές αντιλήψεις των γονέων που 

αναφέρονταν συχνότερα στις μελέτες που εξετάστηκαν, προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με τη φύση και τη δομή των θετικών αντιλήψεων- εμπειριών 

των γονέων με παιδί με αναπηρία, καθώς και για την εμπειρία της φροντίδας αυτών 

των παιδιών. Τα θέματα ήταν τα εξής: 

1 Ευχαρίστηση / ικανοποίηση κατά την παροχή φροντίδας στο παιδί 

2 Το παιδί ως πηγή χαράς / ευτυχίας 

3 Αίσθηση ολοκλήρωσης έχοντας κάνει ότι καλύτερο για το παιδί 

4 Μοιράζονται αγάπη με το παιδί 

5 Το παιδί παρέχει μια πρόκληση ή ευκαιρία για να μάθουν και να εξελιχθούν 

6 Ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών ή / και του γάμου 

7 Παρέχει μια νέα ή καλύτερη αίσθηση για τον σκοπό στη ζωή 

8 Έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ή νέων 

επαγγελματικών ευκαιριών 

9 Γίνεται ένα καλύτερο άτομο (πιο συμπονετικό, λιγότερο εγωιστικό, πιο 

ανεκτικό) 

10 Ενίσχυση της προσωπικής δύναμης ή της εμπιστοσύνης 

11 Διεύρυνση των κοινωνικών και κοινοτικών δικτύων 

12 Ενίσχυση της πνευματικότητας 

13 Αλλαγή της οπτικής του ατόμου για τη ζωή (π.χ., διευκρίνισε τι είναι 

σημαντικό στη ζωή, περισσότερο ενήμεροι για το μέλλον) 

14 Αξιοποίηση στο έπακρο της κάθε ημέρας, ζουν τη ζωή με πιο αργό ρυθμό. 

 

Ακόμη, μέσα από μια προπαρασκευαστική μελέτη των Hastings και Taunt, 

(2002b) διερευνήθηκαν οι απόψεις των γονέων αναφορικά με τις θετικές επιπτώσεις 

του παιδιού με αναπηρία για τους ίδιους προσωπικά, για τα αδέρφια του παιδιού και 

για μέλη της διευρυμένης οικογένειας (κυρίως τους παππούδες και τις γιαγιάδες του 

παιδιού), όπως επίσης και οι αντιλήψεις των γονέων για το μέλλον. Στην μελέτη 

πήραν μέρος δύο δείγματα γονέων. Αρχικά συμμετείχαν 14 γονείς παιδιών με 

αναπηρία, με ερευνητικό εργαλείο τις προσωπικές συνεντεύξεις. Το δεύτερο δείγμα 

των γονέων αποτέλεσαν 33 γονείς, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 

στηριζόμενο στα αποτελέσματα από τις προϋπάρχουσες συνεντεύξεις. Τα 

αποτελέσματα φανέρωσαν πολλές θετικές επιπτώσεις του παιδιού και στα δύο 
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δείγματα των γονέων, όπως: περισσότερη ευαισθητοποίηση, περισσότερες ευκαιρίες 

μάθησης/κατανόησης και αλλαγές στις απόψεις για τη ζωή. Ταυτόχρονα, προέκυψαν 

θετικές επιπτώσεις για τα αδέρφια των παιδιών, όπως ο μεγαλύτερος βαθμός 

ωριμότητας και υπευθυνότητας, ενώ επισημαίνονταν περισσότερες ευκαιρίες 

μάθησης, περισσότερη ευαισθητοποίηση για τα αδέλφια και τα μέλη της ευρύτερης 

οικογένειας μέσω της επαφής με το παιδί. Επιπλέον το παιδί βελτίωσε τη δυναμική 

της οικογένειας, φέρνοντας τα μέλη της πιο κοντά. Πολύ σημαντικό εύρημα στη 

μελέτη αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι λίγοι γονείς εξέφρασαν αρνητικές σκέψεις για 

το μέλλον, ενώ οι περισσότεροι ήταν θετικοί και αισιόδοξοι. 

Πιο πρόσφατες μελέτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο με ποσοτικές όσο 

και ποιοτικές μεθόδους, αναφέρουν επίσης ανάλογες διαστάσεις θετικών επιπτώσεων 

-εμπειριών των γονέων με τις παραπάνω (Krauss, Seltzer, & Jacobson, 2005. 

Poehlmann et al., 2005). 

Οι γονείς, φαίνεται ακόμη πως επικεντρώνονται στα θετικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού (για παράδειγμα στα δυνατά του σημεία, στα ταλέντα και τα ειδικά 

ενδιαφέροντά του) (Turnbull et. al., 1988) και μιλούν για τα παιδιά τους με αγάπη, 

θαυμασμό και μια αίσθηση αισιοδοξίας (Kearney & Griffin, 2001). 

Επιπλέον, οι ερευνητές Stainton και Besser (1998) διεξήγαγαν δύο ομαδικές 

ημιδομημένες συνεντεύξεις (σε ομάδες 7 και 8 ατόμων) και δύο ατομικές, σε μέλη 

οικογενειών, οι οποίες περιελάμβαναν παιδί με νοητική αναπηρία. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε η ποιοτική ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων, μέσω της οποίας 

εντοπίστηκαν εννέα θέματα. Τα επτά από τα θέματα αυτά αφορούσαν στον αρχικό 

σκοπό της μελέτης, δηλαδή στις θετικές επιπτώσεις του παιδιού στην οικογένεια και 

τα δύο τελευταία (θέμα 8 και 9), παρόλο που δεν συνδέονταν άμεσα θεωρήθηκαν 

σημαντικά λόγω της συχνότητας και της συνέπειας με την οποία εμφανίστηκαν. Τα 

θέματα που προέκυψαν ήταν τα εξής: 

1 Πηγή χαράς και ευτυχίας 

2 Πηγή αυξημένης αίσθησης του σκοπού και των προτεραιοτήτων 

3 Διεύρυνση των προσωπικών και κοινωνικών δικτύων και συμμετοχή στην 

κοινότητα 

4 Πηγή ενίσχυσης της πνευματικότητας 

5 Πηγή ενότητας της οικογένειας και εγγύτητας μεταξύ των μελών της 

6 Πηγή αυξημένων επιπέδων ανεκτικότητας και κατανόησης 

7 Πηγή προσωπικής ανάπτυξης και δύναμης 



22 
 

8 Θετικές επιπτώσεις σε άλλους / κοινότητα 

9 Συνεργασία με τους ειδικούς και τις υπηρεσίες στήριξης. 

 

Παρόμοια, μια αρκετά πρόσφατη μελέτη (King et al., 2011) διερεύνησε τις 

απόψεις γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και παιδιών με 

σύνδρομο Down, αναφορικά με τις συνεισφορές που τα παιδιά τους προσφέρουν, 

κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο της μετάβασής τους στη σχολική βαθμίδα του 

δημοτικού ή και του γυμνασίου. Στη συγκεκριμένη μελέτη έλαβαν μέρος 16 

οικογένειες (δεκαέξι μητέρες και δέκα πατέρες) και η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν 

οι προσωπικές συνεντεύξεις με τους γονείς. Οι γονείς ανέφεραν πολλαπλά οφέλη. Πιο 

συγκεκριμένα, σε ποσοστό 62,5% αναφέρουν οφέλη σε γονικό επίπεδο όπως, «η 

εκτίμηση του ίδιου του παιδιού για αυτό που είναι» και «η χαρά / ευχαρίστηση για τις 

ικανότητές του και όσα το παιδί μπορεί να καταφέρει». Σε ποσοστό 75% οι γονείς 

αναφέρουν οικογενειακά οφέλη όπως, «το δέσιμο της οικογένειας», «την εκτίμηση 

νέων ευκαιριών» στο πλαίσιο κυρίως του υποστηρικτικού ρόλου που αναλαμβάνουν 

απέναντι στο παιδί και «την εκτίμηση για όλα όσα έμαθαν τα αδέρφια του παιδιού και η 

οικογένεια στο σύνολό της». Επιπλέον το 50% των γονέων ανέφερε κοινωνικά οφέλη 

τα οποία αφορούσαν όσα τα παιδιά πρόσφεραν «σε άλλους» όπως, «τις γνώσεις για τη 

διαφορά, τη διαφορετικότητα και την κοινωνία», «την αναγνώριση των δυνατοτήτων 

των ανθρώπων με αναπηρία» και «τα οφέλη για άλλες οικογένειες που έχουν παιδιά με 

αναπηρίες». 

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας προέρχεται 

από ποιοτικά δεδομένα, ορισμένες μελέτες με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων (που 

περιλαμβάνουν δηλαδή ποσοτικές συνιστώσες), υποστηρίζουν ότι οι θετικές 

αντιλήψεις μπορεί να είναι εξαιρετικά συχνές.  

Αντίστοιχα, στη μελέτη των Grant και συν. (1998) σχετικά με τις πηγές 

ικανοποίησης που βιώνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους 120 μέλη οικογενειών, 

οι οποίες στα μέλη τους περιλαμβάνουν παιδί ή ενήλικο άτομο με νοητική αναπηρία, 

προέκυψε ότι 8 από τα 28 στοιχεία που αφορούσαν στις πηγές ικανοποίησης, 

επιλέχθηκαν σε ποσοστό 90% ή και μεγαλύτερο από τα μέλη που παρείχαν την 

φροντίδα στο παιδί (κυρίως μητέρες). Ακολούθως, 24 από τα 28 στοιχεία 

επικυρώθηκαν σε ποσοστό 50% ή και μεγαλύτερο από τους συμμετέχοντες. Το 

σύνολο των 28 στοιχείων που αφορούσαν στην ικανοποίηση που βιώνουν μέσα από 

την φροντίδα του παιδιού με αναπηρία, προέκυψε μετά από μια πιλοτική έρευνα 
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καθώς και από τις προϋπάρχουσες ερευνητικές πηγές. Σε γενικές γραμμές, οι 

αντιλήψεις που συνδέονταν με τα οφέλη για το άτομο με νοητική αναπηρία 

εγκρίνονταν συχνότερα και οι αντιλήψεις που αφορούσαν σε πιο προσωπικές 

ανταμοιβές για το μέλος της οικογένειας που παρείχε τη φροντίδα εμφανίστηκαν να 

έχουν λιγότερο κοινή αποδοχή. 

Με παρόμοιο τρόπο η Scorgie και οι συνεργάτες της στην πρώτη φάση της 

έρευνάς τους, διεξήγαγαν συνεντεύξεις σε 15 γονείς παιδιών με αναπηρία σχετικά με 

τις γονικές τους εμπειρίες. Οι συμμετέχοντες-γονείς κρίνονταν ως καλοί συνεργάτες 

από τις υπηρεσίες για την αναπηρία (Scorgie & Sobsey, 2000. Scorgie, Wilgosh, & 

McDonald, 1999). Η ανάλυση των συνεντεύξεων οδήγησε στον προσδιορισμό μιας 

έννοιας, την οποία οι ερευνητές ονόμασαν ως «transformations» (μετασχηματισμούς) 

και φαίνεται να ισοδυναμεί με τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στους 

γονείς η φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία. Σύμφωνα με τον Beck (1999), «οι 

μετασχηματισμοί περιλαμβάνουν την αποσύνθεση, ή την εγκατάλειψη της προηγούμενης 

ζωής του ατόμου, προς όφελος ενός καινούργιου και καλύτερου τρόπου ζωής». (Beck, 

1999 όπ. αναφ. στο Scorgie & Sobsey, 2000, ΣΕΛ. 198). 

Επιπλέον, οι Scorgie και Sobsey (2000) μέσα από τους θεματικούς άξονες που 

προέκυψαν από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων, ανέπτυξαν μια κλίμακα θετικών 

επιπτώσεων με 16 στοιχεία. Στη συνέχεια, μέσω της συμμετοχής 80 γονέων παιδιών 

με αναπηρίες προέκυψε ότι 4 από τα 16 θετικά στοιχεία εγκρίθηκαν σε ποσοστό 

γονέων τουλάχιστον 90%, όπως και ότι 15 από τα 16 στοιχεία εγκρίθηκαν σε 

ποσοστό 50% ή και μεγαλύτερο. Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων 

ανέφεραν θετικές επιπτώσεις. Αν και οι περισσότεροι γονείς κατέληγαν να συζητούν 

για την πραγματικότητα ορισμένων αρνητικών αλλαγών και επιπτώσεων στη ζωή 

τους (π.χ. το άγχος, τα προβλήματα υγείας, οι περιορισμοί στην καριέρα, η δυσκολία 

με τους επαγγελματίες, η μειωμένη συμμετοχή σε αξιόλογες κοινωνικές ή / και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες), πολλοί γονείς ανέφεραν θετικές αλλαγές που 

αφορούσαν στους τομείς της προσωπικής τους ανάπτυξης, της βελτίωσης των 

σχέσεων με τους άλλους, καθώς και αλλαγές στις φιλοσοφικές ή τις πνευματικές τους 

αξίες. Όλες οι αλλαγές αυτές, αποδίδονταν στο γεγονός της παρουσίας του παιδιού με 

αναπηρία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που αφορούσαν στους τομείς της προσωπικής 

τους ανάπτυξης περιελάμβαναν την απόκτηση καινούργιων ρόλων, τις 

επαγγελματικές αλλαγές, καθώς και θετικά χαρακτηριστικά όπως, η συμπόνια, η 
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αντοχή, το επίτευγμα, ο έλεγχος, η ενδυνάμωση, η δύναμη και η δυνατότητα να 

υπερασπιστούν και να μιλήσουν εκ μέρους των παιδιών τους. Επιπλέον, οι αλλαγές 

στις σχέσεις τους με τους άλλους περιελάμβαναν θετικές αλλαγές στις στάσεις τους 

προς τους ανθρώπους, μεγαλύτερο άνοιγμα και υποστήριξη μέσα στην οικογένεια, 

εξέλιξη των αδελφών του παιδιού με αναπηρία μέσω της υποστήριξης που 

προσφέρουν στο παιδί καθώς και την αυξημένη διάθεση αποδοχής για όλους τους 

ανθρώπους. Ακόμη, όσον αφορά στις αλλαγές στις φιλοσοφικές ή τις πνευματικές 

τους αξίες, αυτές αναφέρονται στις αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται τη ζωή, στις αλλαγές στην αντίληψή τους σχετικά με το τι είναι 

πραγματικά σημαντικό και πολύτιμο στη ζωή, καθώς και στα μαθήματα ζωής. 

Ταυτόχρονα, ενώ κάποιοι γονείς ανέφεραν την απώλεια ορισμένων φιλικών 

προσώπων, αναφέρουν επίσης, την διεύρυνση του φιλικού υποστηρικτικού τους 

δικτύου μέσω άλλων γονέων παιδιών με αναπηρία, μέσω των επαγγελματιών υγείας, 

καθώς και μέσω του προσωπικού των οργανισμών για την αναπηρία (Scorgie & 

Sobsey, 2000). 

Ωστόσο, μοναδικό εύρημα στην παραπάνω μελέτη αποτελεί το γεγονός ότι 

ορισμένοι από τους συμμετέχοντες-γονείς συνέδεσαν τις θετικές αλλαγές στη ζωή 

τους συγκεκριμένα με την ανατροφή του παιδιού με αναπηρία και ταυτόχρονα 

επεσήμαναν ότι αυτές οι αλλαγές στη ζωή, δεν θα ήταν δυνατόν να προκύψουν μέσα 

από την ανατροφή ενός παιδιού με τυπική ανάπτυξη. Αυτού του είδους οι μελέτες 

συμβάλλουν εξαιρετικά στη μετατόπιση του αρνητικού τρόπου σκέψης και των 

αρνητικών αντιλήψεων για την αναπηρία καθώς και των επιπτώσεών της στις 

οικογένειες. Επιπλέον, θέτουν σε σημαντικό βαθμό τις βάσεις για περαιτέρω έρευνα 

σε μια πιο θετική κατεύθυνση.  

Μια ακόμη σχετική μελέτη από όσες εντοπίζονται στη βιβλιογραφία, 

αξιολόγησε τις θετικές στάσεις 50 γονέων ενήλικων ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Στη μελέτη αυτή, διαπιστώθηκε επίσης ότι μεγάλο ποσοστό των γονέων συμφωνεί με 

θετικά στοιχεία όπως είναι τα εξής: «Νιώθω αυτοπεποίθηση στο ρόλο μου ως γονέας 

παιδιού με αναπηρία» (86% των γονέων συμφώνησαν ή συμφώνησαν απόλυτα), 

«Όταν σκέφτομαι το παιδί μου, αισθάνομαι ευτυχής» (88%), «Η ύπαρξη ενός μέλους με 

αναπηρία στην οικογένεια έχει φέρει τα μέλη της οικογένειάς μου πιο κοντά» (80%), 

και «Έχει αυξηθεί η συμπόνια που νιώθω για τους άλλους λόγω της εμπειρίας μου ως 

γονέας παιδιού με αναπηρία» (100%). Στην ίδια μελέτη, τα στοιχεία των αρνητικών 
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επιπτώσεων επικυρώθηκαν από τους συμμετέχοντες σε πολύ μικρότερη συχνότητα 

(Sandler, & Mistretta, 1998). 

Όσον αφορά στον περιορισμένο αριθμό ερευνών που επικεντρώνονται στις 

αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού στην οικογένεια 

με ποσοτικές μεθόδους, περισσότερο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα PCS 

(Κλίμακα της θετικής συμβολής των αντιλήψεων των γονέων), η οποία 

διαμορφώθηκε από τους Behr, Murphy και Summers (1992). Τα στοιχεία που 

αποτελούν την κλίμακα PCS (50 συνολικά), προέκυψαν με τη χρήση των τεχνικών 

της θεμελιωμένης θεωρίας και με συμμετέχοντες γονείς παιδιών και ενηλίκων 

ατόμων με αναπηρία. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν σε ένα δείγμα 1262 γονέων (Behr et. 

al., 1992). Κατά την ανάλυση, οι υποκλίμακες που αφορούσαν στις θετικές 

επιπτώσεις ήταν οι εξής:  

1 Πηγή μάθησης μέσω της εμπειρίας με τα ειδικά προβλήματα της ζωής  

2 Πηγή ευτυχίας και ολοκλήρωσης  

3 Πηγή δύναμης και οικογενειακής εγγύτητας  

4 Πηγή κατανόησης του σκοπού της ζωής  

5 Πηγή ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με το μέλλον  

6 Πηγή προσωπικής ανάπτυξης και ωριμότητας  

7 Πηγή διεύρυνσης του κοινωνικού δικτύου  

8 Πηγή εξέλιξης της καριέρας / εργασιακής ανάπτυξης  

9 Πηγή υπερηφάνειας και συνεργασίας. 

 

H PCS αποτελεί την μοναδική κλίμακα η οποία σχεδιάστηκε ακριβώς για το 

σκοπό αυτό. Για να μετρήσει δηλαδή ποσοτικά τις γονεϊκές αντιλήψεις σχετικά με τα 

οφέλη από την ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία (Hastings, Beck, & Hill, 2005). 

Μάλιστα αρκετοί γονείς στη μελέτη των Hastings και συν. (2005a), ανέφεραν ότι η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της κλίμακας PCS αποτέλεσε: «την πρώτη φορά 

που κάποιος τους ρώτησε για τις θετικές πτυχές της ανατροφής ενός παιδιού με 

αναπηρία και ότι ενδεχομένως δεν είχαν πλήρως συνειδητοποιήσει πόσο συνεισφέρει το 

παιδί στη ζωή τους και στη ζωή της οικογένειάς τους». (Hastings et al., 2005a, ΣΕΛ. 

163). Αυτού του είδους οι παρατηρήσεις φανερώνουν ότι οι γονείς και οι οικογένειες 

θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τέτοιες αξιολογήσεις και ότι ίσως περισσότεροι 

ερευνητές θα πρέπει να εξετάσουν τρόπους για να δημιουργηθούν εργαλεία, όπως η 

κλίμακα της θετικής συμβολής (PCS).  
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Υπάρχουσες μελέτες στις οποίες ως εργαλείο εφαρμόστηκε η κλίμακα PCS, 

φανέρωσαν επίσης ότι οι θετικές αντιλήψεις των γονέων μπορεί να αυξηθούν μέσω 

της στήριξης από άλλους γονείς (Singer et al., 1999). Άλλοτε προέκυψε ότι οι θετικές 

τους αντιλήψεις μπορεί να σχετίζονται με την υποστήριξη από την οικογένεια, τους 

φίλους και την υιοθέτηση ενός θετικού επανασχεδιασμού των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν (Hastings et al., 2002). 

Εστιάζοντας κυρίως στις θετικές αντιλήψεις των γονέων και στις συνεισφορές 

του παιδιού, πολλές από τις μελέτες επιχείρησαν να αφήσουν πίσω τα αρνητικά αν 

και ορισμένοι ερευνητές επέλεξαν να τα συμπεριλάβουν. Έτσι σε πολλές από αυτές 

τις μελέτες, προέκυψε ότι οι οικογένειες αναγνωρίζουν τις τυπικές αρνητικές και 

αγχωτικές εμπειρίες παράλληλα με τις θετικές (Scorgie & Sobsey, 2000. Stainton & 

Besser, 1998). Όλες οι παραπάνω μελέτες ωστόσο, συμβάλλουν στο αυξανόμενο 

σώμα της ομολογουμένως περιορισμένης βιβλιογραφίας, η οποία φανερώνει ότι τα 

παιδιά με αναπηρία μπορούν να εμπλουτίσουν και παράλληλα να βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωής των μελών της οικογένειάς τους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Η οικογένεια με παιδί με αναπηρία και η αλληλεπίδραση με τα πλαίσια 

στήριξης 

Τα θεωρητικά μοντέλα των οικογενειών παιδιών με αναπηρία εκτός από τις 

διαφορές τους, εμπεριέχουν στην πραγματικότητα ορισμένα κοινά στοιχεία. Το πιο 

αξιοσημείωτο από αυτά, είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζουν πως η ψυχολογική 

κατάσταση των γονέων παιδιών με αναπηρία μπορεί να επηρεαστεί από τις πηγές που 

έχουν στην διάθεσή τους (White & Hastings, 2004).  

Άλλωστε, η οικογένεια στα μέλη της οποίας συμπεριλαμβάνεται παιδί με 

αναπηρία δε λειτουργεί ως ένα αυτόνομο σύστημα, αλλά πλαισιώνεται από άτομα και 

ομάδες τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της (Τσιμπιδάκη, 

2007). Μία πολύ σημαντική πηγή λοιπόν, είναι η διαθεσιμότητα και η βοήθεια που 

παρέχεται μέσω των δικτύων κοινωνικής υποστήριξης (Beresford, 1994).  
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4.1.1 Εννοιολογικός ορισμός της κοινωνικής υποστήριξης 

Ο όρος κοινωνική υποστήριξη, περιγράφει τη βοήθεια που παρέχεται στους 

γονείς παιδιών και ενήλικων ατόμων με αναπηρία. Ο όρος αυτός, αναφέρεται στην 

αντίληψη ή την εμπειρία ενός ατόμου ότι είναι αγαπητό και ότι δέχεται φροντίδα και 

εκτίμηση από τους άλλους καθώς και στην αίσθηση ότι αποτελεί μέλος ενός 

κοινωνικού δικτύου αμοιβαίας βοήθειας και υποχρεώσεων. Επίσης, μπορεί να αφορά 

συγκεκριμένες πράξεις μέσω των οποίων ένα άτομο δέχεται βοήθεια από ένα άλλο 

άτομο ή φορέα, αλλά μπορεί να αφορά και στην αντίληψη ή τη γνώση από το άτομο 

ότι υπάρχουν διαθέσιμα μέσα υποστήριξης και βοήθειας σε περίπτωση που τα 

χρειαστεί. Η βοήθεια αυτή, μπορεί να προσφέρεται από τον σύζυγο / σύντροφο, τους 

συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους, την κοινότητα κ.λπ., ενώ μπορεί να έχει 

διάφορες μορφές όπως: η ενημερωτική, η πρακτική και η συναισθηματική 

υποστήριξη (Taylor, 2007).  

Όπως επισημαίνεται από ερευνητές και θεωρητικούς συχνά, είναι δύσκολο να 

δοθεί ένας ακριβής ορισμός για την κοινωνική υποστήριξη (Cohen & Willis, 1985. 

Krahn, 1993) και επειδή η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί μια έννοια πολυδιάστατη, 

που δεν έχει οριστεί επακριβώς, χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία ποικίλοι τρόποι 

για να περιγραφεί.  

Ως αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία 

αποτελούνταν από δημοσιευμένες μελέτες για την κοινωνική υποστήριξη, οι Cohen 

και Willis (1985) όρισαν την κοινωνική υποστήριξη ως μια πολυδιάστατη 

εννοιολογική κατασκευή, αποτελούμενη από την πρακτική υποστήριξη, την 

ενημερωτική, την εκτίμηση ή συναισθηματική υποστήριξη και την κοινωνική 

συντροφικότητα. 

Και ως γενική έννοια, η κοινωνική στήριξη αναφέρεται στην υποστηρικτική 

βοήθεια που παρέχεται από τους σημαντικούς άλλους, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν 

οι αντιληπτές τους ανάγκες. Έτσι, το σύστημα υποστήριξης αποτελείται από το 

σύνολο των μελών που συνιστούν το κοινωνικό δίκτυο του ατόμου (Krahn, 1993). 

Η κοινωνική στήριξη, η οποία παρέχεται στις οικογένειες λαμβάνει δύο 

μορφές: την ανεπίσημη από το άμεσο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της 

οικογένειας και την επίσημη, η οποία προέρχεται από τα ευρύτερα κοινωνικά και 

πολιτικά συστήματα, όπως αυτό της εκπαίδευσης, των διάφορων κέντρων 
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αποκατάστασης, της ιατρικής περίθαλψης καθώς και όλες τις μορφές κρατικής 

πρόνοιας και υποστήριξης (Τσιμπιδάκη, 2007).  

Επιπλέον, η κοινωνική στήριξη αποτελεί ένα από τα πιο βασικά 

χαρακτηριστικά της οικογένειας και συνδέεται αιτιολογικά με πολλές πτυχές της 

οικογενειακής ζωής, όπως με την λειτουργία και την ευημερία της οικογένειας, με το 

άγχος των μελών της, τους τρόπους αντιμετώπισης και τις οικογενειακές ανάγκες 

(Cohen & Willis, 1985. Canary, 2008. Gliden & Schoolcraft, 2007. Krahn, 1993. 

Taylor, 2007).  

Οι δημοσιευμένες μελέτες που διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ της κοινωνικής 

υποστήριξης και των θετικών αποτελεσμάτων για τους γονείς, όπως είναι η 

ικανοποίηση από τη ζωή, ή οι θετικές επιπτώσεις του παιδιού με αναπηρία δεν είναι 

πολλές (White & Hastings 2004), υπάρχουν ωστόσο δεδομένα που υποδηλώνουν ότι 

η αυξημένη κοινωνική στήριξη μπορεί όντως να σχετίζεται με πιο θετικά γονεϊκά 

αποτελέσματα (Hastings et al. 2002. Heller et al., 2000. Green, 2001. Sloper, et al., 

1991. White & Hastings 2004.). 

Παράλληλα, φαίνεται ότι τόσο η αντίληψη της ύπαρξης κοινωνικής 

υποστήριξης από τους γονείς, όσο και η στήριξη αυτή καθαυτή συμβάλλει σημαντικά 

στην ενδυνάμωση του γονεϊκού τους ρόλου και στην αύξηση του αισθήματος της 

αυτό-αποτελεσματικότητάς τους (Weiss, 2002). 

 

4. 2 Ανεπίσημα δίκτυα υποστήριξης 

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η ανεπίσημη κοινωνική υποστήριξη είναι πολύ 

σημαντική για την ευημερία της οικογένειας (Τσιμπιδάκη, 2007). Τα ανεπίσημα / 

άτυπα δίκτυα στήριξης, αποτελούνται γενικά από τα άτομα που συγκροτούν τον 

οικογενειακό πυρήνα, συμπεριλαμβανομένων όσων συνθέτουν την διευρυμένη 

οικογένεια ή λογίζονται στους στενούς φίλους. Ακόμη, προκύπτει ότι το ανεπίσημο 

δίκτυο είναι πιο πιθανό να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη, κοινωνική 

συντροφικότητα καθώς και βοήθεια στην φροντίδα του παιδιού / ατόμου με αναπηρία 

(Gliden & Schoolcraft, 2007). 

Κατά την Τσιμπιδάκη (2007) και όσον αφορά στα ελληνικά δεδομένα, 

ιδιαίτερα ισχυρά πλέγματα στήριξης της μορφής αυτής αναδεικνύονται: Οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες, η θρησκεία και η πίστη στον Θεό, καθώς και η 

επικοινωνία και η επαφή με γονείς που βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες, οι οποίοι συχνά 
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αποτελούν πηγή πληροφόρησης και υποστήριξης σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι 

κρατικές μορφές πρόνοιας. 

 

4.2.1 Στήριξη από τον/την σύζυγο και τα άλλα μέλη της οικογένειας 

Ο Beresford (1994), υποστηρίζει ότι σε σύγκριση με άλλες μορφές κοινωνικής 

στήριξης, η υποστήριξη από τον / την σύζυγο είναι ίσως η πιο σημαντική. Πράγματι 

και άλλοι ερευνητές συμφωνούν και υπογραμμίζουν ότι την πιο βοηθητική πηγή 

υποστήριξης για τους γονείς τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, 

αποτελεί ο / η σύζυγος – σύντροφος (Chang & McConkey, 2008. Lustig, 2002).  

Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την συζυγική υποστήριξη έχουν εξετάσει 

τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες υποστηρίζουν τις μητέρες (Beresford, 1994. 

Simmerman, Blacher, & Baker, 2001) και η έμφαση αυτή αντανακλά τη διαπίστωση 

ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι μητέρες είναι κυρίως υπεύθυνες για τη 

φροντίδα του παιδιού (Button, Pianta, & Marvin, 2001).  

Ωστόσο, το γεγονός ότι η συζυγική υποστήριξη εξετάζονταν από τους 

ερευνητές σε μια ενιαία μορφή, καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με το ποιά μορφή της (η πρακτική ή η συναισθηματική), θεωρείται 

περισσότερο χρήσιμη από τις μητέρες. Εάν για παράδειγμα, η ενασχόληση των 

πατέρων με τις καθημερινές ασχολίες παροχής φροντίδας στο παιδί βοηθούν 

περισσότερο τις μητέρες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από ότι η 

συναισθηματική στήριξη που τους παρέχουν, ή ισχύει το αντίθετο (Beresford, 1994).  

Επιπλέον, τα άλλα παιδιά της οικογένειας, αποτελούν συχνά πηγή 

υποστήριξης στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού / ατόμου με αναπηρία (Seltzer 

et al., 2005). Όπως διαπίστωσαν οι Seltzer και συν. (1991), τα ενήλικα αδέλφια 

ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελούν μέρος του κοινωνικού δικτύου της 

οικογένειας. Μάλιστα, στη μελέτη αυτή, οι μητέρες των οικογενειών στις οποίες τα 

ενήλικα αδέλφια των παιδιών με αναπηρία παρείχαν μεγαλύτερη υποστήριξη, έτειναν 

να έχουν καλύτερη ψυχολογική ευημερία σε σύγκριση με τις μητέρες όπου τα 

ενήλικα αδέλφια του ατόμου με νοητική αναπηρία εμπλέκονταν λιγότερο. Επίσης, 

σημαντικότερο ρόλο φάνηκε να διαδραματίζουν οι αδελφές του ατόμου με αναπηρία 

σε σύγκριση με τους αδελφούς, και η στήριξη που παρείχαν ήταν σε μεγαλύτερο 

βαθμό συναισθηματική και λιγότερο πρακτική. 
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Ακόμη, κάποιες φορές όταν οι γονείς γεράσουν, βγουν στη σύνταξη ή φύγουν 

από τη ζωή και επομένως δεν είναι σε θέση να φροντίσουν το παιδί με αναπηρία, 

παρατηρείται να γίνονται τα αδέλφια οι κύριοι φροντιστές του παιδιού / ενήλικου 

ατόμου με αναπηρία (Heller, & Arnold, 2010).  

Αν και οι έρευνες για τα ελληνικά δεδομένα είναι ολιγάριθμες, αναγνωρίζεται 

ότι οι ελληνικές οικογένειες σε μεγάλη πλειοψηφία διατηρούν συναισθηματικούς 

δεσμούς με τις οικογένειες προέλευσής τους, οι οποίες φαίνεται να αποτελούν 

ανεξάντλητες πηγές στήριξης -συναισθηματικής και πρακτικής- αλλά και 

προστατευτικό παράγοντα απέναντι σε πιέσεις και αγχογόνες καταστάσεις 

(Τσιμπιδάκη, 2007).  

 

4.2.2 Στήριξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ερευνητικά ενδιαφέρον σχετικά 

με τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στις 

οικογένειες των παιδιών τους, η έρευνα γύρω από την υποστήριξη που παρέχουν στις 

οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες εξακολουθεί να είναι περιορισμένη (Lee & 

Gardner, 2010. Mitchell, 2007).  

Οι ερευνητές συμφωνούν στο γεγονός ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι 

οποίοι αρνούνται ή δεν κατανοούν την αναπηρία του παιδιού, ή και αυτοί που 

αρνούνται το ίδιο το παιδί, μπορεί να αποδειχθούν ως στρεσογόνοι παράγοντες και ως 

ένα επιπρόσθετο βάρος για τα παιδιά τους (Hornby & Ashworth, 1994. Seligman & 

Darling, 2007. Τσιμπιδάκη, 2007). 

Από την άλλη, τα υφιστάμενα δεδομένα καθιστούν σαφές ότι εφόσον 

αποδέχονται το εγγόνι τους, μπορούν να αναλάβουν υποστηρικτικούς ρόλους για την 

οικογένεια του παιδιού με αναπηρία (Hornby & Ashworth, 1994). Η υποστήριξη που 

οι παππούδες και οι γιαγιάδες παρέχουν είναι αξιόλογη (Mitchell, 2007) και ιδιαίτερα 

σημαντική για τους γονείς (Hastings, 1997. Sandler, 1998). Συγχρόνως, φαίνεται ότι 

μεταξύ των πηγών υποστήριξης που βρίσκονται έξω από την πυρηνική οικογένεια, 

αυτοί αποτελούν την πιο διαδεδομένη και σημαντική πηγή (αν και οι φίλοι, οι 

γείτονες και άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας μπορούν επίσης να προσφέρουν 

πολύτιμη υποστήριξη) (Green, 2001. Katz & Kessel, 2002. Lee & Gardner, 2010).  
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Η υποστήριξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες ταξινομείται σε δύο 

κύριους τύπους, στην πρακτική ή / και στην συναισθηματική υποστήριξη (Hastings, 

1997).  

Όσον αφορά στην πρακτική υποστήριξη, εντοπίζεται ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων στα ερευνητικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των 

Hornby και Ashworth (1994), στην οποία συμμετείχαν 22 μητέρες και τρεις πατέρες 

παιδιών με αναπηρίες, οι ερευνητές ζήτησαν από τους γονείς  να βαθμολογήσουν τη 

συχνότητα με την οποία καθένας από τους παππούδες / γιαγιάδες του παιδιού 

(συνολικά 71), παρείχαν 12 διαφορετικές μορφές υποστήριξης. Οι γονείς λοιπόν 

ανέφεραν ότι το 39% των παππούδων/γιαγιάδων επισκέπτονταν αυτούς και τα παιδιά 

τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 20% υποστήριξαν ότι δεν τους 

επισκέπτονταν ποτέ. Ακόμη, οι γιαγιάδες ήταν αυτές που παρείχαν συχνότερα 

στήριξη στους γονείς σε σύγκριση με τους παππούδες, όπως έχει βρεθεί και σε άλλες 

μελέτες (Glasberg & Harris, 1997) και ιδιαίτερα η γιαγιά από πλευράς της μητέρας 

του παιδιού με αναπηρία (Trute, 2003). Άλλες πρακτικές μορφές στήριξης που 

παρείχαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα παιδιά και τα εγγόνια τους στην έρευνα 

των Hornby και Ashworth (1994), ήταν: Να βοηθούν στα ψώνια και τα θελήματα 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (13%), να βοηθούν με τις δουλειές του σπιτιού 

(22%), να παίρνουν μαζί τους τα εγγόνια για διανυκτέρευση στο σπίτι τους μια φορά 

το μήνα ή και περισσότερο (6%), καθώς και η περιστασιακή ή τακτική οικονομική 

ενίσχυση εκ μέρους των παππούδων / γιαγιάδων στα παιδιά τους (20%). 

Παρόμοια διαπίστωση προέκυψε και από άλλη μελέτη, στην οποία οι 

παππούδες / γιαγιάδες βρέθηκε να παρέχουν πρακτική υποστήριξη με τη μορφή της 

φροντίδας του παιδιού, της βοήθειας με τα οικονομικά, και της συνεισφοράς σε 

ποικίλες εργασίες της καθημερινής ζωής, όπως τα ψώνια, το μαγείρεμα, και τα 

θελήματα (Sandler, 1998).  

Επιπλέον, σε μια άλλη μελέτη (Green 2001) πήραν μέρος 91 γονείς παιδιών 

ηλικίας έως πέντε ετών και διαφορετικών μορφών αναπηρίας. Σκοπός στη μελέτη 

αυτή, ήταν να εξεταστούν οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τη σπουδαιότητα της 

συμμετοχής των παππούδων και των γιαγιάδων στις συνηθισμένες ασχολίες 

φροντίδας που απαιτούνται από τους γονείς και στον αντίκτυπο της συμμετοχής 

αυτής των παππούδων / γιαγιάδων στα συναισθήματα ευημερίας των γονέων. 

Προέκυψε ότι  το συναίσθημα ευημερίας των γονέων (το οποίο λειτουργούσε ως 

θετική συναισθηματική κατάσταση και σωματική ενέργεια), συσχετίστηκε θετικά με 
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την πρακτική υποστήριξη που λαμβάνονταν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

των παιδιών. Επιβεβαιώνοντας την σημαντικότητα της πρακτικής υποστήριξης των 

παππούδων και των γιαγιάδων για τους γονείς και την οικογένεια συνολικά. 

Ωστόσο, λιγότερες πληροφορίες φαίνεται να είναι διαθέσιμες σχετικά με τη 

συναισθηματική υποστήριξη που παρέχεται από τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

στους γονείς του παιδιού με αναπηρία (Hastings, 1997).  

Για παράδειγμα, στην μελέτη των Hornby και Ashworth (1994) δύο από τα 

στοιχεία που βαθμολογήθηκαν από τους γονείς μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

στοιχεία υποστήριξης συναισθηματικής μορφής. Όπου το 52% των παππούδων / 

γιαγιάδων αξιολογήθηκαν για το γεγονός ότι πάντα δείχνουν κατανόηση για τα 

προβλήματα που σχετίζονται με το εγγόνι τους με αναπηρία, ενώ το 33%  των 

παππούδων / γιαγιάδων αξιολογήθηκαν ως πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουν τα 

προβλήματα σχετικά με το εγγόνι τους με αναπηρία. Για τα στοιχεία της 

συναισθηματικής υποστήριξης στην έρευνα αυτή, οι παππούδες και οι γιαγιάδες από 

πλευράς της μητέρας αξιολογήθηκαν ως περισσότερο υποστηρικτικοί σε σύγκριση με 

τους παππούδες και τις γιαγιάδες από πλευράς του πατέρα.  

Επιπλέον, η μελέτη των Heller και συν. (2000) φανερώνει για ακόμη μια φορά 

ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες των ατόμων με νοητική αναπηρία παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των γονέων και κυρίως ότι η υποστήριξή τους 

συμβάλλει στην ευημερία των γονέων και της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, στην 

έρευνα πήραν μέρος 120 μητέρες παιδιών και ενήλικων ατόμων με νοητική αναπηρία, 

οι οποίες δέχονταν υποστήριξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες σε πρακτικό και 

συναισθηματικό επίπεδο. Όπως προέκυψε, τα υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

στήριξης από τις γιαγιάδες και τους παππούδες συσχετίστηκαν με χαμηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης για τις μητέρες. Σε μεγάλο βαθμό, η βοήθεια που έλαβαν με τη 

μορφή της συναισθηματικής υποστήριξης, αφορούσε στην προσφορά συμβουλών, 

στην εμπιστοσύνη, στην ενθάρρυνση και στην διασκέδαση. Έτσι, το 40% των 

μητέρων ανέφεραν ότι έλαβαν τέτοιου είδους συναισθηματική υποστήριξη από τους 

γονείς τους, και μάλιστα ο βαθμός συναισθηματικής υποστήριξης μεταξύ των 

οικογενειών παιδιών με αναπηρία σε σύγκριση με τις οικογένειες ενήλικων ατόμων 

με αναπηρία δεν διέφερε ιδιαίτερα. Σε πρακτικό επίπεδο, η υποστήριξη ήταν επίσης 

σημαντική και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Αυτή η μορφή στήριξης 

αφορούσε στην φροντίδα του παιδιού, στις δουλειές του σπιτιού, στην εύρεση 
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υπηρεσιών και την οικονομική βοήθεια, ενώ η στήριξη αυτή εμφανίστηκε αισθητά 

πιο περιορισμένη για τις οικογένειες των ενήλικων ατόμων με νοητική αναπηρία.  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι οι ερευνητές συμφωνούν στην 

ανάγκη για συνεργασία των ειδικών, ώστε να παρέχεται συναισθηματική και 

συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς επίσης καθοδήγηση των παππούδων και των 

γιαγιάδων παιδιών και ατόμων με αναπηρία, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση 

των προκλήσεων που βιώνουν οι ίδιοι και κυρίως την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητάς τους ως υποστηρικτικά πλέγματα για τα παιδιά και τα εγγόνια 

τους (Canary 2008. Hastings, 1997. Heller et. al., 2000. Lee & Gardner, 2010. 

Τσιμπιδάκη, 2007). 

Φυσικά, σημαντική πηγή υποστήριξης από την ευρύτερη οικογένεια δεν είναι 

μόνο οι παππούδες / γιαγιάδες αλλά και τα άλλα μέλη που την αποτελούν. Πέρα όμως 

από το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι της οικογένειας ανήκουν επίσης στα 

ανεπίσημα δίκτυα και με τη σειρά τους φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην υποστήριξη των γονέων.  

 

4.2.3 Στήριξη μέσω γονέων παιδιών με αναπηρία 

Οι γονείς παιδιών με αναπηρία συνήθως συμμετέχουν σε ομάδες αμοιβαίας 

υποστήριξης με άλλους γονείς παιδιών με αναπηρία, εκτός από την αναζήτηση 

βοήθειας από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή επαγγελματικούς φορείς. 

Χαρακτηριστικά, σε μια σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε γονείς παιδιών με 

αυτισμό, ως σημαντικότερη πηγή υποστήριξης για το 68% των συμμετεχόντων 

γονέων αναφέρθηκαν οι άλλοι γονείς παιδιών με αυτισμό (Mackintosh, Myers, & 

Goin-Kochel, 2005). 

Όπως μάλιστα υποστηρίζουν οι Seligman και Darling (2007) φαίνεται ότι τα 

δίκτυα υποστήριξης που απαρτίζονται από ενήλικες με αναπηρία και τους γονείς 

παιδιών με αναπηρίες εξυπηρετούν σε μια σειρά από λειτουργίες 

συμπεριλαμβάνοντας: α) την ανακούφιση από συναισθήματα μοναξιάς και 

απομόνωσης, β) την ενημέρωση μέσω της παροχής πληροφοριών, γ) την παροχή 

προτύπων προς μίμηση, καθώς και δ) την παροχή βάσης για σύγκριση άλλων 

περιπτώσεων. 
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Στην Ελλάδα, η πληροφόρηση και η ενημέρωση των γονέων καθώς και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης για τα 

παιδιά, προσφέρονται από συλλόγους γονέων παιδιών με αναπηρία (π.χ. ο σύλλογος 

συνδρόμου Down στη Θεσσαλονίκη). Οι προσπάθειες αυτές φαίνεται ότι είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικές για τους γονείς αλλά είναι περιορισμένες, καθώς 

προσφέρονται σε γονείς που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες όλου του πληθυσμού των γονέων παιδιών με αναπηρίες 

(Λαμπροπούλου & Μαυρόγιαννη, 2000). 

Ωστόσο, στο εξωτερικό εφαρμόζονται προγράμματα από γονείς για γονείς, τα 

οποία αποτελούν μια μοναδική μορφή αυτοβοήθειας για τους γονείς παιδιών με 

αναπηρίες. Τέτοια προγράμματα αναπτύχθηκαν εντυπωσιακά στην Αμερική και 

συνεχίζουν να εφαρμόζονται, μετά την εμφάνιση του πρώτου προγράμματος που 

εφαρμόστηκε κατά τη δεκαετία του 1980. Μάλιστα με βάση τις απόψεις γονέων που 

συμμετείχαν σε παρόμοια προγράμματα, φαίνεται ότι τους παρέχεται πρακτική και 

συναισθηματική υποστήριξη σχετικά με τη φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία, ενώ 

ταυτόχρονα λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες (Ainbinder et al., 

1998. Santelli et al., 1997. Singer et al., 1999).  

Για παράδειγμα, σε μια μελέτη που αφορούσε στα προγράμματα υποστήριξης 

γονέων προς γονείς στην Αμερική, συμμετείχαν 128 γονείς παιδιών με αναπηρία 

(Singer et al., 1999). Συγκεκριμένα, οι 56 γονείς συμμετείχαν ως ομάδα θεραπείας και 

οι 72 γονείς αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε αρχικά 

πριν από την ανάθεση του γονέα-υποστηρικτή και στη συνέχεια δύο μήνες μετά την 

επαφή με τον υποστηρικτή. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι γονείς που 

συμμετείχαν στην ομάδα θεραπείας, ανέφεραν ότι αυξήθηκαν οι αντιλήψεις που είχαν 

για το παιδί τους ως πηγή δύναμης και οικογενειακής εγγύτητας. Οι παραπάνω 

ερευνητές, πραγματοποίησαν κατόπιν μια ποιοτική μελέτη με συμμετέχοντες 24 

γονείς, όπου αποκαλύφθηκε ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οι γονείς 

θεωρούσαν τα προγράμματα αυτά επιτυχημένα, ήταν η θετική στάση των γονέων-

υποστηρικτών. Αρκετοί γονείς ανέφεραν ότι η επαφή με μια θετική στάση τους 

βοήθησε να αλλάξουν τη δική τους στάση σε πιο θετική.  

Επιπροσθέτως, οι Kerr και Macintosh (1999) πραγματοποίησαν μια παρόμοια 

ποιοτική μελέτη στην Σκωτία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως εργαλείο την 

ερευνητική συνέντευξη σε βάθος, σε 63 συμμετέχοντες-γονείς παιδιών με εγγενή 

ανεπάρκεια των άνω άκρων. Οι ηλικίες των παιδιών με αναπηρία κυμαίνονταν από 
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βρέφη μερικών μηνών, έως και παιδιά 16 ετών. Η έρευνα αυτή, προτείνει ότι οι 

γονείς παιδιών με αναπηρία εμφανίζουν μοναδικά προσόντα για να υποστηρίζουν ο 

ένας τον άλλο. Όπως προέκυψε από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων, οι γονείς 

συζητώντας με άλλους γονείς, είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι 

μόνοι, να νιώσουν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει και να πάρουν μια γεύση από το 

μέλλον. Εκτός από τα παραπάνω, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα (που για 

ορισμένους γονείς ήταν μερικοί μήνες και για άλλους κάποια χρόνια) ένιωθαν ότι 

μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε άλλους. Το γεγονός αυτό, προσέφερε οφέλη 

και για τις δύο πλευρές των γονέων. Αν και όσο περνούσε ο καιρός η ανάγκη των 

γονέων για υποστήριξη περιοριζόταν, συχνά δημιουργούνταν πολλές φιλίες μεταξύ 

τους, οι οποίες αποτελούσαν στήριγμα και στο μέλλον. 

 

4.2.4 Στήριξη μέσω της Θρησκείας της πίστης στο Θεό και της 

εκκλησίας 

Επιπλέον η θρησκεία, η πίστη στον Θεό και η εκκλησία φαίνεται πως 

αποτελούν ισχυρά πλέγματα στήριξης για τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία (Dale, 

2000. Τσιμπιδάκη, 2007). Στην μελέτη των Bennett, Deluca και Allen (1995) 

εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους η θρησκεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

πηγή αντιμετώπισης των προκλήσεων από τους γονείς παιδιών με αναπηρίες σε όλα 

τα στάδια του κύκλου ζωής των οικογενειών. Στη μελέτη αυτή, έλαβαν μέρος 12 

γονείς βρεφών, παιδιών και ενήλικων ατόμων με αναπηρίες (ηλικίας από 15 μηνών 

έως 30 ετών). Η ανάλυση των συνεντεύξεων των γονέων ανέδειξε την προσευχή, τον 

εκκλησιασμό και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ως πηγές υποστήριξης, οι οποίες 

συνέβαλαν στην ολοένα και αυξανόμενη αίσθηση ελπίδας και προσωπικής δύναμης 

για κάποιους από τους γονείς.  

Σε μια πιο πρόσφατη ποιοτική μελέτη, οι Poston και Turnbull (2004) εξέτασαν 

την έννοια της ποιότητας ζωής των οικογενειών όπου στα μέλη τους περιλαμβάνεται 

παιδί με αναπηρία. Οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πνευματικότητα και 

ιδιαίτερα οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονέων διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο για την ποιότητα ζωής τους. Στην μελέτη συμμετείχαν 187 άτομα (μέλη 

οικογενειών παιδιών με αναπηρία, άτομα με αναπηρία, μέλη οικογενειών χωρίς 

αναπηρίες και επαγγελματίες φορέων παροχής υπηρεσιών). Για τη συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις.  
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Η μελέτη αυτή, επικεντρώθηκε στα θέματα που προέκυψαν από τις απόψεις 

των συμμετεχόντων και σχετίζονταν με την πνευματικότητα και ιδιαίτερα με την 

πίστη και την συμμετοχή σε θρησκευτικές κοινότητες. Πολλοί συμμετέχοντες 

μίλησαν με πάθος για τις πνευματικές τους πεποιθήσεις και τη συμβολή τους στην 

συναισθηματική ή και τη συνολική οικογενειακή ποιότητα ζωής τους, την 

σπουδαιότητα να έχεις πίστη ή να πιστεύεις σε κάτι ανώτερο από εσένα, αναφέροντας 

ότι η πίστη τους έδωσε δύναμη και τους βοήθησε να δίνουν νόημα σε γεγονότα της 

ζωή τους. Μίλησαν ακόμη για τη χρήση της προσευχής ως τρόπο να επικοινωνούν με 

τον Θεό και να πλησιάσουν την πίστη τους. Για αρκετούς γονείς, η πίστη έδινε νόημα 

στην ύπαρξη του παιδιού με αναπηρία βλέποντας το παιδί ως δώρο από τον Θεό. 

Κάποιες φορές το δώρο αυτό θεωρούνταν ως ευλογία και άλλες ως δοκιμή της πίστης 

τους, ενώ η εκκλησία περιγράφηκε από πολλούς ως ένα μέρος αποδοχής και άνευ 

όρων αγάπης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωναν ότι οι προκλήσεις από άλλες 

πτυχές της ζωής τους (π.χ. οικονομικές, υγείας, συναισθηματικές, ή που αφορούσαν 

την κοινωνική ή / και καθημερινή ζωή), μπορούσαν να βελτιωθούν με την δύναμη και 

το αίσθημα ευημερίας που αποκτήθηκε από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις καθώς 

και την κοινωνική υποστήριξη που δέχονταν από μέλη της θρησκευτικής τους 

κοινότητας (Poston & Turnbull, 2004).  

Με βάση τις δηλώσεις των οικογενειών στην έρευνα των Poston και Turnbull 

(2004) οι ερευνητές προτείνουν ότι οι οικογένειες από τη θρησκευτική τους 

κοινότητα αναζητούν: (α) την αποδοχή του παιδιού τους, (β) πνευματική και 

συναισθηματική υποστήριξη για τον εαυτό τους, και (γ) υποστήριξη για το παιδί τους 

έτσι ώστε τόσο το παιδί τους όσο και οι ίδιοι να μπορούν να έχουν ουσιαστική 

συμμετοχή στις θρησκευτικές δραστηριότητες. 

Η θρησκευτική πίστη ως μέθοδος αντιμετώπισης των προκλήσεων των 

γονέων είναι εμφανής και σε άλλες μελέτες με διαφορετικούς πληθυσμούς. Για 

παράδειγμα, στη μελέτη των Skinner και συν. (2001) εξετάστηκε ο τρόπος, με τον 

οποίο οικογένειες λατινικής προέλευσης με παιδιά με νοητική αναπηρία 

αντιλαμβάνονταν τον ρόλο της θρησκείας ως προς την υποστήριξη που τους 

προσφέρει. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι περισσότερες οικογένειες αντλούν 

σημαντικό βαθμό ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης από την 

θρησκευτική πίστη στην καθημερινή τους ζωή. Για τους περισσότερους γονείς το 

παιδί αποτέλεσε ευλογία από τον Θεό, ενώ ορισμένοι γονείς θεώρησαν ότι ο Θεός 

δοκιμάζει τη δύναμή τους. 
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Παρομοίως, μια άλλη μελέτη εξέτασε τις προσωπικές εμπειρίες τριών 

οικογενειών (6 γονέων) με παιδί με αυτισμό (Jegatheesan, Miller & Fowler, 2010). Οι 

γονείς που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν μουσουλμάνοι από τη Νότια Ασία, οι οποίοι 

διέμεναν σε μια μεγάλη Κεντροδυτική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα 

αποτελέσματα φανέρωσαν ότι η θρησκεία ήταν το πρωταρχικό πλαίσιο εντός του 

οποίου οι συγκεκριμένοι γονείς κατανοούσαν το γεγονός της απόκτησης ενός παιδιού 

με αυτισμό. Οι μουσουλμάνοι γονείς επικαλούνταν τη θρησκευτική τους πίστη για να 

προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τη γέννηση του παιδιού με αναπηρία, 

θεωρούσαν τα παιδιά τους ως «δώρα από τον Αλλάχ» και ένιωθαν ευλογημένοι που ο 

Θεός τους επέλεξε να είναι οι γονείς του «ειδικού παιδιού Του». Η θρησκεία, τους 

παρότρυνε να διατηρήσουν μια θετική στάση και να κάνουν ό, τι μπορούν για να 

βοηθήσουν το παιδί τους, εφόσον πίστευαν ότι είχαν επιλεγεί από τον Αλλάχ επειδή 

ήταν ηθικοί και στοργικοί γονείς στην παρούσα ζωή και ως εκ τούτου αποτελούσαν 

τους ιδανικούς γονείς για να αναθρέψουν «το ειδικό παιδί Του». Ακόμη, σχεδίαζαν να 

μεγαλώσουν το παιδί τους όσο πιο φυσιολογικά γίνεται στο σπίτι, με την υποστήριξη 

από την ευρύτερη οικογένεια, τα μέλη της κοινότητας, και τους θρησκευτικούς 

ηγέτες.  

Παρόμοιες συζητήσεις και απόψεις προέκυψαν επίσης σε άλλους πληθυσμούς 

γονέων, όπως οι κάτοικοι της άκρως ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας του Ισραήλ 

(Shaked, & Bilu, 2006), Τούρκοι γονείς (Bilgin & Kucuk, 2010), αλλά και 

Αφροαμερικανίδες μητέρες (Miltiades & Pruchno, 2002). 

 

4.3 Επίσημα δίκτυα υποστήριξης 

Οι πηγές υποστήριξης που ανήκουν στα επίσημα / τυπικά δίκτυα, 

αποτελούνται από επαγγελματίες όπως: γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

εκπαιδευτικοί και άλλοι, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη ιατρική και 

ψυχολογική υποστήριξη, ενημερωτική υποστήριξη ή υπεράσπιση καθώς και άλλα 

είδη βοήθειας στους γονείς και την οικογένεια (Gliden & Schoolcraft, 2007). 

Αν και για πολλά χρόνια, η εστίαση των ειδικών εντοπίζονταν αποκλειστικά 

στο παιδί και οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία βρίσκονταν χωρίς ουσιαστική 

υποστήριξη και βοήθεια, στη σύγχρονη εποχή το σκηνικό αυτό έχει αλλάξει. 

Ορόσημο στη μελέτη των οικογενειών παιδιών με αναπηρίες και κατ’ επέκταση της 

μελέτης της κοινωνικής υποστήριξης στάθηκε η θεωρία των γενικών συστημάτων. 
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Στόχος της συστημικής προσέγγισης δεν είναι το άτομο, αλλά η δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του (Τσιμπιδάκη, 2007). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται από το 

διεθνή χώρο και αφορούν στην επίσημη κοινωνική υποστήριξη των οικογενειών είναι 

αντιφατικά. Καταρχήν, προκύπτει ότι οι γονείς επιθυμούν την επίσημη υποστήριξη 

από τους επαγγελματίες και βασίζονται σε τέτοιου είδους υπηρεσίες (Canary, 2008). 

Επιπλέον, φαίνεται ότι η επίσημη κοινωνική στήριξη συχνά συνεισφέρει 

θετικά για το σύνολο των οικογενειών. Για παράδειγμα, στην μελέτη των King και 

συν. (1999) διαπιστώνεται ότι η υποστήριξη από τους ειδικούς και η χρήση παροχής 

υπηρεσιών μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες να προσαρμοστούν στις 

απαιτήσεις φροντίδας των παιδιών με αναπηρία. 

Από την άλλη, κάποιοι ερευνητές αποκαλύπτουν λιγότερο ωφέλιμες σχέσεις 

με τις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφωνίες με τις υπηρεσίες, όπως αυτές που 

σχετίζονται με την φαινομενική αδυναμία τους να παρέχουν εξατομικευμένες 

υπηρεσίες, φάνηκε ότι μπορεί να επιδεινώσουν το γονικό άγχος (Sloper & Turner, 

1992). 

Ενώ σε μια άλλη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε γονείς που 

προέρχονταν από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, η πρόσβαση στις υπηρεσίες 

τυπικής υποστήριξης δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με την ευημερία των μητέρων 

παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία (McConkey et al., 2008).  

Φαίνεται λοιπόν, ότι για ορισμένες οικογένειες οι πηγές επίσημης στήριξης 

συνεισφέρουν με θετικό τρόπο, ενώ για άλλες δεν έχουν και τόσο θετικά 

αποτελέσματα. 

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στην επίσημη κοινωνική υποστήριξη των 

οικογενειών, προκύπτει ότι ενώ σε ορισμένες χώρες υπάρχουν παραδείγματα καλά 

οργανωμένης και συστηματικής παροχής υπηρεσιών, στις περισσότερες περιπτώσεις 

η παροχή είναι σποραδική, ασυντόνιστη και ανύπαρκτη (Τσιμπιδάκη, 2007). 

Στην Ελλάδα, η πολιτική που ακολουθείται για τα άτομα με αναπηρία, είναι 

κυρίως επιδοματική. Με τον τρόπο αυτό το άτομο περιθωριοποιείται, ενώ δεν 

παρέχεται καμία μέριμνα για την οικογένεια και τα άτομα που παρέχουν τη φροντίδα. 

Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο καθώς συχνά οι δομές είναι 

ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες, δεν υπάρχουν κέντρα για την έγκαιρη και έγκυρη 

διάγνωση, τα κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης είναι ανεπαρκή και υπάρχει 

έλλειψη ξενώνων φιλοξενίας, με αποτέλεσμα οι γονείς να αναζητούν βοήθεια από την 
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Πρόνοια, τα ΚΕΔΔΥ και από συλλόγους γονέων όπου υπάρχουν. Ταυτόχρονα, 

υπάρχει ελλιπής ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με κάποιες αναπηρίες και τα 

ζητήματα που τις αφορούν και δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των φορέων 

(Κωτσόπουλος, 2007). Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και η ελλιπής 

χρηματοδότηση και οι περικοπές των κοινωνικών δαπανών.  

Στη χώρα μας, για να καλύψουν τις ελλείψεις της επίσημης κοινωνικής 

υποστήριξης, οι γονείς βρίσκουν συνήθως άλλες πηγές, οι οποίες προέρχονται από τα 

ανεπίσημα δίκτυα όπως είναι τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, οι φίλοι / γείτονες, 

μέλη της κοινότητας και άλλοι γονείς παιδιών με αναπηρίες (Τσιμπιδάκη, 2007). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Η Έρευνα 

5.1.1 Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας 

Σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικών επιδράσεων που συχνά 

μπορούν να επιφέρουν τα παιδιά με αναπηρία στα μέλη των οικογενειών τους. 

Ωστόσο, παρά την ερευνητική πρόοδο που σημειώνεται αναφορικά με τις επιπτώσεις 

του παιδιού στην οικογένεια, εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές ελλείψεις 

στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα: 

1. Οι αντιλήψεις για τη θετική συμβολή των παιδιών με αναπηρίες 

εξακολουθούν να μην λαμβάνουν τη δέουσα προσοχή στην ερευνητική βιβλιογραφία, 

καθώς και οι μελέτες που αναδεικνύουν τις θετικές επιπτώσεις των παιδιών με 

αναπηρίες στα μέλη της οικογένειας παραμένουν ολιγάριθμες (Hastings & Taunt, 

2002a. Hastings & Taunt, 2002b. Hastings et al., 2005a. Scorgie & Sobsey, 2000. 

Stainton & Besser, 1998.). 

2. Οι υπάρχουσες μελέτες, με λίγες μόνο εξαιρέσεις, δεν σχεδιάστηκαν 

εξαρχής με σκοπό τη διερεύνηση των θετικών αντιλήψεων αλλά προέκυψαν κυρίως 

μέσω της διερεύνησης του παράγοντα του άγχους στην οικογένεια (Hastings et al., 

2002). Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυσκολίες 

που αντιμετώπιζαν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών, στο ενδεχόμενο 

ψυχοπαθολογίας των γονέων  και γενικότερα στις αρνητικές αλληλεπιδράσεις που 

μπορεί να αναπτύσσονταν στην οικογένεια (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 
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3. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν εξαρχής στη μητέρα του παιδιού και οι 

υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες στηρίζονται 

κυρίως στις απόψεις των μητέρων, χωρίς να δίνεται βάση στην τυχόν ιδιαιτερότητα 

της δυναμικής της οικογένειας (Dale, 2000. Seligman & Darling, 2007. Τσιμπιδάκη, 

2007). 

4. Οι υπάρχουσες μελέτες, στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και συνεπώς προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του 

ζητήματος στον ελλαδικό χώρο (Τσιμπιδάκη, 2007). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

γονέων παιδιών με νοητική αναπηρία, σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού 

για τους ίδιους και την οικογένειά τους, μέσα από την προσωπική τους εμπειρία. 

Τονίζεται ότι στην συγκεκριμένη έρευνα σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνεται ότι 

δεν υπάρχουν δυσκολίες και αρνητικές επιπτώσεις, αλλά σκοπός αυτής είναι να 

εξεταστούν οι θετικές επιπτώσεις εφόσον κατά τους γονείς υπάρχουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη προγενέστερες μελέτες καθώς και ελλείψεις της 

βιβλιογραφίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, κρίνεται ουσιαστική και αναγκαία η 

προσεκτική αξιολόγηση των ιδιαίτερων αντιλήψεων, απόψεων, σκέψεων που 

αφορούν στις θετικές επιπτώσεις των παιδιών με νοητική αναπηρία από τους γονείς 

τους.  

Ο σχεδιασμός της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε μέσω ποιοτικής 

προσέγγισης και επιδιώκει να διαφωτίσει τους εξής ερευνητικούς στόχους: 

1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των γονέων για τις θετικές επιπτώσεις του 

παιδιού με νοητική αναπηρία στους ίδιους και στην οικογένειά τους. 

2. Πως αντιλαμβάνονται τη ζωή με το παιδί / την οικογενειακή τους 

λειτουργία. 

3. Ποιες στρατηγικές και δίκτυα υποστήριξης χρησιμοποιούν οι γονείς. 

4. Ποιες είναι οι απόψεις τους για την αναπηρία. 

5. Ποιες είναι οι σκέψεις τους για το μέλλον, οι προσδοκίες και οι ελπίδες 

τους. 

 

Επισημαίνεται ότι στην έρευνα αυτή, δε διατυπώθηκαν υποθέσεις, όπου 

στόχος θα ήταν η επαλήθευση ή η διάψευσή τους, αφού σκοπός της έρευνας ήταν να 

προσεγγίσει το ζήτημα από την οπτική των γονέων και να αναδείξει τις δικές τους 

απόψεις και εμπειρίες. Προσδοκάται ότι μέσω της ανάδειξης – κατανόησης των 
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προσωπικών βιωμάτων των γονέων, θα παρέχεται στη συνέχεια η δυνατότητα 

σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης στην οικογένεια και εκπαίδευσης των 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας. 

Η παρούσα μεθοδολογία δεν επιτρέπει την άμεση γενίκευση των 

αποτελεσμάτων, υπάρχει ωστόσο η ελπίδα ότι η παρουσίαση των δεδομένων και η 

διερευνητική φύση της μελέτης θα προτείνει μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις 

και μεθόδους. 

 

5.2 Μέθοδος 

5.2.1 Επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν και να 

αιτιολογηθούν οι μεθοδολογικές επιλογές της μελέτης. Η επιλογή της όποιας 

εμπειρικής μεθόδου καθορίζεται από την φύση του ερευνώμενου προβλήματος και 

εξασφαλίζει το επίπεδο κατανόησης του υπό μελέτη φαινομένου.  

Η ποιοτική έρευνα είναι η έρευνα που περιλαμβάνει την ανάλυση και την 

ερμηνεία κειμένων και συνεντεύξεων, με σκοπό την ανακάλυψη ουσιαστικών 

προτύπων περιγραφής ενός συγκεκριμένου φαινομένου (Auerbach, & Silverstein, 

2003). Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, ΣΕΛ. 21), «η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην 

περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία, και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων 

και χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα πώς και 

γιατί». 

Η ποιοτική μεθοδολογία επιλέγεται όταν ο στόχος της μελέτης είναι η 

διερεύνηση των απόψεων, των προσωπικών νοημάτων, των πεποιθήσεων που 

κατέχουν τα άτομα που ερευνώνται καθώς και όταν αναζητείται ο τρόπος που 

δημιουργείται η κοινωνική εμπειρία και τα νοήματα που τη συνοδεύουν (Ιωσηφίδης, 

2008). 

Επιπλέον, οι ερευνητές που επιλέγουν ποιοτική μεθοδολογία δίνουν έμφαση 

στον τρόπο που κατασκευάζεται η κοινωνική πραγματικότητα και στην σχέση μεταξύ 

του ερευνητή με αυτό που μελετάει, καθώς ο ερευνητής εμπλέκεται ενεργά στην 

κοινωνική ζωή των υποκειμένων με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι τα άτομα που συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία γίνονται 

αντιληπτά ως «ερευνητικοί συνεργάτες» με τους οποίους δημιουργούνται επαρκή 

http://bookza.org/book/691803/16dd98
http://bookza.org/book/691803/16dd98
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ερευνητικά και κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια επικοινωνίας και παραγωγής 

νοημάτων ή αναπαραστάσεων. Έμφαση δίνεται στις διαδικασίες, στη βιωμένη 

εμπειρία, στα νοήματα και στις αναπαραστάσεις μέσα από τη διερεύνηση σε βάθος 

(Ιωσηφίδης, 2008). 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μελέτης, κρίθηκε ότι η ποιοτική 

μεθοδολογία είναι η πιο ενδεδειγμένη, καθώς παρέχεται η δυνατότητα να 

διερευνηθούν σε βάθος οι αντιλήψεις των γονέων στα ζητήματα που αφορούν στις 

θετικές επιπτώσεις του παιδιού με νοητική αναπηρία για τη δική τους ζωή και τη ζωή 

της οικογένειάς τους μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες. Αυτή η διερεύνηση 

που χαρακτηρίζεται από λεπτομέρεια και βάθος, όπως έχει υπογραμμιστεί και από 

τον Ιωσηφίδη (2003), αποτελεί και το βασικό πλεονέκτημα της ποιοτικής έρευνας.  

Ακόμη, κρίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα απαιτεί μια ποιοτική 

μεθοδολογία έρευνας καθώς ο τομέας αυτός δεν διαθέτει αρκετά ερευνητικά 

δεδομένα από τις βιωμένες εμπειρίες των γονέων και ιδιαίτερα στην ελληνική 

πραγματικότητα. Στην παρούσα έρευνα, ο τρόπος με τον οποίο θα συλλεχθούν οι 

εμπειρίες είναι μέσα από ημι- δομημένες συνεντεύξεις με γονείς όπου στα μέλη της 

οικογένειάς τους συμπεριλαμβάνεται παιδί με νοητική αναπηρία. 

Κατά την Κυριαζή (2009) στην έρευνα που έχει ποιοτικό προσανατολισμό, ο 

ερευνητής επιδιώκει μέσα από ένα ευέλικτο και ανοιχτό σχήμα συνέντευξης, να 

δώσει ο ερωτώμενος τις δικές του περιγραφές και ερμηνείες, με τη χρήση των δικών 

του εννοιολογικών κατηγοριών, χωρίς να του επιβάλλονται κάποιες από ένα αυστηρά 

δομημένο ερωτηματολόγιο. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι ότι βασίζεται σε μικρό 

αριθμό περιπτώσεων με στόχο όχι την ανακάλυψη γενικών τάσεων (που προϋποθέτει 

αναγκαστικά πολλές περιπτώσεις), αλλά τη διαμόρφωση ολικής εικόνας για κάθε 

περίπτωση και την ανεύρεση των κοινών τους στοιχείων (Κυριαζή, 2009). 

Ακόμη, τα ποιοτικά δείγματα είναι μικρά σε μέγεθος κυρίως για πρακτικούς 

λόγους. Οι λόγοι αυτοί αφορούν στο κόστος σε χρόνο και χρήμα που συνεπάγεται η 

συλλογή, η παραγωγή και η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων (Mason, 2003). 

Συνεπώς, ο σκοπός των μονάδων του δείγματος που έχουν επιλεχθεί δεν είναι να 

εκπροσωπήσουν ή να αντιπροσωπεύσουν το συνολικό πληθυσμό, αλλά να παρέχουν 

πρόσβαση σε ποιοτικά δεδομένα, τα οποία θα επιτρέψουν μεγαλύτερη κατανόηση 

σχετικά με την υποκειμενική εμπειρία των γονέων παιδιών με νοητική αναπηρία και 

συγκεκριμένα εστιάζοντας στην θετική οπτική των γονέων. 
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Τονίζεται ωστόσο, ότι η προσέγγιση αυτή στην έρευνα έχει μεγάλες 

απαιτήσεις από τον ερευνητή κατά τη διεξαγωγή της μελέτης. Δεν αποτελεί μια 

«εύκολη» επιλογή, όπως άλλωστε αναφέρουν οι Miles και Huberman (1994) η 

φαινομενική απλότητα των ποιοτικών δεδομένων αποκρύπτει μια σημαντική δόση 

πολυπλοκότητας και απαιτεί πολύ προσοχή και αυτογνωσία από την πλευρά του 

ερευνητή. Σαφέστατα, δεν μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε χωρίς προετοιμασία, 

χωρίς την γνώση των διαδικασιών ή ελλείψει αναλυτικών δεξιοτήτων. Προσωπικά 

προσόντα που απαιτούνται από τον ερευνητή είναι «το να έχει ανοικτό και διορατικό 

πνεύμα, να είναι καλός ακροατής, να έχει γενική ευαισθησία και δυνατότητα απόκρισης 

σε αντιφατικές αποδείξεις» (Robson, 2002, ΣΕΛ. 198). 

 

5.2.2 Στρατηγικές δειγματοληψίας 

Η δειγματοληψία στην ποιοτικού τύπου έρευνα διαφέρει ως προς την 

ποσοτική λόγω της διαφορετικής σκοποθεσίας των δύο ειδών έρευνας. Επειδή η 

ποσοτική μεθοδολογία στοχεύει στην γενίκευση των αποτελεσμάτων της, στηρίζεται 

στην τυχαιότητα του δείγματος (Ιωσηφίδης, 2008). Αντιθέτως, στην ποιοτική 

κοινωνική έρευνα, η γενίκευση με την έννοια της αντιπροσωπευτικότητας σπάνια 

αποτελεί στόχο (Miles & Huberman, 1994). Στόχος είναι η σε βάθος μελέτη 

κοινωνικών φαινομένων μέσα από τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να 

διατυπωθούν θεωρητικές θέσεις που να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των 

κοινωνικών διαδικασιών (Ιωσηφίδης, 2008). 

Η δειγματοληψία στην ποιοτική έρευνα είναι σκόπιμη και αφορά ένα μικρό 

αριθμό ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν κάποιο ή κάποια κεντρικά 

χαρακτηριστικά που συνάδουν με το σκοπό και το χαρακτήρα της έρευνας. 

Επομένως, οι συμμετέχοντες επιλέγονται ώστε να εξυπηρετούν τους γενικούς και 

ειδικούς σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας (Ιωσηφίδης, 2008). 

Ωστόσο, πολλές φορές διαφορετικές τεχνικές ποιοτικής δειγματοληψίας 

χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Έτσι λοιπόν, ακολουθήθηκε παράλληλα και η 

μέθοδος της χιονοστιβάδας. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί κοινή πρακτική στην 

ποιοτική έρευνα και συνήθως χρησιμοποιείται όταν οι συμμετέχοντες είναι 

απαραίτητο να διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η διαδικασία που 

ακολουθείται σε αυτού του είδους τη δειγματοληψία είναι οι συμμετέχοντες να  
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βοηθούν τον ερευνητή να εντοπίσει και άλλα άτομα που μπορούν να λάβουν μέρος 

στην έρευνα, πληρώντας τα κριτήρια που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

βρίσκονται υπό διερεύνηση (Ιωσηφίδης, 2008). 

Έτσι, ο ερευνητής είναι σε θέση να συλλέξει τις πληροφορίες εκείνες που του 

επιτρέπουν να εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους τα άτομα που μελετά 

αντιλαμβάνονται το υπό μελέτη φαινόμενο, χωρίς όπως προαναφέρθηκε να επιθυμεί 

να γενικεύσει τα αποτελέσματά του. 

Αναλυτικότερα στην έρευνα αυτή, σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν οι γονείς 

παιδιών με νοητική αναπηρία αντιλαμβάνονται θετικές επιπτώσεις στους ίδιους και 

στην οικογένειά τους μέσω της ύπαρξης του παιδιού στη ζωή τους. Επομένως, 

χρειάστηκε στα μέλη των οικογενειών των συμμετεχόντων να περιλαμβάνεται παιδί 

με νοητική αναπηρία, το οποίο να διαμένει στο περιβάλλον της οικογένειας. Η 

ερευνήτρια στο τέλος της συνάντησης με κάθε γονέα ζητούσε να παραπεμφθεί και 

στον/στην σύζυγο, ή σε κάποιον άλλο γονέα πιθανόν από το φιλικό περιβάλλον του 

συμμετέχοντα. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπονταν η συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών. 

Επιπλέον δειγματοληπτικά κριτήρια που είχαν τεθεί κατά τον ερευνητικό 

σχεδιασμό, αφορούσαν τα εξής: α) Γονείς (ανεξαρτήτως φύλου) όπου στα μέλη της 

οικογένειάς τους υπάρχει παιδί με νοητική αναπηρία ανεξαρτήτως βαθμού, β) η 

ηλικία του παιδιού θα κυμαίνεται μεταξύ περίπου τα 13 με 18 έτη, γ) οι γονείς θα 

είναι Έλληνες υπήκοοι που διαμένουν μαζί με το παιδί τους. Ασφαλώς απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτέλεσε ακόμη οι γονείς να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

εθελοντικά στην μελέτη κατόπιν πλήρης ενημέρωσής τους για το σκοπό και τη 

μέθοδο αυτής.  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είχε αυστηρώς καθοριστεί εξαρχής. 

Άλλωστε στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες, οι οποίοι 

καθορίζουν το μέγεθος του δείγματος (Ιωσηφίδης, 2008). Στην παρούσα έρευνα, η 

ερευνήτρια συνέχισε να επιλέγει μονάδες για το δείγμα μέχρι να φτάσει σε ένα 

σημείο κορεσμού της θεωρίας, δηλαδή έως ότου αναγνωριστεί ότι υπάρχει μια εικόνα 

του τι συμβαίνει και με βάση αυτό να είναι δυνατό να παραχθεί μια κατάλληλη 

εξήγηση. Οι συνεντεύξεις τερματίστηκαν όταν παρατηρήθηκε επαναληψιμότητα στις 

αφηγήσεις και επήλθε «πληροφοριακός κορεσμός» όταν δηλαδή, δεν προέκυπτε κάτι 

καινούριο και πρωτότυπο ως προς το υπό διερεύνηση ζήτημα (Ιωσηφίδης, 2008. 

Mason, 2003).  
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5.3 Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 20 γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία, 30% 

πατέρες (Ν=6), και 70% μητέρες (Ν=14), (βλ. Σχήμα 1) κάτοικοι ημιαστικών και 

αστικών περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης. Από τους συμμετέχοντες ένας πατέρας 

και μία μητέρα ήταν ζευγάρι και αναφέρθηκαν ξεχωριστά στο παιδί με νοητική 

αναπηρία και στην οικογένειά τους. 

 

 

Προφίλ γονέων 

 

Σχήμα 1. Φύλο των συμμετεχόντων γονέων 
 

  

Ηλικία γονέων 

Το 10% των γονέων ήταν ηλικίας 31-40 ετών (Ν=2), το 65% των γονέων άνηκαν 

στην ηλικιακή ομάδα των 41-50 ετών (Ν=13), ενώ το 25% ήταν ηλικίας 51-60 ετών 

(Ν=5) (βλ. Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2. Ηλικίες των συμμετεχόντων γονέων 
 

Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, το 20% των γονέων δήλωσαν ότι 

ήταν απόφοιτοι γυμνασίου (Ν=4), το 30% των γονέων δήλωσαν ότι ήταν απόφοιτοι 

λυκείου (Ν=6), το 15% των γονέων δήλωσαν ότι φοίτησαν σε σχολή μετά-

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=3), το 30% δήλωσαν ότι αποφοίτησαν από ανώτατο 

πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό ίδρυμα (Ν=6) και ένα 5% ότι συνέχισε με 

μεταπτυχιακές σπουδές (Ν=1) (βλ. Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3. Επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων γονέων 
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Επάγγελμα γονέων 

Όσον αφορά στο επάγγελμα των γονέων, το 10% των γονέων δήλωσαν ότι ήταν 

δημόσιοι υπάλληλοι (Ν=2), το 25% δήλωσαν ιδιωτικοί υπάλληλοι (Ν=5), ένα 5% των 

γονέων δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελματίες (Ν=1), το μεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων 40% δήλωσαν οικιακά (Ν=8), ένα 15% ήταν συνταξιούχοι (Ν=3) και το 5% 

των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι (Ν=1) (βλ. Σχήμα 4).  

 

Οικογενειακή κατάσταση γονέων 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των γονέων σημειώνεται ότι το σύνολο των 

πατέρων που πήραν μέρος στην έρευνα, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε αποτελούν το 

30% των συμμετεχόντων δήλωσαν έγγαμοι, ενώ από το 70% των συμμετεχόντων 

μητέρων, ένα 55% δήλωσε έγγαμη και το 15% δήλωσε διαζευγμένη (βλ. Σχήμα 5). 

 

 

Σχήμα 5. Οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων γονέων 
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Προφίλ Παιδιού με νοητική αναπηρία 

Φύλο 

Τα παιδιά με νοητική αναπηρία στα οποία αναφέρονταν οι γονείς στο πλαίσιο της 

μελέτης ήταν στο σύνολό τους 19, καθώς δύο από τους συμμετέχοντες όπως 

προαναφέρθηκε ήταν ζευγάρι. Ως προς το φύλο, στην πλειοψηφία τους ήταν αγόρια 

79% (Ν=15), ενώ κορίτσια ήταν το 21% (Ν=4) (βλ. Σχήμα 6). 

 

 

Σχήμα 6. Φύλο παιδιού με νοητική αναπηρία 
 

Ηλικία 

Αναφορικά με τις ηλικίες των παιδιών σημειώνεται ότι κατά τον σχεδιασμό της 

έρευνας αναμένονταν να συμμετάσχουν γονείς οι οποίοι στα μέλη της οικογένειάς 

τους έχουν παιδί με νοητική αναπηρία ηλικίας μεταξύ 13-18 ετών, ωστόσο στο τελικό 

δείγμα τα παιδιά των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 14 έως 19 ετών. Πιο 

συγκεκριμένα, το 16% των παιδιών (Ν=3) ήταν ηλικίας 14 ετών, το 11% των παιδιών 

(Ν=2) ήταν ηλικίας 15 ετών, το 21% (Ν=4) ήταν 16 ετών, ένα 5% (Ν=1) ήταν 17, το 

16% (Ν=3) ήταν στα 18 και το 32% των παιδιών (Ν=6) ήταν 19 ετών (βλ. Σχήμα 7).  
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Σχήμα 7. Ηλικίες των παιδιών με νοητική αναπηρία 
 

Τύπος αναπηρίας 

Σχετικά με τη διάγνωση των παιδιών με νοητική αναπηρία στις περισσότερες 

περιπτώσεις (Ν=10) υπήρχε κάποιο σύνδρομο νοητικής αναπηρίας, όπως: Το 

σύνδρομο Down (Ν=5),  το σύνδρομο Williams (Ν=1), το σύνδρομο Prader Willi 

(Ν=1), το σύνδρομο του Εύθραυστου Χ (Ν=1), το σύνδρομο Rubinstein -Taybi 

(Ν=1), και το σύνδρομο Costello (Ν=1). Επιπλέον, τα παιδιά διαγνώστηκαν με: 

Οζώδη σκλήρυνση (Ν=1), Εγκεφαλική Παράλυση (Ν=2), το ένα εκ των οποίων 

αντιμετώπιζε και σπαστική ημιπληγία. Ακόμη, η διάγνωση που δόθηκε σε κάποια 

παιδιά ήταν η νοητική αναπηρία άγνωστης αιτιολογίας (Ν=4), ένα εκ των οποίων 

αντιμετώπιζε και σοβαρά κινητικά προβλήματα. Τέλος, κάποια από τα παιδιά 

διαγνώστηκαν με νοητική αναπηρία και υπερκινητικά στοιχεία (Ν=2) (βλ. Πίνακας 

1). 

 

Βαθμός αναπηρίας 

Όλα τα παιδιά στα οποία αναφέρθηκαν οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα 

κάλυπταν τις προϋποθέσεις της νοητικής αναπηρίας καθώς είχαν νοητικό πηλίκο <70. 

Όσον αφορά στο νοητικό επίπεδο των παιδιών με βάση τη διάγνωση που είχαν λάβει 

στο παρελθόν οι γονείς, κυμαίνονταν σε ποσοστό 37% (Ν=7) στην κατηγορία της 

ήπιας νοητικής υστέρησης (Δείκτης Νοημοσύνης από 50-55 έως 70), σε ποσοστό 

53% (Ν=10) στην κατηγορία της μέτριας νοητικής υστέρησης (Δείκτης Νοημοσύνης 
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από 35-40 έως 50-55) και ένα 11% (Ν=2) των παιδιών στην κατηγορία της σοβαρής 

νοητικής υστέρησης (Δείκτης Νοημοσύνης από 20-25 έως 35-40) (βλ. Πίνακας 1). 

 

Σχολική δομή 

Όλα τα παιδιά με νοητική αναπηρία εντάσσονταν σε κάποια σχολική δομή. Πιο 

συγκεκριμένα, το 11% των παιδιών (Ν=2) φοιτούσε σε κάποιο ειδικό δημοτικό, ένα 

5% (Ν=1) στο γενικό γυμνάσιο και 5% (Ν=1) επίσης σε σχολείο της ΕΛΕΠΑΠ. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών 58% (Ν=11) φοιτούσε σε κάποιο ΕΕΕΕΚ, ενώ 

το 5% (Ν=1) φοιτούσε στον σύλλογο Συνδρόμου Down και τέλος το 16% (Ν=3) 

φοιτούσε σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (βλ. Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1  

Φύλο, ηλικία, τύπος και βαθμός αναπηρίας, σχολική δομή που εντάσσονταν τα παιδιά 

των συμμετεχόντων γονέων 

Α/Α Φύλο Ηλικία Τύπος              

Αναπηρίας 

Βαθμός 

Αναπηρίας 

Σχολική     

Δομή 

1 ΑΓΟΡΙ 14 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΉΠΙΑ ΕΙΔΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

2 ΚΟΡΙΤΣΙ 19 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΉΠΙΑ ΣΥΛΟΓΟΣ Σ.D. 

3 ΑΓΟΡΙ 16 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΉΠΙΑ ΓΕΝΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

4 ΑΓΟΡΙ 16 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

5 ΑΓΟΡΙ 15 ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

COSTELLO 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

6 ΑΓΟΡΙ 14 Ν.Α. ΆΓΝΩΣΤΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΟΒΑΡΗ ΕΙΔΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

7 ΑΓΟΡΙ 15 ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ Χ.  

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

8 ΚΟΡΙΤΣΙ 16 Ν.Α. ΟΖΩΔΗ 

ΣΚΛΥΡΗΝΣΗ 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

9 ΑΓΟΡΙ 19 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

10 ΑΓΟΡΙ 17 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΥΣΗ 

ΣΠΑΣΤΙΚΗ 

ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

11 ΑΓΟΡΙ 14 Ν.Α. ΆΓΝΩΣΤΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΉΠΙΑ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

12 ΚΟΡΙΤΣΙ 18 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΥΣΗ 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

13 ΑΓΟΡΙ 18 ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

WILLIAMS 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 
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14 ΑΓΟΡΙ 19 Ν.Α. με 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

15 ΑΓΟΡΙ 19 ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

RUBINSTEIN-TAYBI 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΕΕΕΚ 

16 ΚΟΡΙΤΣΙ 19 Ν.Α. με 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΟΒΑΡΗ ΕΕΕΕΚ 

17 ΑΓΟΡΙ 18 Ν.Α ΆΓΝΩΣΤΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΉΠΙΑ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

18 ΑΓΟΡΙ 19 ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

PRADER-WILLI 

ΉΠΙΑ ΕΛΕΠΑΠ 

19 ΑΓΟΡΙ 16 Ν.Α. ΆΓΝΩΣΤΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΉΠΙΑ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

 

Οικογενειακό προφίλ 

Τα μέλη των οικογενειών 

Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα συγκροτούσαν οικογένειες που απαρτίζονταν 

στο 5% (Ν=1) από δύο μέλη, συγκεκριμένα την μητέρα και το παιδί με νοητική 

αναπηρία, στο 20% (Ν=4) από τρία μέλη (πατέρας - μητέρα και παιδί με νοητική 

αναπηρία ή σε μια περίπτωση μητέρα, παιδί με νοητική αναπηρία και η αδερφή του 

παιδιού), ενώ στην πλειοψηφία τους 50% (Ν=10) οι γονείς συναποτελούσαν 

τετραμελείς οικογένειες που απαρτίζονταν από τον πατέρα, τη μητέρα, το παιδί με 

νοητική αναπηρία και τον αδελφό ή την αδελφή του. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις 

20% (Ν=4) οι γονείς ήταν τρίτεκνοι και έτσι το παιδί με νοητική αναπηρία είχε δύο 

αδέλφια και τέλος, μία οικογένεια 5% (Ν=1) αποτελούνταν από εφτά μέλη (τη 

μητέρα, το παιδί με νοητική αναπηρία και ακόμη πέντε παιδιά) (βλ. Σχήμα 8). 
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Σχήμα 8. Αριθμός μελών των οικογενειών 
 

Αδέρφια 

Όσον αφορά στα αδέρφια του παιδιού με νοητική αναπηρία σημειώνεται ότι, στην 

πλειοψηφία τους το 58% (Ν=11) των παιδιών, είχαν έναν αδερφό ή μια αδερφή. Το 

21% (Ν=4) των παιδιών είχαν δύο αδέρφια, ένα 5% (Ν=1) είχε πέντε αδέρφια, ενώ το 

16% (Ν=3) των παιδιών ήταν μοναχοπαίδια και επομένως δεν είχαν καθόλου αδέρφια 

(βλ. Σχήμα 9). Επιπλέον, στην πλειοψηφία τους 67% (Ν=16) τα αδέρφια ήταν 

κορίτσια, έναντι 33% (Ν=8) τα οποία ήταν αγόρια. 

 

 

Σχήμα 9. Τα αδέρφια του παιδιού με νοητική αναπηρία 
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Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση των οικογενειών 

Οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα έκριναν την κοινωνικό-οικονομική 

τους κατάσταση ως καλή σε ποσοστό 5% (Ν=1), το 75% (Ν=15) των γονέων την 

έκριναν μέτρια, ενώ το 20% (Ν=4) των γονέων έκριναν την κατάστασή τους χαμηλή 

(βλ. Σχήμα 10). 

 

 

Σχήμα 10. Η κοινωνικό - οικονομική κατάσταση των οικογενειών 
 

 

5.4 Ερευνητικό Εργαλείο 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τη 

μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε καθώς και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου. 

 

5.4.1 Συνέντευξη 

Στην παρούσα έρευνα, όπου βασική επιδίωξη ήταν η συλλογή δεδομένων που 

να αφορούν στις αντιλήψεις των γονέων παιδιών με νοητική αναπηρία ως προς τις 

θετικές επιπτώσεις του παιδιού στην οικογένεια, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

συνέντευξης.  

Η συνέντευξη ορίζεται κατά τον Βάμβουκα (2002, ΣΕΛ. 229) ως: «η 

συνάντηση και συνομιλία δύο ή περισσότερων προσώπων με σκοπό την επίτευξη ενός 

προκαθορισμένου σκοπού. Αυτό που τη διακρίνει από τη συνηθισμένη μορφή 

5% 

75% 

20% 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση 

ΚΑΛΗ 

ΜΕΤΡΙΑ 

ΧΑΜΗΛΗ 



54 
 

συνομιλίας είναι η ύπαρξη του σκοπού, και η συστηματική προσπάθεια που 

καταβάλλεται για την επίτευξή του. Η συνέντευξη είναι η κατεξοχήν τεχνική εφαρμογής 

της κλινικής μεθόδου για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αποτελεί όμως και 

αυτοτελή μέθοδο για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων. Είναι μια μορφή 

επικοινωνίας μεταξύ δύο προσώπων, τα οποία δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, και έχει 

σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικό με ένα ορισμένο αντικείμενο, οι οποίες θα 

βοηθήσουν την επίλυση προβληματικών καταστάσεων. Πρόκειται δηλαδή για μια 

μέθοδο και τεχνική επιστημονικής έρευνας, η οποία χρησιμοποιεί τη λεκτική 

επικοινωνία για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με ένα αντικείμενο και την 

επίτευξη κάποιου σκοπού».  

Ο Ιωσηφίδης (2008, ΣΕΛ. 111) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η συνέντευξη 

«ίσως αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο παραγωγής ποιοτικού υλικού και συλλογής 

πληροφοριών». Χρησιμοποιώντας την τεχνική της συνέντευξης, ο ερευνητής έχει τη 

δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος, ειδικότερα όσον αφορά στη 

διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, συμπεριφορών, στάσεων, αξιών 

και αντιλήψεων. Επιπλέον, ο ερευνητής μέσα από την συνέντευξη είναι σε θέση «να 

δει τον κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τις εμπειρίες και τα 

μάτια των κοινωνικών υποκειμένων» (Ιωσηφίδης, 2008, ΣΕΛ. 113). 

Πλεονέκτημα της προσωπικής συνέντευξης σε σύγκριση με τη χρήση 

διαφορετικού ερευνητικού εργαλείου, λ.χ. με ένα ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται 

ταχυδρομικώς, είναι ότι εξασφαλίζει μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Όπως είναι 

φυσικό, μέσω της συνέντευξης και της προσωπικής επαφής με τον ερωτώμενο, 

προσφέρεται η δυνατότητα για προφορικές και άμεσες διευκρινήσεις που αφορούν 

στο σκοπό της έρευνας και στη σημασία της συμμετοχής του ερωτώμενου, 

αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την πιθανότητα θετικής ανταπόκρισης. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι πως η παρουσία του ερευνητή εξασφαλίζει ότι 

δεν θα συμμετάσχει στην έρευνα κανένας άλλος, εκτός από εκείνον που έχει επιλέξει 

ο ερευνητής, σε αντίθεση με ένα αποστελλόμενο ερωτηματολόγιο που μπορεί να 

συμπληρωθεί από οποιονδήποτε εν αγνοία του ερευνητή (Κυριαζή, 2009).  

Η προσωπική συνέντευξη οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα καθώς ο 

ερευνητής έχει τη δυνατότητα να διευκρινίσει τις ερωτήσεις που τίθενται και να 

ζητήσει πρόσθετες εξηγήσεις από τους ερωτώμενους, όταν θεωρεί πως κάποια 

απάντησή τους δεν γίνεται εύκολα κατανοητή. Επιπλέον, είναι σε θέση να σημειώσει 

και άλλα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της έρευνας όπως στοιχεία μη λεκτικής 
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επικοινωνίας, τη συμπεριφορά του ερωτώμενου, κ.λπ., στοιχεία, τα οποία είναι 

πιθανό να συντελέσουν στην ορθότερη ερμηνεία των απαντήσεων από τον ερευνητή. 

Τα θετικά αυτά στοιχεία συνεκτιμώνται με το μεγαλύτερο χρηματικό κόστος της 

προσωπικής συνέντευξης, καθώς και τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της σχετικής 

έρευνας. Δεδομένου ότι η κάθε συνέντευξη μπορεί να ποικίλει σε διάρκεια, απαιτεί 

προσεκτική προετοιμασία, και διακανονισμούς όσον αφορά τις συναντήσεις, τη 

διασφάλιση των απαραίτητων αδειών και όλα αυτά απαιτούν αρκετό χρόνο. 

Επιπλέον, οι μαγνητοφωνήσεις, οι συνολικές απομαγνητοφωνήσεις και οι 

επακόλουθες αναλύσεις, δεν καταναλώνουν λιγότερο χρόνο (Κυριαζή, 2009. Robson, 

2002).  

Ακόμη, λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη προσοχή που οφείλει να καταδείξει ο 

ερευνητής κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και το υποκειμενικό στοιχείο, το οποίο 

στις περιπτώσεις που κυριαρχεί, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα 

στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Robson, 2002). 

Μια τυπολογία που χρησιμοποιείται συνήθως διακρίνει τις συνεντεύξεις σε 

δομημένες, ημιδομημένες και μη δομημένες και βασίζεται στο βαθμό δόμησης ή 

τυποποίησης της συνέντευξης (Robson, 2002, ΣΕΛ. 321).  

Κατά τον Βάμβουκα (2002, ΣΕΛ. 232), η συνέντευξη διακρίνεται σε 

διάφορους τύπους, ανάλογα με το βαθμό τυποποίησης της διαδικασίας διεξαγωγής 

της. Οι τύποι αυτοί, κατανέμονται σε μια συνέχεια, όπου το ένα άκρο κατέχει η 

αυστηρά τυποποιημένη ή κατευθυνόμενη, και το άλλο άκρο η ελεύθερη. Ο πρώτος 

τύπος περιλαμβάνει προκαθορισμένες ερωτήσεις καθώς και δυνατές απαντήσεις, ενώ 

ο δεύτερος τύπος παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να επιλέξει το είδος και τον 

τύπο των ερωτήσεων που θα υποβάλλει στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη σειρά 

τους δεν περιορίζονται στον τρόπο που θέλουν να απαντήσουν, και διατυπώνουν τις 

απαντήσεις τους ελεύθερα. Ένα συνδυασμό των δύο ακραίων τύπων αποτελεί η 

ημιδομημένη ή ημικατευθυνόμενη συνέντευξη, κατά την οποία ο συμμετέχων διαθέτει 

αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεών του, ο ερευνητής περιορίζει τις 

παρεμβάσεις του στο ελάχιστο ωστόσο, φροντίζει να κατευθύνει τους συμμετέχοντες 

να μιλήσουν για θέματα που απαιτεί ο σκοπός της έρευνας, ώστε να καλυφθούν στη 

διάρκεια του διαθέσιμου χρόνου.  
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5.4.2 Τύπος συνέντευξης: ημι- δομημένη  

Για την επίτευξη των στόχων που θέτει η παρούσα έρευνα θεωρήθηκε ότι η 

ημι-δομημένη συνέντευξη είναι το πιο ενδεδειγμένο ερευνητικό εργαλείο. Επομένως, 

η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ημι-δομημένης 

συνέντευξης, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.  

Ο τύπος της ημι-δομημένης συνέντευξης περιλαμβάνει προκαθορισμένες 

ερωτήσεις, ωστόσο η διάταξή τους μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη 

του ερευνητή σχετικά με το τι φαίνεται καταλληλότερο. Η διατύπωση της ερώτησης 

μπορεί να αλλάξει και όπου κρίνεται απαραίτητο μπορούν να δοθούν εξηγήσεις. 

Επιπλέον, μπορούν να παραλειφθούν κάποιες ερωτήσεις που φαίνονται ακατάλληλες 

για κάποιο συγκεκριμένο ερωτώμενο, ή να περιληφθούν τυχών πρόσθετες ερωτήσεις 

(Robson, 2002). 

Βασικό χαρακτηριστικό της ημι–δομημένης συνέντευξης είναι ότι  

χαρακτηρίζεται για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα ως προς τον τρόπο και 

τη σειρά που θα τεθούν τα ερωτήματα και τα θέματα, τα οποία θα συζητηθούν. 

Παράλληλα, μέσω αυτού του τύπου της συνέντευξης παρέχεται σημαντική 

ελευθερία στον ερευνητή, ο οποίος μπορεί ως ένα βαθμό εφόσον κρίνεται απαραίτητο 

να τροποποιήσει τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και στον 

ερωτώμενο, ο οποίος διατυπώνει τις απαντήσεις του με το δικό του τρόπο για τα 

θέματα που αφορούν το σκοπό της μελέτης. 

Στην παρούσα μελέτη διενεργήθηκαν 20 ημι-δομημένες ατομικές 

συνεντεύξεις (βλ. Παράρτημα Β) σε γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία καθώς 

κρίθηκε απαραίτητο να επιτραπεί στους γονείς να εκφράσουν τις απόψεις τους πέρα 

από ένα αυστηρό πλαίσιο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γονέας 11 (μητέρα) κατά 

την διάρκεια της ενημέρωσης για τον σκοπό της παρούσας μελέτης και λίγο πριν 

ξεκινήσει η συνέντευξη, «…είναι καλύτερο που έχεις συνέντευξη έτσι με τις ερωτήσεις, 

γιατί μπορώ να σου πω πιο εύκολα όλα αυτά που μου έρχονται στο μυαλό…» και 

συνεχίζοντας προσέθεσε, «διαφορετικά, θα διάλεγα μια απάντηση, και πολύ πιθανόν 

δυο, ή και τρείς, και πολύ φοβάμαι ότι θα έπρεπε από δίπλα να σου γράφω ένα 

κατεβατό, για να σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ με αυτό. Μου έχει τύχει στο 

παρελθόν, γι’ αυτό σου το λέω». Η συνέντευξη ήταν σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι προσωπικές εμπειρίες των 

γονέων για τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού με νοητική αναπηρία στους ίδιους και 
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την οικογένειά τους, για τη ζωή και τη λειτουργία της οικογένειάς τους καθώς και για 

ζητήματα που αφορούν στην αναπηρία και στο μέλλον. 

 

5.4.3 Μορφή και τύπος των ερωτήσεων - Οδηγός Συνέντευξης 

Η διαμόρφωση των ερωτήσεων της συνέντευξης αποτελεί μια διαδικασία που 

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας και γι’ αυτό απαιτεί 

μεγάλη προσοχή από τον ίδιο τον ερευνητή.  

Στις ερευνητικές συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται τρείς τύποι ερωτήσεων: οι 

κλειστές, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο ή περισσότερων 

σταθερών απαντήσεων, οι ανοιχτές, όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί στο περιεχόμενο 

των απαντήσεων και οι ερωτήσεις κλίμακας, όπου οι απαντήσεις έχουν τη μορφή 

κάποιου βαθμού συμφωνίας ή ασυμφωνίας. Συνήθως, οι ανοιχτές ερωτήσεις 

χρησιμοποιούνται περισσότερο στις συνεντεύξεις  (Robson, 2002, ΣΕΛ. 327).  

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν οι ανοιχτές ερωτήσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: είναι περισσότερο ευέλικτες, δίνουν τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να υποβάλλει τις ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

κάνει μια πιο αληθινή αξιολόγηση αυτού που πιστεύει πραγματικά ο αποκρινόμενος, 

επιτρέπουν να οδηγήσει τη συζήτηση σε μεγαλύτερο βάθος, βοηθούν τη συνεργασία 

και τη σχέση μεταξύ του ερευνητή και του αποκρινόμενου καθώς και ενθαρρύνουν 

την παραγωγή μη αναμενόμενων απαντήσεων. Ακόμη, ο ερευνητής είναι σε θέση να 

ελέγξει τα όρια της γνώσης του αποκρινόμενου γύρω από ένα θέμα αλλά και να 

διευκρινίσει ενδεχόμενες ασάφειες (Cohen et. al., 2000. Robson, 2002). 

Αντιθέτως, ως μειονεκτήματα των ανοιχτών ερωτήσεων αναφέρονται η 

πιθανότητα να χαθεί ο έλεγχος από τον ερευνητή και κυρίως η μεγάλη δυσκολία να 

αναλυθούν σε σύγκριση με τις κλειστές ερωτήσεις (Robson, 2002).  

Ο τυπικός σχεδιασμός των ημι-δομημένων συνεντεύξεων αφορά στο 

σχεδιασμό των πρωταρχικών αξόνων στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη. Έπειτα, 

με βάση τους άξονες και τους στόχους της μελέτης ακολουθεί η δημιουργία ανοιχτών 

ερωτήσεων, οι οποίες οφείλουν να ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα της 

μελέτης. Στη συνέχεια παρατίθενται οι άξονες της ημι-δομημένης συνέντευξης. 

Στην παρούσα μελέτη η συνέντευξη αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο Μέρος 

Α’ ζητήθηκαν δημογραφικά στοιχεία και βασικές πληροφορίες για τον 

συνεντευξιαζόμενο γονέα, – φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα και 
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οικογενειακή κατάσταση. Στοιχεία για το παιδί με νοητική αναπηρία – φύλο, ηλικία, 

τύπος και βαθμός αναπηρίας, σχολική δομή που εντάσσεται.  Καθώς και στοιχεία για 

το σύνολο της οικογένειας – αριθμός μελών, φύλο και ηλικία για τα αδέρφια, 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τόπος διαμονής. 

Το Μέρος Β’ ήταν και το κύριο μέρος της συνέντευξης και ξεκινούσε με 

ερωτήσεις, οι οποίες διαμόρφωναν τον πρώτο θεματικό άξονα. Τον άξονα –

περιγραφή του παιδιού / περιγραφή των σχέσεων με τα μέλη της οικογένειας, ο 

οποίος αποτελούσε ταυτόχρονα μια εισαγωγή ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία 

φιλικού κλίματος μεταξύ ερευνητή και συνεντευξιαζόμενου, καθώς η δημιουργία 

θετικού κλίματος βοηθά στην ομαλή έναρξη της συνέντευξης. Στην συνέχεια, οι 

ερωτήσεις οργανώθηκαν γύρω από πέντε ακόμη άξονες.  

Πιο συγκεκριμένα, στο κύριο μέρος της η συνέντευξη περιελάμβανε 22 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες εντάσσονταν στους εξής 6 θεματικούς άξονες: 

 Περιγραφή του παιδιού / περιγραφή των σχέσεων με τα μέλη  

της οικογένειας. 

 Θετικές επιπτώσεις του παιδιού στην οικογένεια και τα μέλη  

της. 

 Η ζωή με το παιδί σήμερα και η λειτουργία της οικογένειας. 

 Στρατηγικές – δίκτυα υποστήριξης που χρησιμοποιούν οι  

γονείς. 

 Στάσεις των γονέων για την αναπηρία και αιτιακές αποδόσεις  

 της αναπηρίας του παιδιού. 

 Ζητήματα για το μέλλον. 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας ήταν δομημένος έτσι ώστε να διερευνηθούν οι 

αντιλήψεις των γονέων σχετικά με την προσφορά του παιδιού στην οικογένεια και τα 

μέλη της. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις στόχευαν στη διερεύνηση  της συνεισφοράς 

του παιδιού για τους γονείς, τα αδέρφια και το σύνολο της οικογένειας, όπως το 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι γονείς, μέσα από την προσωπική τους εμπειρία. Επίσης οι 

γονείς καλούνταν συχνά να αναφέρουν παραδείγματα μέσα από τα βιώματά τους. 

Στη συνέχεια οι ερωτήσεις στόχευαν στην περιγραφή της ζωής με το παιδί 

σήμερα και στην εκτίμηση της οικογενειακής λειτουργίας από τους γονείς.  

Ακολούθως, το επόμενο σκέλος της συνέντευξης ήταν δομημένο ώστε να 

διερευνηθούν οι στρατηγικές που έχουν ακολουθήσει οι γονείς κατά την προσαρμογή 
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τους, και ιδιαιτέρως τα δίκτυα υποστήριξης εάν και εφόσον οι γονείς επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν. 

Η συνέντευξη συνεχίζονταν με ερωτήσεις που αφορούσαν στις στάσεις των 

γονέων για το ζήτημα της αναπηρίας γενικότερα, τόσο πριν την προσωπική τους 

εμπειρία με την ύπαρξη του παιδιού στη ζωή τους, όσο και μετέπειτα. Ακόμη, τους 

ζητήθηκε να αποδώσουν την αιτία της αναπηρίας του παιδιού τους. 

Το τελευταίο σκέλος της συνέντευξης ήταν αφιερωμένο στις σκέψεις των 

γονέων για το μέλλον. Ιδιαίτερα διερευνήθηκαν οι απόψεις των γονέων σχετικά με τα 

περιθώρια βελτίωσης της οικογενειακής ζωής στο μέλλον, τους τρόπους με τους 

οποίους κατά τη γνώμη τους θα μπορούσε να επέλθει βελτίωση στις ζωές τους, τις 

προσδοκίες και τις ελπίδες τους. Παράλληλα, οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με ότι οι ίδιοι έκριναν σημαντικό να 

γνωστοποιήσουν σε τρίτους για το παιδί τους και τη συνολική τους εμπειρία.  

Μέσω μιας τελευταίας ερώτησης, ο συνεντευξιαζόμενος παρακινούνταν είτε 

να προσθέσει οτιδήποτε άλλο θεωρούσε ο ίδιος σημαντικό, είτε να προσθέσει πάνω 

σε κάποιο σχετικό ζήτημα που κατά την γνώμη του δεν καλύφθηκε και με αυτόν τον 

τρόπο, εφόσον πρωτίστως η ερευνήτρια ευχαριστούσε τους γονείς για την συμμετοχή 

και την βοήθειά τους, έκλεινε η κάθε συνέντευξη. 

Με βάση λοιπόν τους παραπάνω άξονες κατασκευάστηκαν τα ερωτήματα της 

συνέντευξης. Είναι γεγονός ότι κάποιες φορές λόγω της ίδιας της φύσης της 

συνέντευξης, η ερευνήτρια δεν περιορίστηκε μόνο σε ερωτήματα που είχε σχεδιάσει. 

Αυτό προέκυψε λόγω των εμπειριών που κατέθεταν οι γονείς και κινούσαν το 

ενδιαφέρον για περισσότερη διερεύνηση. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται δύο 

συνεντεύξεις γονέων (βλ. Παράρτημα Β). 

 

5.5 Έλεγχος της διαδικασίας των συνεντεύξεων 

 

5.5.1 Πιλοτική έρευνα 

Αρχικά τέθηκε το ερώτημα και στη συνέχεια αποφασίστηκε τι είδους 

πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες για την έρευνα. Εφόσον εκτιμήθηκε ότι η καλύτερη 

μέθοδος για να εκμαιευθούν οι πληροφορίες αυτές ήταν η συνέντευξη, ως ερευνητικό 

εργαλείο επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη βάσει των πλεονεκτημάτων που 
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παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Επόμενο βήμα ήταν η κατασκευή των αξόνων των 

συνεντεύξεων και των συμπεριλαμβανόμενων ερωτήσεων. Αναλύθηκαν οι ερωτήσεις 

ως προς το λεξιλόγιο και προετοιμάστηκε ο οδηγός της συνέντευξης. Σε αυτό το 

στάδιο, επιλέχθηκε μια προτεινόμενη σειρά για τις ερωτήσεις καθώς και οι ερωτήσεις 

παρότρυνσης (Robson, 2002).  

Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του οδηγού συνέντευξης, μελετήθηκαν οδηγοί 

συνεντεύξεων άλλων σχετικών ερευνών, οι οποίες διεξήχθησαν στις χώρες της 

Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου και πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική 

εφαρμογή του εργαλείου κατά την πιλοτική φάση της έρευνας. 

Στην φάση αυτή, η οποία διεξήχθη κατά το τέλος Μαΐου 2013 μέσω δύο 

πιλοτικών συνεντεύξεων σε γονείς (μητέρες), εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση ο 

απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής των συνεντεύξεων και έγινε η απαραίτητη 

εξοικείωση με τα μέσα μαγνητοφώνησης. Επιπλέον, έγινε η επιλογή του κατάλληλου 

αντιπροσωπευτικού δείγματος για να ξεκινήσει η έρευνα, επιλέχθηκε ο βέλτιστος 

χώρος για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και έγινε εκτίμηση των δεοντολογικών 

κανόνων που πρόκειται να ακολουθηθούν.  

Η συγκεκριμένη εμπειρία βοήθησε πάρα πολύ στην προετοιμασία για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Παράλληλα, η ερευνήτρια εξοπλίστηκε με τα απαραίτητα 

τεχνικά μέσα καταγραφής για την μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος του χώρου εάν δηλαδή ο χώρος ήταν κατάλληλος, χωρίς 

θορύβους, διακοπές κ.τ.λ. και ελέγχονταν επίσης τα τεχνικά μέσα καταγραφής τόσο 

ως προς τη λειτουργία τους, όσο και ως προς την κατάλληλη τοποθέτησή τους.  

 

5.5.2 Πρόσβαση στο πεδίο  

Οι συμμετέχοντες γονείς της έρευνας προέκυψαν μέσω των ΕΕΕΕΚ (1
ο
 

ΕΕΕΕΚ δήμου Θεσσαλονίκης & 1
ο
 ΕΕΕΕΚ δήμου Θέρμης), μέσω κέντρων ΑμεΑ της 

πόλης της Θεσσαλονίκης (Σύλλογος Συνδρόμου Down, Κέντρο ΑμεΑ ο Σωτήρ & 

Κέντρο ΑμεΑ η Ζωή), καθώς και μέσω των ίδιων των συμμετεχόντων, οι οποίοι 

ορισμένες φορές παρέπεμπαν σε άλλους γονείς.  

Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η διαδικασία της έρευνας στις περιπτώσεις 

των σχολείων (ΕΕΕΕΚ) ήταν να γίνει συνάντηση με τον διευθυντή του σχολείου, 

καθώς και με τον πρόεδρο ή ένα τουλάχιστον μέλος των συλλόγων γονέων των 
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παιδιών, έτσι ώστε να ενημερωθούν για την έρευνα και να δοθούν στη συνέχεια οι 

απαιτούμενες άδειες εισόδου. Παράλληλα, στα κέντρα ΑμεΑ η ερευνήτρια ήρθε σε 

επαφή με τους προέδρους των κέντρων και αφού δόθηκε η άδεια, απευθύνθηκε στους 

υπεύθυνους που της υποδεικνύονταν (κοινωνικό λειτουργό, γραμματεία, ή τον 

εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής), για να μπορέσει στη συνέχεια να έρθει σε επαφή με 

τους γονείς.  

Ακόμη, εφόσον η ερευνήτρια ερχόταν σε επαφή με κάποιον γονέα στο τέλος 

της συνάντησης, ζητούσε να παραπέμπεται στον/στην σύζυγο εφόσον επιθυμούσε να 

συμμετάσχει στη μελέτη, είτε σε κάποιον γονέα από το φιλικό περιβάλλον του γονέα, 

ο οποίος πληρούσε τα κριτήρια που είχαν τεθεί και θα ήταν εφικτό να συμμετάσχει.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο σε μια περίπτωση μια μητέρα παρέπεμψε την 

ερευνήτρια στον σύζυγό της και έτσι πραγματοποιήθηκε συνέντευξη και με τον 

πατέρα του παιδιού, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν ήταν εφικτό καθώς:  

Πρώτον, ο γονέας που συμμετείχε εξαρχής στην μελέτη ανέφερε ότι είχε σε 

μεγαλύτερο βαθμό αναλάβει την ενασχόληση και καθημερινή φροντίδα του παιδιού 

σε σύγκριση με τον/την σύζυγό του, κυρίως γιατί διέθετε περισσότερο χρόνο (είτε 

γιατί δεν εργάζονταν εκείνη την περίοδο, ήταν άνεργος, συνταξιούχος ή γιατί 

εργάζονταν οικιακά), σε σύγκριση με τον/την σύζυγο που δεν διέθετε χρόνο λόγω 

επαγγέλματος / φόρτου εργασίας / ή ωραρίου. Επιπλέον, σε τρεις ακόμη περιπτώσεις 

ήταν ανέφικτο να πραγματοποιηθεί συνέντευξη με τον σύζυγο του συμμετέχοντα 

γονέα καθώς οι μητέρες που συμμετείχαν ήταν διαζευγμένες και δεν διατηρούσαν 

σχέσεις με τον πατέρα του παιδιού, ενώ τρίτον, σε άλλες δύο περιπτώσεις γονέων δεν 

ήταν εφικτό για λόγους υγείας της συζύγου τους. Ωστόσο, ακόμη τέσσερις γονείς που 

συμμετείχαν στην μελέτη δέχτηκαν με προθυμία και παρέπεμψαν την ερευνήτρια σε 

άλλο γονέα, ο οποίος πληρούσε τα κριτήρια για συμμετοχή στη μελέτη και 

προέρχονταν από το φιλικό τους περιβάλλον.  

Σε κάθε πρώτη συνάντηση που πραγματοποιούνταν είτε με τους υπεύθυνους, 

είτε με τους γονείς, διατέθηκαν από την ερευνήτρια ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία 

σχετικά με την ιδιότητά της, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούσαν 

στο σκοπό της έρευνας εγγράφως (βλ. Παράρτημα Α) (Κυριαζή, 2009). Πιο 

συγκεκριμένα, η ερευνήτρια ενημέρωνε τον κάθε υπεύθυνο και τον κάθε γονέα για το 

σκοπό της μελέτης, ότι δηλαδή η μελέτη εστιάζει στις αντιλήψεις των γονέων σχετικά 

με τις θετικές επιπτώσεις των παιδιών, εφόσον κατά τη γνώμη τους υπάρχουν και 

φρόντιζε παράλληλα να πληροφορεί τους γονείς ότι μέσω της παρούσας έρευνας σε 
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καμία περίπτωση δεν υποδηλώνεται ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες ή και αρνητικές 

συνέπειες, ωστόσο, ο στόχος της έρευνας αυτής ήταν να εξεταστούν οι θετικές 

επιπτώσεις. Ενώ, κατά τη διάρκεια των αρχικών συζητήσεων με τους υπεύθυνους 

εκτός από τον σκοπό, η ερευνήτρια φρόντιζε να τους ενημερώνει σχετικά με τα 

κριτήρια που τέθηκαν στην αναζήτηση του δείγματός, όπως αυτά προαναφέρθηκαν.  

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια φρόντιζε να επισκεφθεί ξανά τον χώρο του 

σχολείου ή του κέντρου ΑμεΑ, ημέρες και ώρες που είχε την ενημέρωση ότι θα 

βρίσκονταν εκεί κάποιος γονέας που πληρούσε τα κριτήρια για την έρευνα -όπως 

τους είχαν δοθεί-, ούτως ώστε να έρθει σε προσωπική επαφή και να τον ενημερώσει η 

ίδια. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, οι γονείς που πληρούσαν τα κριτήρια εφόσον 

αρχικά ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του κέντρου ΑμεΑ και εκδήλωναν την 

επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη μελέτη, έδιναν την έγκριση να δοθούν τα 

τηλέφωνά τους στην ερευνήτρια για να μπορέσει να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία 

μαζί τους, να τους ενημερώσει η ίδια περαιτέρω σχετικά με τους στόχους της μελέτης 

και να κανονιστεί στη συνέχεια η συνάντηση την ημέρα και ώρα που εξυπηρετούσε 

τον κάθε γονέα. Τέλος, οι συμμετέχοντες γονείς που προέκυψαν μέσω άλλων 

συμμετεχόντων, ενημερώνονταν αρχικά από τους γονείς και στη συνέχεια από την 

ίδια την ερευνήτρια.  

 

5.6 Δεοντολογία και Διαδικασία 

Πριν ακόμη πραγματοποιηθούν οι τελικές συναντήσεις με τους γονείς που θα 

έδιναν τις συνεντεύξεις, δόθηκε προτεραιότητα στο σχεδιασμό και τον 

προγραμματισμό της δεοντολογίας της έρευνας.  

Τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας αποτελούν πολύ σημαντικά ζητήματα 

που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής διαδικασίας. Τα ζητήματα αυτά, 

σχετίζονται με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ερευνητής για να πετύχει τους σκοπούς 

του και θα πρέπει να καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην ερευνητική διαδικασία της 

οποίας και να αποτελούν οργανικό μέρος (Ιωσηφίδης, 2008). 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η διαδικασία όπως ορίζουν οι Miles και 

Huberman, (1994) και ήταν η εξής: Αρχικά, εξασφαλίστηκε η συναίνεση των 

συμμετεχόντων κατόπιν πλήρης ενημέρωσής τους, σχετικά με τους σκοπούς της 

έρευνας, τις μεθόδους άντλησης των δεδομένων και τη χρήση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Έγινε μια περιγραφή σχετικά με τα οφέλη που θα μπορούσαν να 
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αναμένονται στην πραγματική τους διάσταση, ώστε να υπάρχει κίνητρο για τη 

συμμετοχή τους, καθώς φυσικά και για το κόστος (λ.χ. απώλεια διαθέσιμου χρόνου). 

Στην εκτίμηση της αναλογίας κόστους-οφέλους, υπολογίστηκε το κόστος των 

συμμετεχόντων σε σχέση με το κοινωνικό όφελος του ερευνητικού εγχειρήματος. 

Αντίθετα, στο σχεδιασμό της έρευνας προβλέφθηκε να υπάρχει αύξηση του οφέλους 

των συμμετεχόντων με τη μορφή της ικανοποίησης από τη συμβολή τους στην 

επιστημονική έρευνα και της αυξημένης προσωπικής κατανόησης (Cohen et. al., 

2000).  

Επόμενο βήμα ήταν η προστασία των συμμετεχόντων από τυχόν κινδύνους 

που αρκετές φορές δημιουργούνται σε μια ερευνητική διαδικασία. Τέτοιοι κίνδυνοι 

αφορούν κυρίως στο επίπεδο αυτοεκτίμησής τους, στις κοινωνικές τους σχέσεις, στην 

ιδιωτική τους ζωή κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν ότι 

όποια στιγμή επιθυμούσαν μπορούσαν να αρνηθούν να απαντήσουν σε κάποια 

ερώτηση, ή να διακοπεί η συμμετοχή τους στη μελέτη. Ωστόσο τέτοιο ζήτημα δεν 

προέκυψε από κανέναν γονέα που πήρε μέρος στη μελέτη. Σε κάθε στάδιο της 

έρευνας, η ερευνήτρια φρόντισε να διατηρήσει στο ακέραιο την εντιμότητά της, να 

είναι ειλικρινής απέναντι στους συμμετέχοντες, ώστε να οικοδομούνται μεταξύ τους 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συλλογή ουσιαστικών ποιοτικών δεδομένων (Miles & Huberman, 1994). 

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα αφορούσε στην εξασφάλιση της ανωνυμίας 

των συμμετεχόντων. Από την αρχική συνάντηση γνωστοποιούνταν στους γονείς, ότι 

η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, και η ανωνυμία τους, θα ήταν 

απόλυτα εγγυημένη, και έγινε σαφές ότι όλες οι πληροφορίες θα έχουν αυστηρά 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ενημερώνονταν επίσης ότι θα μπορούσαν να λάβουν τα 

αποτελέσματα και τα πορίσματα της έρευνας εφόσον οι ίδιοι επιθυμούν και ότι θα 

υπάρχει η δυνατότητα να επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. Παράλληλα διαβεβαιώθηκαν ότι η χρήση των αποτελεσμάτων που θα 

προέκυπταν, αφορά σε καθαρά επιστημονικούς σκοπούς (Miles & Huberman, 1994). 

Κατόπιν, εφόσον εξασφαλίζονταν οι απαραίτητες άδειες όπως 

προαναφέρθηκε, ορίζονταν η ημέρα, η ώρα και ο τόπος για κάθε συμμετέχοντα που 

τελικά συμφωνούσε να πάρει μέρος στη μελέτη. Προτού ξεκινήσει η διαδικασία, 

εξασφαλίζονταν επίσης η άδεια από τους γονείς για να μαγνητοφωνηθεί η 

συνέντευξη, υπενθυμίζοντάς τους ότι στην έρευνα αυτή, δεν θα αναφέρονταν σε 

καμία περίπτωση το όνομα ή κάποιο στοιχείο που θα φανέρωνε την ταυτότητά τους.  
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Δεδομένου ότι η ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης, προϋποθέτει χώρο ήσυχο, 

απαλλαγμένο από θορύβους, ώστε να εξασφαλίζεται ο ιδιωτικός της χαρακτήρας και 

να μη διακόπτεται η συζήτηση από εξωτερικές ενοχλήσεις (Βάμβουκας, 2002), οι 

συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε ήσυχο περιβάλλον. Συνήθως διεξάγονταν σε κάποια 

άδεια αίθουσα των σχολείων ή των κέντρων ΑμεΑ σε συνεννόηση πάντα με τους 

αρμόδιους του χώρου, ενώ σε τρείς περιπτώσεις, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε 

καφετέρια. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονική διάρκεια του 

Ιουνίου 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2014.  

Κατά τη διάρκεια κάθε συνέντευξης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη 

διατύπωση των ερωτήσεων, στον τόνο της φωνής, στον τρόπο αντίδρασης απέναντι 

στις απαντήσεις των ερωτώμενων, αλλά και στη δημιουργία φιλικού και άνετου 

κλίματος, το οποίο συμβάλλει στην άμεση και ειλικρινέστερη ανταπόκριση των 

ερωτώμενων ακόμη και σε ερωτήσεις πολύ προσωπικού χαρακτήρα (Κυριαζή, 2009). 

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από την ερευνήτρια ώστε οι 

παρεμβάσεις της να είναι ελάχιστες, ουδέτερες και κυρίως ανατροφοδοτικές. Η σειρά 

με την οποία υποβάλλονταν οι ερωτήσεις άλλαζε συχνά, και χρησιμοποιήθηκε ο 

οδηγός συνέντευξης, (ένα βασικό πλάνο) ώστε να εξασφαλιστεί ότι εξετάστηκαν όλα 

τα θέματα σε κάθε συνέντευξη. 

Επιπλέον, τονίζεται ότι ο ερευνητής χρειάζεται να εμποδίζει τον ερωτώμενο 

να απομακρυνθεί από την ουσία των ερωτήσεων, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται 

πάντα με μεγάλη προσοχή, λεπτότητα και ευγένεια (Cohen et. al., 2000). 

Για τη θετική διεξαγωγή της συνέντευξης, όσα προαναφέρθηκαν θεωρούνται 

καίριας σημασίας, για το λόγο αυτό, τηρήθηκαν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής 

διαδικασίας. Ενώ παράλληλα, εξασφαλίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

δεν θα παρευρίσκονται άλλα πρόσωπα, καθώς θα ήταν πιθανό να επηρεάσουν τις 

απαντήσεις του ερωτώμενου (Κυριαζή, 2009).  

Σημειώνεται ότι όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν για να υπάρχει η 

δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των απαντήσεων των ερωτώμενων. Μέσω της 

επιλογής της μαγνητοφώνησης, η ερευνήτρια είχε την ευχέρεια να συγκεντρωθεί 

απρόσκοπτα στη διαδικασία της συνέντευξης και την περαιτέρω προώθηση της 

συζήτησης, παρά στην επίπονη προσπάθεια καταγραφής των απαντήσεων. Η χρονική 

διάρκεια των συνεντεύξεων κυμαίνονταν από 30 έως 60 λεπτά, ενώ όλες οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την ίδια την 

ερευνήτρια. Στη συνέχεια μετά από κάθε συνάντηση το υλικό απομαγνητοφωνούνταν 
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και μετατρεπόταν σε γραπτό κείμενο. Ωστόσο, η αναδρομή και η επανακρόαση των 

συνεντεύξεων υπήρξε συχνή για να διαπιστωθεί κυρίως το ύφος ή αν έχουν 

αποτυπωθεί ακριβώς όσα είχαν λεχθεί κατά τη διάρκεια της κάθε συνέντευξης. 

 

5.7 Ανάλυση περιεχομένου δεδομένων συνεντεύξεων 

Στην παρούσα ενότητα της εργασίας αυτής, επιχειρείται η παρουσίαση της 

ερευνητικής μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου καθώς και η ερμηνεία του τρόπου 

με τον οποίο αξιοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα.  

Αρχικά, η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων των γονέων μετέτρεψε σε 

γραπτό κείμενο τις συνεντεύξεις, έτσι ώστε μέσω της ανάλυσης περιεχομένου να 

κατανοηθούν και να ανιχνευθούν οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. 

Κατά τον Ιωσηφίδη (2008) η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων 

περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες νοηματοδότησης, κατηγοριοποίησης και 

θεωρητικοποίησης του ποιοτικού υλικού που έχει συλλεχθεί από το πεδίο, με στόχο 

την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα, τον έλεγχο των τυχών ερευνητικών 

υποθέσεων ή την ερμηνεία και κατανόηση των φαινομένων, διαδικασιών και 

συμπεριφορών. 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος δευτερογενούς ανάλυσης 

ποιοτικού υλικού, το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές: κείμενα, συνεντεύξεις, 

εικόνες κ.λπ. Παρότι η μέθοδος έχει συνδεθεί κυρίως με την ανάλυση υλικού 

προερχόμενο από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, 

ραδιόφωνο) ωστόσο, εφαρμόζεται και στην ανάλυση ποιοτικού υλικού άλλης 

μορφής, όπως συνεντεύξεις, προσωπικές επιστολές / ημερολόγια, μυθιστορήματα 

κ.λπ. (Κυριαζή, 2009). 

Εφόσον λοιπόν συγκεντρωθούν τα δεδομένα των συνεντεύξεων, το επόμενο 

στάδιο αφορά στην κωδικοποίηση και στη βαθμολόγησή τους. Η κωδικοποίηση 

αφορά στην διαδικασία κατά την οποία οι απαντήσεις των ερωτήσεων και των 

πληροφοριών των συμμετεχόντων, μεταφέρονται σε ειδικές κατηγορίες έτσι ώστε να 

πραγματοποιηθεί η ανάλυσή τους (Cohen et. al., 2000). Παρότι η κωδικοποίηση των 

ποιοτικών δεδομένων αποτελεί οργανικό τμήμα της ανάλυσης, ο τελικός στόχος της 

αναλυτικής διαδικασίας είναι η παραγωγή νοήματος, ή αλλιώς η ερμηνεία.  

Όπως αναφέρεται στον Βάμβουκα (2002), η επιτυχία της ανάλυσης εξαρτάται 

κυρίως από τον επιτυχή καθορισμό των κατηγοριών, για την ταξινόμηση του 
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απομαγνητοφωνημένου υλικού και ο καθορισμός των κατηγοριών αποτελεί το πιο 

ουσιαστικό σημείο της διαδικασίας. Για να μπορέσει να διατηρήσει την εγκυρότητα 

και την αποτελεσματικότητα της, η συγκεκριμένη μέθοδος προϋποθέτει το σύστημα 

κατηγοριοποίησης να διέπεται από τέσσερις βασικούς κανόνες: Της 

αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας, της καταλληλότητας, και του αμοιβαίου 

αποκλεισμού. Με την έννοια της αντικειμενικότητας εννοούμε την ταξινόμηση του 

σημασιολογικού στοιχείου σε μια κατηγορία, η οποία έχει οριστεί με σαφήνεια και 

ακρίβεια ώστε ανεξάρτητοι αναλυτές να εννοούν όμοια, τα κοινά χαρακτηριστικά 

των κατηγοριών. Η εξαντλητικότητα αφορά ότι όλα τα στοιχεία χρειάζεται να 

υπάγονται στις κατηγορίες, ώστε να εξαντλείται το προς ανάλυση περιεχόμενο. Η 

καταλληλότητα αναφέρεται στο να ταιριάζουν οι κατηγορίες στο στόχο της έρευνας 

και στο περιεχόμενο που αναλύεται. Ενώ ο αμοιβαίος αποκλεισμός αξιώνει ότι μια 

ενότητα ανάλυσης δεν θα πρέπει να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο κατηγόριες, καθώς μια 

έννοια που υπάγεται σε μια κατηγορία χρειάζεται να αποκλείεται να υπαχθεί σε μια 

άλλη (Βάμβουκας, 2002). 

Τα στάδια που ακολουθεί ο ερευνητής που βασίζει την μελέτη του στη μέθοδο 

της ανάλυσης περιεχομένου, είναι καταρχήν να επεξεργαστεί και να αποσαφηνίσει 

θεωρητικά τόσο το αντικείμενο όσο και τα ερευνητικά ερωτήματα που μελετά. 

Έπειτα, να καθορίσει τις απαραίτητες πηγές του ποιοτικού υλικού που θα 

χρησιμοποιήσει. Στο επόμενο στάδιο χρειάζεται να ορίσει την μονάδα καταγραφής 

και ανάλυσης δηλαδή των τμημάτων των κειμένων, τα οποία τον ενδιαφέρουν 

ερευνητικά. Το τέταρτο στάδιο, το οποίο για τους περισσότερους ερευνητές αποτελεί 

το πιο σημαντικό στην διεξαγωγή μιας επιτυχημένης έρευνας με τη συγκεκριμένη 

μέθοδο, αφορά στη συστηματοποίηση εννοιολογικών κατηγοριών στις οποίες 

κατατάσσονται τα ποιοτικά δεδομένα. Το τελικό στάδιο αφορά την κωδικοποίηση του 

υλικού εντός κάθε κατηγορίας και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών (Ιωσηφίδης, 

2008).  

Τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης περιεχομένου ως μεθοδολογική επιλογή για 

τον Robson (2002) είναι αρχικά ότι τα δεδομένα υπάρχουν σε μια σταθερή μορφή, 

επομένως μπορούν να αναλυθούν ξανά από την αρχή προσφέροντας τη δυνατότητα 

ελέγχου αξιοπιστίας και επαναληπτικές μελέτες. Δεύτερον, επειδή βασίζεται σε 

δευτερογενή υλικό είναι δυνατό να «παρατηρήσουμε» τα δεδομένα χωρίς να μας 

«παρατηρούν». Τέλος, το κόστος είναι χαμηλό σε όλη την ανάλυση όταν ο ερευνητής 

έχει στη διάθεση του τα τεκμήρια που χρειάζεται. 
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Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου αφορούν στο γεγονός ότι τα διαθέσιμα 

τεκμήρια μπορεί να είναι τμηματικά ή περιορισμένα, ή να έχουν παραχθεί 

καλύπτοντας άλλους στόχους, οι οποίοι διαφοροποιούνται από το σκοπό της έρευνας 

επιτρέποντας προκαταλήψεις ή παραμορφώσεις. Τέλος, είναι πολύ δύσκολο να 

αξιολογηθούν οι αιτιακές σχέσεις καθώς ο ερευνητής μπορεί να μην διαθέτει την 

ικανότητα να διαχωρίσει αν τα τεκμήρια που συνέλλεξε αποτελούν τις αιτίες του 

φαινομένου που μελετά ή κατοπτρισμούς τους (Robson, 2002). 

Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις αρχικά 

απομαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles & 

Humberman, 1994). Ως μονάδα καταγραφής και ανάλυσης επιλέχθηκε το θέμα. Πιο 

συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και τους 

αποδόθηκαν οι κατάλληλοι κωδικοί για τους οποίους περιλαμβάνονταν λειτουργικοί 

ορισμοί. Κατόπιν, οι κωδικοί ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και αυτές εντάχθηκαν 

σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες. 

 

5.8  Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας 

Στο παρόν τμήμα της εργασίας επισημαίνονται τα ζητήματα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας, αναφορικά με τις ποιοτικές ερευνητικές μελέτες και ειδικότερα όσον 

αφορά στην παρούσα μελέτη. Αρχικά, διευκρινίζεται ότι μια συχνή κριτική που 

αντιμετωπίζουν οι ποιοτικές μεθοδολογικές επιλογές έρευνας ενός θέματος, αποτελεί 

το κατά πόσο αξιόπιστη και έγκυρη μπορεί να χαρακτηριστεί. Αξίζει ωστόσο να 

σημειωθεί, ότι ο τρόπος με τον οποίο οι δύο όροι μπορούν να εφαρμοστούν στις 

ποιοτικές προσεγγίσεις είναι διαφορετικός σε σύγκριση με τις ποσοτικές (Cohen et. 

al., 2000).  

Η έννοια της αξιοπιστίας σχετίζεται κυρίως με τη λογική ότι αν επαναληφθεί 

η έρευνα σε μια παρόμοια ομάδα συμμετεχόντων, εξετάζοντας το ίδιο ζήτημα με τα 

ίδια εργαλεία, θα πρέπει να παράγει τα ίδια ερευνητικά αποτελέσματα.  

Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρεται στον 

«βαθμό συνέπειας της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και στο βαθμό κατά τον οποίο 

τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ευρύτερη αξία και σημασία» (Ιωσηφίδης, 2008, 

ΣΕΛ. 272).  

Στην παρούσα μελέτη για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, επιχειρήθηκε η 

αφοσίωση στην πραγματικότητα, στο περιεχόμενο και στην ιδιαιτερότητα της 
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κατάστασης, στην αυθεντικότητα, απεικονίζοντας με όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή, 

ειλικρινή και ακριβή τρόπο όσες απόψεις, θέσεις και αντιλήψεις κατέθεσαν οι 

συμμετέχοντες της έρευνας, τα οποία αποτελούν κριτήρια αξιοπιστίας για τις 

ποιοτικές μελέτες όπως καθορίζονται από τους Cohen και συν. (2000). Ακόμη, τόσο 

στο θεωρητικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας όσο και στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων επιδιώχθηκε η εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία αναμένεται να 

συμφωνούν και με άλλους αναλυτές που ενδεχομένως να επιχειρούσαν να 

επεξεργαστούν τα ίδια δεδομένα.  

Παράλληλα με την αξιοπιστία, η έννοια της εγκυρότητας είναι βασική 

προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής έρευνας. Η διασφάλιση της 

εγκυρότητας αφορά στην αντιστοιχία ανάμεσα στους σκοπούς και τα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας με τα αποτελέσματα που εξάγει (Ιωσηφίδης, 2008). 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, ΣΕΛ. 269) στην 

ποιοτική κοινωνική έρευνα η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας αναφέρεται στον 

«βαθμό αντιστοίχησης των ερευνητικών σκοπών, υποθέσεων και ερωτημάτων με τα 

αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας». Δηλαδή, αναφέρεται στο κατά πόσο τα 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το πεδίο, όπως επίσης η ανάλυση και η ερμηνεία 

τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας, αντιστοιχούν στην κοινωνική 

πραγματικότητα ή απαντούν στα ερευνητικά μας ερωτήματα με επαρκή τρόπο.  

Κατά τους Cohen και συν. (2000) αυτό που θα πρέπει κυρίως να εφαρμόζεται 

στην έρευνα, είναι η προσπάθεια μείωσης των επιπέδων μη εγκυρότητας και 

ταυτόχρονα η αύξηση των επιπέδων εγκυρότητας, καθώς η εγκυρότητα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένα θέμα που έχει να κάνει με ένα επίπεδο βαθμού. 

Όπως αναφέρουν οι Cohen και συν. (2000) ο πιο πρακτικός τρόπος για την 

επίτευξη μεγαλύτερης εγκυρότητας είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο οι μεροληψίες. Πηγή μεροληψίας αποτελούν τα χαρακτηριστικά του 

ερευνητή, τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου, καθώς και το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τη συμπεριφορά, τις απόψεις και τις 

προσδοκίες του ερευνητή, την τάση του να βλέπει τον ερωτώμενο με τη δική του 

εικόνα, την τάση του να επιδιώκει απαντήσεις που υποστηρίζουν τις δικές του 

προσχηματισμένες ιδέες καθώς και παρανοήσεις που αφορούν σε αυτά που ακούει 

από τον ερωτώμενο ή από την άλλη, παρεξηγήσεις του ερωτώμενου σχετικά με το τι 

ερωτάται. Ωστόσο, κάποια γενικότερα μέσα που υποδεικνύονται για τη μείωση της 

μεροληψίας αφορούν στη σωστή εκπαίδευση του ερευνητή, ώστε να έχει επίγνωση 
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των πιθανών προβλημάτων, στην προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων, ώστε το 

νόημα να είναι απολύτως σαφές και στη συγκρότηση του δείγματος με επιστημονικό 

τρόπο (Cohen et. al., 2000). 

Από τον σχεδιασμό της έρευνας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εγκυρότητα 

και την αξιοπιστία των μεθόδων καθώς και στο εργαλείο παραγωγής των 

ερευνητικών δεδομένων, μέσω της εξασφάλισης επαρκών πηγών, της επιλογής της 

κατάλληλης μεθοδολογίας με στόχο να απαντηθούν τα ερωτήματα, της δημιουργίας 

και χρήσης του κατάλληλου ερευνητικού εργαλείου ώστε να συλλεχθούν τα 

δεδομένα, της χρήσης του κατάλληλου δείγματος και της αποφυγής προκαταλήψεων 

από την ερευνήτρια.  

Επιπλέον, τόσο στο θεωρητικό τμήμα της παρούσας μελέτης, όσο και στο 

κεφάλαιο που αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας και προκειμένου να εδραιωθεί η 

εγκυρότητα μέσα από την οντολογική και εννοιολογική σαφήνεια, επιδιώχθηκε να 

δοθούν σαφείς ορισμοί των εννοιών.  

Στο στάδιο της συλλογής των δεδομένων, επιχειρήθηκε η αύξηση των 

επιπέδων εγκυρότητας, μέσω του περιορισμού πηγών μεροληψίας όπως 

περιγράφηκαν νωρίτερα, μέσω της πραγματοποίησης πιλοτικής έρευνας, η οποία 

συνέβαλε στην παραγωγή αρχικών δεδομένων και στην πληρέστερη εύρεση και 

διατύπωση των αρχικών κατηγοριών και μέσω της χρήσης του κατάλληλου 

ερευνητικού εργαλείου, το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά. Επιδιώχθηκε μέσα από ένα 

ευέλικτο και ανοιχτό σχήμα, όπως αυτό της ημι-δομημένης συνέντευξης, να δοθούν 

οι περιγραφές και οι εμπειρίες κάθε συμμετέχοντα, χρησιμοποιώντας και δικές του 

εννοιολογικές κατηγορίες και όχι μόνο εκείνες οι οποίες επιβάλλονται από κάποιο 

αυστηρά δομημένο πρωτόκολλο.  

Στα πλαίσια της εγκυρότητας της μεθόδου ανάλυσης, επιλέχθηκε η αποφυγή 

της επιλεκτικής μεταχείρισης δεδομένων, η «πτωχή» κωδικοποίηση, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων και γενικεύσεων που δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθούν από τα 

δεδομένα. Η εγκυρότητα της ερμηνείας των ερευνητικών δεδομένων διασφαλίστηκε 

από την ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων των συμμετεχόντων στην έρευνα 

και την όλη διαδικασία της αναλυτικής περιγραφής του τρόπου, με τον οποίο η 

ερευνήτρια κατέληξε στη συγκεκριμένη ερμηνεία (Mason, 2003).  

Τέλος, σχετικά με τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, επειδή 

πρόκειται για μια ποιοτικού χαρακτήρα έρευνα, επισημαίνεται ότι η γενίκευση δε 

μπορεί να γίνει μέσα από την εμπειρική γενίκευση, από την ανάλυση ενός εμπειρικού 
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πληθυσμού (του δείγματος) και αναγωγή στο γενικό πληθυσμό όπως συμβαίνει στις 

ποσοτικού χαρακτήρα έρευνες. Η γενίκευση των δεδομένων δεν αποτελεί στόχο στην 

παρούσα έρευνα και αυτή μπορεί να στηριχτεί στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα 

της ερευνητικής διαδικασίας όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Αντιθέτως, τονίζεται ότι 

στόχος ήταν η βαθύτερη κατανόηση του ζητήματος, προβάλλοντας παράλληλα τον 

τρόπο που έγινε αντιληπτό από την ερευνήτρια.  

 

5.9 Δυσκολίες της έρευνας 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στην ανεύρεση 

των συμμετεχόντων-πατέρων. Ιδιαίτερα κατά τις επισκέψεις της ερευνήτριας στους 

χώρους των σχολείων και των συλλόγων ΑμεΑ και κατά τις συνομιλίες με τους 

υπευθύνους σχετικά με τα άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί και που 

ήταν επίσης περισσότερο πιθανόν να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, 

υποδεικνύονταν συνήθως μητέρες. Επιπλέον, στις επισκέψεις στους χώρους  η 

ερευνήτρια είχε την ευκαιρία να συνομιλεί συχνότερα με γονείς παιδιών-μητέρες και 

σπανιότερα με κάποιον πατέρα.  

Από τους συμμετέχοντες γονείς που ήταν μητέρες ζητήθηκε να ενημερωθούν 

και οι σύζυγοι ώστε να συμμετάσχουν στη μελέτη ωστόσο, εκτός από μία περίπτωση 

γονέα αυτό δεν ήταν εφικτό. Οι λόγοι δεν αφορούσαν στην αποδοχή της συμμετοχής 

τους, αλλά κυρίως στην εύρεση ελεύθερου χρόνου από την πλευρά τους για την 

υλοποίηση της συνέντευξης. Επιχείρημα που προβαλλόταν συχνά. Ευτυχώς, το 

πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό με επιμονή καθώς η ερευνήτρια 

ζητούσε τόσο από τους υπευθύνους όσο και από τους συμμετέχοντες, να της 

συστήσουν κάποιους άλλους γονείς-πατέρες που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 Αποτελέσματα συνεντεύξεων των γονέων 

Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των γονέων, 

προέκυψαν 123 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 26 κατηγορίες, κάποιες από 

τις οποίες είναι: Ικανότητες του παιδιού με νοητική αναπηρία, συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού με νοητική αναπηρία, οφέλη του παιδιού για τους γονείς, 

οφέλη για τα αδέρφια, οφέλη για το σύνολο της οικογένειας, τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας, στρατηγικές των γονέων, άτυπα δίκτυα υποστήριξης, τυπικά δίκτυα 

υποστήριξης, απόψεις των γονέων για τα άτομα με αναπηρία πριν την ύπαρξη του 

παιδιού, απόψεις των γονέων για τα άτομα με αναπηρία μετά την ύπαρξη του παιδιού, 

στάσεις των γονέων για βελτίωση της οικογενειακής ζωής στο μέλλον, καθώς και 

προσδοκίες και ελπίδες των γονέων. 

Οι 26 κατηγορίες ταξινομήθηκαν στους εξής έξι βασικούς θεματικούς άξονες: 

 Περιγραφή του παιδιού με νοητική αναπηρία και οι σχέσεις του με τα μέλη 

της οικογένειας 

 Προσφορά του παιδιού στην οικογένεια και τα μέλη της 

 Ζωή και λειτουργία της οικογένειας 

 Στρατηγικές και δίκτυα υποστήριξης των γονέων 

 Στάση ζωής των γονέων απέναντι στην αναπηρία 

 Σκέψεις για το μέλλον 

Με βάση τους προαναφερθέντες θεματικούς άξονες, κατηγορίες και κωδικούς 

σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων των γονέων (βλ. 

Παράρτημα Γ), καθώς επίσης ατομικοί πίνακες δεδομένων για κάθε γονέα (βλ. 

Παράρτημα Δ). 

 

6.1.1 Περιγραφή του παιδιού με ν. α. – Σχέσεις με τα μέλη της 

οικογένειας 

Κατά τις περιγραφές των γονέων σχετικά με τις ικανότητες που έχει το παιδί, 

προέκυψαν δύο κωδικοί που αφορούσαν στο επίπεδο της αυτοεξυπηρέτησής του. Η 

πλειοψηφία των γονέων (17 αναφορές) έκρινε ως ικανοποιητικό το επίπεδο 

αυτοεξυπηρέτησης του παιδιού και συγχρόνως ως μικρότερες τις ανάγκες του στον 

τομέα αυτό (βλ. Πίνακας 2). Οι γονείς αναφέρουν:  
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«είναι ένα τελείως, τελείως αυτοεξυπηρετούμενο παιδί. Δεν μας έχει, δόξα τον Θεό, δεν 

έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα». Και συνεχίζει, «…θα σηκωθεί, θα πάει στην 

τουαλέτα, θα πλυθεί, θα ντυθεί, θα φέρει την τσάντα του, θα του βάλουμε μέσα τα 

πράγματα, δηλαδή μόνος του θα ντυθεί, μόνος του τα πάντα δηλαδή είναι 

αυτοεξυπηρετούμενος» (γονέας 8). Ή επίσης άλλος γονέας αναφέρει, «κάνει τα πάντα 

και να ντυθεί, να κάνει, αλλά χρειάζεται και λίγη βοήθεια. Ας πούμε εκεί που έχει 

κουμπιά δύσκολα, εντάξει; Τρώει μόνος του, πηγαίνει στην τουαλέτα μόνος του, μπάνιο 

κάνει μόνος του, εντάξει. Αυτά τα κάνει μόνος του. Ντύνεται, απλώς σας είπα, λίγο 

δυσκολεύεται. Μαθαίνει και κορδόνια να δένει, αλλά δυσκολεύεται» (γονέας 14).  

Από την άλλη, τρείς γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους είχαν μεγαλύτερες 

ανάγκες για φροντίδα και εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους ίδιους και από 

άλλους. Για παράδειγμα ένας γονέας σχετικά δηλώνει: «..Ντύνεται αλλά με επίβλεψη, 

δεν ντύνεται κανονικά, μπορεί δηλαδή να τα φορέσει ανάποδα ή να τα βάλει στραβά. 

Μπάνιο δεν κάνει μόνη της, την κάνω εγώ. Ένα ντους μπορεί να το κάνει, τώρα πώς θα 

το κάνει δεν ξέρεις. Αυτά. Δηλαδή εξαρτάται και από εμένα. Δηλαδή ακόμη το παιδί δεν 

έχει ανεξαρτητοποιηθεί τελείως, και δεν νομίζω να το κάνει τελείως» (γονέας 17).  

Στην επόμενη κατηγορία, οι γονείς περιγράφουν τα συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού. Οι αντιλήψεις των γονέων για το παιδί με αναπηρία 

κυμαίνονται από θετικές έως πιο αρνητικές (βλ. Πίνακας 2). Ωστόσο, η πλειονότητα 

των αναπαραστάσεων των γονέων, υπερτονίζουν τα θετικά συναισθηματικά στοιχεία 

του παιδιού, καθώς οι γονείς περιγράφουν το παιδί τους ως: «χαρούμενο / ευχάριστο» 

(7 αναφορές), «κοινωνικό» (8 αναφορές), «συμπαθητικό / ευγενικό / αγαπητό / γλυκό» 

(8 αναφορές), «νοιάζεται για τους άλλους / προστατευτικό» (4 αναφορές), «καλό / 

ήρεμο / υπάκουο / υπεύθυνο / συνεργάσιμο» (8 αναφορές). Αναφέρουν 

χαρακτηριστικά οι γονείς:  

«Λοιπόν σε γενικές γραμμές, είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο παιδί. Είναι μες την καλή 

χαρά γενικότερα, σχεδόν πάντα, αυτός δίνει πνοή δηλαδή στην οικογένεια μπορώ να 

πω, όπως λέει και η μεγάλη μου κόρη - αν δεν είχαμε τον Ο. θα ήμασταν μια μίζερη, 

τυπική, ελληνική οικογένεια» (γονέας 3).  

«Του αρέσει να είναι πάρα πολύ με κόσμο, είναι παιδί κοινωνικότατο, είναι ευχάριστος, 

επειδή η όλη εμφάνισή του δεν υστερεί κανενός κανονικού παιδιού, είναι πολύ 

αγαπητός» (γονέας 15).  

«Αυτός δεν μπορεί, όπου και να πάει μια παρέα θα τους κάνει» (γονέας 18).  
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«Και γενικά είναι αυτός που νοιάζεται πάρα πολύ για όλους. Πάρα πολύ! Δεν μπορεί να 

δει κάποιον να είναι σκεπτικός, να μην είναι καλά, κάτι να τον απασχολεί, δεν υπάρχει 

περίπτωση να φύγει από κοντά του αν δεν μάθει τι έχει. Από αυτήν την άποψη» (γονέας 

3). 

«Ένα καλό παιδί, αγαπάει πολύ, δηλαδή είναι ένα παιδί που δεν έχει κακίες, αγαπάει 

όλο τον κόσμο, είναι φιλότιμη, τι να σου πω.. δηλαδή ένα παιδί καλό» (γονέας 9). 

Κάποιοι γονείς, παράλληλα με τα θετικά συναισθηματικά χαρακτηριστικά που 

αποδίδουν στο παιδί τους, αναφέρουν και ορισμένα αρνητικά συναισθηματικά 

στοιχεία, περιγράφοντάς το ως: «συνεσταλμένο / κλειστό» (3 αναφορές), «απαιτητικό / 

καλομαθημένο / χειριστικό» (2 αναφορές), ή «πεισματάρικο / νευρικό» (6 αναφορές).  

Αναφέρουν χαρακτηριστικά οι γονείς: 

«…στο σχολείο κάνει φίλους, στην τάξη του, δεν είναι τόσο διαχυτικός ενώ τα άλλα τα 

παιδιά είναι πιο διαχυτικά. Θα τον αγκαλιάσουν, θα τον φιλήσουν, θα τον.. χαιρετίσουν, 

είναι λίγο πιο.. συνεσταλμένος, πιο συνεσταλμένος και λίγο πιο ψυχρός αλλά και όλη η 

οικογένεια δεν είμαστε του πολύ φιλιού, οπότε και τα αδέρφια του έτσι είναι, και από τη 

μια του λέω - χαμογέλασε, χαιρέτησε το παιδί που σε χαιρετάει και τα λοιπά - θα το 

χαιρετίσει, αλλά όχι τόσο θερμά, όπως τα άλλα τα παιδιά» (γονέας 1). 

«…εντάξει γενικά είναι ένα κλειστό παιδί, δεν είναι πολύ.. όχι ότι οφείλεται στο 

σύνδρομο, πιστεύω είναι, είναι στον άνθρωπο, τα κανονικά παιδιά, άλλοι μιλάνε, άλλοι 

είναι κλειστοί» (γονέας 4). 

«…είναι και τεμπελάκος λίγο, δεν ζορίζει τον εαυτό του, ενώ μπορεί ας πούμε να 

γράψει, να καθίσει να βρει -Τατιάνα- στο τέτοιο για να του βγάλει την αναζήτηση δεν το 

κάνει, φωνάζει εμένα, την μάνα του, την αδερφή του..» (γονέας 8). 

«Είναι ένα πολύ χαρούμενο παιδί, πολύ χαρούμενο παιδί, βασικά έχει δύο 

συναισθήματα, θυμό απίστευτο και πολύ χαρά. Τώρα πώς τα συνδυάζει αυτά τα δύο δεν 

ξέρω!» (γονέας 16). 

Επιπλέον, όλοι οι γονείς κατά τις περιγραφές τους αναφέρθηκαν στις 

ικανότητες που έχει το παιδί σε συγκεκριμένες ασχολίες και στα ενδιαφέροντά του, 

τα οποία αφορούσαν σε: «αθλητισμό» (6 αναφορές), «ενασχόληση με τον η / υ» (12 

αναφορές), «δραστηριότητες στους συλλόγους ΑμεΑ» (5 αναφορές), «βόλτες / έξοδοι» 

(4 αναφορές), «μουσική» (11 αναφορές), «χορό» (4 αναφορές), «φωτογραφία» (3 

αναφορές), «τηλεόραση / κινηματογράφο» (7 αναφορές), «να διαβάζει / γράφει» (2 

αναφορές), «φαγητό» (3 αναφορές), «θέατρο» (2 αναφορές), «κατασκευές / παζλ» (2 

αναφορές), και «ζωγραφική» (3 αναφορές). Αναφέρουν σχετικά:  
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«…αθλητισμός, ιππασία, κολύμπι, περπάτημα, ότι έχει να κάνει με φύση – αθλητισμό. 

Τηλεόραση, κινηματογράφος, μουσική, και τελευταίως, που είναι εξαιρετικό και θέλω 

να το ενθαρρύνω, φωτογραφία. Παίρνει καταπληκτικές φωτογραφίες!» (γονέας 11). 

«…χρησιμοποιεί internet, έχει υπολογιστή δικό του, είναι gamer, παίζει παιχνίδια…» 

(γονέας 20). 

«Εντάξει, τώρα της αρέσει η μουσική, έχουν και εδώ ένα πρόγραμμα, θα κάνουν μια 

συναυλία, κάτι μου είπαν τα κορίτσια και θα τραγουδήσουν 14 του μηνός. Δηλαδή αν 

μπει στον υπολογιστή και σε αυτά, βρίσκει τα καινούργια τραγούδια και αυτά, της 

αρέσει, ναι, ναι, ναι» (γονέας 13). 

«Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική, του αρέσει να βγαίνει βόλτα, του αρέσει και το 

θέατρο» (γονέας 7). 

Στη συνέχεια, περιγράφονται οι σχέσεις του παιδιού με τα μέλη της 

οικογένειας (βλ. Πίνακας 2). Όσον αφορά στη σχέση που αναπτύσσει το παιδί με τους 

γονείς του, αυτή περιγράφεται ως: «σχέση αγάπης / γλυκιά / τρυφερή» (9 αναφορές). 

Για παράδειγμα ο γονέας 2 ανέφερε: «Η σχέση μας είναι πολύ καλή, ναι μπορώ να πω 

είναι αγαπησιάρικη με τη Ν. αυτά τα παιδιά, έχουν λίγο αυτό το χαρακτηριστικό. Και τα 

πάμε πάρα πολύ καλά. Συνεννοούμαστε, καταλαβαινόμαστε σε πολλά πράγματα, ναι, 

δεν.. ούτε αντιδρώ, ούτε αντιδρά έτσι άσχημα, υπάρχει μια αρμονία μπορώ να πω». Σε 

κάποιες περιπτώσεις περιγράφεται ως «σχέση αλληλεξάρτησης» (3 αναφορές), όπως 

δήλωσε κάποιος γονέας, «Πώς να την περιέγραφα.. εξαρτημένη! Νομίζω και ο Π. με 

μένα και εγώ με αυτόν. Και όλοι στην οικογένεια» (γονέας 7). Επιπλέον, μερικοί γονείς 

περιέγραψαν τη σχέση με το παιδί ως «σχέση μεγαλύτερης τρυφερότητας / αγάπης / 

διαφορετική από τα άλλα παιδιά» (2 αναφορές), ο γονέας 1 αναφέρει σχετικά, 

«Γλυκιά, τρυφερή, είναι το μόνο παιδί που μου λέει μανούλα, και μάνα βέβαια ακούω 

από τους μεγάλους, αλλά τόσο γλυκά, και τα άλλα τα παιδιά δεν μπορώ να πω, αλλά 

αυτήν την τρυφερότητα δεν.. δεν την δίνουν τα άλλα τα παιδιά και τα άλλα τα παιδιά 

είναι λίγο πιο σοβαρά, ο Κ. είναι λίγο πιο γλυκούλης». Ενώ, ορισμένες φορές 

περιγράφηκε ως «σχέση αγάπης αλλά και αντίδρασης» (4 αναφορές), όπως ο γονέας 

20 ο οποίος αναφέρει, «..είναι μερικές φορές λίγο έτσι περίεργος, καλά, σαν παιδί ας 

πούμε, φέρνει αντιρρήσεις κ.λπ., μαλώνουμε κιόλας πολλές φορές, φωνάζουμε, αλλά 

βλέπω ότι με αγαπάει πάρα πολύ», ή γενικά περιγράφηκε ως «πολύ καλή σχέση με 

όρια» (2 αναφορές). Ο γονέας 15 αναφέρει: «Η σχέση η δική μου με τον Σ., είναι πάρα 

πολύ καλή, μπορώ να πω στην οικογένεια μέσα ότι είναι.. χωρίς να υπάρχει 
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αυστηρότητα, απλώς υπάρχουν όρια, εξαρχής, και υπακούει, και είναι υπάκουος, 

δηλαδή με μια ματιά μπορεί να συνεννοηθούμε πολύ καλά».  

Οι απόψεις των συμμετεχόντων γονέων που αφορούν στις σχέσεις του παιδιού 

με τα αδέλφια του, φανερώνουν επίσης αρκετά θετικές αναπαραστάσεις. Η 

πλειοψηφία των γονέων βιώνουν τη σχέση μεταξύ των παιδιών τους ως: «σχέση 

αμοιβαίας αγάπης» (15 αναφορές). Ενδεικτικά, ο γονέας 8 αναφέρει, «Με τη μεγάλη, 

και με τη μικρή τα πηγαίνει πολύ καλά, και τις αγαπάει και τον αγαπάνε». Επιπλέον, 

όσον αφορά στη σχέση μεταξύ των αδελφών ορισμένες φορές οι γονείς αναφέρθηκαν 

στη «ζήλεια του παιδιού με νοητική αναπηρία» (3 αναφορές). Όπως ο γονέας 4 ο 

οποίος δηλώνει, «Και εντάξει, λίγο τον ζηλεύει με την καλή έννοια ας πούμε, βλέπει ότι 

έχει φίλους, δηλαδή ο Σ. επειδή έχει αρχίσει να καταλαβαίνει περισσότερα, τον ζηλεύει 

με την καλή έννοια ρε παιδί μου ότι βγαίνει, κάνει.. ας πούμε συχνά τον βλέπω 

στεναχωριέται όταν φεύγει ο Π., καταλαβαίνει ας πούμε ότι.. θα πάει με τους φίλους 

του και αυτά». Ενώ άλλοτε, οι γονείς προσδιόρισαν τη σχέση ως: «φυσιολογική / του 

συμπεριφέρονται σαν κανονικό παιδί» (2 αναφορές), όπως ο γονέας 11 ο οποίος 

αναφέρει, «Με τον αδερφό του, ότι κάνουν όλα τα φυσιολογικά παιδιά. Όμως, με 

υποσημείωση ότι δεν τα είχαμε κατακτήσει από την πρώτη στιγμή αυτά, αυτά ήρθαν με 

καθυστέρηση χρονική. Έπρεπε πρώτα να μεγαλώσει ο Α. (είναι ο συγκεκριμένος που 

μιλάμε), έπρεπε να μεγαλώσει για να αρχίσει να δένεται και να τα κάνει αυτά. Πλέον 

έχει ότι κάνουν όλα τα φυσιολογικά αδέρφια, μόνο που ήρθανε καθυστερημένα». 

Ακόμη, όσον αφορά στη σχέση του παιδιού με τα αδέλφια του, οι γονείς περιγράφουν 

τον αδελφό / την αδελφή ως «πρότυπο» (3 αναφορές), καθώς το παιδί συχνά μιμείται 

συμπεριφορές και ενδιαφέροντα που έχουν τα αδέλφια του, αλλά και με την έννοια 

ότι μαθαίνει από αυτά. Ενώ, μερικές φορές η σχέση του παιδιού με τα αδέλφια 

καθορίζεται ως «προστατευτική» (4 αναφορές). Ο γονέας 19 υποστηρίζει: «Δηλαδή 

έχει άριστη σχέση, η Σ. γίνεται πολύ προστατευτική απέναντι στον αδερφό της, δηλαδή 

μη βγούμε έξω και αντιληφθεί ότι τον κοιτάνε και τον δείχνουνε, μπορεί να πάει να 

σταθεί και εκείνη έτσι και να σε κοιτάει και να σε κάνει να αισθανθείς εσύ άσχημα, 

παρά ο Δ. ας πούμε».  
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Πίνακας 2 

 Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Περιγραφή παιδιού με ν.α. / Σχέσεις 

με τα μέλη της οικογένειας» 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί  Σύνολο  

Αναφορών 

Ικανότητες του παιδιού με 

ν.α.  

ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο 

αυτοεξυπηρέτησης του παιδιού (τρώει, 

ντύνεται, κ.λπ.) 

ΜΕΓΑΝΠ= Μεγαλύτερες ανάγκες του 

παιδιού, μικρότερος βαθμός 

αυτοεξυπηρέτησης 

17 

 

 

3 

Συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού 

με ν.α 

 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, 

αγαπητό, γλυκό 

ΣΧΠΝΟΙΑΖ= Νοιάζεται για τους άλλους 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ= Καλό, ήρεμο, υπάκουο, 

υπεύθυνο, συνεργάσιμο 

ΣΧΠΣΥΝΚΛ= Συνεσταλμένο, κλειστό 

ΣΧΠΑΠΑΙΤ= Απαιτητικό, καλομαθημένο, 

χειριστικό 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό 

7 

8 

8 

 

4 

8 

 

3 

2 

 

6 

Ενδιαφέροντα του παιδιού 

με ν.α. 

 

ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΣΥΛ= Σύλλογος ΑμεΑ 

ΕΝΔΠΒΟΛ= Βόλτες, έξοδοι 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΧΟΡ= Χορός 

ΕΝΔΠΦΩΤ= Φωτογραφία 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

ΕΝΔΠΔΙΑΒ= Να διαβάζει/γράφει 

ΕΝΔΠΦΑΓ= Φαγητό 

ΕΝΔΠΘΕΑΤ= Θέατρο 

ΕΝΔΠΚΑΤ= Κατασκευές / παζλ 

ΕΝΔΠΖΩΓ= Ζωγραφική 

6 

12 

5 

4 

11 

4 

3 

7 

2 

3 

2 

2 

3 

Σχέση του παιδιού με τους 

γονείς 

 

ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

ΣΧΕΓΑΛΛΗΛ= Σχέση αλληλεξάρτησης 

ΣΧΕΓΜΕΓΤΡΥ= Σχέση μεγαλύτερης 

τρυφερότητας – αγάπης / διαφορετική από τα 

άλλα παιδιά της οικογένειας 

ΣΧΕΓΑΓΑΝΤ= Σχέση αγάπης αλλά και 

αντίδρασης 

ΣΧΕΓΚΟΡ= Πολύ καλή σχέση με όρια 

10 

3 

2 

 

 

4 

 

2 

Σχέση του παιδιού με τα 

αδέλφια 

 

ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΖΠ= Ζήλεια του παιδιού (για εξόδους 

των αδελφών) 

ΣΧΑΔΚΑΝ= Του συμπεριφέρονται σαν ένα 

κανονικό παιδί 

ΣΧΑΔΠΡΟΤ= Πρότυπο ο αδελφός/ή για το 

παιδί με ν.α. 

ΣΧΑΔΠΡΟΣΤ= Προστασία του παιδιού από 

τον αδελφό/ή 

15 

3 

 

2 

 

3 

 

4 
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6.1.2 Προσφορά του παιδιού στην οικογένεια και τα μέλη της 

Κύριο ζήτημα στην παρούσα μελέτη, στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι 

συμμετέχοντες γονείς, ήταν η θετική συνεισφορά του παιδιού για τους ίδιους. Οι 

αντιλήψεις, οι σκέψεις, καθώς και τα συναισθήματα των γονέων, φανερώνουν πολλά 

οφέλη για τους ίδιους σε προσωπικό επίπεδο (βλ. Πίνακας 3). Πιο συγκεκριμένα, 

πολλοί από τους γονείς ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονται το παιδί τους ως: «πηγή 

ευλογίας και ολοκλήρωσης» (9 αναφορές). Ο γονέας 18 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Α, 

δεν το συζητάω, είναι όλα [συνεισφορά]. Δεν το συζητάω κορίτσι μου. Νομίζω ότι 

λόγω του Ν. υπάρχω». Και επιπλέον αναφέρει: «Τώρα πια, δεν μπορείς.. δεν μπορώ να 

σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς τον Ν. Η ζωή είναι γεμάτη με τον Ν., δεν μπορώ να το 

σκεφτώ να είναι κάπως αλλιώς. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι θα μπορούσα να 

είμαι έτσι χωρίς τον Ν». 

Ταυτόχρονα, το σύνολο των γονέων δηλώνει ότι το παιδί αποτελεί με κάποιο 

τρόπο: «πηγή χαράς - ευτυχίας και ικανοποίησης - υπερηφάνειας» για τους ίδιους (20 

αναφορές). Τα επιτεύγματα των παιδιών ήταν αυτά που προκάλεσαν τα θετικά 

συναισθήματα στους γονείς, κυρίως γιατί το παιδί εξελίσσεται, ή / και ξεπερνάει τις 

προσδοκίες των γονέων. Τέτοια παραδείγματα προέρχονταν πολύ συχνά μέσα από τις 

καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού, όπως αυτές τις οποίες αναφέρει ο γονέας 4: 

«…το κάτι μικρό ας πούμε που θεωρείται για τα άλλα τα κανονικά παιδιά.. -Ακόμη και 

το να.. γιατί ένα διάστημα ας πούμε τον ταΐζαμε, γενικά τον ταΐζαμε, τον κάναμε- από 

το να φάει, να αρχίσει να περιποιείται μόνος του, να ντύνεται, να αυτά.. καθημερινά 

πράγματα ας πούμε, που μας κάνει και χαιρόμαστε πολύ και κάθε φορά.. πώς να στο 

πω, βλέπουμε ότι έχει δυνατότητες γενικά». Σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων, τα 

συναισθήματα αυτά, φαίνεται να ενισχύονται για το παιδί με νοητική αναπηρία σε 

σύγκριση με τα αδέλφια του, και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, ένας 

γονέας αναφέρει: «…όταν καταφέρνει κάτι, χαίρομαι και εγώ, δηλαδή με το μικρό του 

κατόρθωμα, χαίρομαι και εγώ. Γιατί μπορεί να μην χαιρόμουν ας πούμε όπως θα 

χαίρεται μια άλλη μαμά που τα κάνει το παιδί της εύκολα» (γονέας 5). Ή επίσης: «κάθε 

τι που κατάφερε και το έκανε για πρώτη φορά μου έδωσε τεράστια, όμως τεράστια 

συγκίνηση!» και συνεχίζει: «Τα πρώτα του βήματα, θυμάμαι ότι έκλαιγα πάνω από τον 

Α. από χαρά που κατάφερε να περπατήσει από τον καναπέ ως το τραπεζάκι! Ξέρεις, 

που πάλι παίρνεις χαρά και με το άλλο σου παιδί, αλλά δεν είναι αυτού του είδους η 

χαρά…» (γονέας 11). Άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς ένιωσαν χαρά, 
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ευτυχία, ή ικανοποίηση, και υπερηφάνεια με το παιδί τους ήταν όταν επιδείκνυε 

κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά: «…δηλαδή ξέρει πώς να φερθεί» (γονέας 9). Ή σε 

διακρίσεις που ξεχώρισε το παιδί, π.χ.: «…στο bowling σε special Olympics πήρε τη 

δεύτερη θέση ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν…» (γονέας 3). Καθώς και μέσω 

της επιβεβαίωσης που δέχονταν από άλλους, για το παιδί όπως: « Όταν βγαίνουμε έξω 

και μου λένε ότι ο γιός σου είναι έτσι, είναι καλό παιδί» (γονέας 12). 

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες αντιλαμβάνονταν το παιδί τους ως: «πηγή 

μάθησης / γνώσης και κατανόησης» (5 αναφορές). Πιο συγκεκριμένα ο γονέας 2 

δηλώνει, «Και ότι έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.. έχοντας 

ένα τέτοιο παιδί». Ενώ, άλλος γονέας αναφέρεται στην κατανόηση που απέκτησε 

μέσω του παιδιού, για παράδειγμα δηλώνει ότι: «Εγώ ένα θετικό στοιχείο που βλέπω 

είναι ότι επειδή έχω παιδί με ειδικές ανάγκες, κατανοώ περισσότερο τους γονείς που 

έχουν παιδιά. Και προσπαθώ να μπω λίγο στην ψυχολογία και των άλλων που είναι και 

πιο δύσκολα τα παιδιά..».  

Επίσης, οι γονείς επισήμαναν ότι το παιδί τους συνεισφέρει ως: «πηγή αγάπης 

ή / και πηγή περισσότερης αγάπης» (9 αναφορές). Ο γονέας 2 αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «[Μου προσφέρει] Την αγάπη της. Που είναι άδολη, δεν είναι.. 

Εντάξει, και το άλλο το παιδί θα με αγκαλιάσει, θα κάνει, δεν είναι άτομο που θα 

ζητήσει, αλλά η Ν. πάντα θα το κάνει. Και το παραμικρό να της κάνεις, θα πει 

ευχαριστώ. Που θα την πάω σε μια φίλη της, που το θέλει πολύ, θα με ευχαριστήσει για 

αυτό. Είναι ότι καλύτερο!». 

Επιπλέον, ορισμένοι γονείς δήλωσαν ως θετική επίπτωση του παιδιού για τους 

ίδιους αφορούσε την: «αλλαγή στην αντίληψή τους και τις προτεραιότητες για τη ζωή» 

(8 αναφορές). Καθώς, όπως  υποστηρίζουν είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα 

ζητήματα που έχουν πραγματική αξία στη ζωή, και να εκτιμούν την ίδια τη ζωή. 

Συγκεκριμένα ένας γονέας ανέφερε: «Λίγο αναθεωρείς τα δεδομένα, κάθε μέρα έχεις 

κάτι να σου θυμίζει ότι αυτό που θεωρείς δεδομένο και απλό και καθημερινό και 

βαρετό, έχει τεράστια αξία, γιατί ζεις και με έναν άνθρωπο που δεν είναι όλα δεδομένα 

και βαρετά και οπότε λίγο αναθεωρείς αυτά που εσύ πιστεύεις ρουτίνα και δεδομένα. 

Και συνεχίζει, [βλέπεις] …πόσο τεράστιο κόπο και αγώνα κάνει αυτός ο άνθρωπος να 

κατακτήσει κάτι που εσύ το έχεις δεδομένο. Δηλαδή έχει κάνει ένα τεράστιο κόπο να 

περπατήσει, έχει κάνει έναν τεράστιο κόπο να μιλήσει, κάνει ένα τεράστιο κόπο να 

γράψει μια πρόταση, δηλαδή του πήρε πολλές εργατοώρες από τη ζωή του και λίγο 

μάλλον ταιριάζει με το πρώτο που είπα δηλαδή εγώ μέσα από τα μάτια του βλέπω ότι η 
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ζωή είναι τόσο υπέροχη και τόσο δύσκολη και εμείς την έχουμε απλά δεδομένη και 

βαρετή..» (γονέας 11). Και άλλος γονέας επίσης ανέφερε: «[Έμαθα] να εκτιμώ 

πραγματικά τη ζωή, που μου τη χάρισε ο Θεός. Δηλαδή είμαι ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη. 

Μπορεί να πέρασα δυσκολίες και να περνώ, όπως όλοι μας όμως. Πιστεύω ότι δεν 

είμαι μοναδική. Δεν είμαι μοναδική, αυτό είναι βέβαιο» (γονέας 19). 

Ενώ, αρκετοί γονείς αναφέρουν ότι η ύπαρξη του παιδιού στη ζωή τους, είχε 

επιπτώσεις στον προσωπικό τους χαρακτήρα καθώς προέκυψαν: «Νέα θετικά 

γνωρίσματα στον χαρακτήρα, ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν» (12 αναφορές). Ο γονέας 

4 αναφέρει σχετικά: «με βοήθησε να δω μια πλευρά επειδή ήμουν γενικά σκληρός 

άνθρωπος, να δω ας πούμε τη μαλακή.., ας το πούμε από την άποψη να βλέπω τους 

ανθρώπους με πιο πολύ υπομονή.., πιο πολύ αγάπη» και στη συνέχεια προσθέτει: 

«…με άλλαξε προς το καλύτερο μπορώ να πω» (γονέας 4). Άλλος γονέας επίσης 

συμφωνεί: «…με έκανε πιο υπομονετική και πιο ήρεμη. Εγώ σαν κοπέλα ήμουν, 

εκνευριζόμουν πιο εύκολα, αντιδρούσα, ξεσπούσα, φώναζα. Με το παιδί απέκτησα πολύ 

μεγαλύτερη υπομονή και μεγαλύτερη κατανόηση» επιπλέον αναφέρει ότι: «…με έχει 

κάνει πιο ευαίσθητη». Τελικά συνοψίζει ότι: «… απλώς κάποια καλά τα έχει επιτείνει 

και κάποια που δεν ήξερα ότι υπάρχουν τα έβγαλε στην επιφάνεια» (γονέας 10). 

Τρείς από τους συμμετέχοντες γονείς αναφέρθηκαν σε «οφέλη στην εργασία – 

καριέρα» τα οποία προέκυψαν λόγω του παιδιού, και μερικοί γονείς υποστήριξαν ότι 

μέσω του παιδιού προέκυψαν ακόμη: «οφέλη σε φιλικό επίπεδο / αυξήθηκαν οι 

κοινωνικές σχέσεις» (7 αναφορές). Ο γονέας 10 αναφέρει: «Και ας πούμε αυτές είναι 

και φιλίες που τις οφείλω στο παιδί μου». Και ο γονέας 7 ανέφερε: «Ναι, [οι 

κοινωνικές μας σχέσεις παρέμειναν] σταθερές και νομίζω μπήκαν και περισσότεροι 

άνθρωποι στη ζωή μας».  

Εκτός από τη θετική συνεισφορά του παιδιού για τους ίδιους, οι γονείς 

αναφέρθηκαν στη συνεισφορά του παιδιού για τα αδέρφια του. Σύμφωνα με τις 

αναφορές τους, το παιδί αποτέλεσε: «πηγή χαράς και αγάπης» (7 αναφορές). 

Αναφέρουν σχετικά: «Χαρά και αγάπη. Την νιώθουν το.. το αντιλαμβάνονται και 

χαίρονται μαζί του» (γονέας 1). Ή ανέφεραν επίσης: «…γενικότερα πιστεύω ότι και η 

αδερφή του είναι το ίδιο γενικώς, δηλαδή σαν άτομο, παίρνει αυτά τα στοιχεία που 

παίρνουμε και εμείς. Γι’ αυτό και τον αγαπάει τόσο πολύ ας πούμε» (γονέας 15).  

Ορισμένοι γονείς, αναφέρθηκαν στην «πηγή αυτογνωσίας και αυτοαντίληψης»  

(5 αναφορές) ως συνεισφορά του παιδιού για τα αδέλφια του, η οποία προκύπτει 

μέσω της παρουσίας του παιδιού στην οικογένεια. Συγκεκριμένα οι γονείς ανέφεραν: 
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«[Τους έμαθε] να γνωρίζουν, γιατί έμαθαν ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά της ζωής, με 

τις πολλές δυσκολίες, και αυτό επειδή το ζούνε στην οικογένεια…» (γονέας 7), και: 

«…νομίζω πως ο μικρός παίρνει αυτό καθημερινά, την αξία της καθημερινότητας, της 

ζωής και μάλιστα ξέρεις βρέθηκε και να το πω κανα δυο φορές. Ξέρεις πώς τα μικρά 

γκρινιάζουν με τα διαβάσματα, με το ένα, το άλλο, και του έχω πει χωρίς να συγκρίνω 

και να αναφέρω τον Α. πως -είσαι τυχερός που μπορείς και τα κάνεις όλα αυτά- και το 

καταλαβαίνει αμέσως και ανατρέχει, ναι. Νομίζω αυτό. Αυτό είναι το θετικό που 

παίρνει» (γονέας 11). 

Για ακόμη περισσότερους γονείς, συνεισφορά του παιδιού στα αδέλφια του 

αποτελεί η «πηγή ωριμότητας και υπευθυνότητας» (7 αναφορές) που τους προσφέρει. 

Χαρακτηριστικά ο γονέας 18 αναφέρει: «Καλά, η αδερφή του εντάξει είπαμε ότι έχει 

γίνει ένα τόσο ώριμο παιδί.. Σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτή η ιστορία. Άλλο πράγμα τώρα να 

μεγαλώνεις μέσα σε αυτή την ιστορία, την έχει ωριμάσει, την έχει κάνει πάρα πολύ 

θετικό παιδί, δεν έχει καμία σχέση η Ξ. με τα παιδιά της ηλικίας της». 

Ωστόσο, συνεισφορά του παιδιού για τα αδέλφια στην πλειοψηφία των 

γονέων αποτέλεσε η «πηγή ευαισθητοποίησης, αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και 

ανοχής προς τους άλλους» (11 αναφορές). Κάτι που προκύπτει από τη συμπεριφορά 

τους απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γονέας 4: 

«…βοηθάει άλλα παιδιά.. τον έχει κάνει πολύ ευαίσθητο. Εντάξει ήταν και ευαίσθητο 

παιδί, αλλά γενικά.. τον βλέπω ας πούμε ότι είναι πολύ.. και μας χαροποιεί αυτό. Έχει 

το θέμα της συνεισφοράς στον συνάνθρωπο ας πούμε που είναι σημαντικό». Καθώς και 

από τη συχνή επιλογή από μέρους τους επαγγελμάτων τα οποία σχετίζονται με την 

εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών. Οι γονείς αναφέρουν: « [θέλει να γίνει] 

Παιδοψυχίατρος. Έπαιξε ρόλο και σε αυτό ο Ν. Θα μπορούσε η Ξ. να είναι σε κάτι 

άλλο; Δεν θα μπορούσε. Στην αρχή είχε ξεκινήσει για λογοθεραπεύτρια, 

εργοθεραπεύτρια, αλλά όσο προχωρούσε και της άρεσαν τα γράμματα, ανέβαινε και η 

κλάση της!» (γονέας 18). Και άλλος γονέας επίσης ανέφερε: «…έχει ευαισθητοποιηθεί, 

θέλει να κάνει ας πούμε μεταπτυχιακό στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θέλει να μάθει, 

θέλει να προσφέρει. Έτσι πιστεύω» (γονέας 19). 

Για πολλούς συμμετέχοντες - γονείς, το παιδί φαίνεται να συνεισφέρει και στο 

σύνολο της οικογένειας, δεδομένου ότι οι γονείς αντιλαμβάνονταν το παιδί τους ως: 

«πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών δεσμών ή του γάμου και αύξησης της 

οικογενειακής συνοχής / του δεσίματος» (12 αναφορές). Ανέφερε σχετικά ένας γονέας: 

«Γίνεται δυνατή η οικογένεια, γίνεται ενωμένη, υπάρχει μέσα στο ζευγάρι ένας κοινός 
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στόχος, ναι, δηλαδή νομίζω πως για εμάς έχει γίνει στόχος ζωής ο Α., ναι. Βέβαια 

πάντα μια οικογένεια είναι παιδοκεντρική, πάντα τα παιδιά σου είναι.. αλλά τώρα, 

ακόμη παραπάνω. Ναι, ότι ισχύει για μια κανονική οικογένεια, εδώ είναι ακόμη 

παραπάνω. Ακόμη πιο δεμένη, ακόμη πιο εργατική οικογένεια, αυτά τα θετικά» (γονέας 

11).  

 

Πίνακας 3 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Προσφορά του παιδιού στην 

οικογένεια και τα μέλη της» 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί  Σύνολο  

Αναφορών 

Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΜΑΘ= Πηγή μάθησης, γνώσης, 

κατανόησης 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή περισσότερης αγάπης 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους 

και τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΕΡΓ= Οφέλη στην εργασία-καριέρα 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις 

- φιλίες 

9 

20 

 

5 

 

9 

8 

 

12 

 

3 

7 

Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

ΑΔΠΗΓΑΥΤΟΓ= Πηγή αυτογνωσίας και 

αυτοαντίληψης 

ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και 

υπευθυνότητας 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής 

προς τους άλλους 

7 

5 

 

7 

 

11 

Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας 

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των 

οικογενειακών δεσμών ή του γάμου και αύξησης 

της οικογενειακής συνοχής ή του δεσίματος 

12 

 

 

 

6.1.3 Ζωή και λειτουργία της οικογένειας 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, οι συμμετέχοντες 

αναφέρουν ότι η ενασχόληση με το παιδί και η καθημερινή του φροντίδα, παρέχονται 

είτε από την μητέρα, είτε από τον πατέρα, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι η φροντίδα στο 

παιδί παρέχονταν εξίσου και από τους δυο γονείς (βλ. Πίνακας 4). Ωστόσο, στην 

συντριπτική πλειοψηφία των γονέων, το έργο της φροντίδας του παιδιού φαίνεται να 
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αναλαμβάνει η μητέρα (14 αναφορές). Οι γονείς σχετικά αναφέρουν: «Εγώ 

ασχολούμαι με την Α. Πιο πολύ εγώ» (μητέρα), (γονέας 17). Ή επίσης: «Ασχολήθηκα 

προσωπικά. Επειδή ο σύζυγος δούλευε, είχε βάρδιες, ήμουν πίσω από τη Λ. και να μην 

πω πίσω, ήμουν μπροστά από τη Λ. Εγώ. Προσωπικά. Ε, τελευταία, επειδή ο σύζυγος 

είναι συνταξιούχος πλέον, αν χρειαστεί θα ασχοληθεί. Αλλά το βασικό, είμαι εγώ» 

(μητέρα), (γονέας 9). Το ίδιο υποστήριξαν και κάποιοι πατέρες: «Η σύζυγος, γιατί η 

γυναίκα μου είναι όλη μέρα στο σπίτι. Εντάξει το πρωί αν θα πάει ο Λ., σχολείο, δεν 

είναι μαζί, αλλά όταν δεν πάει σχολείο ας πούμε το καλοκαίρι, είναι μαζί. Φυσικό είναι 

αυτό, εγώ δουλεύω, γυρίζω αργά» (πατέρας), (γονέας 14). Από την άλλη, σε 

περιπτώσεις όπου η μητέρα έτυχε να εργάζεται και ο πατέρας όχι, ή όταν η μητέρα 

εργάζεται περισσότερες ώρες από τον σύζυγό της, ο πατέρας ήταν αυτός που 

αναλάμβανε την φροντίδα του παιδιού (2 αναφορές). Επιπλέον, κάποιοι 

συμμετέχοντες ανέφεραν ότι με τον / την σύζυγό τους διανέμουν ισότιμα το έργο της 

φροντίδας του παιδιού (4 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο γονέας 15 ανέφερε: 

«Καθημερινά τον τελευταίο ένα, ενάμιση χρόνο [τη φροντίδα του] έχει η γυναίκα μου, 

που έχει βγει στην σύνταξη και έχει περισσότερο χρόνο, αλλά τον μοιράζουμε τον 

χρόνο, γιατί η γυναίκα μου ασχολείται έως ότου να φύγει ο Σ. στο σχολείο, έως ότου να 

φύγει για το σωματείο που πηγαίνει το απόγευμα, δηλαδή να ετοιμαστεί και να φύγει, να 

έρθει στο σωματείο, να φύγει ας πούμε στο σχολείο, όταν έρθει το φαγητό του, εγώ έχω 

τις εξόδους του κ.λπ.». 

Σημαντικό εύρημα αποτελούν οι προσωπικές εκτιμήσεις των γονέων για την 

ζωή με το παιδί, οι οποίες ανέδειξαν αρκετά θετικές αναπαραστάσεις στο σύνολο των 

συμμετεχόντων. Αρκετοί γονείς ανέφεραν για τη ζωή τους ότι είναι «ικανοποιημένοι 

– ευτυχισμένοι από το παιδί» (6 αναφορές). Όπως ο γονέας 8, ο οποίος δήλωσε: «Από 

τη στιγμή που μου έτυχε να έχω ένα παιδί ΑμεΑ και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, 

είμαι ευτυχισμένος. Με αυτό το παιδί, που έχω. Γιατί σου είπα, θα μπορούσα να.. έχω.. 

να ήμουν πολύ χειρότερα. Είμαι, είμαι ευτυχισμένος που έχω τον Θ.» Ή όπως ανέφερε 

άλλος γονέας, «Το παιδί είναι το τελευταίο που μου δημιουργεί πρόβλημα, μια χαρά 

είναι το πουλάκι μου!» (γονέας 10). Άλλοι, δήλωσαν επίσης «ικανοποιημένοι με 

κάποιες δυσκολίες» (10 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο γονέας 20 ανέφερε, «Είμαι 

ευχαριστημένος οικογενειακά. Είμαι δυσαρεστημένος όμως κοινωνικά. Στο ότι δεν 

υπάρχουν οι παροχές που έπρεπε να υπάρχουν για αυτά τα παιδιά». Αν και σε γενικές 

γραμμές οι γονείς δηλώνουν ευχαριστημένοι, κάποιοι προβληματισμοί και δυσκολίες 

που επίσης αναφέρουν, αφορούν στην υγεία του παιδιού ή στις προσωπικές τους 
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απαιτήσεις για μεγαλύτερη προσφορά στο παιδί τους. Ο γονέας 6 δήλωσε: «Για να 

είμαι ειλικρινής καλά, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα 

πιστεύω. Αυτό δεν το λέω ως παράπονο, ποτέ δεν είναι αρκετό αυτό που κάνεις, πάντα 

μπορείς να κάνεις και κάτι περισσότερο». Ενώ, από τις αναφορές ορισμένων γονέων η 

ζωή με το παιδί παρουσιάζει μια «ιδιαίτερη οργάνωση - διαφορετική» (4 αναφορές) 

από τις τυπικές οικογένειες στις οποίες δεν περιλαμβάνεται μέλος με αναπηρία. 

Χωρίς αυτό να τις καθιστά δυσλειτουργικές όπως φαίνεται και στη συνέχεια από τον 

κωδικό που αφορά στον τρόπο λειτουργίας τους. Για παράδειγμα ο γονέας 11 

δηλώνει: «Νομίζω δεν στερούμαστε τίποτα, δεν μας λείπει τίποτα, τα έχουμε όλα, απλά 

έχουμε ένα διαφορετικό παιδί. Ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, τον κόπο που 

κάνω για να μάθει ο μικρός γερμανικά και αγγλικά, τον ίδιο κόπο κάνω και για τον Α. 

να κολυμπήσει ή να κάνει ιππασία, είναι απλώς διαφορετικά τα πράγματα». 

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των οικογενειών, αρκετοί γονείς 

δηλώνουν ότι η οικογένειά τους είναι παιδοκεντρική (9 αναφορές), και το παιδί 

καθορίζει τους ρόλους των μελών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γονέας 18, 

«Γύρω από τον Ν. είναι. Αυτό. Είμαστε όλοι γύρω από τον Ν. Ο Ν. είναι ο άξονας και 

όλοι γυρίζουμε από γύρω, αν αυτός ο άξονας χαλάσει, όλοι αρχίζουμε να παραπατάμε. 

Όταν αυτός είναι γερός, είμαστε όλοι καλά. Ο Ν. είναι ο άξονας της οικογένειας, και 

όλοι γυρνάμε γύρω από τον Ν. Το μέλημα όλων μας εδώ μέσα είναι πώς είναι ο Ν. 

Μόλις μπαίνουμε μέσα θα δούμε τι κάνει το παιδί, πώς είναι το παιδί.. είναι το άλφα 

και το ωμέγα». Κάποιοι γονείς, αναφέρθηκαν επίσης στην αλληλοκατανόηση και 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας (10 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο 

γονέας 7 ανέφερε, «…νομίζω ότι μπορούμε και οργανωνόμαστε έτσι, σε αρκετά καλό 

βαθμό, δεν κάνει ο καθένας το δικό του. Και αυτό μου αρέσει που δεν κάνει ο καθένας 

το δικό του. Ίσως γι ’ αυτό και συνυπάρχουμε έτσι ενωμένοι, που δεν κάνει ο καθένας 

το δικό του». Και μερικοί γονείς, χαρακτήρισαν την λειτουργία της οικογένειάς τους 

ως φυσιολογική (6 αναφορές), όπως ο γονέας 8 ο οποίος ανέφερε: «Φυσιολογική, 

δεν.. προβλήματα δεν υπάρχουν, δόξα το Θεό, στις σχέσεις, στις οικογενειακές σχέσεις, 

όσον αφορά σε εμένα και τη σύζυγο δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε τίποτα. Οι 

σχέσεις των παιδιών σου είπα, είναι αγαπημένα μεταξύ τους, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή 

θέματα ας πούμε, που να μας στεναχωρούνε. Τώρα τα προβλήματα τα καθημερινά, 

κανονικά όπως σε όλες τις οικογένειες». 
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Πίνακας 4  

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Ζωή και λειτουργία της οικογένειας» 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί  Σύνολο  

Αναφορών 

Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

ΦΡΟΝΤΠΑΤ= Ο Πατέρας περισσότερο 

ΦΡΟΝΤΔΥΓ= Οι δύο γονείς εξίσου 

14 

2 

4 

Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

ΖΩΙΔΟΡΓ= Ιδιαίτερη οργάνωση (παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητα - διαφορά) 

6 

 

10 

4 

Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και 

αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

9 

10 

 

6 

 

6.1.4 Στρατηγικές – Δίκτυα Υποστήριξης γονέων 

Στον επόμενο θεματικό άξονα συμπεριλαμβάνονται τρείς κατηγορίες, οι 

οποίες αφορούν στις στρατηγικές και τα δίκτυα υποστήριξης που χρησιμοποιούν οι 

γονείς με βάση τις καταγραφές των αναφορών τους (βλ. Πίνακας 5).  

Σχετικά με τις στρατηγικές των γονέων όπως προέκυψε, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων αναφέρονταν στον προσωπικό τους χαρακτήρα (12 αναφορές). Ο 

γονέας 4 δήλωσε σχετικά, «..περισσότερο μπορώ να πω η προσωπικότητα» και 

συνέχισε, «πιστεύω ότι ήμασταν και σαν άνθρωποι.. ήμασταν αρκετά δυνατοί ας το 

πούμε και εγώ και η σύζυγος. Δηλαδή στηριχτήκαμε πολύ στα πόδια μας». Επιπλέον, 

κάποιοι γονείς αναφέρθηκαν στις γνώσεις και στην εμπειρία που απέκτησαν από το 

παιδί (2 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο γονέας 1 δήλωσε ότι: «Τα αντιμετωπίζω τώρα 

πιο εύκολα, πιο άνετα». Μάλιστα στην διευκρινιστική ερώτηση της ερευνήτριας: 

«Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;» συνεχίζει: «Σ’ αυτά που έμαθα από το παιδί». 

Επίσης, κάποιοι γονείς αναφέρονται στην εξέλιξη του παιδιού (5 αναφορές), όπως ο 

γονέας 11 ο οποίος δήλωσε: «..ο Α. συνεχώς βελτιώνεται, συνεχώς, συνεχώς, δεν 

έχουμε δει κανένα πισωγύρισμα, όλο και κάτι καινούργιο, όλο και κάτι καλύτερο, οπότε 

ναι, επειδή εξελίσσεται ο Α. υπάρχουν θετικά στην οικογένεια». Ενώ ορισμένοι από 

τους γονείς ως στρατηγική επισημαίνουν την θετική τους σκέψη (3 αναφορές). 

Ενδεικτικά ο γονέας 19 ανέφερε, «Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, το τι διάθεση 

έχει ο γονιός, δηλαδή, όχι τι διάθεση μόνο, πρέπει να είναι από τους αισιόδοξους για να 
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μπορέσει..». Μια ακόμη στρατηγική σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων αποτέλεσε 

ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού καθώς και η σύγκρισή του με άλλες περιπτώσεις (4 

αναφορές). Ο γονέας 8 ανέφερε σχετικά: «Δηλαδή βλέπεις άλλα προβλήματα, άλλα 

παιδιά με αναπηρία ας πούμε και τα λοιπά και λες -ωχ τώρα ας πούμε- εμείς είμαστε.. 

μια χαρά είμαστε».  

Αναφορικά με τα δίκτυα υποστήριξης, αυτά συγκαταλέγονται σε δύο 

ξεχωριστές κατηγορίες: Στα ανεπίσημα / άτυπα δίκτυα υποστήριξης των γονέων που 

αφορούν στη βοήθεια που ζητούν και δέχονται οι γονείς από α) την οικογένεια, β) τον 

σύζυγο, γ) τους παππούδες / τις γιαγιάδες του παιδιού, δ) το φιλικό περιβάλλον των 

γονέων, ε) τους συλλόγους γονέων παιδιών με αναπηρίες ή / και άλλους γονείς 

παιδιών με αναπηρία, ζ) την θρησκεία, την εκκλησία και την πίστη στον Θεό και στ) 

τα μέλη τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον των 

γονέων. Αντιθέτως, τα επίσημα / τυπικά δίκτυα υποστήριξης, αποτελούν α) το 

προσωπικό του σχολείου (εκπαιδευτικοί, διευθυντής κ.λπ.) και β) οι ειδικοί 

επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί κ.λπ.). 

Αρχικά, όσον αφορά στα ανεπίσημα δίκτυα υποστήριξης, αρκετοί γονείς 

έκαναν λόγο για την βοήθεια και υποστήριξη που λαμβάνουν από την οικογένειά τους 

(12 αναφορές). Η στήριξη από την οικογένεια αφορά στον σύζυγο και σε άλλο παιδί / 

άλλα παιδιά της οικογένειας, ή μόνο στον αδερφό / στην αδερφή του παιδιού στην 

περίπτωση που πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια. Ο γονέας 1 ανέφερε: 

«Αναζητάω βοήθεια μέσα από την οικογένεια. Αν δεν είχα όμως άλλα δύο παιδιά και 

έναν σύζυγο, τότε θα αναγκαζόμουν να ζητήσω βοήθεια από κάπου αλλού».  

Επιπλέον, οι πλειοψηφία των γονέων αναφέρθηκαν ξεχωριστά στην 

υποστήριξη που δέχονται από τον / την σύζυγό τους (15 αναφορές). Αυτό συνέβη 

τόσο σε περιπτώσεις όπου η οικογένεια είχε και άλλο παιδί / άλλα παιδιά στην 

οικογένεια, όπως στην περίπτωση του γονέα 3 όπου αναφέρει: «Τα αντιμετωπίζω όλα 

με τον άντρα μου», αλλά και σε περιπτώσεις όπου η οικογένεια είχε ένα μόνο παιδί, 

δηλαδή το παιδί με νοητική αναπηρία. Χαρακτηριστικά ο γονέας 6 αναφέρει: «Αν δεν 

ήταν και η γυναίκα μου να βοηθάει όσο βοηθάει, νομίζω ότι μόνος μου δεν τα 

κατάφερνα. Ναι. Η σύζυγος. Και μόνο η σύζυγος».  

Ακόμη, η πλειοψηφία των γονέων δηλώνει ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες 

του παιδιού αποτέλεσαν ή συνεχίζουν να αποτελούν πολύ σημαντική πηγή 

υποστήριξης για τους ίδιους (12 αναφορές). Οι γονείς αναφέρθηκαν στους δικούς 

τους γονείς, καθώς και στους γονείς του / της συζύγου τους, ενώ η βοήθεια που 
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προσφέρονταν από αυτούς φαίνεται πως ήταν συναισθηματική π.χ.: «είχα την στήριξη 

της μητέρας μου, δηλαδή και με την παρουσία της» (γονέας 12), πρακτική, π.χ.: «τα 

πάντα, να το κρατήσουν, να βοηθήσουν, ότι χρειαστεί» (γονέας 10), ή ταυτόχρονα και 

οικονομική στήριξη για παράδειγμα: «Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τα 

πεθερικά μου. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή ήταν οι γονείς μου..» και συνεχίζει: «Και 

αυτοί με αγαπούν και εγώ τους αγαπώ. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι γονείς μου κάποτε να 

κρατήσουν το παιδί, ή η αδελφή μου, ή τα παιδιά, τα πεθερικά μου πάντα ήταν εκεί. 

Πολλές φορές χρειάστηκα και οικονομική βοήθεια. Μου τη δώσανε» (γονέας 19). 

Το φιλικό περιβάλλον, αποτέλεσε επίσης δίκτυο υποστήριξης για τους γονείς 

σύμφωνα με τις αναφορές τους (7 αναφορές). Χαρακτηριστικά, αναφέρει ο γονέας 

20: «Και βλέπω ας πούμε και οι φίλοι.. μπορεί να είμαι και τυχερός που επέλεξα 

καλούς φίλους, ότι και οι φίλοι βοηθάνε πάνω σε αυτήν την κατάσταση όλη ας πούμε, 

δεν.. Πρώτο και κύριο το αντιμετωπίζουν το θέμα όλο σαν ένα φυσιολογικό γεγονός».  

Ωστόσο, ιδιαιτέρως σημαντικό δίκτυο ανεπίσημης υποστήριξης για τους 

γονείς αποτελούν άλλοι γονείς παιδιών με αναπηρίες και οι σύλλογοι ΑμεΑ (11 

αναφορές). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γονέας 1: «η γνωριμία που έκανα με το 

σύλλογο, με έκανε να αποδεχτώ ακόμα περισσότερο, αν πούμε πρόβλημα, αν το 

θεωρήσουμε πρόβλημα, με έκανε να το αποδεχτώ ακόμα περισσότερο, με έκανε πιο 

κοινωνική μπορώ να πω.. στο θέμα του μικρού, γιατί γνώρισα άλλους γονείς, είδα άλλα 

προβλήματα, ενώ πριν τα αντιμετώπιζα μόνη μου αυτά και κοιτούσα να προφυλάξω όλη 

την οικογένεια». Παράλληλα, οι γονείς βρίσκουν κατανόηση και ψυχολογική 

υποστήριξη μέσω της εξωτερίκευσης των προσωπικών τους βιωμάτων και των 

εμπειριών άλλων γονέων π.χ: «Εδώ στον σύλλογο, είχε έρθει μια ψυχολόγος, κάναμε 

μια ομάδα γονέων, συμμετείχα εκεί. Και συζητούσαμε πιο πολύ, εκ των υστέρων που.. 

τα σκεφτόμουν, λέγαμε οι μητέρες τις εμπειρίες μας από τα παιδιά μας, ακούγαμε η μια 

την άλλη  πώς χειριζότανε το κάθε τι, χωρίς να μας κατευθύνει η ψυχολόγος δηλαδή τα 

βγάζαμε μόνες μας και.. η απέναντι, ή η δίπλα μας ωφελούνταν από αυτό, όπως και εγώ 

από τις άλλες και ήταν έτσι μια ωραία ομάδα». Και συνέχισε: «...περνούσαμε πάρα 

πολύ ωραία και ήταν σαν ψυχοθεραπεία όλο αυτό..» (γονέας 2). Επίσης, τους δίνεται η 

δυνατότητα να ανταλλάσουν πληροφορίες και να ενημερώνονται για διάφορα σχετικά 

ζητήματα π.χ.: «Καταρχάς καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι η μόνη στον πλανήτη που έχεις 

το πρόβλημα ας πούμε. Δεύτερον ακούς, ακούς ρε παιδί μου κάτι άλλο, μπορείς να 

πάρεις πράγματα. Ας πούμε πήγα επάνω και μου λένε καλά, δεν το στέλνεις το παιδί 

κατασκήνωση; Που για μένα, πηγαίνει.. δύο χρονιές πήγε. Δεν ήξερα ότι υπήρχε. 
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Κανένας δεν με ενημέρωσε. Και τώρα με συνοδό, κάθε παιδί έχει τον συνοδό του, 

γίνονται τρομερές δουλειές. Του αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, τρελαίνεται».(γονέας 

19). Και ο γονέας 20 επίσης συμφωνεί: «..ο ένας κάλυπτε τον άλλο, μαθαίναμε ο ένας 

από τον άλλο δηλαδή, βασικά». 

Επιπλέον αξιόλογη πηγή βοήθειας για τους γονείς παρέχεται μέσω της 

θρησκείας, της πίστης στον Θεό και της εκκλησίας (8 αναφορές). Καθώς, όπως 

αναφέρει ο γονέας 18: «…από εκεί αντλείς όλη τη δύναμη..» Και ο γονέας 12 σχετικά 

με την υποστήριξη που δέχεται από την εκκλησία και την πίστη στο Θεό δήλωσε: 

«Πάρα πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή δεν ξέρω έχω αυτό το πιστεύω ότι αν κάνω την 

προσευχή μου κάπως θα μου έρθει βολικό». 

Ενώ, συγγενικά μέλη της ευρύτερης οικογένειας των γονέων υποστηρίζουν 

επίσης τους γονείς (9 αναφορές). Οι συμμετέχοντες αναφέρονταν συχνότερα στα 

αδέρφια τους και τα αδέρφια του / της συζύγου, π.χ.: «Πάρα πολύ ας πούμε με έχει 

βοηθήσει η αδερφή μου. Και εγώ αυτήν, αλλά είμαστε πάρα πολύ δεμένες με την 

αδερφή μου σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έτυχε να μπω στο νοσοκομείο, το παιδί 

έτυχε να μην έρχονται οι νοσοκόμοι, να πέφτει, η αδερφή μου είναι αυτή που τον 

σήκωνε ας πούμε, ή που μπορούσε να με αντικαταστήσει» (γονέας 19). Κάποιες φορές 

αναφέρθηκαν σε κάποια θεία ή θείο τους, στα ξαδέρφια του παιδιού και σε μια 

περίπτωση στην ξαδέλφη του γονέα.  

Από την άλλη, όπως προαναφέρθηκε ορισμένοι γονείς επισήμαναν ότι 

δέχονταν βοήθεια και από επίσημα δίκτυα στήριξης. Όπως, το προσωπικό των 

σχολείων (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, ψυχολόγος του σχολείου, κ.λπ.) στο οποίο 

αναφέρθηκαν αρκετοί από τους συμμετέχοντες (9 αναφορές). Πιο συγκεκριμένα οι 

γονείς αναφέρουν: «Ίσως με βοήθησε.. πώς να το πω, τα ενθαρρυντικά λόγια των 

δασκάλων. Αυτό. Από το νηπιαγωγείο, που τύχαμε μια πολύ καλή νηπιαγωγό, και στο 

δημοτικό που πήγαμε μετά, σε άλλο δημοτικό, σε ειδικό δημοτικό, από τον διευθυντή 

μέχρι τους δάσκαλους είχα.. αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ» (γονέας 14).  

Ενώ αν και λιγότεροι, κάποιοι από τους συμμετέχοντες γονείς αναφέρθηκαν 

και στην στήριξη από ειδικούς επαγγελματίες στους οποίους απευθύνονταν οι ίδιοι 

όπως ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ιατρός κ.λπ. (5 αναφορές). Ο γονέας 

18 αναφέρει: «Εγώ ειδικά, είμαι ένας από τους ανθρώπους που έχω κάνει τρομερή 

ψυχοθεραπεία. Δηλαδή μη με βλέπεις έτσι, δεν στέκομαι από μόνη μου. Έχω πάρει, έχω 

αλλάξει εκατό στροφές. Πάρα πολύ ψυχοθεραπεία έχω κάνει και είχα βρεθεί με 

ανθρώπους πολύ χαρισματικούς. Είχα κάνει συμβουλευτική γονέων, και εγώ είδα.. 
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δυνάμωσα πάρα πολύ, δουλέψαμε δύο χρόνια και κάτι, αν άκουγες την πρώτη συνεδρία 

και την τελευταία, δεν ήμουν εγώ. Λέω αυτή δεν ήμουν εγώ. Καμία σχέση. Θέλει 

ψυχοθεραπεία, δηλαδή θέλει δουλειά και στον εαυτό σου. Δεν γίνεται». Και επιπλέον ο 

γονέας 5 ανέφερε σχετικά: «Όταν έχεις κάποιον άλλο να σε καθοδηγεί, σε πράγματα 

που γνωρίζει καλύτερα, δηλαδή όπως είναι μια κοινωνική λειτουργός, ή η 

παιδοψυχολόγος, εκεί ομαλοποιούνται λίγο περισσότερο τα πράγματα, σου δίνουν 

κάποιες συμβουλές που μπορείς να ακολουθήσεις...» και συνεχίζει: «..πιο πολύ έτσι, σε 

σοβαρά πράγματα δηλαδή, έχω ακολουθήσει συμβουλές από ειδικούς». 

 

Πίνακας 5 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Στρατηγικές - Δίκτυα Υποστήριξης 

γονέων» 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί  Σύνολο  

Αναφορών 

Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΓΝΩΣΠ= Γνώσεις από το παιδί / εμπειρία 

ΣΤΡΑΕΞΠ= Εξέλιξη του παιδιού 

ΣΤΡΑΘΕΤΣΚΕ= Η θετική σκέψη του γονέα 

ΣΤΡΑΒΑΘΑΝ= Ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού / 

Σύγκριση άλλων περιπτώσεων 

12 

2 

5 

3 

4 

Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

12 

15 

12 

7 

11 

 

8 

9 

Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και 

διευθυντής 

ΤΔΥΨΥΚΟΙΝΓ= Ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί και γιατροί 

9 

 

5 

 

 

6.1.5 Στάση ζωής των γονέων απέναντι στην αναπηρία 

Ο πέμπτος θεματικός άξονας διαμορφώθηκε σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία αφορούσε στις απόψεις των γονέων για τα άτομα με αναπηρία πριν την 

ύπαρξη του παιδιού στη ζωή τους, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορούσε τις απόψεις 

τους μετά την γέννηση του παιδιού. Μια τρίτη κατηγορία διαμορφώθηκε με βάση τις 

αιτιακές αποδόσεις των γονέων για την αναπηρία του παιδιού (βλ. Πίνακας 6).  
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Όπως αναφέρουν κάποιοι γονείς, πριν από τη γέννηση του παιδιού τους 

ένιωθαν λύπη για την αναπηρία (3 αναφορές). Χαρακτηριστικά ένας γονέας 

αναφέρει: «Πριν τον Κ., όταν έβλεπα κάποιον, τον λυπόμουν και προσπαθούσα να μη 

δείξω ότι τον λυπάμαι, να μην τον.. τον καρφώνω με τα μάτια μου, ε, αλλά είχα 

συμπόνια αν κάποιος πονούσε.. πρόσφερα βοήθεια, οικονομική ή.. οποιαδήποτε 

βοήθεια πρόσφερα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, με 

την αναπηρία» (γονέας 1). Επίσης, πολλοί γονείς ανέφεραν ότι πριν τη γέννηση του 

παιδιού τους η αντίληψή τους δεν ήταν σαφής, λόγω άγνοιας για την αναπηρία (8 

αναφορές). Σχετικά αναφέρουν: «Δεν ήμουν ποτέ της άποψης ότι αυτό το παιδί, ή 

αυτός ο άνθρωπος που έχει προβλήματα, είναι για τον Καιάδα. Να μην πω όμως ότι το 

γνώριζα.. Δεν το γνώριζα γιατί δεν ήταν άμεσο πρόβλημα δικό μου» (γονέας 9). Ή 

άλλος γονέας ακόμη αναφέρει: «Για να μην πω ότι ακριβώς επειδή ήμουν μικρή και 

ανόητη, μου είχε τύχει να δω παιδί με νοητική υστέρηση και να γελάσω. Λόγω άγνοιας 

και βλακείας» (γονέας 16). Δύο από τους συμμετέχοντες γονείς επισήμαναν ότι 

ένιωθαν φόβο για την αναπηρία. Χαρακτηριστικά ο γονέας 17 αναφέρει: «Και δεν τα 

πλησίαζα, φοβόμουν. Αποκρουστικά» Και ακόμη στη συνέχεια αναφέρει: «Τα 

φοβόμουν, ήμουν προκατειλημμένη..». Επιπλέον, αρκετοί γονείς αναφέρουν ότι η 

στάση τους για την αναπηρία πριν τη γέννηση του παιδιού, ήταν αδιάφορη (8 

αναφορές). Αναφέρουν για παράδειγμα: «..όταν ήμουν πριν τον Σ. Δεν θεωρούσα ας 

πούμε, δεν.. δεν υπήρχε, δεν έβλεπα, ούτε νοιαζόμουν ούτε ήθελα να πιστεύω ότι 

υπάρχουν αναπηρίες και αυτά και δεν.. δεν νοιαζόμουν για τις αναπηρίες» (γονέας 4), 

άλλος γονέας επίσης επεσήμανε: «Πρώτα ας πούμε έβλεπες και προσπερνούσες και 

έφευγες» (γονέας 14). Και ο γονέας 6 τόνισε: «Πριν αν με ρωτούσες για τα παιδιά 

αυτά, θα έλεγα συμπαθητικά τα βλέπω αλλά τι να κάνω;». Ωστόσο, μερικοί γονείς 

ισχυρίστηκαν ότι η αντίληψή τους για την αναπηρία ήταν θετική ακόμη και πριν την 

ύπαρξη του παιδιού στη ζωή τους (4 αναφορές). Όπως ο γονέας 3, ο οποίος ανέφερε: 

«Πάντα ήμασταν σαν οικογένεια -όχι η δική μου οικογένεια- των γονιών μου δηλαδή, 

και οι γονείς μου και έτσι μας μεγάλωσαν και εμάς, πάντα ήμασταν πολύ 

ευαισθητοποιημένοι σε αυτούς τους τομείς, σε όλους γενικά με την αναπηρία. Πάντα». 

Στην δεύτερη κατηγορία η πλειοψηφία των γονέων δηλώνουν, ότι η αντίληψη 

που είχαν για την αναπηρία μετασχηματίστηκε ύστερα από τη γέννηση του παιδιού, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η προϋπάρχουσα θετική τους άποψη ενισχύθηκε. Τα 

αρνητικά συναισθήματα των γονέων σχετικά με την αναπηρία εξαλείφθηκαν ύστερα 

από τη γέννηση του παιδιού και ταυτόχρονα, οι ίδιοι δήλωσαν ότι 
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ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο (12 αναφορές). Χαρακτηριστικά, ο γονέας 17 

αναφέρει: «[η αντίληψή μου] άλλαξε. Σου είπα ότι παλιά.. είχα ένα.. κρατούσα μια 

απόσταση. Κρατούσα μια απόσταση, τώρα τα παιδιά τα πλησιάζω, παλιά δεν τα 

πλησίαζα». Σε παρόμοιο ύφος ο γονέας 20 δήλωσε, «τώρα πλέον δεν έχω κανένα 

πρόβλημα, δηλαδή συμπεριφέρομαι όπως σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο σε αυτά τα 

παιδιά». Όπως και ο γονέας 19 ο οποίος τόνισε ότι, «..με τον Δ. απλά τα είδαμε όλα. 

Τα βλέπεις όλα και ευαισθητοποιείσαι».  

Επιπλέον, πολλοί γονείς δήλωσαν ότι μετά την ύπαρξη του παιδιού στη ζωή 

τους η αντίληψή τους τροποποιήθηκε και ταυτόχρονα απέκτησαν γνώσεις και 

κατανόησαν την αναπηρία (13 αναφορές). Κάποιος γονέας υποστήριξε ότι: «Γνωρίζω 

πιο πολλά πράγματα σχετικά με την αναπηρία, τα οποία δεν.. ούτε καν περνούσαν από 

το μυαλό μου..» (γονέας 2). Άλλος γονέας επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι: 

«Έχουμε μάθει πράγματα, αλλά εφόσον τα έζησα. Ποτέ δεν θα τα μάθαινα και δεν θα 

έμπαινα στη διαδικασία να ασχοληθώ» (γονέας 6). 

Ενώ δύο γονείς επισήμαναν ότι, η προϋπάρχουσα θετική αντίληψη για την 

αναπηρία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από τη ζωή με το παιδί. 

Χαρακτηριστικά ο γονέας 18 δήλωσε ότι, «Η αναπηρία θεωρώ ότι είναι μια ευλογία 

μεγάλη. Μόνο σαν ευλογία μπορώ πια να το δω το θέμα. Μεγάλη ευλογία είναι. Βλέπεις 

ανθρώπους χαμογελαστούς. Ξέρεις τι θα πει; Έχουν την αναπηρία τους και χαμογελούν 

και είναι ευτυχισμένοι. Δεν το συζητάω. Είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι και 

γελάνε. Τα πιο φωτεινά χαμόγελα εκεί θα τα δεις», και συνέχισε, «[η άποψη αυτή] Ίσα, 

ίσα, όσο προχωράω γίνεται πιο.. πολύ.. ενισχύεται. Ναι, όσο προχωράω αυτό το 

πράγμα ενισχύεται». 

Όπως προαναφέρθηκε, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τις αιτίες της 

αναπηρίας των παιδιών, σύμφωνα πάντα με τις σκιαγραφήσεις των γονέων. Οι γονείς 

σε αρκετές περιπτώσεις δεν περιορίστηκαν σε μια αιτία, αλλά θεώρησαν ότι δύο ή 

τρεις αιτίες ήταν εξίσου πιθανές για την αναπηρία του παιδιού τους. Έτσι, σε πολλές 

περιπτώσεις οι γονείς θεωρούν ότι η αναπηρία του παιδιού αφορά σε ιατρικό ζήτημα 

(8 αναφορές). Ο γονέας 6 δηλώνει σχετικά: «Καταρχήν.. είναι εκ γενετής. Οπότε δεν 

ψάχνουμε αιτίες που το δημιούργησαν. Έτσι γεννηθήκαμε. Προτού να γεννηθούμε, δεν 

ξέρω πάλι ποιες αιτίες.. πώς το λένε.. γεννετησιακές.. το έκαναν αυτό. Δεν γνωρίζω. 

Ιατρικοί λόγοι». Ο γονέας 19 επίσης αναφέρει: «Μα είναι καθαρά.. καθαρά ιατρικής 

φύσεως το πρόβλημα. Στη σύλληψη, όταν ενώθηκε το ωάριο με το σπερματοζωάριο, 

δεν έγινε καλά η ένωση και λείπει ο δεξιός βραχίονας του εύθραυστου Χ. Δηλαδή στην 
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ένωση, έλειψε αυτό εδώ το κομμάτι. Μιλάμε βέβαια για απειροελάχιστα.. τώρα μην το 

φαντάζεσαι κάτι.. έφταιξε αυτό. Δηλαδή δεν έφταιξε κάτι άλλο που δεν έκανα εγώ ή ο 

άνδρας μου..». 

Ακόμη, ορισμένοι γονείς αναφέρουν ότι η αναπηρία του παιδιού πιθανόν να 

ήταν θέμα τύχης (5 αναφορές). Όπως ο γονέας 2, ο οποίος ανέφερε: «..θεωρώ ότι δεν 

υπάρχει κάποια αιτία. Είναι τυχαίο γεγονός». 

Επιπλέον, αρκετές φορές οι γονείς το αποδίδουν σε θέλημα του Θεού (7 

αναφορές). Ο γονέας 1 δηλώνει: «..σκέφτηκα ότι ήταν να γίνει και έγινε για κάποιο 

συγκεκριμένο λόγο έτσι από τον Θεό ότι.. μας έφερε αυτήν την αγάπη που μας έφερε και 

τις χαρές που μας έδωσε, ίσως ένα άλλο παιδί να ήταν ένα τρίτο παιδί, ίδιο με τα άλλα 

δύο, που όλα θα τα κατόρθωνε.. όμορφα και ωραία, ενώ αυτό το παιδί.. βγάζει και 

άλλα χαρίσματα». Παρομοίως, ο γονέας 18 δήλωσε: «Μπορεί να επέλεξε ο Θεός να 

μας το στείλει εμάς και καλά έκανε».  

Δύο γονείς αναφέρθηκαν στην κληρονομικότητα ως αιτία της αναπηρίας του 

παιδιού τους. Έτσι, ο γονέας 8 ανέφερε: «Υπήρχε στην οικογένεια της συζύγου ένας 

συγγενής που είχε τέτοιο πρόβλημα, αλλά όλοι, πρώτον: ήταν στην ηλικία στη δική μου 

ας πούμε, και όλοι λέγανε ότι τότε, επειδή ήταν μακρύ το πρόσωπο ας πούμε δεν 

μιλούσε καλά, δεν του έφτιαξαν τα δόντια, τότε ήταν στο χωριό δεν τα δίνανε σημασία 

και έγινε έτσι. Δεν ήξερε ο κόσμος, και εμείς δεν ξέραμε, ούτε ήξερα τι είναι σύνδρομο, 

ή οτιδήποτε τέτοιο.. δεν με ενημέρωνε κανένας, αν ήξερα ότι υπάρχει μια τέτοια 

περίπτωση, θα το έψαχνα από την αρχή..». 

Ενώ επιπλέον δύο γονείς θεώρησαν, ότι η αναπηρία του παιδιού οφείλεται σε 

κάποιο περιβαλλοντικό παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας γονέας αναφέρθηκε 

στην απουσία του πατέρα από τη ζωή του παιδιού σαν πιθανή αιτία της νοητικής 

αναπηρίας και ο δεύτερος γονέας στη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βίωνε 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
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Πίνακας 6  

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Στάση ζωής των γονέων απέναντι στην 

αναπηρία» 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί  Σύνολο  

Αναφορών 

Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΛΥΠ= Λύπη για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΦΟΒ= Φόβος για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΙΔΘΕΤ= Ίδια θετική άποψη με σήμερα 

3 

8 

2 

8 

4 

Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη 

του παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις – κατανόηση για την 

αναπηρία 

ΑΠΜΕΤΘΕΤ= Ενισχύεται η ήδη θετική άποψη 

12 

 

 

13 

 

2 

Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

ΑΙΤΤΥΧ= Θέμα Τύχης 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

ΑΙΤΚΛΗΡ= Κληρονομικότητα 

ΑΙΤΠΕΡ= Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

8 

5 

7 

2 

2 

 

6.1.6 Σκέψεις για το μέλλον 

Στον έκτο και τελευταίο θεματικό άξονα προέκυψαν έξι κατηγορίες: οι 

στάσεις των γονέων για ενδεχόμενη βελτίωση της οικογενειακής ζωής στο μέλλον, οι 

πιθανοί τρόποι βελτίωσης της οικογενειακής ζωής όπως τους αντιλαμβάνονται οι 

συνεντευξιαζόμενοι, οι προβληματισμοί των γονέων για το μέλλον, οι προτάσεις 

τους, οι προσδοκίες και οι ελπίδες τους, καθώς και τα μηνύματα των συμμετεχόντων 

γονέων προς άλλους (βλ. Πίνακας 7). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας 

βελτίωσης της οικογενειακής ζωής στο μέλλον, υιοθετώντας μια θετική στάση (15 

αναφορές). Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γονέας 5, «Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Δεν 

σταματάει ποτέ κάποιος να βελτιώνεται». Ενώ, δύο από τους συμμετέχοντες γονείς 

εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, και επιλέγουν να μην κάνουν πολλές σκέψεις για το 

μέλλον. Χαρακτηριστικά ο γονέας 7 δήλωσε: «..δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ-πολύ για 

το μέλλον. Μακάρι. Και εύχομαι. Ούτε να κάνω σχέδια, μακάρι να υπάρχουν καλά 

πράγματα και βελτιωμένα, αλλά δεν θέλω, ούτε στόχους να βάζω, πολλούς-πολλούς και 

ούτε όνειρα πολλά-πολλά, για να μην απογοητευτώ». Επιπλέον, ορισμένοι γονείς 

αντιλαμβάνονταν την οικογενειακή τους ζωή ως ήδη αρκετά ικανοποιητική (3 



93 
 

αναφορές). Πιο συγκεκριμένα, ο γονέας 10 αναφέρει: «οι συνθήκες ζωής, καθημερινά 

κάνουμε ότι μπορούμε να είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και περιβάλλον για τα 

παιδιά. Δεν ξέρω πως αλλιώς να πετύχουμε τη βελτίωση, ήδη έχουμε μια καλή 

κατάσταση. Αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα θα κοιτάξω να το ξεπεράσω. Θα 

κοιτάξω τότε τι μπορώ να κάνω για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Σίγουρα θα το 

κάνω. Αλλά ευτυχώς δεν έχει παρουσιαστεί». 

Αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης της οικογενειακής ζωής στο μέλλον, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναγνωρίζουν τη συνεχή προσπάθεια ως τον 

καταλληλότερο τρόπο (12 αναφορές) και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην συνεχή 

προσπάθεια για την εξέλιξη του παιδιού. Χαρακτηριστικά όπως δηλώνει ο γονέας 5, 

«Εμείς ότι κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να είναι σε όφελος του Ν., να ωφελείται 

δηλαδή και αυτός» και συνεχίζει: «Ότι νομίζουμε ότι θα τον ωφελήσει και θα του 

δώσει κάτι, προσπαθούμε να του το προσφέρουμε». Άλλος γονέας σχετικά ανέφερε: 

«..εγώ δεν θα εγκαταλείψω, π.χ. δεν εγκαταλείπω τις προσπάθειες, ναι θέλω ένα 

καλύτερο μέλλον για το παιδί μου..» (γονέας 19). Ακόμη, ένας γονέας θεωρεί ότι οι 

σύλλογοι ΑμεΑ και οι γονείς μεγαλύτερων παιδιών με αναπηρία αποτελούν έναν 

τρόπο για μελλοντική βελτίωση, σχετικά ανέφερε: «Να, μέσα από τον σύλλογο και 

από εμπειρίες γονέων μεγαλύτερων παιδιών.. λίγες συμβουλές..» (γονέας 3). Ενώ 

κάποιος άλλος, θεώρησε ότι ο τρόπος αφορά την δική σου προσωπική εξέλιξη, καθώς 

έτσι οδηγείς στην βελτίωση και τους γύρω σου. Άλλος τρόπος ο οποίος επισημαίνεται 

από έναν γονέα ήταν μέσω της γενικότερης ευαισθητοποίησης / άνοιγμα της 

κοινωνίας, το οποίο συντελεί στη βελτίωση της οικογενειακής ζωής. Τέλος, κάποιοι 

γονείς θεώρησαν ότι η βελτίωσης της οικογενειακής ζωής έχει άμεση σχέση με την 

οικονομική βελτίωση (4 αναφορές). Ενδεικτικά, ο γονέας 14 αναφέρει: «Τώρα 

κοίταξε αυτό εξαρτάται και από πλευράς.. από οικονομικής πλευράς. Τώρα όλα από 

αυτό..» Και συνέχισε, «Δεν ξέρω τώρα.. κατά τα άλλα είμαστε.. είμαστε μια χαρά 

ζούμε. Τώρα αν είναι για κάτι καλύτερο, πρέπει να υπάρχει και η οικονομική ευχέρεια».  

Στην επόμενη κατηγορία, περιλαμβάνονται οι προβληματισμοί που 

διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες γονείς. Σε ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα 

αναδεικνύεται η ανησυχία των γονέων για την εξέλιξη του παιδιού, κυρίως όταν οι 

ίδιοι δεν θα βρίσκονται πλέον στη ζωή (11 αναφορές) Ο γονέας 8 αναφέρει σχετικά: 

«Φυσικά για όλους εμάς τους γονείς που έχουμε αυτά τα παιδιά, το θέμα μας είναι να 

μπορούν να μάθουν να επιβιώνουν μόνα τους, όταν εμείς δεν θα είμαστε στη ζωή». 

Επιπλέον, όπως προέκυψε από τις αναφορές των συμμετεχόντων, κυρίαρχος 
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προβληματισμός στην πλειοψηφία τους αποτελεί η ελλιπής στήριξη του κράτους και 

οι ελλείψεις της πολιτείας (12 αναφορές). Χαρακτηριστικά αναφέρει ο γονέας 15: 

«..έπρεπε να υπάρχει από το κράτος, η μέριμνα, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, 

σε όλες τις υπηρεσίες ούτως ώστε από εκεί να ξεκινήσει το μαθησιακό κομμάτι του 

πολίτη προς τον ανάπηρο, για να αισθάνονται και αυτοί.. Τώρα τα τελευταία χρόνια 

γίνονται κάποια βήματα, αλλά στην Ελλάδα ζούμε, αυτά τα βήματα είναι της τελευταίας 

στιγμής, και όλα γίνονται πολύ σύντομα. Το να μου δώσουν ένα επίδομα, το να κόψουν 

ένα επίδομα, το να περιορίσουν ένα επίδομα, ή να κάνουν μια σκάλα σε ένα τρένο, σε 

ένα τέτοιο.. δεν λύνει τα προβλήματα». Επιπλέον, ο γονέας 19 συμφωνεί και σε 

παρόμοιο ύφος τονίζει: «Βρε παιδί μου και λίγο με περισσότερη ευαισθησία από το 

κράτος». Ακόμη, αρκετοί γονείς εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την πιθανή 

μελλοντική επιβάρυνση της ευθύνης και φροντίδας του παιδιού στα άλλα παιδιά της 

οικογένειας (7 αναφορές). Συγκεκριμένα δήλωσε ένας γονέας: «[θα ήθελα] να μην 

είναι βάρος στην αδελφή της. Και αυτό τώρα δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια για να 

εξελιχθεί η Ν., έχει και μια σχέση με την αδελφή, δηλαδή όσο καλύτερη είναι η 

κατάστασή της τόσο πιο μικρό φορτίο θα είναι για την αδελφή της». (γονέας 2). Τέλος, 

ορισμένοι από τους γονείς εξέφρασαν προβληματισμούς για το μέλλον δεδομένης της 

σημερινής δύσκολης οικονομικής κατάστασης (7 αναφορές). Ο γονέας 5 ανέφερε: 

«Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Αλλά όσο μεγαλώνει, τα όρια στενεύουν. Δεν ξέρω και 

όπως είναι έτσι η κατάσταση τώρα στην Ελλάδα, δεν ξέρεις αύριο τι θα γίνει. Για 

κανέναν δεν ξέρουμε και έτσι και αυτό». 

Εκτός από τους προβληματισμούς τους για το μέλλον, πολλοί συμμετέχοντες 

γονείς διατύπωσαν και τις δικές τους προτάσεις, που αφορούσαν στην γενικότερη 

βελτίωση της ζωής των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, ορισμένοι γονείς προτείνουν μέτρα από την Πολιτεία για τη 

δημιουργία νέων κέντρων για τα παιδιά, ούτως ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν 

και να αποτελέσουν ενεργά μέλη της κοινωνίας (4 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο 

γονέας 19 αναφέρει, «Θα ήθελα ας πούμε που του αρέσει η μαγειρική, να μπορούσα 

κάπου, να δημιουργηθεί κάποιο τμήμα να το πάω. Να μάθει πέντε πράγματα. Δηλαδή 

θέλω να πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα». Παρομοίως, ο γονέας 

1 δηλώνει: «Κάτι άλλο όμως που θα ήθελα, είναι η Πολιτεία να δημιουργούσε ένα 

κέντρο, που τα παιδιά να είναι χρήσιμα και όχι βάρος στην κοινωνία. Δηλαδή είναι 

κάποια παιδιά που μπορούν να κάνουν κάποιες κατασκευές και δηλαδή η Πολιτεία να 

έχει κέρδος από αυτό. Γιατί λοιπόν να μην γίνεται;». Οι γονείς, προτείνουν επίσης 
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μέτρα με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων παιδιών με 

αναπηρίες (4 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο γονέας 5 προτείνει: «[το κράτος] Να πει 

ας πούμε ότι το τάδε σπίτι έχει παιδί με ΑμεΑ; Μια φορά το χρόνο θα στείλω μια 

κοινωνική λειτουργό». Επίσης, κάποιοι γονείς πρότειναν την ύπαρξη περισσότερων 

ειδικών σχολείων καθώς και περισσότερους ειδικούς για το κάθε σχολείο, ούτως 

ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των παιδιών (3 

αναφορές). Άλλος γονέας, πρότεινε την παροχή δωρεάν περίθαλψης στα παιδιά με 

αναπηρία ως σημαντική βοήθεια για τα παιδιά και τους γονείς τους. Ενώ τρείς 

συμμετέχοντες, προτείνουν την χρήση παραδειγμάτων άλλων χωρών και την 

υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών από την κοινωνία μας, που θα επιτρέπουν την 

βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο γονέας 

17, «Βασικά η κοινωνία μας πρέπει να δείξει, όπως σκέφτομαι εγώ, να δείξει ο κάθε 

δήμαρχος, πολιτικός, να γίνει όπως στη Γερμανία». 

Στην πέμπτη κατηγορία, οι γονείς εκφράζουν τις προσδοκίες και τις ελπίδες 

τους για το μέλλον. Κυρίαρχη επιθυμία στην πλειοψηφία των γονέων αναδεικνύεται η 

αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία του παιδιού (10 αναφορές). Χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο γονέας 20: «Αυτό που θα ήθελα είναι να μπορεί μόνος του να αυτοεξυπηρετείται, 

δηλαδή να πάει σε ένα σπίτι και να μείνει μόνος του. Και να μην έχει ανάγκη κανέναν. 

Αυτό επιδιώκουμε. Ούτε να γίνει κάτι, ούτε αυτό, ούτε εκείνο. Να μπορεί να 

ανεξαρτητοποιηθεί». Επιπλέον, ορισμένοι γονείς επιζητούν ευτυχία - ηρεμία για το 

παιδί και το σύνολο της οικογένειας (4 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο γονέας 4 

δήλωσε, «..βασικά με ενδιαφέρει να είναι ευτυχισμένος, αυτό να κάνει πράγματα που 

τον ευχαριστούνε». Άλλη προσδοκία των γονέων, αφορά στη δυνατότητα του παιδιού 

να αποτελεί χρήσιμο άτομο στην κοινωνία και η επαγγελματική του ενασχόληση (6 

αναφορές). Όπως τονίζει ο γονέας 15, «[οι στόχοι μας είναι να μπορέσει να σταθεί] 

στη δουλειά, να πάει να τελειώσει μια τέχνη, λέμε ότι ίσως μπορέσει να δουλέψει κάτι 

κάποια στιγμή, κάπου, ευελπιστούμε στον δήμο, να είναι, να ζει, να συναναστρέφεται με 

ανθρώπους, το κυριότερο, να κάνει παρέες, το βασικό να είναι με ανθρώπους. Αυτή 

είναι η προσδοκία μας». Επίσης, ελπίδα αρκετών γονέων αποτελεί η υγεία για το παιδί 

και τους ίδιους, τονίζοντας ιδιαίτερα την επιθυμία τους να είναι σε θέση να 

συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού μακροπρόθεσμα (8 αναφορές). Χαρακτηριστικά 

ο γονέας 5 δηλώνει: «Τι ελπίζω. Πρώτα από όλα να είμαστε υγιής, να μπορούμε να 

προσφέρουμε αυτά που μπορούμε στον Ν. Τι άλλο; Υγεία ειδικά». Ακόμη, οι γονείς 

προσδοκούν την εξασφάλιση ποιότητας ζωής / φροντίδας για το παιδί στο μέλλον (6 
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αναφορές). Όπως επισημαίνει ο γονέας 8: «Η προσδοκία, είναι όταν θα φύγουμε εγώ 

και η σύζυγος από την ζωή, να μην έχει πρόβλημα ο Θ. Να είναι τελείως 

εξασφαλισμένος..», και ο γονέας 16 συμφωνεί και τονίζει: «..αυτό που ελπίζω είναι να 

τον βάλω σε ένα περιβάλλον που θα είναι προστατευμένος και θα έχω εμπιστοσύνη». 

Προσδοκία και ελπίδα για έναν από τους συμμετέχοντες γονείς αποτέλεσε η 

δυνατότητα βοήθειας για όλα τα παιδιά με αναπηρία μέσω της εξέλιξης της 

επιστήμης στο μέλλον. Ενώ, δύο γονείς δήλωσαν ευγνώμων για όσα ήδη έχουν και η 

ελπίδα που εξέφρασαν ήταν να μπορέσουν αυτά να διατηρηθούν μελλοντικά. 

Στην τελευταία κατηγορία, περιλαμβάνονται όσες αναφορές των 

συμμετεχόντων καταγράφηκαν και αφορούν στα μηνύματά τους προς άλλους. 

Αρκετοί γονείς ενδιαφέρονται να πληροφορήσουν για την προσφορά του παιδιού και 

τα επιτεύγματά του (6 αναφορές). Χαρακτηριστικά ο γονέας 18 τονίζει την προσφορά 

του παιδιού: «..όσο τα συναναστρέφεσαι αυτά τα παιδιά, πιο πολλά παίρνεις παρά 

δίνεις στο παιδί. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια αυτής της ιστορίας. Και όποτε 

συναναστραφήκαν με υπόλοιπα παιδιά, πιο πολλά δώσανε, παρά πήραν. Έχεις να 

πάρεις πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα παιδιά. Να ανοίξουνε λοιπόν τα μάτια τους 

και τα αυτιά τους, όλοι τους και την καρδιά τους, γιατί έχουν να πάρουν πάρα πολλά 

πράγματα, να μην τις κλείνουν τις πόρτες. Αυτό το λέω συνέχεια και όπου βρίσκομαι 

και το ένα που λέω είναι ότι η ύπαρξη αυτού του παιδιού μας έκανε καλύτερους 

ανθρώπους. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Μας έκανε πολύ 

καλύτερους ανθρώπους». Και ο γονέας 11 δήλωσε, «Ναι, αν ήθελα να γνωστοποιήσω 

κάτι θα τους έλεγα αυτό είναι το πρόβλημα, με μια λέξη, αλλά έχει καταφέρει αυτά και 

αυτά και αυτά. Αυτό. Έτσι θα το παρουσίαζα». Ακόμη, περισσότεροι γονείς επιθυμούν 

να τονίσουν σε άλλους ανθρώπους την ανάγκη για αποδοχή και ευαισθητοποίηση 

απέναντι στα παιδιά (10 αναφορές). Σχετικά ο γονέας 10 τονίζει: «Θα τους έλεγα 

αυτό, το να ανοίξουν το μυαλό τους, πρώτα από όλα να τα αντιμετωπίζουν με αγάπη. 

Θέλουν αγάπη. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν αγάπη. Να ανοίξουν το μυαλό και να έχουν 

και κατανόηση, να προσπαθήσουν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση τους». Επιπλέον, 

κάποιοι γονείς ενδιαφέρονται να πληροφορήσουν και οι ίδιοι με την εμπειρία τους 

άλλους γονείς και ειδικότερα νεότερους γονείς που αποκτούν παιδί με αναπηρία (5 

αναφορές). Χαρακτηριστικά ο γονέας 15 αναφέρει, «πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω 

σε κάποιον γονιό που ξεκινάει τώρα». Ομοίως, ο γονέας 19 ανέφερε, «Δηλαδή και θα 

ήθελα πάρα πολύ να πω σε ανθρώπους που δεν έχουν έτσι τη δύναμη, να τους πω πέντε 

πράγματα και να τους μεταδώσω ίσως αυτή μου τη λαχτάρα. Δηλαδή, δώσε εσύ χαρά, 
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δώσε χαρά, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, εσύ σαν άνθρωπος, και θα βρεις τον 

δρόμο». Επίσης, ένα ακόμη μήνυμα των γονέων με το οποίο επιθυμούν να 

πληροφορήσουν όλους όσους ασχολούνται με παιδιά με αναπηρία, ή έχουν παιδί με 

αναπηρία είναι να διαθέτουν υπομονή (6 αναφορές). Όπως δηλώνει ο γονέας 6, «Να 

έχουν υπομονή και θα τους ανταμείψει αυτή η υπομονή τους και το παιδί τους θα το 

δουν να βελτιώνεται».  

 

Πίνακας 7  

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Σκέψεις για το μέλλον» 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί  Σύνολο  

Αναφορών 

Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

ΔΝΣΚΕΜΕΛ= Δεν κάνει σκέψεις για το μέλλον 

ΚΑΛΚΑΤΑΣ= Ήδη μια καλή κατάσταση 

15 

2 

3 

Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

ΒΕΛΤΣΥΛΛΓΟΝ= Μέσω των συλλόγων ΑμεΑ και 

άλλων γονέων 

ΒΕΛΤΠΡΟΣΩΠ= Μέσω της δικής σου προσωπικής 

εξέλιξης και βοήθεια στους γύρω σου 

ΒΕΛΤΕΥΚΟΙΝ= Μέσω της ευαισθητοποίησης και 

το άνοιγμα της κοινωνίας 

ΒΕΛΤΟΙΚΟΝ= Μέσω της οικονομικής βελτίωσης 

12 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Προβληματισμοί ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία 

του παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / 

ελλιπής κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του αδελφού/αδελφής 

ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

11 

 

12 

 

7 

7 

Προτάσεις ΠΡΟΤΜΕΤΠΟΛ= Μέτρα από την Πολιτεία-Νέα 

κέντρα για τα παιδιά 

ΠΡΟΤΣΤΗΡΓ= Ενημέρωση / στήριξη γονέων 

ΠΡΟΤΕΙΔΣΧ= Ειδικοί στα σχολεία / περισσότερα 

ειδικά σχολεία 

ΠΡΟΤΑΛΚΡΑΤ= Υιοθέτηση πρακτικών από άλλα 

κράτη 

4 

 

4 

3 

 

3 

Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΕΥΤ= Ευτυχία / ηρεμία 

ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του 

παιδιού 

ΕΛΠΕΠΙΣΤ= Βοήθεια μέσω της εξέλιξης της 

επιστήμης 

ΕΛΠΕΥΓΝ= Ευγνώμων για όσα έχω και ελπίδα να 

διατηρηθούν 

 

10 

4 

6 

 

8 

 

6 

 

1 

 

2 
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Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ= Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

ΜΝΜΕΝΗΜΓΟΝ= Ενημέρωση άλλων γονέων 

ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 

6 

 

10 

5 

6 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7.1 Συζήτηση 

Σκοπός της εργασίας αυτής, ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις γονέων-

οικογενειών στα μέλη των οποίων περιλαμβάνεται ένα παιδί με νοητική αναπηρία, 

σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού για τους ίδιους προσωπικά και την 

συνεισφορά του στο σύνολο της οικογένειας. Για τις ανάγκες της έρευνας 

ακολουθήθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Τα αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από την 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν με συμμετέχοντες 20 γονείς-παιδιών με νοητική 

αναπηρία. Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκαν ακόμη οι αντιλήψεις των γονέων που 

αφορούσαν στην οικογενειακή ζωή και λειτουργία, στις στρατηγικές και τα δίκτυα 

υποστήριξης που χρησιμοποιούν οι ίδιοι, οι απόψεις τους για ζητήματα της 

αναπηρίας, όπως επίσης οι σκέψεις των γονέων για το μέλλον, οι προσδοκίες και οι 

ελπίδες τους. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας, φανερώνουν ότι οι 

συμμετέχοντες γονείς βίωσαν πολλές θετικές επιπτώσεις μέσα από την εμπειρία της 

ανατροφής ενός παιδιού με νοητική αναπηρία, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και 

συνεισφορές που προέκυψαν από το παιδί, τόσο για τα μέλη της οικογένειας όσο και 

την οικογένεια στο σύνολό της (βλ. Πίνακας 3). Η μελέτη αυτή, συμφωνεί με 

ευρήματα από προϋπάρχουσες μελέτες που υποδηλώνουν ότι όταν δίνεται η 

δυνατότητα στους γονείς να εκφράσουν τις εμπειρίες από την φροντίδα ενός παιδιού 

με αναπηρία, αυτοί, διατυπώνουν πολλές θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την 

ύπαρξη του παιδιού στη ζωή τους (Hastings & Taunt, 2002a. Hastings et al, 2005a. 

Stainton & Besser, 1998). Επιπλέον, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναγνωρίζεται 

ότι τα παιδιά με αναπηρία επιφέρουν ποικίλα θετικά αποτελέσματα στους γονείς 

προσωπικά, στα μέλη της οικογένειας και στην οικογένεια συνολικά (Hastings & 
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Taunt, 2002a. Hastings & Taunt, 2002b. Hastings et al., 2002. Hastings et al., 2005a. 

Kearney & Griffin, 2001. King et al., 2011. Scorgie & Sobsey, 2000. Stainton & 

Besser, 1998).  

Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε ότι τα παιδιά με νοητική αναπηρία εμπλούτισαν 

τις ζωές των γονιών τους και προσέφεραν πληθώρα συνεισφορών μεταξύ των οποίων, 

η δυνατότητα προσωπικής ολοκλήρωσης ή ευλογία που νιώθουν οι γονείς μέσα από 

την ύπαρξη του παιδιού στη ζωή τους, μέσα από την εμπειρία της καθημερινής του 

φροντίδας και μέσα από την εκπλήρωση του ρόλου τους αυτού.  

Παράλληλα, προέκυψε ότι το παιδί με νοητική αναπηρία προσφέρει χαρά και 

ευχαρίστηση, ή επίσης ικανοποίηση και υπερηφάνεια στους γονείς μέσα από όσα 

κατορθώνει καθημερινά και αυτό συμφωνεί και με άλλες μελέτες (Hastings & Taunt, 

2002a. King, et al. 2011). Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένους συμμετέχοντες-γονείς 

τα θετικά συναισθήματα προέκυπταν από τα κατορθώματα του παιδιού, τα οποία 

συχνά ξεπερνούσαν τις ίδιες τις προσδοκίες τους. Άλλοτε πάλι, ακριβώς επειδή ο 

κόπος και η προσπάθεια που καταβάλλει το παιδί, όπως και ο χρόνος που απαιτείται 

για να τα καταφέρει είναι μεγαλύτερος -συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης-, 

οι γονείς αναγνώριζαν ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα τα οφείλουν αποκλειστικά 

στο παιδί με νοητική αναπηρία, καθώς όπως ισχυρίζονταν πιθανόν δεν θα τα βίωναν 

αν είχαν ένα άλλο «συνηθισμένο» παιδί. 

Επίσης οι γονείς ανέφεραν ότι έχοντας το συγκεκριμένο παιδί, είχαν πολλές 

ευκαιρίες να μάθουν και να κατανοήσουν ζητήματα που αφορούσαν στα παιδιά με 

αναπηρία, στις οικογένειες με παιδί με αναπηρία ή στην ίδια την αναπηρία, εύρημα 

ανάλογο με των Hastings και Taunt, (2002b). Παρομοίως, το παιδί με νοητική 

αναπηρία προσέφερε στους γονείς αγάπη ή ακόμη περισσότερη αγάπη συγκριτικά με 

τα αδέλφια του, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των γονέων.  

Ακόμη, όπως διευκρινίζεται στο προηγούμενο κεφάλαιο-των αποτελεσμάτων 

τα παιδιά με νοητική αναπηρία είχαν την ευκαιρία να διδάξουν στους γονείς τους, 

νέες ιδιότητες στον χαρακτήρα ή να ενισχύσουν ορισμένες υπάρχουσες θετικές 

ιδιότητες, όπως για παράδειγμα να είναι πιο υπομονετικοί, πιο ανοιχτοί και δεκτικοί, 

να σκέφτονται λιγότερο εγωιστικά και να είναι συνολικά καλύτεροι άνθρωποι. Οι 

γονείς έμαθαν επίσης, να αλλάζουν τις προτεραιότητές τους και να διαμορφώνουν 

νέες στάσεις για τη ζωή, όπως και να αναγνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν 

πραγματική αξία στη ζωή. Τα ευρήματα αυτά είναι επίσης παρόμοια με ευρήματα 
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από προηγούμενες μελέτες (Hastings & Taunt, 2002b. King et al., 2011. Scorgie & 

Sobsey, 2000). 

Αν και σε έναν μικρότερο βαθμό, τα παιδιά προσέφεραν ευκαιρίες και στην 

εργασία-καριέρα των γονέων (εδώ περιλαμβάνονται κυρίως διευκολύνσεις του 

δημοσίου τομέα, όπως είναι το μειωμένο ωράριο, υπηρέτηση στον τόπο καταγωγής ή 

την πρόωρη σύνταξη). Επιπρόσθετα, οι γονείς βίωσαν οφέλη σε κοινωνικό επίπεδο, 

αφού διεύρυναν τις κοινωνικές τους σχέσεις -ιδιαίτερα με άλλους γονείς παιδιών με 

αναπηρία- και με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν καινούργιες φιλίες, τις οποίες όπως 

χαρακτηριστικά ισχυρίστηκε κάποιος γονέας «τις οφείλω στο παιδί». Οικογενειακά 

οφέλη που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη νέων 

φιλικών δικτύων (Scorgie & Sobsey, 2000). 

Πέρα όμως από τις συνεισφορές των παιδιών για τους γονείς προσωπικά, 

προέκυψε ότι τα αδέλφια του παιδιού με νοητική αναπηρία αποκομίζουν -όπως και οι 

ίδιοι οι γονείς, πολύ σημαντικά οφέλη μέσα από τη συμβίωση και την καθημερινή 

παρουσία του παιδιού στη ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα αδέλφια πέρα 

από την αγάπη και την χαρά που μοιράζονται, συχνά ωριμάζουν πιο γρήγορα σε 

σύγκριση με τους συνομηλίκους τους και υιοθετούν μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, 

όπως θα άρμοζε σε παιδιά μεγαλύτερης χρονολογικής ηλικίας. Ακόμη, αποκτούν 

αυτογνωσία και αυτοαντίληψη εφόσον μάλιστα η παρουσία του παιδιού με αναπηρία 

αποτελεί μια συνεχή υπενθύμιση ότι η δική τους ανάπτυξη είναι κανονική. Επίσης, με 

βάση της δηλώσεις αρκετών γονέων, τα αδέλφια φαίνεται να ευαισθητοποιούνται 

περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν στην αναπηρία, να εμφανίζουν περισσότερη 

ανεκτικότητα απέναντι στους άλλους, όπως και ιδιαίτερη ανοχή απέναντι στη 

διαφορετικότητα. Το τελευταίο προέκυψε κυρίως από τη συμπεριφορά των αδελφών 

του παιδιού απέναντι σε άλλα παιδιά με αναπηρία, όπως και από την συχνή επιλογή 

από μέρους τους επαγγελμάτων, τα οποία σχετίζονταν με την εκπαίδευση και την 

παροχή υπηρεσιών (κυρίως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής), ή σχετικών σπουδών και 

επιμόρφωσης (βασικές σπουδές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στην 

παιδοψυχιατρική, μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή κ.λπ.). Στη βιβλιογραφία, 

αναφέρονται επίσης παρόμοια ευρήματα (Hastings &Taunt, 2002b. King et al., 2011. 

Scorgie & Sobsey, 2000). 

Από τα αποτελέσματα στην παρούσα μελέτη προκύπτει ακόμη ότι το παιδί 

συνεισέφερε και στο σύνολο της οικογένειάς του. Ειδικότερα, μέσα από τις 

αυξημένες απαιτήσεις και ευθύνες των μελών, όπως και την ανάγκη της συνεργασίας 
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για την επίλυση καθημερινών ζητημάτων που σχετίζονταν με την αναπηρία του 

παιδιού, φαίνεται πως ενδυνάμωσε τις σχέσεις τους σε συζυγικό και οικογενειακό 

επίπεδο και τους έφερε πιο κοντά (King et al., 2011. Stainton & Besser, 1998). 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι τα παιδιά με αναπηρία επιφέρουν 

ορισμένα θετικά αποτελέσματα και συνεισφορές για τους γονείς τους, τα οποία ίσως 

είναι συνηθισμένα και πιθανόν θα συνέβαιναν και με κάθε άλλο παιδί. Ταυτόχρονα 

όμως, αποκαλύπτεται ότι τα παιδιά με αναπηρία μπορούν ενδεχομένως να 

προσφέρουν μοναδικά θετικά αποτελέσματα στους γονείς τους, τα λεγόμενα “special 

benefits” από τη βιβλιογραφία (Blacher et al., 2013) και να συμβάλουν με μοναδικό 

τρόπο στη ζωή τους. Στο σημείο αυτό, η έρευνα συμφωνεί με τους Scorgie και 

Sobsey (2000) αναφορικά με τα μοναδικά πλεονεκτήματα-οφέλη που προσφέρει το 

παιδί με αναπηρία στους γονείς του. Οφέλη που προφανώς δεν θα υπήρχαν εάν δεν 

υπήρχε το παιδί με αναπηρία ως μέλος των συγκεκριμένων οικογενειών. 

Συζητώντας με τα μέλη των οικογενειών αυτών και λόγω των θετικών 

επιπτώσεων που προέκυψαν από το παιδί, οι οποίες ενδεχομένως να είναι μοναδικές 

(ή τουλάχιστον ίσως να μην παρατηρούνται στον ίδιο βαθμό) με τις θετικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τα αδέλφια του και γενικώς τα παιδιά με τυπική 

ανάπτυξη, θεωρείται ότι και άλλα μοναδικά θετικά αποτελέσματα-συνεισφορές θα 

μπορούσαν να αποκαλυφθούν μέσα από συνεντεύξεις με συμμετέχοντες-μέλη άλλων 

οικογενειών, ή ακόμη οικογένειες προερχόμενες από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, από μελέτες άλλων χωρών προέκυψε ότι μητέρες 

λατινικής καταγωγής με παιδί με αναπηρία αναφέρουν πιο θετικές επιπτώσεις 

συγκριτικά με Αγγλίδες μητέρες και μάλιστα τα ευρήματα αυτά σχετίζονταν με την 

εθνικότητα και την κουλτούρα των συγκεκριμένων συμμετεχόντων μητέρων. Επίσης, 

το εύρημα αυτό κρίνεται αξιόλογο καθώς οι μητέρες λατινικής καταγωγής 

βρίσκονταν σε δυσχερέστερη θέση όσον αφορά το εισόδημα και το επίπεδο 

εκπαίδευσης (Blacher & Baker, 2007. Blacher & McIntyre, 2006). Επομένως, από τη 

διεθνή βιβλιογραφία το πολιτισμικό πλαίσιο αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό για 

την αξιολόγηση των θετικών επιπτώσεων των παιδιών με νοητική αναπηρία. 

Όσον αφορά τις περιγραφές των παιδιών από τους γονείς τους (οι οποίες στα 

αποτελέσματα αποτελούν τον πρώτο θεματικό άξονα και μια εισαγωγή στο θέμα), 

αυτές διακρίνονταν στις ικανότητες των παιδιών με νοητική αναπηρία σε βαθμό 

αυτοεξυπηρέτησης, στα συναισθηματικά τους χαρακτηριστικά και τις ικανότητές 

τους σε συγκεκριμένες ασχολίες-ενδιαφέροντα. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις, 
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σκέψεις και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων-γονέων δείχνουν ότι αποδέχονται τη 

συνθήκη της αναπηρίας του παιδιού και το γεγονός ότι περιγράφουν το παιδί με έναν 

τόσο θετικό τρόπο (εφόσον του αποδίδουν πολλά θετικά συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά, πολλές ικανότητες και ενδιαφέροντα), φανερώνει ότι εκτιμούν το 

παιδί πραγματικά για αυτό που είναι. 

Στον ίδιο θεματικό άξονα, στις σχέσεις των μελών της οικογένειας με το 

παιδί, κυριαρχούν συναισθήματα αμοιβαίας αγάπης και εγγύτητας. Μάλιστα, σε 

ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς αντιλαμβάνονταν μεγαλύτερες εκδηλώσεις αγάπης 

από το παιδί με νοητική αναπηρία συγκριτικά με τα αδέρφια του, ενώ οι σχέσεις τους 

περιλαμβάνουν επίσης σαφή όρια. Οι σχέσεις του παιδιού με τα αδέλφια του 

χαρακτηρίζονται εξίσου από αμοιβαία αγάπη. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν φαίνεται να 

διαφέρουν από τις σχέσεις μεταξύ αδελφών-παιδιών με τυπική ανάπτυξη, ενώ από 

την άλλη, τα αδέρφια του παιδιού λειτουργούν συχνά ως πρότυπα συμπεριφοράς για 

το παιδί. Άλλα χαρακτηριστικά τους ωστόσο, περιλαμβάνουν την προστασία του 

παιδιού από τα αδέλφια του και τη ζήλεια του παιδιού με νοητική αναπηρία στις 

εξόδους των αδελφών του, γεγονός που φανερώνει επίσης έναν υψηλό βαθμό 

συναισθηματικής εγγύτητας μεταξύ τους (βλ. Πίνακας 2).  

Αντίθετα από τα παραπάνω αποτελέσματα, η βιβλιογραφία που αφορά στη 

λειτουργία και την προσαρμογή των αδελφών παιδιών με νοητική αναπηρία, έχει 

δώσει έμφαση στις δυσκολίες, όπως και στον αυξημένο κίνδυνο κάποιας μορφής 

ψυχοπαθολογίας για τα αδέλφια των παιδιών αυτών (Atkins, 1989. Begun, 1989). Τα 

αδέλφια ασφαλώς επηρεάζονται από την ύπαρξη ενός παιδιού με νοητική αναπηρία 

στην οικογένεια. Ωστόσο, τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούσαν στα αδέλφια 

του παιδιού με νοητική αναπηρία δεν εκφράστηκαν ως δυσκολίες προσαρμογής, αλλά 

ως αντιλήψεις θετικών επιπτώσεων και συνεισφορών. Αν και είναι πιθανό να 

διατυπώνονται κάποιες ανησυχίες από τα αδέλφια των παιδιών αυτών ωστόσο, η 

παρούσα έρευνα όπως και άλλες μελέτες από την υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν 

συμφωνεί με την υπόθεση ψυχοπαθολογίας ή άλλων σοβαρών ανεπιθύμητων 

αποτελεσμάτων (Αργυρακούλη & Ζαφειροπούλου, 2003. Eisenberg, Baker & 

Blacher, 1998. Kaminsky & Dewey, 2002). Βεβαίως, εξακολουθεί να χρειάζεται 

σημαντική ερευνητική προσπάθεια για τα ζητήματα αυτά, ενώ από την ανασκόπηση 

σχετικών ερευνών η Stoneman (2001) υποστηρίζει ότι οι σχέσεις των αδελφών θα 

πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του συνόλου των οικογενειακών σχέσεων, εφόσον 

άλλωστε οι αδελφικές σχέσεις αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. 
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Διευκρινίζεται ότι μέσα από την έρευνα αυτή, σε καμία περίπτωση δεν 

προτείνεται ότι οι απαιτήσεις, οι προκλήσεις και οι δυσκολίες της φροντίδας των 

παιδιών με αναπηρία θα πρέπει να υποτιμηθούν, ούτε θεωρείται ότι αποτελούν 

ασήμαντες επιπτώσεις όσον αφορά στην οικογενειακή λειτουργία. Η έρευνα ωστόσο 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εστιάσει στις θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το 

παιδί, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι γονείς και μέσω της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε, επιλέχθηκε συνειδητά να μην επικεντρωθεί στις αρνητικές 

συνιστώσες που ενδέχεται να υπάρχουν. Άλλωστε όπως έχει προαναφερθεί, μέσα από 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις παλαιότερες μελέτες συνήθως υπερτονίζονταν 

τα αρνητικά αποτελέσματα που επιφέρει το παιδί στα μέλη της οικογένειάς του, τα 

οποία όπως επισημαίνεται έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς (Stainton & Besser, 1998). 

Σε αντίθεση λοιπόν με το άγχος, την κατάθλιψη, την ψυχολογική επιβάρυνση 

και τα άλλα αρνητικά αποτελέσματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Shapiro et 

al., 1998) στην παρούσα μελέτη προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες-γονείς αναγνωρίζουν 

την θετική συνεισφορά του παιδιού στη ζωή τους, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένοι 

από τη ζωή αυτή με το παιδί.  

Συγκεκριμένα, αρκετοί από τους γονείς δήλωσαν ικανοποιημένοι-

ευτυχισμένοι και άλλοι ικανοποιημένοι αν και με κάποιες δυσκολίες, οι οποίες δεν 

είχαν να κάνουν προσωπικά με το παιδί, αλλά αφορούσαν σε ελλείψεις κοινωνικών 

παροχών ή στις προσωπικές τους προσδοκίες να προσφέρουν το κάτι παραπάνω στο 

παιδί τους. Ορισμένοι γονείς δήλωσαν ακόμη ότι διαπιστώνουν μια διαφορά με την 

έννοια της ιδιαίτερης οργάνωσης της οικογένειας σε σχέση με άλλες οικογένειες που 

δεν περιλαμβάνουν την συνθήκη της αναπηρίας (βλ. Πίνακας 4). Το γεγονός αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι οικογένειες δυσλειτουργούν. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του 

παιδιού τα μέλη της οικογένειας χρειάζεται να καθορίζουν ανάλογα τις διεργασίες και 

τους ρόλους τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ακόμη ότι οι οικογένειες είναι 

παιδοκεντρικές. Όλα τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επίκεντρο αυτών 

αποτελεί το παιδί με νοητική αναπηρία. Βασικό κανόνα λοιπόν στη λειτουργία των 

οικογενειών φαίνεται να αποτελεί η ένωση των μελών και η προστασία του παιδιού. 

Επιπλέον, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έκριναν ότι η οικογενειακή λειτουργία 

είναι φυσιολογική και με αυτόν τον τρόπο οι οικογένειες φαίνεται να παρουσιάζουν 

αρκετές ομοιότητες με τις οικογένειες παιδιών με τυπική ανάπτυξη (βλ. Πίνακας 4). 

Το ζήτημα όμως του βαθμού λειτουργικότητας των συγκεκριμένων οικογενειών σε 

σύγκριση με αντίστοιχες οικογένειες όπου δεν ενυπάρχει η συνθήκη της αναπηρίας 



104 
 

στο παιδί, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Όσον αφορά στην καθημερινή φροντίδα 

του παιδιού για την πλειοψηφία των οικογενειών παρέχεται από τις μητέρες, ενώ οι 

σύζυγοι βοηθούν και έχουν επίσης ενεργό ρόλο. Μάλιστα, εξαιτίας της ανάγκης της 

κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων των οικογενειών, οι γονείς συνήθιζαν να 

στρέφονται σε πιο παραδοσιακά καθήκοντα των ρόλων των δύο φύλων, με τους 

πατέρες να απασχολούνται εκτός σπιτιού για την εξασφάλιση των απαραίτητων 

χρηματικών πόρων και τις μητέρες να παραμένουν στο σπίτι, να εργάζονται οικιακά 

και να αποτελούν το κυρίαρχο πρόσωπο στην φροντίδα των παιδιών. Το ίδιο 

αποτέλεσμα προέκυψε στην έρευνα των Trute και Hauch, (1988) όπου οι γονείς είχαν 

επίσης προσαρμοστεί με τη συνθήκη της αναπηρίας του παιδιού και λειτουργούσαν 

καλά σε οικογενειακό επίπεδο. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες 

γονείς επέλεγαν να μοιράζουν εξίσου τις ευθύνες και τον χρόνο φροντίδας του 

παιδιού και αυτό συνέβαινε συνήθως αν εργάζονταν και οι δύο. Ενώ, οι ελάχιστες 

περιπτώσεις όπου ο πατέρας δήλωνε ως κύριο πρόσωπο στην παροχή φροντίδας στο 

παιδί, ήταν όταν η μητέρα τύχαινε να εργάζεται εκείνο το διάστημα και ο ίδιος όχι, ή 

όταν η μητέρα εργάζονταν περισσότερες ώρες από τον σύζυγό της (βλ. Πίνακας 4). 

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με άλλες μελέτες, όπου ως κυρίαρχο πρόσωπο στην 

ενασχόληση με το παιδί και στην παροχή φροντίδας αναγνωρίζεται η μητέρα (Bristol, 

Gallagher, & Schopler, 1988. Button et al., 2001). Επιπλέον, ο Beresford (1994) από 

την ανασκόπηση ερευνών αναφορικά με την κοινωνική υποστήριξη που παρέχεται 

στις οικογένειες, επισημαίνει ότι στις περισσότερες έρευνες παρέχεται υποστήριξη 

στις μητέρες και όχι στους πατέρες, ακριβώς επειδή στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων οι μητέρες είναι υπεύθυνες για την φροντίδα του παιδιού.  

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα από τα δεδομένα των 

γονέων και ιδιαίτερα εκείνα, τα οποία αποκαλύπτουν ότι οι γονείς νιώθουν χαρά, 

ικανοποίηση, υπερηφάνεια και ευτυχία στη ζωή με το παιδί, έρχονται σε αντίθεση με 

το μοντέλο των σταδίων (Drotar et al., 1975), το οποίο αναπτύχθηκε και επικράτησε 

παλαιότερα (Blacher, 1984) ή επίσης τη θεώρηση της χρόνιας θλίψης του Olshansky, 

(1962). Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες γονείς μέσα από τις προσωπικές τους 

εμπειρίες και τη συμβίωση με ένα παιδί με νοητική αναπηρία, περιγράφουν μια 

τελείως διαφορετική οπτική από τις θεωρήσεις αυτές.  

Επιπλέον, σε θεωρητικό επίπεδο κρίνεται ότι το μοντέλο της αντιμετώπισης 

του άγχους (McCubbin & Patterson, 1982) θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο 

κατάλληλο για τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρία. Το μοντέλο αυτό, σε 
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σύγκριση με άλλα, τα οποία υποστηρίζουν ότι η ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία 

εντός του οικογενειακού πλαισίου καθιστά αυτομάτως «ανάπηρη» την οικογένεια, 

όπως υποδήλωνε το παθολογικό μοντέλο θεώρησης των οικογενειών (Ferguson, 

2002), ή το μοντέλο των κοινών αναγκών με το οποίο υποδηλώνεται η ομοιογένεια 

των οικογενειών και οι κοινές τους ανάγκες (Carey, 1982), αναγνωρίζει ότι ορισμένες 

οικογένειες καταφέρνουν και προσαρμόζονται καλά. Ωστόσο, μέσω του θεωρητικού 

μοντέλου της αντιμετώπισης του άγχους εξακολουθεί να παραμερίζεται το γεγονός 

ότι οι συγκεκριμένες οικογένειες δεν προσαρμόζονται απλώς στο γεγονός της 

αναπηρίας, αλλά ταυτόχρονα βιώνουν μοναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη. Συνεπώς, 

η λειτουργία αυτών των οικογενειών δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτεί με βάση τα 

υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα. 

Άλλα αποτελέσματα στην έρευνα, σχετίζονταν με τις στρατηγικές και τα 

δίκτυα υποστήριξης των συμμετεχόντων-γονέων. Οι στρατηγικές, οι οποίες φαίνεται 

να βοήθησαν τους γονείς στην παρούσα μελέτη να προσαρμοστούν στην συνθήκη της 

αναπηρίας του παιδιού περιελάμβαναν τα στοιχεία του χαρακτήρα των γονέων. Οι 

περισσότεροι γονείς ένιωθαν ότι έχουν δυνατούς χαρακτήρες. Φαίνεται ότι με αυτόν 

τον τρόπο αυξάνονταν η αυτοπεποίθησή τους ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

στις δυσκολίες, ενώ ταυτόχρονα έβρισκαν κουράγιο για να συνεχίσουν και να μην 

παρατήσουν την προσπάθεια. Σε άλλες περιπτώσεις, οι γνώσεις και η εμπειρία που 

απέκτησαν από το ίδιο το παιδί τους βοήθησαν να μην εγκαταλείπουν τις 

προσπάθειες. Ακόμη, εφόσον οι γονείς διέκριναν σταθερή εξέλιξη στην ανάπτυξη και 

τις ικανότητες του παιδιού, αυξάνονταν και οι ελπίδες τους. Η θετική σκέψη και η 

αισιόδοξη στάση βοήθησαν επίσης τους γονείς να χειρίζονται τις καταστάσεις και 

άλλοτε, ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού όπως και η σύγκρισή του με άλλες 

περιπτώσεις τους έδιναν δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια.  

Εκτός από τις στρατηγικές, οι γονείς δήλωσαν ότι δέχονταν πολύ συχνά 

υποστήριξη από άλλες πηγές. Τόσο οι στρατηγικές των γονέων όσο και τα δίκτυα 

υποστήριξης που χρησιμοποιούν, αποτελούν χρήσιμα ευρήματα και θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτέρως από τους επαγγελματίες που εργάζονται με αυτές τις 

οικογένειες. Μάλιστα, η αναγκαιότητα των πηγών υποστήριξης για τις οικογένειες 

είναι επαρκώς τεκμηριωμένη στη βιβλιογραφία (Beresford, 1994. Green, 2001. 

Hastings, 1997. Hastings et al. 2002. Heller et al., 2000. King et al., 1999. Mitchell, 

2007. Sandler, 1998. Τσιμπιδάκη, 2007. White & Hastings 2004.).  
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Στην παρούσα έρευνα, περισσότερο βοηθητικό κρίνεται το δίκτυο της 

οικογένειας. Ειδικότερα προέκυψε ότι η πλειοψηφία των γονέων στρέφονταν προς 

τον / την σύζυγο, από όπου φάνηκε να αντλούν τη μεγαλύτερη στήριξη (βλ. Πίνακας 

5). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και άλλοι ερευνητές συμφωνούν με το 

εύρημα αυτό, υπογραμμίζουν ότι τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό 

επίπεδο, την πιο βοηθητική πηγή υποστήριξης για τους γονείς αποτελεί ο / η σύζυγος 

– σύντροφος (Chang & McConkey, 2008. Lustig, 2002). Η συζυγική υποστήριξη 

αφορούσε σε κοινωνική συντροφικότητα, συναισθηματική και οικονομική 

υποστήριξη και φυσικά βοήθεια στην φροντίδα του παιδιού.  

Εκτός από τον / την σύζυγο, διαπιστώνεται ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες 

του παιδιού διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των γονέων σε 

συναισθηματικό, πρακτικό και οικονομικό επίπεδο, κάτι που φαίνεται και σε πολλές 

άλλες μελέτες (Hastings, 1997. Heller et al., 2000. Hornby & Ashworth, 1994. 

Sandler, 1998). Συγγενικά μέλη από το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο υποστηρίζουν 

επίσης τους γονείς συναισθηματικά και πρακτικά (κυρίως οι θείες / θείοι του παιδιού 

όπως και κάποια ξαδέρφια του), αλλά αυτό σε πιο σπάνιες περιπτώσεις και μόνο όταν 

χρειαστεί, όπως για παράδειγμα αν δεν είναι διαθέσιμοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες 

του παιδιού.  

Από την άλλη, στο μη-συγγενικό περιβάλλον των γονέων, αν και οι φίλοι 

παρείχαν επιπλέον στήριξη σε κάποιους από τους γονείς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

πιο σημαντική βοήθεια και υποστήριξη παρέχονταν από άλλους γονείς παιδιών με 

αναπηρία και τους γονείς από τους συλλόγους ΑμεΑ, οι οποίοι λειτούργησαν 

συμβουλευτικά και παρείχαν κατανόηση και ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς. 

Σε πολλές περιπτώσεις τους βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνοι ή 

ακόμη να αποδεχθούν την αναπηρία του παιδιού, τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν, 

ενώ παράλληλα προσέφεραν γνώση και ενημέρωση. Συνεπώς, το γεγονός αυτό θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και από τους ειδικούς που εργάζονται με τους γονείς, 

ώστε να παρέχουν ευκαιρίες επαφής και αλληλεπίδρασης των οικογενειών μεταξύ 

τους. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, οι γονείς που μπορούν να στραφούν σε 

άλλους γονείς ως πηγή στήριξης, -όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο εξωτερικό με 

τα προγράμματα υποστήριξης γονέων μέσω άλλων γονέων- βρίσκονται σε καλύτερη 

θέση και επιτυγχάνουν καλύτερη οικογενειακή προσαρμογή από εκείνους που είναι 

απομονωμένοι και στερούνται υποστήριξης (Ainbinder et al., 1998. Santelli et al., 

1997. Singer et al., 1999).  
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Αξιόλογη πηγή βοήθειας στους γονείς του παιδιού, παρέχονταν επίσης μέσω 

της θρησκείας, της πίστης στον Θεό και της εκκλησίας. Οι γονείς, ιδιαίτερα μέσα από 

την προσευχή αντλούσαν δύναμη και μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις όποιες 

δυσκολίες στη ζωή τους, ενώ η εκκλησία αποτελούσε ένα περιβάλλον αποδοχής και 

ψυχικής ηρεμίας για τους ίδιους. Από τη βιβλιογραφία, επισημαίνονται επίσης 

παρόμοια ευρήματα (Bennett et al., 1995. Poston & Turnbull, 2004).  

Σχετικά με τα επίσημα δίκτυα στήριξης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ειδικοί 

μπορούν να παράσχουν σημαντικές υπηρεσίες και χρήσιμες πληροφορίες στους 

γονείς (Canary, 2008). Ωστόσο, από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι μεγαλύτερη 

κοινωνική υποστήριξη παρέχονταν από το σχολικό περιβάλλον του παιδιού 

(εκπαιδευτικοί, διευθυντής κ.λπ.), συγκριτικά με άλλους ειδικούς που αναφέρθηκαν 

(ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς). Αυτό μάλιστα φαίνεται να 

συνδέεται και με το γεγονός ότι οι γονείς είχαν περισσότερες ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς και μάλιστα σε καθημερινό επίπεδο (π.χ. 

πολλοί γονείς επιλέγουν να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σχολείο), συγκριτικά με 

άλλους ειδικούς, στους οποίους απευθύνονταν κυρίως με δική τους πρωτοβουλία και 

σε πιο σπάνιες περιπτώσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν επίσης τη 

συμβολή των εκπαιδευτικών στη στήριξη της οικογένειας.  

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ακόμη ότι οι αντιλήψεις των γονέων για την 

αναπηρία μετασχηματίστηκαν μέσα από την ύπαρξη του παιδιού στη ζωή τους. 

Προέκυψαν δύο κατηγορίες, εφόσον οι γονείς διαμόρφωναν διαφορετικές στάσεις 

πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού (βλ. Πίνακας 6). Στις αντιλήψεις των γονέων 

πριν από τη γέννηση του παιδιού, κυριαρχεί η άγνοια ή και η αδιαφορία και σε 

ορισμένες περιπτώσεις η λύπη ή και ο φόβος προς την αναπηρία. Ωστόσο, σε 

λιγότερες περιπτώσεις οι γονείς δήλωσαν ότι πριν από τη γέννηση του παιδιού είχαν 

την ίδια θετική άποψη με σήμερα. Αυτό, όπως οι ίδιοι δηλώνουν συνέβη εξαιτίας των 

αντιλήψεων των δικών τους γονέων και των αρχών που είχαν από την οικογένειά 

τους, όπως και από κάποια προσωπικά βιώματα που είχαν στο παρελθόν -αν και οι 

αναφορές εδώ ήταν πιο περιορισμένες-. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 

ότι μετά τη γέννηση του παιδιού, οι γονείς στην πλειοψηφία τους απέκτησαν γνώσεις 

για την αναπηρία και κατανόησαν την αναπηρία, πολλοί παρατήρησαν ακόμη αλλαγή 

στην αντίληψη που είχαν για την αναπηρία, ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε 

θέματα αναπηρίας και εξάλειψη των αρνητικών τους συναισθημάτων. Ενώ για 

μερικούς γονείς, η ενίσχυση των ήδη θετικών τους αντιλήψεων οφείλονταν στην ζωή 
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με το παιδί. Τα ευρήματα αυτά, συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία κατά 

την οποία η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα όπου όλα τα μέλη της αλληλεπιδρούν, 

επηρεάζοντας ταυτόχρονα το ένα το άλλο (Goldenberg & Goldenberg, 2003). 

Παράλληλα, καταδεικνύεται το όφελος που μπορεί να προκύψει μέσα από την 

αλληλεπίδραση με τα άτομα με αναπηρία στο οικογενειακό σύστημα, όπως και η 

συμβολή των θετικών στάσεων και αντιλήψεων των γονέων προς την αναπηρία. 

Όσον αφορά στη νοηματοδότηση της αναπηρίας, φαίνεται πως αρκετοί γονείς 

δυσκολεύονται να προσδιορίσουν μια συγκεκριμένη αιτία και κατά συνέπεια 

αναφέρουν παραπάνω από έναν λόγους (βλ. Πίνακας 6). Ειδικότερα οι περισσότεροι 

γονείς θεωρούν ότι πρόκειται για ιατρικό ζήτημα, ενώ περίπου ίδιος αριθμός γονέων 

θεωρούν ότι  μάλλον οφείλεται σε κάποια ανώτερη αιτία και το αποδίδουν σε θέλημα 

του Θεού. Ορισμένοι γονείς θεωρούν ότι πιθανόν να είναι απλώς θέμα τύχης και 

λιγότεροι γονείς το αποδίδουν στην κληρονομικότητα ή σε κάποιο περιβαλλοντικό 

παράγοντα. Οι γονείς ωστόσο, έχουν αποδεχθεί την συνθήκη της αναπηρίας όπως και 

το ίδιο το παιδί. Επιπλέον οι περισσότεροι δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται πλέον για 

την αιτία της αναπηρίας, παρά μόνο στις περιπτώσεις τις οποίες ενδέχεται αυτό να 

βοηθήσει στην διάγνωση παιδιών άλλων οικογενειών στο μέλλον. 

Αξιοσημείωτο εύρημα στην μελέτη, αποτελεί η θετική και αισιόδοξη στάση 

που υιοθέτησε η πλειοψηφία των γονέων για το μέλλον, όπως προέκυψε από τις 

αντιλήψεις τους στο ενδεχόμενο βελτίωσης της οικογενειακής ζωής (βλ. Πίνακας 7). 

Λίγοι από τους συμμετέχοντες-γονείς, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και επιλέγουν 

να μην κάνουν πολλές σκέψεις για το μέλλον αν και φαίνεται να διατηρούν επίσης τις 

ελπίδες τους. Ενώ ορισμένοι γονείς, εστιάζουν στο παρόν και θεωρούν ότι η ζωή τους 

είναι ήδη αρκετά ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι θετικές 

αντιλήψεις των γονέων στο παρόν, μπορεί να αντανακλώνται σε ελπίδα για το 

μέλλον. Παρόμοια ευρήματα που αφορούν στο μέλλον αναφέρονται από τους 

Hastings και Taunt, (2002b).  

Οι γονείς ανέφεραν επίσης τρόπους για την ενδεχόμενη βελτίωση της 

οικογενειακής τους ζωής στο μέλλον, εστιάζοντας κυρίως στην συνεχή-καθημερινή 

τους προσπάθεια με πρωταρχικό στόχο την εξέλιξη του παιδιού.  

Ακόμη, όσον αφορά στο μέλλον, διατυπώθηκαν ορισμένοι προβληματισμοί 

για τις οικογένειές τους, όπως για παράδειγμα αναδείχθηκε το σημαντικό ζήτημα της 

εξέλιξης του παιδιού, κυρίως όταν οι ίδιοι δεν θα βρίσκονται πλέον στη ζωή. 

Παράλληλα, οι περισσότεροι γονείς φάνηκε να ανησυχούν εξαιτίας της ελλιπής 
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στήριξης του κράτους και των ελλείψεων της πολιτείας, συχνά προβληματίζονταν 

επίσης, σχετικά με την πιθανή μελλοντική επιβάρυνση της ευθύνης και φροντίδας του 

παιδιού στα άλλα παιδιά της οικογένειας. Το ζήτημα αυτό αφορά στις περιπτώσεις 

που οι ίδιοι δεν θα μπορούν πλέον να φροντίσουν το παιδί και προκύπτει από τις 

ελλείψεις της πολιτείας σε αυτόν τον τομέα, όπως π.χ. ελλιπείς δομές φιλοξενίας και 

φροντίδας ατόμων με αναπηρίες. Μια ακόμη αιτία που φάνηκε να προβληματίζει τους 

γονείς ήταν η υπάρχουσα-δύσκολη οικονομική κατάσταση. Προφανώς, το 

μεγαλύτερο εισόδημα καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας ωστόσο, 

συνδέεται και με καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, καλύπτει τυχών πρόσθετα έξοδα 

λόγω της αναπηρίας του παιδιού και τις αμοιβές των υπηρεσιών υγείας όποτε 

χρειάζεται (Park et al., 2002), ενώ παράλληλα οι γονείς με μεγαλύτερο εισόδημα 

δηλώνουν αντίστοιχα περισσότερο ικανοποιημένοι (Scorgie et al., 1998). 

Από την άλλη, στη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι ο αυξημένος 

κίνδυνος για πτωχή ευημερία στις οικογένειες με παιδί με νοητική αναπηρία μπορεί 

να αποδοθεί στην έκθεσή τους σε πτωχές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (Emerson 

et al., 2006). Ομοίως, στην μελέτη των ερευνητών Eisenhower και Blacher (2006), 

προέκυψε ότι οι διαφορές στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση αιτιολογούσαν 

πλήρως τον αυξημένο παράγοντα κινδύνου πτωχής ευημερίας στις μητέρες λατινικής 

καταγωγής με παιδί με νοητική αναπηρία. Ενώ, διαπιστώθηκε επίσης ότι όσο 

μεγαλύτερη οικονομική δυσκολία ανέφερε ο γονέας, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο 

διέτρεχε για πτωχή οικογενειακή ευημερία στη μελέτη των Olsson και Hwang (2008), 

η οποία μάλιστα πραγματοποιήθηκε στην Σουηδία, μια χώρα με καλά ανεπτυγμένο 

σύστημα υποστήριξης για τους γονείς παιδιών με αναπηρία και ταυτόχρονα μικρές 

σχετικά διαφορές στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση του πληθυσμού της. Αν και 

στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες γονείς στην έρευνα αυτή 

υπάγονταν σε μια μέτρια κοινωνικοοικονομική κατάσταση, αναγνωρίζεται ότι η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των οικογενειών αποτελεί έναν παράγοντα που θα 

πρέπει να εξετάζεται από τους ερευνητές, όπως και να λαμβάνεται υπόψη από τους 

επαγγελματίες που υποστηρίζουν τις οικογένειες αυτές.  

Παράλληλα με τους προβληματισμούς τους, ορισμένοι γονείς εξέφρασαν 

προτάσεις για το μέλλον των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους, 

προτείνοντας μέτρα από την Πολιτεία για τη δημιουργία νέων κέντρων για τα παιδιά, 

ούτως ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν και να αποτελέσουν ενεργά μέλη της 

κοινωνίας, καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων παιδιών με αναπηρίες, 
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παροχή δωρεάν περίθαλψης στα παιδιά, όπως και τη χρήση παραδειγμάτων άλλων 

χωρών και την υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών από την κοινωνία μας. Τόσο από τους 

προβληματισμούς όσο και από τις προτάσεις των γονέων, καθίσταται δυστυχώς 

σαφές ότι στη χώρα μας η παροχή υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία και τις 

οικογένειές τους είναι μια διαδικασία που γίνεται σποραδικά και ασυντόνιστα όπως 

εξάλλου προκύπτει από τη βιβλιογραφία (Κωτσόπουλος, 2007. Τσιμπιδάκη, 2007) 

και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους 

υπευθύνους.  

Ενθαρρυντικό ήταν ωστόσο, το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες διατυπώνουν 

πολλές προσδοκίες - ελπίδες για το μέλλον του παιδιού και της οικογένειας και 

διατηρούν αισιόδοξη στάση για το μέλλον.  

Ενώ, ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες εξέφρασαν μια σειρά μηνυμάτων, τα 

οποία ήθελαν να περάσουν σε άλλους ανθρώπους. Σε αυτά, οι περισσότεροι γονείς 

υπερτονίζουν την ανάγκη για αποδοχή και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου 

απέναντι στα παιδιά με αναπηρία αν και πολλοί γονείς επιλέγουν να υπογραμμίσουν 

την προσφορά και τα επιτεύγματα του παιδιού. Αξιοσημείωτο κρίνεται το γεγονός ότι 

κάποιοι από τους γονείς ενδιαφέρονταν να πληροφορήσουν οι ίδιοι μέσα από την 

εμπειρία τους άλλους γονείς και ειδικότερα νεότερους γονείς που αποκτούν παιδί με 

αναπηρία, καθώς έκριναν ότι διαθέτουν πλέον γνώσεις και εμπειρία που θα ήταν 

αρκετά βοηθητικές. Αντίστοιχο εύρημα προέκυψε στη μελέτη των Kerr και 

Macintosh (1999), μέσα από την οποία πέρα από τα ευεργετικά αποτελέσματα για 

όλους τους γονείς που εμπλέκονταν, αναδείχθηκαν επίσης τα μοναδικά προσόντα που 

εμφανίζουν οι γονείς παιδιών με αναπηρία στο να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο. 

Τέλος, ένα μήνυμα των γονέων προς όλους όσους ασχολούνται με τα παιδιά ή και σε 

άλλους γονείς ήταν το προτέρημα της υπομονής. Τα αποτελέσματα αυτά, καλό θα 

ήταν να ληφθούν υπόψη από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να 

αναπτυχθούν προγράμματα γενικότερης ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της κοινής 

γνώμης υποστηρίζοντας εξολοκλήρου αυτές τις προσπάθειες των γονέων, καθώς και 

την ανάπτυξη κατάλληλων κέντρων υποστήριξης για τους γονείς και τις οικογένειες 

των παιδιών με αναπηρία.  
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7.2 Περιορισμοί και μελλοντικές προτάσεις της έρευνας 

Είναι σημαντικό να σημειωθούν οι περιορισμοί της μελέτης αυτής. Ένας 

περιορισμός προκύπτει αρχικά από τον αριθμό των συμμετεχόντων-γονέων στην 

έρευνα. Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του δείγματος, η μελέτη αυτή δεν 

είναι εφικτό να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική ως προς τον ευρύτερο πληθυσμό των 

οικογενειών, όπου στα μέλη τους περιλαμβάνεται παιδί με νοητική αναπηρία. 

Εξάλλου, τα αποτελέσματα αυτά βάση και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

προκύπτουν μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες των συγκεκριμένων γονέων. Επίσης, 

τονίζεται ότι οι γονείς συμμετείχαν εθελοντικά και αυτό συνεπάγεται ότι 

συμμετέχοντες ήταν όσοι γονείς προσελκύονταν από το συγκεκριμένο ερευνητικό 

θέμα, επομένως άλλοι γονείς ίσως θα έδιναν διαφορετικές απαντήσεις στα ζητήματα 

αυτά.  

Επιπλέον, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα συμπεράσματα 

σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις που επιφέρει το παιδί με νοητική αναπηρία στα 

αδέλφια, προέρχονταν με βάση τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων-γονέων, συνεπώς 

αυτά θα πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι 

παρόμοια ευρήματα από πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας.  

Αντιθέτως από τους υφιστάμενους περιορισμούς, τα παραπάνω αποτελέσματα 

δημιουργούν επίσης προϋποθέσεις για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος. Αρχικά, 

προτείνεται μια συνέχεια στην έρευνα με άμεσες αναφορές από τα αδέλφια σχετικά 

με τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού με νοητική αναπηρία, η οποία αναμένεται να 

αποτελέσει ενδιαφέρουσα κατεύθυνση. Όπως άλλωστε προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία, τα αδέλφια με το πέρασμα του χρόνου αναμένεται να διαδραματίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού με αναπηρία (Heller, & Arnold, 2010). 

Επιπλέον, προτείνεται ότι οι αντιλήψεις των μελών της ευρύτερης οικογένειας των 

γονέων πιθανώς θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν την αντίληψή μας για τις 

επιπτώσεις της αναπηρίας. 

Ακόμη, η παρούσα μελέτη δεν ασχολήθηκε καθόλου με το ζήτημα του τρόπου 

με τον οποίο οι οικογένειες με ένα παιδί με νοητική αναπηρία διαφέρουν 

ενδεχομένως -όσον αφορά στις θετικές επιπτώσεις- από άλλες οικογένειες. Θα ήταν 

ιδιαιτέρως χρήσιμο να εξεταστούν οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τις θετικές 

επιπτώσεις των παιδιών με νοητική αναπηρία με ομάδες ελέγχου γονείς παιδιών με 
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τυπική ανάπτυξη, ούτως ώστε να κατανοήσουμε εάν οι εμπειρίες τους αυτές αφορούν 

σε ειδικά οφέλη ή εμπειρίες τις οποίες βιώνουν επίσης οι οικογένειες παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη.  

Παράλληλα, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με 

συμμετέχοντες γονείς, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τη μελέτη αυτή, δεδομένου ότι 

δεν πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί, εφόσον οι γονείς προέρχονταν από 

διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι μελέτες αυτών των 

οικογενειών ενδέχεται να προσφέρουν μια πληρέστερη εικόνα της οικογενειακής 

ζωής και ταυτόχρονα επιτρέπουν να εστιάσουμε σε αξιόλογα γνωρίσματα, στα οποία 

ίσως δεν δίνεται η ίδια έμφαση κατά τη γενικότερη διερεύνηση των οικογενειών με 

παιδί με νοητική αναπηρία. Για παράδειγμα, η θρησκευτική πίστη και η θρησκευτική 

συνεκτικότητα έχει βρεθεί σε διεθνείς μελέτες ότι αποτελεί σημαντική και σε μεγάλο 

βαθμό θετική πτυχή της ζωής ορισμένων πολιτισμικών ομάδων, όπως σε οικογένειες 

λατινικής καταγωγής (Skinner et al., 2001) ή στις οικογένειες της άκρως ορθόδοξης 

εβραϊκής κοινότητας του Ισραήλ (Shaked, & Bilu, 2006). Ανάλογες διαστάσεις 

μπορούν στη συνέχεια να εξετάζονται σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες γονέων, 

καθώς ενδέχεται να είναι εξίσου σημαντικές.  

Παράλληλα με την εθνικότητα και τις πολιτισμικές διαφορές, κρίνεται ότι 

μελέτες στα ζητήματα αυτά με συμμετέχοντες γονείς, οι οποίοι υπάγονται σε 

διαφορετική κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι απόλυτα δικαιολογημένες. 

Επιπλέον, τονίζεται ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των οικογενειών θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους επαγγελματίες που εργάζονται με αυτές τις 

οικογένειες. Ιδιαίτερα μάλιστα για όσες οικογένειες υπάγονται σε χαμηλά επίπεδα, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαρακτηρίζονται ως παθολογικές και συνεπώς να 

αποκλείονται και από την εξέταση παρόμοιων ζητημάτων. 

Προτείνεται επίσης, η ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων που θα εστιάζουν στις 

οικογένειες παιδιών με νοητική αναπηρία και θα συμπεριλαμβάνουν τις θετικές 

επιπτώσεις των παιδιών με αναπηρία στην οικογένεια. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται 

να κατανοήσουμε περαιτέρω τις θετικές επιπτώσεις του παιδιού με αναπηρία και τις 

θετικές εμπειρίες που βιώνουν οι γονείς, όπως και τη λειτουργία αυτών των 

οικογενειών. 

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, επισημαίνεται η ανάγκη συμβουλευτικής 

υποστήριξης και καθοδήγησης των μελών της ευρύτερης οικογένειας παιδιών και 

ατόμων με αναπηρία, με στόχο κυρίως την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους 
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ως υποστηρικτικά πλέγματα για τα παιδιά και τους γονείς τους. Επιπλέον, κρίνεται 

απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού των σχολείων (εκπαιδευτικών, 

διευθυντών, κ.λπ.), όπως επίσης η κατάλληλη καθοδήγησή τους στα ζητήματα που 

αφορούν στα παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, δεδομένου του 

πολυδιάστατου ρόλου τους. 

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι τα ευρήματα από τη μελέτη αυτή μπορεί να έχουν 

επιπτώσεις και σε διάφορους άλλους τομείς. Αρχικά, μπορούν να προσφέρουν σε 

επαγγελματίες του ιατρικού τομέα -ιδιαίτερα σε όσους ασχολούνται με τον 

προγεννητικό έλεγχο και τη διάγνωση- πρακτικές και θετικές πληροφορίες να 

μοιραστούν με τις οικογένειες κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους ότι το παιδί 

έχει κάποια αναπηρία. Οι νέοι γονείς έχουν ασφαλώς το δικαίωμα σε τέτοιες 

πληροφορίες (Scorgie & Sobsey, 2000). Πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανατροφή ενός 

παιδιού με αναπηρία μπορεί να είναι ωφέλιμη και πολύτιμη, αντιλήψεις που θα τους 

επιτρέψουν να δουν την κατάσταση λίγο διαφορετικά και ίσως λίγο πιο θετικά. 

Επιπλέον, τα ευρήματα θα μπορούσαν να ωφελήσουν και άλλους γονείς που 

φροντίζουν παιδί με αναπηρία, ενθαρρύνοντάς τους να εστιάσουν περισσότερο σε 

αυτά που προσφέρει το παιδί στη ζωή τους (Stainton & Besser, 1998). Για 

παράδειγμα, νέοι γονείς θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν θετικές αλλά 

κυρίως ρεαλιστικές προσδοκίες από τα παιδιά τους, ερχόμενοι σε επαφή με άλλους 

γονείς που έχουν ήδη επηρεαστεί θετικά (Scorgie & Sobsey, 2000). 

Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το να έρθουν σε επαφή με 

γονείς που διατηρούν θετική στάση ως προς το γεγονός της αναπηρίας του παιδιού, 

μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να μεταβάλλουν τη δική τους στάση σε πιο θετική 

(Singer et al., 1999). Αυτό υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων που προάγουν 

και καλλιεργούν τις θετικές αντιλήψεις των οικογενειών ενδεχομένως αποδειχθεί 

ιδιαιτέρως ωφέλιμη. Στη χώρα μας τέτοια προγράμματα εκλείπουν αν και σε άλλες 

χώρες είναι διαδεδομένα. Βεβαίως, η υποστήριξη από τέτοιου είδους προγράμματα 

δεν συνεπάγεται ότι οι οικογένειες δεν έχουν ανάγκη από την υποστήριξη ειδικών και 

υπηρεσιών για ορισμένες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Είναι 

αμφίβολο το γεγονός ότι ακόμη και οι οικογένειες που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή 

θα μπορούσαν να αρνηθούν την πρόσθετη βοήθεια που θα τους προσφέρονταν. 

Είναι αναγκαίο, τα ευρήματα αυτά να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό. Στην 

παρούσα μελέτη φαίνεται ότι κάποιες οικογένειες έχουν ήδη εμπλακεί ή επιθυμούν να 

συνεισφέρουν στην ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα, μέσω της μελέτης ίσως 
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αξιοποιηθούν αυτές οι μεμονωμένες προσπάθειες των γονέων να προωθήσουν τη 

συνειδητοποίηση της αξίας του κάθε ατόμου. Τονίζεται ότι τα ευρήματα αυτά δεν 

υποδηλώνουν ότι όλα τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

συγκεκριμένες οικογένειες θα βελτιωθούν αυτόματα. Επιπρόσθετα, αν και κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντικό να μην αγνοούνται οι πιέσεις και οι δύσκολες στιγμές που οι 

οικογένειες με παιδί με νοητική αναπηρία βιώνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους 

(όπως συμβαίνει και σε όλες τις οικογένειες), οι πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν 

στην υποστήριξη των οικογενειών, ώστε να είναι σε θέση να οικοδομούν την αυτό-

διάθεση και την προσαρμοστικότητα μέσα από τις καλές και τις πιο δύσκολες 

στιγμές. Ταυτόχρονα, η κοινωνία μέσω της Πολιτείας οφείλει να υιοθετεί πιο θετικές 

στάσεις και να αποδίδει μεγαλύτερη αξία στις συνεισφορές των ατόμων με αναπηρία, 

καθώς έτσι αναμένεται να υπάρξουν ευεργετικά αποτελέσματα για όλους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Έγγραφο Πληροφόρησης Γονέων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ: 

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - EΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ» 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: κα Αλευριάδου Α. 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: Κολλαρά Φανή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

το έντυπο αυτό έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για τη διεξαγωγή της τελικής 

ερευνητικής μου εργασίας, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Ψυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας» και να σας 

προσκαλέσει να συμμετάσχετε στη μελέτη. 

 

Ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι: Οι αντιλήψεις των γονέων για τις θετικές 

επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει το παιδί με νοητική αναπηρία στην οικογένεια. Ο 

σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να διαφωτίσει πτυχές αναφορικά με τις αντιλήψεις 

των γονέων παιδιών με νοητική αναπηρία, για τη θετική συνεισφορά που μπορεί να 

επιφέρει το παιδί στην οικογένεια, μέσα από την εμπειρία τους. Η έρευνα προτίθεται 

να προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους γονείς το επιθυμούν, να ακουστούν και 

παράλληλα ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην προώθηση των θετικών αντιλήψεων για 

τα άτομα με αναπηρίες γενικότερα. 

 

Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν (μητέρες, πατέρες ή/και οι δύο), θα 

κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τεθούν από την ερευνήτρια στα 

πλαίσια μιας συνέντευξης. Η συνέντευξη, θα πραγματοποιηθεί έπειτα από 

συννενόηση για τον τόπο και τον χρόνο που σας εξυπηρετεί.  

 

Στις ερωτήσεις, καλείστε να απαντήσετε ανώνυμα και οι απαντήσεις σας θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται η 

δυνατότητα να πληροφορηθεί εκ των προτέρων για τη γενικότερη εικόνα των 

ερωτήσεων και διαβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, 

παρα μόνο η προσωπική άποψη του κάθε γονέα. Επιπλέον, διαβεβαιώνεται ότι 

οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να αποσυρθείτε από τη μελέτη ή να 

αρνηθείτε να απαντήσετε. Ο χρόνος που αναμένεται ότι χρειάζεται για τη διεξαγωγή 

της κάθε συζήτησης υπολογίζεται σε 30 έως 60 λεπτά. 
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Πρόσβαση στις πληροφορίες που θα παρέχετε θα έχει μόνο η Ερευνήτρια και η 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, οι οποίες δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Με 

τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών και των προσωπικών 

δεδομένων που περιέχονται στις απαντήσεις σας. 

 

Τονίζεται ότι η συμμετοχή σας είναι εθελοντική, ωστόσο για εμάς είναι πολύτιμη και 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας και την επιτυχή εκπόνηση της μελέτης 

προκειμένου να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. Σας 

ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και την πολύτιμη 

συνεισφορά σας. 

 

 

 

Κολλαρά Φανή 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69******** 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fani_84_gr@hotmail.com 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Ατομικές Συνεντεύξεις των Γονέων 

1
η
 Συνέντευξη 

Α. ΓΟΝΕΑΣ 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 47 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Άνεργος 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος 

 

Β. ΠΑΙΔΙ 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 15 

Τύπος Αναπηρίας: Εύθραυστο Χ χρωμόσωμα 

Βαθμός Αναπηρίας: Μέτρια Ν.Α. 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ  

 

Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Αριθμός μελών: 5 

Αδερφή: 15 ετών δίδυμη 

Αδερφή: 6 ετών 

Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση: Χαμηλή 

Τόπος Διαμονής: Δυτική Θεσσαλονίκη 

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην έρευνα, μέσω της διαδικασίας 

αυτής της συνέντευξης, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα κρατηθούν αντίγραφα της 

συνέντευξης όπου θα αναφέρεται το όνομά σας και ότι θα παραμείνετε εντελώς ανώνυμος. 
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Ερευνήτρια: Τώρα θέλω να μου περιγράψετε το παιδί, τα χαρακτηριστικά και τα 

ενδιαφέροντά του. Τι του αρέσει δηλαδή έτσι να ασχολείται.. 

Συνεντευξιαζόμενος: Λοιπόν, τι του αρέσει να ασχολείται, ο Θ. είναι κολλημένος με την 

τηλεόραση και αυτά που βλέπει στην τηλεόραση δηλαδή και όχι.. κάτι με dancing with the 

stars και με αυτά τα χαζά, με Στεφανίδου και με τέτοια δηλαδή. Αυτά που δείχνουν, δηλαδή 

μπορεί να καθίσει να τα δει στην τηλεόραση και να μπει μετά και στο ίντερνετ ας πούμε, να 

τα βλέπει και από τον υπολογιστή. Δηλαδή αυτό είναι το πάθος του. Τον ενδιαφέρει. Δεν έχει 

άλλα ενδιαφέροντα. Αν και προσπαθήσαμε ας πούμε και για άλλα πράγματα, να το πάρω ρε 

παιδί μου εγώ σαν.. να μου πεις ήταν μικρότερος, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, τον πήρα στο 

γήπεδο ας πούμε, έφαγε τα πατατάκια του, τα ποπ κορν του, μόλις τελείωσαν αυτά «πάμε να 

φύγουμε», ρε κάτσε να δούμε τον αγώνα, όχι μου λέει πάμε να φύγουμε. Ναι, δεν θέλει. Ας 

πούμε τον έχουμε γραμμένο στα ΑμεΑ στη Ν. εκεί πέρα, με το ζόρι να πάει. Έχουν κάποιες 

εκδηλώσεις, βέβαια είναι και η ηλικία τώρα, που είναι σκέτη αντίδραση και εδώ δεν θέλει να 

έρχεται. 

Ε. Και εδώ ε; (στο σχολείο) 

Σ. «Δεν θέλω να πάω», αλλά έρχεται γιατί περνάει καλά, ξέρει ότι περνάει καλά, αλλά και 

στο σπίτι που θα πας, «αύριο δεν θα πάω σχολείο». Έρχεται, πάλι καλά περνάει, δηλαδή πως 

το φέρνει συνέχεια, είναι μια αντίδραση. Πολύ. Τώρα βέβαια και με την εφηβεία, είναι μες το 

νεύρο, είναι μες την τσατίλα.  

Ε. Μάλιστα. 

Σ. Άστα να πάνε! Είναι πολύ ευγενικός, αν του δείξεις ενδιαφέρον, του δείξεις αγάπη τον 

έχεις σκλαβώσει, δηλαδή δεν ξεκολλάει από πάνω σου. Δεν έχουμε, ποτέ δεν είχαμε 

πρόβλημα συμπεριφοράς, αυτά δεν.. Με τις αδερφές του τα πάει καλά, ειδικά εντάξει με την 

μια που είναι δίδυμοι, μαζί μεγαλώσανε, τον αγαπάνε και οι δύο, και αυτός τις αγαπάει, 

στεναχωριέται αν μαλώνουμε κάποια απ’ τις δυο, δηλαδή είναι υπερασπιστής, αγράμματο 

δικηγόρο τον φωνάζουμε, συνέχεια, εντάξει αυτά. 

Ε. Μάλιστα. Τώρα να μου περιγράψετε λίγο τις ανάγκες του. 

Σ. Τι εννοείς ανάγκες του;  

Ε. Τις ικανότητές του. 

Σ. Ο Θ. είναι ένα τελείως, τελείως αυτοεξυπηρετούμενο παιδί. Δεν μας έχει, δόξα τον Θεό, 

δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτόν το τομέα. Δηλαδή να φανταστείς τώρα στη φάση που 

δουλεύει η σύζυγος και εγώ κάθομαι και είμαι εγώ στο σπίτι, γιατί πρώτα έφευγα δεν τους 

έβλεπα ας πούμε τα πρωινά, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, μπαίνω μέσα τους ξυπνάω, σχολείο, 

και τα τρία είναι μαθημένα, θα σηκωθούν, βέβαια η μικρή ακόμη την προσέχει η μεγάλη, την 

φροντίζει, αλλά ο Θ. θα σηκωθεί, θα πάει στην τουαλέτα, θα πλυθεί, θα ντυθεί, θα φέρει την 

τσάντα του, θα του βάλουμε μέσα τα πράγματα, δηλαδή μόνος του θα ντυθεί, μόνος του τα 

πάντα δηλαδή είναι αυτοεξυπηρετούμενος. Τώρα, τον έχει πιάσει ας πούμε και το.. όταν 

καταφέρνει πράγματα, ή κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να τα κάνει μέχρι τώρα, τον 

πιάνει η μούρλα ας πούμε. Τώρα έμαθε να πηγαίνει μόνος του, να φεύγει μόνος του από το 

σπίτι, και να κατεβαίνει στη μητέρα μου, στη γιαγιά του. Η οποία είναι απόσταση ας πούμε 

καμιά 500, 700 μέτρα. Είναι σε τέτοιο, περνάει δρόμους, περνάει και τα λοιπά. «Όχι θέλω να 
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πάω μόνος μου». Πάει μόνος του, τον αφήνω ας πούμε, δεν.. αλλά, θέλει να κατακτά 

πράγματα, αλλά πράγματα που. εντάξει είναι επικίνδυνα. Προχθές παραδείγματος χάρη, ενώ 

του είχα πει, πήγε πέντε η ώρα, τεσσεράμισι η ώρα το απόγευμα στην μητέρα μου και του 

λέω θα περιμένεις να έρθω να σε πάρω εγώ, γιατί νυχτώνει. «Καλά;», «Καλά». Στο τέλος, 

σηκώθηκε και έφυγε μόνος του. Στο τέλος τον πήραν τα σκυλιά στο κατόπι, τρόμαξε και 

έτρεχε να κρυφτεί, και έπεσε μέσα στις λάσπες. Εντάξει. Θέλει να κάνει, θα πει «πήγα, νωρίς 

είναι, δεν θα… θα πάω». Θα πας αλλά.. δεν ακούει. Αυτήν τη στιγμή σου λέω είναι λόγω 

ηλικίας, δεν ακούει. Λέει: «Εγώ μεγάλος είμαι, μεγάλος είμαι, γιατί η Ε. βγαίνει και εγώ δεν 

βγαίνω». Ναι, η αδερφή του τώρα 15, 16, θα έρθει η φιλενάδα της, μπορεί να πάνε για κανένα 

καφέ, ή καμιά βόλτα ας πούμε, αυτός δεν έχει κάποιον. Παλιά, όταν ήτανε στο δημοτικό ας 

πούμε που όλα τα παιδιά κάνανε τα ίδια πράγματα, μέχρι δευτέρα, τρίτη δημοτικού, δεν 

είχαμε προβλήματα, είχαμε και φίλους. Φίλους γιατί ο Θ. πήγαινε σε κανονικό δημοτικό σε 

τμήμα ένταξης. Είχαμε φίλους, ερχόταν τα παιδιά στο σπίτι και παίζανε. Παίζανε τι παίζανε. 

Όταν μετά άρχισε να μεγαλώνει, μεγαλώσανε, τα παιδιά τα άλλα αναπτύχθηκαν στο μυαλό ας 

πούμε και στα ενδιαφέροντα, ο Θ. όμως έμεινε εκεί. Εκεί μετά άρχισε να μένει μόνος, δεν 

ήταν.. και έβρισκε άλλα πράγματα ας πούμε στο σχολείο, ενώ παλιά παίζανε όλα μαζί,  μετά 

στα διαλείμματα οι άλλοι μιλούσαν για γυναίκες, για μπάλα, για τέτοιο, ο Θ. δεν είχε αυτά τα 

ενδιαφέροντα, έμεινε μόνος του, στο τέλος βρήκε άλλα πράγματα. Βοηθούσε αυτός παιδιά 

που τον είχαν ανάγκη. Υπήρχε ένα παιδί με κινητικά προβλήματα που ήταν στο σχολείο, και 

δεν μπορούσε να βγει έξω στο διάλειμμα, πήγαινε ο Θ. και τον έκανε παρέα στα διαλείμματα 

ας πούμε. Κάπως έτσι. Ε, τώρα αυτήν τη στιγμή σου λέω δεν, είναι μόνο στο τέτοιο, 

προσπαθούμε να τον βγάλουμε έξω, πήγαινε γιατί, πήγαινε στα ΑμεΑ εκεί γιατί μπορείς να 

καθίσεις στα τέτοια, και τα απογεύματα να κάνεις διάφορα πράγματα. Ε, είναι δύσκολη 

περίπτωση. Δύσκολη περίπτωση γιατί θεωρεί τους άλλους, ε.. τέτοιο προβληματικούς, ενώ 

τον εαυτό του όχι. Γιατί.., επειδή όλα τα παιδιά δεν έχουν τα ίδια προβλήματα.. έτσι; 

Πηγαίνει σε έναν χώρο ας πούμε που οι υπόλοιποι ας πούμε είναι σε χειρότερη κατάσταση 

από ότι είναι αυτός. Σου λέει «τι να πάω να κάνω;» Οπότε, αντιδρά, αντιδρά και δεν θέλει να 

πηγαίνει. Βέβαια τον ζορίζουμε τουλάχιστον πηγαίνει στο γυμναστήριο, κάνει γυμναστική 

και μια φορά την εβδομάδα πηγαίνει για bowling, τους πηγαίνουν με τα ΑμεΑ για bowling 

και αυτά τα κάνει. 

Ε. Ωραία.  

Σ. Ε, ναι εντάξει, απλώς αυτό που σου λέω, αυτήν τη στιγμή είναι.. άφησέ τον στο σπίτι με 

την τηλεόραση και τον υπολογιστή, και είναι… είναι ευτυχισμένος, δεν έχει, θα ανοίξει το 

τέτοιο, την τηλεόραση εντάξει, τον υπολογιστή, είναι και τεμπελάκος, λίγο, δεν ζορίζει τον 

εαυτό του, ενώ μπορεί ας πούμε να γράψει, να καθίσει να βρει «Τατιάνα» στο τέτοιο για να 

του βγάλει την αναζήτηση, δεν το κάνει, φωνάζει εμένα, την μάνα του, την αδερφή του.. και 

άστον εκεί και μετά μια φορά αν ξεκινήσεις, ξέρεις αυτά από το youtube από link σε link σε 

link σε link, κάθεται με τις ώρες. «Ρε ξεκόλλα, φύγε από εδώ πάνω», «όχι». Ναι, ας πούμε, 

τώρα δεν είναι.. δεν του κινεί το ενδιαφέρον και ο χώρος που πάει, όπως σου είπα γιατί 

υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ πιο σοβαρά, πιο βαριά από αυτόν και δεν μπορεί να 

συνεννοηθεί. Και γι’ αυτό δεν θέλει να πηγαίνει κιόλας, πιστεύω αν έκανε ένα φιλαράκι που 

μπορούσαν να τα βρούνε, θα ήταν πολύ καλά. Ή αν έβρισκε ας πούμε ένα παιδί το οποίο να 

έχει ανάγκη τον Θ. να το παίζει προστάτης. Γιατί μια φορά πήγε σε κατασκήνωση, όχι φέτος 

το καλοκαίρι, πέρυσι το καλοκαίρι, και ήταν κατασκήνωση ΑμεΑ. Και ήταν ένα παιδί με 

σύνδρομο Down, το οποίο ας πούμε ήτανε σε βαριά κατάσταση, δεν ήταν… ε, κολλήσανε. 

Κολλήσανε, αλλά ο Θ. ήταν προστάτης, ήταν ο έξυπνος δηλαδή, κολλήσανε ο Β. και ο Β. και 
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ο Β. ήτανε συνέχεια! Δηλαδή ήταν αυτοκόλλητοι. Μόνο έτσι αν.. Αλλά γενικά με τον Θ. δεν 

έχουμε να πω ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είχαμε ποτέ. Βέβαια, εντάξει, σαν οικογένεια, σαν 

άγχος, όταν ήταν μικρός, και.. και.. και.., γιατί δεν μιλάει, γιατί δεν περπατάει, άργησε να 

μιλήσει, άργησε να περπατήσει, άργησε, άργησε.. όλα αυτά τα είχαμε, ας πούμε εντάξει, αλλά 

από κάποια φάση και μετά.. και όταν πήγε στο σχολείο, στο δημοτικό, πώς θα πάει, πώς θα 

ενταχθεί στο περιβάλλον, δόξα το Θεό μας βοήθησε η δασκάλα που είναι και γειτόνισσα, τον 

είχε από κοντά, ήταν.., τελικά και στο σχολείο πέρασε μια χαρά, ήταν αγαπητός, ακόμη και 

τώρα περνάει και οι δάσκαλοι τον ξέρουν και τον χαιρετάνε, μια χαρά, δεν έχουμε ιδιαίτερα 

προβλήματα δόξα το Θεό. Δηλαδή βλέπεις άλλα προβλήματα, άλλα παιδιά με αναπηρία ας 

πούμε και τα λοιπά και λες -ωχ τώρα ας πούμε- εμείς είμαστε.. μια χαρά είμαστε. Και 

φεύγουμε από το σπίτι, τον αφήνουμε μόνο, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή εντάξει, όταν 

νυχτώσει, έχουμε θέμα, για να μην είναι μόνος του, αλλά την ημέρα όχι. Τώρα ας πούμε αν 

τυχών ο Θ. , αν ήταν κλειστό το σχολείο, εγώ θα μπορούσα να λείπω όλη την ημέρα, άφησέ 

τον στο σπίτι μόνο του δεν έχει πρόβλημα και θα βάλει και θα φάει και θα πιεί, και τα πάντα.  

Ε. Ωραία και θέλω να μου περιγράψετε τη σχέση σας με το παιδί. 

Σ. Λοιπόν, η δική μου η σχέση με τον Θ. δεν είναι πολύ καλή. Δεν.. είναι κολλημένος 

περισσότερο με τη μητέρα του. Εκείνη τον έχει στα καλά. Με μένα, με μένα αντιδρά. Δεν 

μπορούμε να συνεννοηθούμε εύκολα, βέβαια και με τη μητέρα του δεν συνεννοείται εύκολα, 

αλλά επειδή είναι η μητέρα του, την ακούει, ενώ με μένα φέρνει αντίδραση και ειδικά τώρα 

τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, με αγαπάει και στεναχωριέται πολύ όταν μαλώνουμε, έτσι; 

Αλλά, και τώρα ας πούμε του λες κάτι, παραδείγματος χάρη τώρα είχαμε το θέμα, την 

επόμενη εβδομάδα θα πάνε στην Agrotica, στη έκθεση. Την επόμενη Παρασκευή. Μας 

έβγαλε ένα χαρτί προχθές, από χθες το απόγευμα, «αύριο θα πάμε στην έκθεση». «Ρε δεν θα 

πάτε αύριο στην έκθεση», «όχι, αύριο! Τζάμπα μας έλεγε η κυρία;» «Ρε την άλλη εβδομάδα 

είναι..», «Όχι». «Ρε Θ. δεν..» «Ε, μη φωνάζεις, όλο τσατίζεσαι..», ενώ η μητέρα του, του λέει 

«Θ. δεν θα είναι τώρα», «Α, καλά μαμά». Με μένα φέρνει αντίδραση δεν.. Με τη μητέρα του 

τα πηγαίνει καλύτερα. Ναι και σου είπα, τα ενδιαφέροντά του είναι.. είναι κολλημένος με 

άλλα πράγματα, να δει την Στεφανίδου, να δει το τέτοιο, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. 

Ε. Ναι.  

Σ. Δηλαδή, τον πειράζω καμιά φορά, τον πειράζω για να τον εκνευρίσω. «Άσε μας ρε» του 

λέω με την Στεφανίδου, «γυναίκα είναι αυτή;» και «Α, α..» νευριάζει. Άλλα.. ενδιαφέροντα.. 

σάμπως και τα δικά μας τα ενδιαφέροντα ποια είναι, αυτό, ένα γήπεδο πηγαίνουμε και.. αυτό. 

Δεν του αρέσει η μπάλα, δεν του αρέσει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό, γενικά ας 

πούμε μιλάμε για την Στεφανίδου και για τα τέτοια.. αυτά εδώ τώρα. 

Ε. Ωραία. Η σχέση του με τη σύζυγο; Μου είπατε τα πηγαίνει καλύτερα; 

Σ. Ναι. με την.. βέβαια η μαμά είναι και πιο τέτοιο.. είναι και πιο αυστηρή. Θυμώνει πιο 

εύκολα, εγώ δεν θυμώνω τόσο εύκολα, εντάξει, βασικά γιατί και εγώ μέχρι τώρα έλειπα 

πολλές ώρες από το σπίτι, μη φανταστείς, ελεύθερος επαγγελματίας.. δεν.. με τη μαμά ήταν 

πιο πολλές ώρες στο σπίτι, η μαμά είναι λίγο πιο νευρική από εμένα, και έμαθε να την ακούει 

δηλαδή, και τα πάνε καλά, δεν τέτοιο.. Και στεναχωριέται όταν μας κάνει να τον μαλώνουμε, 

δηλαδή είναι παιδί που δεν πρόκειται να πάει θυμωμένο στο κρεβάτι ας πούμε μαλωμένος, θα 

έρθει, θα κουρνιάσει δίπλα, θα τριφτεί, θα ζητήσει συγνώμη μαμά που.. ή μπαμπά που.. σε 

νευρίασα και εντάξει, αυτό. Δεν.. 
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Ε. Η σχέση του με τις αδερφές του. Πρώτα ας πούμε για την δίδυμη. 

Σ. Κοίτα τον αγαπάνε και οι δύο. Βέβαια, η μικρή ακόμη ίσως δεν έχει συνειδητοποιήσει το 

τι έχει ο Θ. επειδή είναι μικρή ακόμη, βέβαια σε κάποια φάση αν δεν το καταλάβει μόνη της.. 

Ξέρει ότι ο Θ. έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν πηγαίνει στο σχολείο ας πούμε που πηγαίνει η 

Ε.; αλλά είναι και μικρή ακόμη. Είναι  6 χρονών. Θα το καταλάβει.. θα της πούμε. Με τη 

μεγάλη, και με τη μικρή τα πηγαίνει πολύ καλά, και τις αγαπάει και τον αγαπάνε. Σου λέω, 

είναι δικηγόρος τους, άμα τις μαλώσουμε κλπ στεναχωριέται, θυμώνει γιατί.. και τα λοιπά.  

Ε. Κάνουν κάποια πράγματα μαζί; Στο σπίτι ασχολούνται, ή παίζουν.. 

Σ. Ναι. Παίζουν, παίζουν, παίζουν. Δεν έχουν.. σου λέω. Και μπορεί να ξεκινήσουν ένα χαζό 

παιχνίδι, βασικά τώρα αν θα παίξει ο Θ., θα παίξει μαζί με τη μικρή. Ναι, εντάξει, μπορεί να 

καθίσουν να παίξουν σπιτάκια, να κάνουν, θα πάρουν κουβέρτες θα τυλιχτούνε, θα κάνουν 

χίλια δυο χαζά. Αυτό το κάνει μαζί, μπορεί να καθίσουν ας πούμε να δουν το ίδιο μικυ μαους 

μαζί με τη μικρή. Τέτοια πράγματα. Ή με την μεγάλη, ήτανε εντάξει.. από πιο.. όταν ήταν σε 

μικρότερη ηλικία, τώρα εντάξει, τώρα τα ενδιαφέροντά τους δεν μπορούν να συμβαδίσουν. 

Απλώς αυτό, που θα καθίσουν να δούνε μια ταινία στην τηλεόραση μαζί, όλα μαζί τα παιδιά, 

δεν ξέρω, κάτι τέτοιο ας πούμε. Παραπέρα δεν.. δεν έχει. 

Ε. Καθημερινά, μου είπατε ότι ασχολείστε εσείς λίγο παραπάνω λόγω του ότι αυτό το 

διάστημα δεν εργάζεστε, θα θέλατε να μου περιγράψετε μια μέρα σας με το παιδί; 

Σ. Βασικά εντάξει, το παιδί φεύγει από το.. φεύγει, έρχεται, πάει στο σχολείο, δεν είναι.. θα 

τον φέρω εδώ το πρωί, θα γυρίσω πίσω, θα κάνω  τι δουλειές είναι να κάνω, και το μεσημέρι 

την ώρα που σχολάει θα πάω να τον πάρω εγώ από το σχολικό. Με το που γυρίσουμε σπίτι, ο 

Θ. μόνος του θα βγάλει τα ρούχα του, θα βάλει τις πυτζάμες του, θα πλυθεί, και θα περιμένει 

ας πούμε για να φάμε. Μετά, θα μας πει ότι έχει γίνει στο σχολείο, ναι, δηλαδή, τον πείραξε 

κάποιος, ή είπε κάτι, όλα τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει κρυφά ας πούμε, να πει, τον 

κορόιδεψε κάποιος και δε μας το λέει να πω τα κρατάει όλα μέσα του, θα έρθει θα σου τα πει 

όλα. Ε, καθόμαστε μετά, ειδικά εντάξει, τώρα που γυρνάει και η σύζυγος κατά τις δύο, 

δυόμιση η ώρα, καθόμαστε όλοι μαζί και τρώμε, σχολάνε και οι άλλες ας πούμε από το 

σχολείο, όλοι μαζί καθόμαστε τρώμε, και μετά θα πάρει τα μπογαλάκια του, θα ανοίξει τον 

υπολογιστή του, θα ανοίξει την τηλεόραση ας πούμε και τα λοιπά, αυτό είναι, δεν έχει.. κάτι. 

Εάν έχει κάποια εκδήλωση με τα ΑμεΑ γιατί πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα σου είπα, θα 

έρθει το πουλμανάκι του δήμου, θα τον πάρει θα τον πάει, έχουμε αυτό το καλό ευτυχώς, 

έρχεται ο δήμος τα παίρνει, το πούλμαν τον παίρνει, το πούλμαν τον φέρνει, δεν.. ε, θα πάει 

εκεί, τις υπόλοιπες μέρες, σου λέω τώρα που ξεμύτισε και θέλει να το παίζει άντρας, άρχισε 

μόνος του ας πούμε, μπορεί να φύγει, να πάει στη μητέρα μου που είναι κοντά, στην άλλη 

του τη γιαγιά είναι πιο μακριά, δεν μπορεί να πάει, δεν τον αφήνουμε, και μετά με τα 

τηλέφωνα, έχει και μεγάλη τρέλα του αρέσει να μιλάει.  Το τηλέφωνο, παίρνει το σταθερό 

και αρχίζει να πάρω αυτόν, να πάρω εκείνον, «ρε μη τους ενοχλείς, ο κόσμος τι φταίει», αλλά 

με τους παππούδες. Και αυτό ήταν κατάκτηση! Το ότι.. και ακόμη βέβαια ορισμένες φορές 

κάνει λάθος, μπερδεύεται. Έχει μια ατζέντα δική του με όλα τα τηλέφωνα, και κοιτάζει να 

πάρει από εκεί. Βέβαια τα περισσότερα τα ξέρει απ’ έξω, των παππούδων τα ξέρει απ’ έξω. 

Αλλά καμιά φορά βγαίνει 617, 671. Μπερδεύεται ακόμη ας πούμε, παίρνει λάθος, «ωχ, ωχ 

χίλια συγνώμη, χίλια συγνώμη» το σηκώνει άλλος, «αχ, χίλια συγνώμη, χίλια συγνώμη», το 

κλείνει, ξαναπαίρνει τα καταφέρνει ας πούμε. Αυτά. 
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Ε. Ωραία. Τώρα θέλω λίγο να μου περιγράψετε, μέσα από την καθημερινή σας ενασχόληση 

με το παιδί, ποια θεωρείτε ότι είναι τα δικά σας προσωπικά οφέλη. Ως γονέας. 

Σ. Ως γονέας.. ε, βασικά, μας.. εντάξει, από τα πρώτα χρόνια, ήμασταν ας πούμε με τη 

σύζυγό μου, πιο κοντά, πιο δεμένοι, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που τότε 

μας φαινόταν βουνό. Έτσι; Τώρα, αυτή τη στιγμή φυσικά, δε μας φαίνεται βουνό,  το έχουμε.. 

ας πούμε συνηθίσει, και έχουμε συνειδητοποιήσει, το ότι ίσως θα μπορούσανε τα πράγματα 

να ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Να φανταστείς ας πούμε η γυναίκα μου, όταν ο Θ ήταν.. γιατί 

δεν δούλευε ήταν στο σπίτι, όταν ήταν να πάει στο σχολείο ας πούμε, ή ήταν.. είχε τρομερό 

άγχος, και πώς θα συμπεριφέρονται τα άλλα τα παιδιά, και το ένα, το άλλο, και πήγε στη 

δασκάλα, στην πρώτη δημοτικού νομίζω, να συζητήσουν και να πει το πρόβλημά της με τον 

Θ.  ας πούμε, και η γυναίκα αυτή, είχε τετραπληγικό. Έλεγε το δικό της το πρόβλημα για ένα 

παιδί που μιλούσε και περπατούσε ας πούμε, σε μια γυναίκα που το παιδί της ήταν 

τετραπληγικό  και πήγαινε στο ΕΛΕΠΑΠ. Ε, από εκεί και πέρα συνειδητοποιήσαμε ότι θα 

μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση ας πούμε, και μάθαμε να βλέπουμε και να 

συμπαθούμε τα παιδιά αυτά, γιατί κακά τα ψέματα αν δεν σου έρθει το πρόβλημα, δηλαδή, 

βλέπεις ένα παιδάκι, «ε, λες εντάξει», ενώ τώρα, θα μου μιλήσει, θα του μιλήσω, θα  κοιτάξω, 

οποιοδήποτε να είναι στο δρόμο, και έχω μάθει να ξεχωρίζω, περπατάω στο δρόμο ας πούμε 

και ξέρω ότι αυτό το παιδί έχει πρόβλημα, αυτό το παιδί δεν έχει πρόβλημα. Φαίνονται. Ε, 

αυτά, εντάξει δεν.. γέλιο προσφέρει στην οικογένεια, είναι χαρούμενο παιδί, δεν είναι τέτοιο.. 

θα κάνει τα πειράγματά του, και τα λοιπά, με τις αδερφές του, δεν έχουμε άλλα θέματα. Τι να 

σου πω, δεν ξέρω σε αυτό το πράγμα πάνω.. ε, χαρά. Παρά όλα τα προβλήματα, χαρά.  

Ε. Θα ήθελα και λίγο να σκεφτείτε, αν μπορείτε να θυμηθείτε κάποια στιγμή που σας έκανε 

να νιώσετε περήφανος, ή ευχαρίστηση. Αν νιώσατε ευτυχισμένος με το παιδί, 

ικανοποιημένος με κάτι. 

Σ. Περήφανος.. ικανοποίηση. Ικανοποίηση προσφέρει συνέχεια, με τα μικρά – μικρά 

βηματάκια που μπορεί να κάνει, αυτό που περιμένεις σαν.. με την πρόοδό του, το ότι 

περπάτησε, το ότι μίλησε, το ότι πήγε στο σχολείο, και ξεκίνησε έστω να γράφει, έστω και να 

διαβάζει, κάποιες λεξούλες, με το ζόρι, με το ζόρι, εντάξει.. το ότι άρχισε να συμμετέχει στο 

σχολείο, σε θεατρικό, έπαιξε θεατρικό ο Θ. ας πούμε, που ντρεπότανε, καταλάβαινε ότι δεν 

είναι το ίδιο με τα άλλα τα παιδιά ας πούμε, και δεν ήθελε να κάνει. Στο τέλος έκανε και 

αυτός θεατρικό ας πούμε. Τέτοια, τέτοια πραγματάκια, μικρά, μικρά πραγματάκια που σου 

έδιναν ευχαρίστηση ότι προχωράει και εξελίσσεται δηλαδή δεν μένει στάσιμος, υπάρχει μια 

πρόοδος. Φυσικά για όλους εμάς τους γονείς που έχουμε αυτά τα παιδιά, το θέμα μας είναι να 

μπορούν να μάθουν να επιβιώνουν μόνα τους, όταν εμείς δεν θα είμαστε στη ζωή. Έτσι; Και 

οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα που κάνει και εξελίσσεται σου προσφέρει χαρά και 

ευχαρίστηση ο Θ. Παραδείγματος χάρη και αυτό τώρα που λέει θα πάω στη γιαγιά μου ας 

πούμε, είναι πρόοδος για τον Θ., είναι πρόοδος για τον Θ. Το ότι φοβάται τα σκυλιά, είναι 

ένα πρόβλημα, θα κοιτάξουμε να το ξεπεράσουμε και αυτό να μπορεί να κυκλοφορεί, 

δηλαδή, και αυτό όταν το καταφέρει, πάλι για σένα ευχαρίστηση είναι σαν γονιός. Δηλαδή, 

μην περιμένεις τώρα τρελά πράγματα από αυτά τα άτομα, μικρά, μικρά βηματάκια φτάνει να 

εξελίσσεται.  

Ε. Και θέλω λίγο να μου πείτε, αν βλέπετε θετικά στοιχεία να προσφέρει στην σύζυγο. 

Σ. Να προσφέρει στην σύζυγο θετικά στοιχεία.. ε.. η σύζυγος πάντα ήταν κολλημένη με τον 

Θ. το μεγάλο της το πρόβλημα ήταν ο Θ. όχι η Ε., βλέποντας ότι σαν δίδυμα ας πούμε το ένα 



134 
 

προχωρούσε και το άλλο έμενε στάσιμο, το μεγάλο της το άγχος είναι αυτό εδώ. Σίγουρα 

αυτό που της έχει δώσει, είναι ότι την έχει μάθει να κάνει υπομονή. Ε, τον αγαπάει 

υπερβολικά, τον Θ. και.. δηλαδή αγχώνεται, -όχι τώρα τόσο πολύ, γιατί τον έχει μάθει, ξέρει 

τι μπορεί να κάνει. Αγχωνόταν πολύ, για τον Θ., οπότε η υπομονή και την έχει μάθει, έχει 

μάθει να κάνει πολύ υπομονή, ε, χαρά της δίνει και σε αυτήν, δηλαδή με αυτά τα 

πραγματάκια που κάνει ας πούμε και τα λοιπά, είναι χαρούμενη, είναι ευτυχισμένη με τον Θ. 

και αν της έλεγες ότι «να σου δώσω ένα άλλο παιδί, γερό, να μην είναι ο Θ.», θα σου έλεγε 

«όχι, εγώ θέλω τον Θ.». Αυτό. Δεν.. τι να σου πω τώρα.. 

Ε. Ναι.. 

Σ. Ναι, δηλαδή δεν.. είναι χαρούμενο παιδί, είναι αξιαγάπητο, ο Θ. δηλαδή δεν.. βάλε τον σε 

ένα περιβάλλον, δεν θα σου δημιουργήσει προβλήματα, αυτά. 

Ε. Ναι. Και θετικά στοιχεία που προσφέρει το παιδί σε εσάς; Μου είπατε χαρά.. 

Σ. Ναι και εγώ, έχω μάθει να κάνω υπομονή δεν, δεν γίνεται δηλαδή να κάνεις και 

διαφορετικά, μαθαίνεις να κάνεις υπομονή, μαθαίνεις να περιμένεις, πότε θα ωριμάσει για να 

το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να λες εσύ «Ρε Θ. δεν καταλαβαίνεις;». Δεν καταλαβαίνει. 

Γιατί νομίζεις ότι μιλάς με ένα παιδί «φυσιολογικό» δηλαδή που έχει την ίδια νοημοσύνη με 

εσένα, δεν την έχει, και θα πρέπει να κάνεις υπομονή, θα έρθει ο καιρός, θα το κατακτήσει 

μόνος του, θα το καταλάβει μόνος του, και θα.. και θα κάνει αυτό το πράγμα, αλλά θέλει 

υπομονή, θέλει επανάληψη. Επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη. Αυτό το 

πράγμα, δηλαδή αν το πεις μια φορά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, επανάληψη μέχρι, να 

κολλήσει μέσα στο δικό του το μυαλό, ότι αυτό είναι έτσι.  

Ε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, στις κοινωνικές σας σχέσεις θα λέγατε ότι υπήρχαν θετικά στοιχεία; 

Σ. Ε, βασικά, ποτέ δεν μας δημιούργησε πρόβλημα, σου λέω είναι πολύ κοινωνικό παιδί και 

αξιαγάπητο, δεν είχαμε ποτέ θέμα ας πούμε με περίγυρο και τα λοιπά με τον Θ. Τώρα να μας 

βοήθησε.. σου είπα το μόνο πράγμα με τις κοινωνικές είναι, έμαθα να αγαπάω και να 

καταλαβαίνω αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε. Ήμασταν το 

καλοκαίρι στη θάλασσα, και ήταν ένα παιδί με σύνδρομο Down, μεγάλο σε ηλικία και οι 

γονείς ηλικιωμένοι. Το παιδί μέσα στη θάλασσα, ξέρεις «γειά σου τι κάνεις;» αυτά χαιρετάνε. 

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα του έδινα σημασία, έτσι; τώρα, εντάξει.. δεν.. αν δεν έχεις 

το.. αν δεν, αν δεν τα ζεις, ε του απάντησα, μιλήσαμε, ήρθε κόλλησε δίπλα, σε εμένα και στη 

γυναίκα μου που κάναμε μπάνιο,  οι γονείς του αγχώθηκαν, «μήπως σας ενοχλεί; Μήπως σας 

κάνει» όχι λέω, αφήστε τον δεν υπάρχει και.. σου λέω, από κάτι.. μαθαίνει να καταλαβαίνεις 

και να αγαπάς αυτά τα παιδιά, δηλαδή. 

Ε. Ναι. Τώρα για τον τομέα της δουλειάς, υπήρξε ποτέ κάποια επιρροή του παιδιού στον 

τομέα της δουλειάς σας;  

Σ. Κοίτα, πάντα υπήρχε επιρροή, δηλαδή στην δική μου την οικογένεια γιατί ότι και αν..  

βέβαια ήταν θέμα και της συζύγου, επειδή δεν οδηγούσε ας πούμε. Δηλαδή, ότι και αν έκανα, 

έπρεπε να το κάνω εγώ. Δηλαδή εγώ, πολλές φορές άφηνα τη δουλειά για να πάω να πάρω 

τον Θ από τον παιδικό σταθμό ας πούμε, γιατί ήταν μακριά, ή γιατί η σύζυγος δεν μπορούσε. 

Ακόμη και τώρα εδώ πέρα ας πούμε το πρωί κανόνισα τις δουλειές μου ας πούμε μετά τις 

οκτώμισι η ώρα. Έπρεπε πρώτα να φέρω τον Θ. εδώ και μετά να πω ότι θέλω να.. θα 

βρεθούμε εκεί, έχω ραντεβού για δουλειά. θα σου πω ξέρεις τι; «οκτώμισι η ώρα» αν είχα 
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εδώ πέρα, μέσα στη Θεσσαλονίκη, γιατί το πρωί πηγαίνω το παιδί στο σχολείο. Έτσι; Αυτό 

είναι κάποιο, είναι κάποιο πρόβλημα, στη δική μου την περίπτωση βέβαια, εντάξει, σαν 

ελεύθερος επαγγελματίας, είναι και διαχειρίσιμο. Δηλαδή, ελεύθερος επαγγελματίας είσαι, 

τώρα σε μια σταθερή δουλειά, σαν μισθωτός, δεν ξέρω τι θα.. πως θα το φέρναμε βόλτα και 

πως θα το αντιμετωπίζαμε.  

Ε. Ναι. Kαι για τις αδερφές του. Να μου πείτε αν βλέπετε κάποια θετικά στοιχεία, αν 

υπάρχουν.. 

Σ. Επειδή υπάρχει ο Θ.; 

Ε. Ναι. Ναι. Την επιρροή του δηλαδή στις αδελφές του, μέσα από τη σχέση τους. 

Σ. ε, κοίταξε τώρα, για την μικρή, ακόμη είναι πολύ μικρή, ακόμη δεν.. τον βλέπει απλά σαν 

αδερφό, δεν μπορεί να καταλάβει. Η Ε. εντάξει, καταρχάς το να αγαπάει.. όπως και εμείς, όλη 

η οικογένεια, έχουμε μάθει, δηλαδή δεν θα συμπεριφερθεί. Αν της μιλήσει κάποιο τέτοιο 

παιδί, να μη του δώσει σημασία, να πει «άντε το χαζό από εδώ..και τα λοιπά». Θα του 

μιλήσει, θα του απαντήσει, θα το χαϊδέψει και τα λοιπά. Τώρα.. ε, φταίμε εμείς σαν 

οικογένεια, και ίσως έχουμε δημιουργήσει.. είχαμε, όταν ήταν μικρή, την είχαμε φορτώσει 

τον Θ. στη Ε. δηλαδή ήταν υπεύθυνη, ήταν υπεύθυνη ενώ ήταν συνομήλικη για τον Θ. μέχρι 

και τουλάχιστον την πρώτη δημοτικού, μέχρι να πάνε στο.. μέχρι και την πρώτη δημοτικού, 

ήταν υπεύθυνη η Ε. για τον Θ. και μέχρι, γιατί πήγανε και στον παιδικό σταθμό ας πούμε, 

ερχόταν, γυρνούσαν, τους έφερνα σπίτι, έπρεπε να πει στη μαμά της, τι έκανε ο Θ., πώς τα 

πήγε ο Θ. και τα λοιπά. Της φορτώσαμε όλα, ένα βάρος, για τον Θ. Βέβαια εντάξει τώρα, τον 

Θ. τον αγαπάει, δεν είναι ότι.. εντάξει, τον προσέχει, θα την φωνάξει ο Θ. την ταλαιπωρεί 

βέβαια σου είπα, «Ε. έλα γράψε μου αυτό, εκείνο», το κάνει με τέτοιο.. δεν.. δεν 

δυσανασχετεί ας πούμε, καταλαβαίνει, ξέρει.. αυτά, δεν.. Και με τις φίλες τις όλες που 

έρχονται στο σπίτι, φέρνει τις φίλες τις στο σπίτι, ξέρουν όλες ότι υπάρχει και ένας Θ. εκεί 

πέρα μέσα, και θα είναι μαζί μας όποτε έρχονται.. 

Ε. Ναι.. 

Σ. Δεν ενοχλεί, τη σχέση της Ε. με τις φιλενάδες της. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα 

και οπότε δεν τα.. δεν την στεναχωρεί δηλαδή την Ε. στην προσωπική της ζωή, ας το πούμε 

έτσι, σε αυτήν την ηλικία.  

Ε. Ναι. Λίγο και στο σύνολο της οικογένειάς σας. Θετικά στοιχεία ως οικογένεια, βλέπετε; 

Σ. Θετικά στοιχεία.. εντάξει κοίτα, σου είπα. Η υπομονή που μας έχει μάθει να κάνουμε σε 

όλους. Το ότι εγώ και η σύζυγος έχουμε έρθει πιο κοντά, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε 

κάποια δυσκολία, ειδικά στα πρώτα χρόνια με το παιδί, που δεν ξέραμε τι μας γινόταν ας 

πούμε. Ε, τι να πω.. γέλιο ας πούμε χαρά, δηλαδή είναι πρόσχαρο παιδί, είναι χαρούμενος, θα 

σε κάνει να γελάσεις, θα πει την χαζομάρα του, θα πει το τέτοιο.. γελάς! Δηλαδή, καμιά φορά 

έχεις, είσαι ας πούμε τέτοιο.. θα πει κάτι ας πούμε, θα σκάσεις στα γέλια ας πούμε σε κάνει.. 

Θα καταφέρει να κάνει κάτι, θα το ευχαριστηθείς θα πεις «εντάξει! Προχωράει, κάτι 

κάνουμε» ας πούμε, «οι κόποι δεν πάνε χαμένοι». Γιατί ο Θ. από τεσσάρων χρονών, κάνει 

λογοθεραπείες και εργοθεραπείες, ας πούμε, έκανε μέχρι τώρα. Και λες ότι αυτό που 

καταφέρνει, νιώθεις και εσύ χαρά, λες δεν πάνε οι κόποι σου χαμένοι ας πούμε.  

Ε. Ωραία.. 
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Σ. Ναι, είναι σου λέω, είναι πρόσχαρο παιδί και μας.. δεν μας στεναχωρεί και πότε – πότε, με 

τα χαζά του, με τις ιστορίες του μας προσφέρει και γέλιο!  

Ε. Ωραία, βλέπετε σε κάποιους άλλους συγγενείς, στους παππούδες, τις γιαγιάδες του ας 

πούμε κάποια θετικά; 

Σ. Βασικά όλοι τον αγαπάνε, τον έχουν αποδεχτοί, τελείως φυσιολογικά, δεν.. και τα 

ξαδέρφια του, όλα τα παιδιά, δεν.. πολλές, πολλές επαφές τώρα να σου πω, τώρα αυτές τις 

εποχές δεν έχουμε.. τώρα οι παππούδες, σίγουρα έχουν μάθει να κάνουν και αυτοί υπομονή, 

έτσι; Όταν θα τους παίρνει τηλέφωνο ο Θ. κάθε μέρα και θα τους λέει για την Στεφανίδου και 

τα λοιπά.. έχουν μάθει θέλοντας και μη, να κάνουν υπομονή και να τον ακούνε, δεν θέλουν 

να τον στεναχωρήσουνε. «Θ. άσε με έχω δουλειά, ή οτιδήποτε ας πούμε..», ε, αυτό, δεν..  

Ε. Τώρα λίγο θα ήθελα να μου περιγράψετε τη ζωή σας με το παιδί. Νιώθετε ικανοποιημένος, 

είστε δυσαρεστημένος.. 

Σ. Κοίτα, τη ζωή μου σε ότι αφορά στη ζωή με τον Θ. έτσι; Γιατί αν θα μου πεις για λόγω 

οικονομικών, είναι άστα να πάνε ας πούμε.  

Ε. Ναι. 

Σ.Ε, από τη στιγμή που μου έτυχε να έχω ένα παιδί ΑμεΑ και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, 

είμαι ευτυχισμένος. Με αυτό το παιδί, που έχω. Γιατί σου είπα, θα μπορούσα να.. έχω.. να 

ήμουν πολύ χειρότερα. Είμαι, είμαι ευτυχισμένος που έχω τον Θ.  

Ε. Ναι.  Και αν θέλετε λίγο να μου περιγράψετε τη λειτουργία της οικογένειάς σας, πώς θα 

την χαρακτηρίζατε.. 

Σ. Τι εννοείς λειτουργία; 

Ε. Στο σύνολό σας, πώς λειτουργείτε, θεωρείτε ότι υπάρχουν προβλήματα, θεωρείτε ότι είναι 

αρκετά ικανοποιητική, φυσιολογική.. 

Σ. Φυσιολογική, δεν.. προβλήματα δεν υπάρχουν, δόξα το Θεό, στις σχέσεις, στις 

οικογενειακές σχέσεις, όσον αφορά σε εμένα και τη σύζυγο δεν έχουμε προβλήματα, δεν 

έχουμε τίποτα. Οι σχέσεις των παιδιών σου είπα, είναι αγαπημένα μεταξύ τους, δεν έχουμε 

αυτή τη στιγμή θέματα ας πούμε, που να μας στεναχωρούνε. Τώρα τα προβλήματα τα 

καθημερινά, κανονικά όπως σε όλες τις οικογένειες.  

Ε. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, νιώθετε ότι 

τα καταφέρνετε μόνος σας, ή με κάποια βοήθεια; 

Σ. Σε τι πράγμα δυσκολίες; 

Ε. Στην οικογενειακή ζωή, στην προσαρμογή σας με το παιδί. Σε δυσκολίες που μπορεί να 

είχατε στην αρχή, σε όλα αυτά.  

Σ. Κοίταξε, το.. βασικά εντάξει, όταν δεν έχεις γνώσεις και δεν ξέρεις, προχωράς σε άγνωστα 

νερά, όταν θα σου τύχει και θα αρχίσεις να μεγαλώνεις ένα τέτοιο παιδί. Είχες το άγχος, πώς 

θα πάει, τι θα κάνει, αν θα το καταφέρει, ε, σε κάποια φάση όταν ήταν μωρά, που δούλευε και 

η σύζυγος, δούλευα και εγώ, που έπρεπε να πάει στον παιδικό σταθμό, ε, «πώς θα πάει στον 

παιδικό σταθμό, τι θα κάνει στον παιδικό σταθμό», έκλαιγε, πήρε ένα χρονικό διάστημα 
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μεγάλο.. ένα δύο μήνες δεν ήθελε να πηγαίνει καθόλου, αλλά μαθαίνεις και μαθαίνεις και σε 

βοηθάνε. Δηλαδή, εντάξει και στο σχολείο, είχαμε την δασκάλα την γειτόνισσα ας πούμε, 

που ήταν ειδικής αγωγής, τον είχε στο τμήμα ένταξης, όποια προβλήματα τυχών 

δημιουργούνταν ή είχαμε απορίες, την παίρναμε την Ε. και την ρωτούσαμε, τι να.. και τα 

λοιπά, είχαμε βοήθειες, και τα αντιμετωπίσαμε καλά, δεν.. ιδιαίτερες δυσκολίες, όχι, δεν 

είχαμε. Δηλαδή, δεν ήταν ένα παιδί που μας το απέρριψαν ο περίγυρος ή το σχολείο και δεν 

ξέραμε τι να κάνουμε, και που θα απευθυνθούμε. Σου λέω, πήγε σε κανονικό δημοτικό, 

μέχρι.. Βέβαια, έμεινε κάποιες χρονιές, τον αφήσαμε. Βασικά τον αφήσαμε δύο χρονιές τον 

Θ. και μια την Ε. γιατί είναι γεννημένα τέλος του 98, Δεκέμβριο, ήταν τα μικρότερα της 

τάξης τους, ε, η Ε. μου γεννήθηκε και ένα εκατό, ήταν μικροκαμωμένη ας πούμε, ο μπαγάσας 

τρεφόταν καλύτερα, το έτρωγε όλο το φαΐ αυτός, και μετά επειδή λόγω του φόρτου που 

βάλαμε στην Ε., μας έβγαλε ένα θέμα τραυλισμού, σαν παιδί στο σχολείο, να έχει το νου της 

στον Θ., να μη κατεβεί τις σκάλες στο διάλειμμα και πέσει και τα λοιπά, και μετά τα 

χωρίσαμε. Αποφασίσαμε να τα χωρίσουμε. Μια τους κρατήσαμε μαζί, δεύτερη φορά στα 

νήπια, γιατί ήταν πολύ μικρά, και μια μετά την πρώτη δημοτικού τα ξαναχωρίσαμε, για να 

λύσουμε το πρόβλημα με την Ε., να ξεκολλήσουν μεταξύ τους. Αλλά, όλα αυτά.. είχαμε 

συμβουλές από τέτοιο, και δεν είχαμε σου λέω προβλήματα. 

Ε. Δηλαδή από τους εκπαιδευτικούς; 

Σ. Από τους δάσκαλους, από την Ε. και πηγαίναμε.. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, δεν είμαι 

άνθρωπος που ξέρεις.. που θα κρύψω το πρόβλημα, να μην ζητήσω βοήθεια, ή να μην 

παραδέχομαι, ή που να μην παραδεχτώ ότι το παιδί έχει πρόβλημα ας πούμε, και να το 

κρατάω εγώ, να το ξέρω μόνο εγώ και η γυναίκα μου και κανένας άλλος, να κάνω τον χαζό 

ας πούμε, ότι δεν υπάρχει θέμα με το παιδί. Όχι. Υπάρχει θέμα και με το παιδί, και έτρεχα και 

σε ψυχολόγους, και σε επιτροπές, και στο ένα και στο άλλο, ότι δεν ήξερα να μπορέσουν να 

με ενημερώσουν για να βοηθήσω και εγώ. Οπότε, πάνω σε αυτό εδώ πέρα, είπαν ότι θα είναι 

καλύτερα να τα χωρίσουμε τα παιδιά οπότε και τα χωρίσαμε. Και αυτός εδώ πέρα έγινε πιο 

ανεξάρτητος, και η Ε. ξε-αγχώθηκε ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά, γενικά πάντα, επειδή 

ζητούσαμε και βοήθεια, μας δίνανε και βοήθεια. Έτσι; 

Ε. Ναι. Και δέχεστε και αναζητήσατε βοήθεια, και από ειδικούς; 

Σ. Ναι, και από ειδικούς, σου λέω.. επειδή ο Θ., τον μάθαμε και εμείς, δηλαδή, είναι από το 

σπίτι εγώ θυμάμαι ας πούμε, είχαμε δύο παιδιά, δίδυμα μέσα στο σπίτι, και η γυναίκα μου δεν 

σήκωσε σεμεδάκι, θα πιάσουν να το τραβήξουνε, αλλά με το που πήγαινε, άπλωνε το χέρι, 

«μη», ε, αυτό το πράγμα, δεν πήγαμε ποτέ σε σπίτι, όλοι μαζί σαν οικογένεια, και να 

δημιουργηθεί πρόβλημα, να πειράξουν κάτι, να σπάσουν κάτι, οπότε, ο άλλος όταν ξέρει ότι 

το παιδί δεν του δημιουργεί πρόβλημα, το δέχεται κιόλας, το δέχεται και μετά ο Θ. ήταν 

χαρούμενος, κοινωνικότατος, σου λέω αν του δείξει κάποιος αγάπη, τελείωσε, τον έχει 

σκλαβώσει, ειδικά πιο μικρός, με όλες του τις δασκάλες ήτανε τρελός και παλαβός. Οπότε, 

δεν είχαμε.. ας πούμε ζητήσαμε βοήθεια, πήραμε βοήθεια, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα 

με το παιδί, και ήμασταν μια χαρά. Δεν.. 

Ε. Ναι. Τώρα, μου είπατε για τους ειδικούς που σας βοήθησαν. Υπάρχει κάποιος άλλος που 

σας έχει βοηθήσει εσάς προσωπικά με το παιδί; 

Σ. Εμένα προσωπικά με το παιδί. Όχι, σου λέω, μεγάλο ρόλο, μεγάλο ρόλο, μεγάλο ρόλο 

στην όλη διαμόρφωση του Θ., έπαιξε η δασκάλα του η Ε. Έτσι; Γιατί, και ήταν γνωστή 
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γειτόνισσα και τα λοιπά, τον πρόσεχε, τον αγαπούσε, ασχολούνταν μαζί του, βέβαια ήταν και 

οι καταστάσεις τότε τέτοιες και ήμασταν τυχεροί, γιατί όταν ξεκίνησε το σχολείο να έχει 

τμήμα ένταξης ας πούμε, η Ε. είχε ένα παιδί, δύο ας πούμε, ήταν χαλαρά, και μπορούσε να 

ασχοληθεί μαζί του πολλές ώρες, και συζητούσε και ενημέρωνε και τις δασκάλες τις 

κανονικές, πώς θα συμπεριφερθούνε, τι θα κάνουνε, τον Θ. τον.. πάντα τον αντιμετωπίζανε 

όλες οι δασκάλες, σαν ένα παιδί της υπόλοιπης τάξης, του βάζανε εργασία για το σπίτι, του 

δίνανε το  χαρτί να νιώθει, ότι όπως πάρεις το χαρτί εσύ, θα πάρει και αυτός, άσχετα αν ήταν 

σημειωμένο ειδικά για τον Θ., κάνε αυτό, μια γραμμή. Αλλά, το ένιωθε. Τον φώναζαν να.. 

στην έδρα εκεί πέρα, ή περνούσαν από πάνω του, του έλεγαν Θ. γράψε μου αυτό, αυτά όμως 

γίνανε, και με την βοήθεια της ειδικού παιδαγωγού. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, όταν  

έφτασε να έχει οχτώ και εννιά και δέκα παιδιά, τι μπορεί να κάνει ας πούμε; Είχε μετά τα 

τελευταία χρόνια, είχε τον Θ., για βοηθό, για όλα τα υπόλοιπα παιδάκια. 

Ε. Εσάς στις δυσκολίες τι θεωρείτε λοιπόν ότι σας έχει βοηθήσει περισσότερο. Αν ήταν να 

πούμε ένα, δύο πράγματα, στο να προσαρμοστείτε και να αντιμετωπίσετε δυσκολίες.  

Σ. Η δασκάλα ειδικής αγωγής. 

Ε. Η δασκάλα. 

Σ. ε, βέβαια. Βέβαια γιατί καταρχάς, γιατί έχει καθημερινή τριβή με το παιδί, δεν είναι.. το 

παιδί, θα ανοιχτεί σε αυτήν, την γνωρίζει, την αγαπάει, και δεν είναι παίρνω το παιδί ας 

πούμε. Φαντάσου τώρα ας πούμε, έχω ραντεβού την άλλη εβδομάδα για να πάρω το χαρτί 

από το νοσοκομείο, για να πάω στα ΚΕΠΑ. Έναν άνθρωπο που θα τον δει μια φορά στη ζωή 

του, δεν μπορεί να καθίσει, ειδικά όταν ήταν μικρότερος, και να κάνει τώρα με αυτόν τον 

άνθρωπο τεστ νοημοσύνης. Μπορεί να μην συνεργαστεί καν. Έτσι; Και δεν λέει κάτι το τεστ 

νοημοσύνης.. ανάλογα γιατί.., αλλά και σε έναν άνθρωπο που θα τον δει μια φορά ας πούμε, 

μπορεί να μη συνεργαστεί, μπορεί να μην τον θέλει, ενώ με τη δασκάλα, επειδή είναι 

καθημερινή η τριβή, και ήξερε πώς θα του φερθεί, και ήξερε να συμβουλέψει και εμάς, να 

συμβουλέψει τον Θ., να συμβουλέψει τις δασκάλες, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.  

Ε. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για την αναπηρία. Την γενικότερη 

άποψή σας, όχι συγκεκριμένα για το παιδί, για όλα τα άτομα με αναπηρία.  

Σ. Η άποψή μου.. εντάξει, τους θεωρώ ισότιμους, ισάξιους, κάθε αναπηρία έχει τα δικά της 

καλά και κακά, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, γιατί αν εμείς παίρνουμε ένα 

μπράβο επειδή καταφέρνουμε κάτι, αυτοί που μπορούν και καταφέρνουν κάτι, πρέπει να 

πάρουνε περισσότερα μπράβο από την θέση που είναι. Δηλαδή, δεν είναι.. ε, σου λέω μέσα 

από τη δική μα εμπειρία, από το πρόβλημα, έχω μάθει να αγαπάω και να καταλαβαίνω, αυτά 

τα άτομα και να τα σέβομαι, δεν.. κάθε είδους αναπηρία. 

Ε. Ναι, και είχατε πάντα την ίδια αντίληψη ή έχει αλλάξει η αντίληψή σας; 

Σ. Όχι, έχει αλλάξει, έχει αλλάξει η αντίληψή μου, γιατί, ε, δεν ήξερα για αυτά τα άτομα, τα 

θεωρούσα ας πούμε.., όταν, θα μου πεις, ε.., μέχρι τα εικοσιπέντε, τριάντα ας πούμε, που 

γεννήθηκε, πότε, όταν ήμουν τριάντα ας πούμε ο Θ., έβλεπες ένα παιδί με αναπηρία, και το 

κοιτούσες ας πούμε.. όχι.. υποτιμητικά.. πώς να στο πω, δεν έδινες σημασία ας πούμε, το 

προσπερνούσες έτσι, και να σου μιλούσε, έλεγες «άσε μωρέ τώρα», έφευγες. Ενώ τώρα, αν 

μου μιλήσει ένα τέτοιο παιδί, εσύ μπορεί να μου μιλήσεις στο δρόμο και να μη σου δώσω 

σημασία, ένα τέτοιο παιδί όμως, θα του απαντήσω. Γιατί, ξέρω ότι το κάνουν με χαρά, με 
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αγάπη, δεν.. Σίγουρα έχει αλλάξει. Δεν ξέρεις, δεν σε ενημερώνει κανένας, και οι.. τα 

παλιότερα χρόνια, τώρα είναι καλύτερα, τώρα τα παιδιά στο σχολείο το δημοτικό μέσα 

μπορεί να έχουν ένα τέτοιο συμμαθητή, τα χρόνια τα δικά μα, τα παιδιά αυτά ήταν τελείως 

αποκλεισμένα, δεν υπήρχαν ούτε οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής, ούτε τίποτα. Τίποτα, αν του 

παιδί είχε πρόβλημα, ήταν στο σπίτι, δρόμο να πούμε. Ή στα ιδρύματα. Και εμείς δεν ξέραμε 

τότε, δεν μας είχε ενημερώσει, ενώ τώρα, τα παιδιά, βλέπουνε δηλαδή όταν θα πάει στο 

δημοτικό και μέσα στην τάξη, ή μέσα στο σχολείο θα υπάρχει ένα τέτοιο παιδί, δεν υπάρχει 

περίπτωση να μην ρωτήσει τη μάνα, ή να μην του πει η δασκάλα, ότι υπάρχει και αυτή εδώ η 

περίπτωση, οπότε τώρα αρχίζουμε και μαθαίνουμε, παλιότερα ήμασταν..  

Ε. Τώρα αν σας ζητούσαν να αποδώσετε την αιτία της ιδιαιτερότητας του παιδιού, σε κάτι 

συγκεκριμένο, πού θα την αποδίδατε; 

Σ. Τι εννοείς ιδιαιτερότητα; Ο Θ., έχει ένα γενετικό σύνδρομο. Έτσι;  

Ε. Ναι.  

Σ. Το εύθραυστο Χ. Αυτό είναι τώρα.. εκεί οφείλονται όλα. Τώρα βέβαια, όλες οι νοητικές, 

σε κάποιο σύνδρομο οφείλονται, υπάρχουν τόσα πολλά.. αλλά, είναι περιπτώσεις τις οποίες 

μόνο αν ήξερες θα μπορούσες να την ψάξεις και να την αποφύγεις. Παραδείγματος χάρη εγώ 

έμαθα ότι ο Θ. έχει εύθραυστο Χ, επειδή έκανα εξετάσεις. Αλλά τις εξετάσεις τις έκανα όχι 

όταν γεννήθηκε και μου παρουσίασε το πρόβλημα, όταν ήταν να γεννηθεί  Τρίτη μου κόρη. 

Όταν έμεινε έγκυος η σύζυγος, έπρεπε να ψαχτούμε, δηλαδή, το κρατάς αυτό το παιδί, ή θα 

σου βγει πάλι ένας Θ.; Και ναι, όσο καλός και να είναι ο Θ., δύο παιδιά με αναπηρία σε ένα 

σπίτι.. θα.. είναι πολύ δύσκολα. Οπότε σε εκείνη τη φάση, έπρεπε να ψαχτούμε. Να ψαχτούμε 

με εξετάσεις γενετικής, κα να ξέρεις ότι φτάσαμε στον πέμπτο μήνα και η γυναίκα μου δεν 

ήξερε αν θα κρατήσει το παιδί ή όχι.. εκεί είναι.. Υπήρχε στην οικογένεια της συζύγου ένας 

συγγενής που είχε τέτοιο πρόβλημα, αλλά όλοι, πρώτον: ήταν στην ηλικία στη δική μου ας 

πούμε, και όλοι λέγανε ότι τότε, επειδή ήταν μακρύ το πρόσωπο ας πούμε δεν μιλούσε καλά, 

δεν του έφτιαξαν τα δόντια, τότε ήταν στο χωριό δεν τα δίνανε σημασία και έγινε έτσι. Δεν 

ήξερε ο κόσμος, και εμείς δεν ξέραμε, ούτε ήξερα τι είναι σύνδρομο, ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν 

με ενημέρωνε κανένας, αν ήξερα ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, θα το έψαχνα από την 

αρχή, πριν γεννηθεί ο Θ., όπως και τώρα ξέρω και το ότι ενδέχεται η κόρη μου να είναι 

φορέας. Η δίδυμη. Η δίδυμη, η μικρή είναι καθαρή, αλλά η μεγάλη, για την μεγάλη δεν 

κάναμε εξετάσεις, εξετάσεις έκανε η γυναίκα μου, ο γιός μου και η μικρή μέσα από την 

κοιλιά με παρακέντηση, και βρήκαμε ότι είναι καθαρή. Η μεγάλη, δεν έχει κάνει εξετάσεις, 

αλλά πρώτον εγώ σαν γονιός θα πρέπει να την ενημερώσω σε κάποια φάση όταν είναι στην 

κατάλληλη ηλικία, πρώτα θα κάνουμε εξετάσεις, για να ξέρει, να προσέχει. Γιατί μπορεί να 

έρθει και σε αυτήν, είναι πολύ.. άτιμο το.. το σύνδρομο το συγκεκριμένο.  

Ε. Ναι, δηλαδή από ότι καταλαβαίνω λόγω κληρονομικότητας; Αυτή θεωρείται ως αιτία; 

Σ. Ναι, γιατί, η γυναίκα μου, είναι τρία αδέρφια, οι γυναίκες γίνονται φορείς, δεν ξέρω αν το 

ξέρεις, αν το γνωρίζεις για το συγκεκριμένο σύνδρομο, οι γυναίκες είναι φορείς, και οι 

άνδρες αρρωσταίνουν. Η γυναίκα μου, είχε τρία αδέρφια, δύο αγόρια και αυτή. Όλοι είναι 

θεό-γεροί. Η ξαδέρφη της, πρώτη ξαδέρφη, έχει ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Μια χαρά. Ο αδελφός 

της ξαδέρφης της όμως, είχε το πρόβλημα. Τώρα, μια από τις αδερφές, γιατί η πεθερά μου ας 

πούμε ήταν τρείς αδερφές, και ένας αδερφός, μια από τις αδερφές, έχουν ένα τέτοιο παιδί, 

όλο το υπόλοιπο σόι, δεν έχει κανένας απολύτως πρόβλημα. Έτυχε σε μένα. Έτυχε.. δεν 
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ξέρεις πού θα χτυπήσει, απλώς, με τη σημερινή την γνώση, μπορώ να προειδοποιήσω, να την 

προειδοποιήσω δεν είναι το θέμα δεν θα κάνει παιδί, αλλά με την σημερινή τεχνολογία, 

μπορεί να προφυλαχτεί. Μπορεί να προφυλαχτεί. 

Ε. Ναι. 

Σ. Υπάρχουν τα μέσα και να κάνει, θα μείνει έγκυος και να ξέρει, θα ψάξει κατευθείαν αυτό 

το πράγμα. Εμείς δεν ξέραμε, δεν μας είπε κανένας. Προχωράει η τεχνολογία, ναι.. Αλλά το 

ότι θα της κάνω κάποια στιγμή εξετάσεις, να δω αν είναι φορέας, ή όχι.. Για να μπορεί να 

ξέρει. 

Ε. Ναι. Τώρα λίγο για το μέλλον.. Κάποια πράγματα και τελειώνουμε κιόλας. 

Σ. Ναι. 

Ε. Θεωρείτε ότι μπορείτε να πετύχετε και μεγαλύτερη βελτίωση για το μέλλον για εσάς και 

για την οικογένειά σας; 

Σ. Κοίτα στο μέλλον, ότι αφορά στις σχέσεις της οικογένειας, και των μελών της οικογένειας 

με τον Θ., είναι κάτι το οποίο όσον αφορά σε εμένα και τη σύζυγο, είναι σίγουρο το ότι θα 

είμαστε μαζί του μέχρι να πεθάνουμε, έτσι; Βέβαια, προσπαθούμε να τον κάνουμε να είναι 

αυτό-συντηρήσιμος, ανεξάρτητος, και θα κάνουμε οτιδήποτε για αυτό, ε, τώρα όσον αφορά 

τις αδελφές του, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή, οι αδελφές, μπορεί να τον αγαπάνε, αλλά 

μπορεί ο άντρας της αδελφής του, να μην τον αγαπάει. Έτσι; Και δεν θα χαλάσει το σπίτι της, 

για τον Θ., ή μπορεί να τον αγαπάει, αλλά να τα φέρει έτσι η ζωή και να φύγουνε από την 

Θεσσαλονίκη και να πάνε κάπου αλλού να μείνουνε. 

Ε. Ναι. 

Σ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, δόξα τον Θεό, η κοινωνία προχωράει και αυτά τα άτομα, λίγο 

– πολύ, όλοι ενδιαφέρονται, υπάρχουν, αυτόνομη διαβίωση και τα λοιπά, ε, θα δούμε, 

προχωρώντας.. να μπορέσει να ενταχθεί και να ζει σε κάποιο σπίτι, μα σου λέω, σου λέω 

είναι ανεξάρτητος, δεν έχει.. δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, δεν τα καταφέρνει με τα λεφτά, 

αλλά είναι.. και ούτε πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει πλέον, δηλαδή φτάσαμε στα 

βασικά, πόσο είναι 15, 16.. τι να μάθει από εδώ και πέρα ας πούμε..  αλλά ορισμένα βασικά 

πράγματα, αν τον στείλεις να πάει να ψωνίσει, θα ψωνίσει, δεν ξέρει όμως τα λεφτά που θα 

πάρει πίσω και τι λεφτά θα δώσει. Έτσι; Αυτό εδώ πέρα, θα προχωρήσουμε σε κάτι, 

αυτόνομη διαβίωση που υπάρχει κάποιος και τους ελέγχει και τους επιτηρεί, ελπίζω ότι αυτό 

είναι ακόμη πολύ μακρινό ας πούμε, έχουμε.. να ζήσουμε και εγώ, και να είμαστε γεροί, και 

εγώ και η σύζυγος, για να μπορεί να είναι κοντά μας μέχρι αργά.  

Ε. Αυτό θα ήταν και η προσδοκία σας; 

Σ. Η προσδοκία, είναι όταν θα φύγουμε εγώ και η σύζυγος από την ζωή, να μην έχει 

πρόβλημα ο Θ. Να είναι τελείως εξασφαλισμένος. Είτε ως ανεξάρτητο άτομο που προφανώς 

από ότι βλέπω θα είναι σε κάποιο σπίτι με αυτόνομη διαβίωση θα ζει εκεί πέρα μέσα χωρίς 

να επιβαρύνει τις αδελφές του, είτε, αν πια τόσο πολύ δεν γίνεται, αυτό, ή τον θέλουνε οι 

αδελφές του, να είναι μαζί με μια, να είναι εξασφαλισμένος, να μπορεί να τα καταφέρει. 

Αυτό. 
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Ε. Και μια τελευταία ερώτηση. Τώρα, αν σας δινόταν η ευκαιρία, να πείτε σε άλλους 

ανθρώπους δύο, τρία βασικά πράγματα για το παιδί σας μέσα από την εμπειρία σας, τι θα 

ήταν αυτό που θα θέλατε να ξέρουν; 

Σ. Ε, ότι όσο περισσότερη αγάπη δίνεις, τρείς φορές περισσότερη θα πάρεις. Από αυτά τα 

παιδιά, γενικά από αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνουν ποιος τους νοιάζεται και ποιος τους 

αγαπάει. Μπορεί να έχουν προβλήματα, αλλά είναι ευτυχία. Σε κάνουν.. σε γεμίζουν σε 

πολλά πράγματα. Αυτά! 

 

2
η
 Συνέντευξη 

Α. ΓΟΝΕΑΣ 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 46 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Ελ. Επαγγελματίας 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη 

 

Β. ΠΑΙΔΙ 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 17 

Τύπος Αναπηρίας: Εγκεφαλική παράλυση - σπαστική ημιπληγία 

Βαθμός Αναπηρίας: Μέτρια Ν.Α. 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφός: 14 ετών 

Κοινωνικο – οικονομική κατάσταση: Καλή 

Τόπος Διαμονής: Ανατ. Θεσσαλονίκη 

 

Ε. Θα μου πείτε κάποια ενδιαφέροντά του; 
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Σ. Ωραία λοιπόν, αθλητισμός, ιππασία, κολύμπι, περπάτημα, ότι έχει να κάνει με φύση – 

αθλητισμό. Τηλεόραση, κινηματογράφος, μουσική, και τελευταίως, που είναι εξαιρετικό και 

θέλω να το ενθαρρύνω, φωτογραφία. Παίρνει καταπληκτικές φωτογραφίες! Είναι τελευταίο. 

Δεν μου έρχεται άμεσα κάτι άλλο στο μυαλό. Έχει πολλά ενδιαφέροντα όμως, ναι. Και 

πιστεύω ότι θα βρίσκει στην πορεία και άλλα. Ναι, βγάζει καταπληκτικές φωτογραφίες με τα 

κινητά, παίρνει μια τσέπης που έχουμε και φωτογραφίζει δέντρα, παραλίες από το μπαλκόνι, 

κάτω στην παραλία το Λευκό Πύργο, αλλά πολύ ωραία εστιασμένες και πολύ ωραία θέματα. 

Τραβάει εμένα, τραβάει τον μπαμπά του, τον αδερφό του, κάνει σκηνοθεσία, στήνει στο 

τραπέζι τα δημητριακά του, το ποτήρι του, το κουτάλι του και τα τραβάει μια φωτογραφία. 

Ναι, από πέρυσι αυτά. 

Ε. Πολύ ωραία. 

Σ. Ναι, ναι, ναι και θέλω να εκτυπωθούνε κάποια στιγμή και να του κάνω ξέρεις, έτσι να δει.. 

Μετά μπαίνει στο αρχείο και βλέπει τι τράβηξε, και είναι καταπληκτικός και θυμάται και λέει 

«η μαμά στη Βουρβουρού, η μαμά στο σπίτι», ξέρει και σου περιγράφει και τι έκανε.  

Ε. Ωραία και αυτά χωρίς να τα έχει διδαχθεί από κάπου; 

Σ. Όχι, όχι, τα ανακαλύπτει μόνος του. 

Ε. Ωραία. Μπορεί να πάει κάποια στιγμή κάπου, να μάθει και άλλα πράγματα. 

Σ. Δεν αποκλείεται. Ναι, έχει δρόμο μπροστά του. Βέβαια ο αθλητισμός είναι παρότρυνση 

από εμάς, το αγάπησε, το οικειοποιήθηκε, κάνει ιππασία, κολυμπάει, είναι καταπληκτικός 

κολυμβητής, περπατάει, τον έχουμε έτσι σκληραγωγημένο να κάνει πράγματα. 

Ε. Ωραία, οπότε οι ικανότητές του; 

Σ. Έχει, έχει και πίστεψέ με εκπλήσσει και εμάς! 

Ε. Ωραία. Ναι. Στο κινητικό κομμάτι μου είπατε ότι έχει κάποια δυσκολία; 

Σ. Λοιπόν, είναι δυστυχώς, έχουμε, πλέον έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί δεν ξέραμε 

ακριβώς τι, πώς θα καταλήξει το κινητικό. Έχει πολύ καλό πόδι, η ημιπληγία αφορά χέρι – 

πόδι. Έχει ένα εξαιρετικό πόδι, κάνει τα πάντα, έχει βαρύ το χέρι και πολύ φοβάμαι ότι θα 

τον χαρακτηρίσω μονόχειρα. Έχει δηλαδή σπαστικότητα το χέρι, δεν το χρησιμοποιεί, όλη η 

βαρύτητα έπεσε στο ένα χέρι. Αυτό είναι το κινητικό του. 

Ε. Ναι. Θέλω λίγο να μου περιγράψετε τη σχέση σας μαζί του. 

Σ. Μαζί του. Λοιπόν, και αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο. Είναι πολύ χειριστικός, είναι 

κακομαθημένος, είναι χαϊδεμένος, αλλά έχει τρομερό συναίσθημα. Λατρεύει τη μαμά του, 

τον μπαμπά του, τον αδερφό του, κάνει δεσμούς με συγγενικά πρόσωπα, τώρα τελευταίως, 

χάριν εδώ του κέντρου (ΑμεΑ) έχει αρχίσει και γίνεται και κοινωνικός, γιατί λίγο υστερούσε 

στην κοινωνικοποίηση, και αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε εδώ, έχει αρχίσει και γίνεται 

πολύ κοινωνικός και με τους ξένους. Αλλά η σχέση μας μαζί του είναι πάρα, πάρα πολύ 

καλή. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο! Τον λατρεύουμε, μας λατρεύει, νομίζω 

έχουμε μια οικογενειακή, πολύ δυνατή σχέση.  

Ε. Όλα τα μέλη; 
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Σ. Ναι, ναι, όλα τα μέλη, όλα τα μέλη Αν και άλλο στυλ με τον μικρό, άλλο πράγμα με τον 

μπαμπά του, άλλο με εμένα. Με όλους έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη δυνατή σχέση. Δεν 

είναι το παιδί το αδιάφορο, έχει πολύ δυνατό συναίσθημα και συνάπτει σχέσεις. 

Ε. Ναι. Η σχέση του με τον αδερφό του ας πούμε; 

Σ. Με τον αδερφό του, ότι κάνουν όλα τα φυσιολογικά παιδιά. Όμως, με υποσημείωση ότι 

δεν τα είχαμε κατακτήσει από την πρώτη στιγμή αυτά, αυτά ήρθαν με καθυστέρηση χρονική. 

Έπρεπε πρώτα να μεγαλώσει ο Α. (είναι ο συγκεκριμένος που μιλάμε), έπρεπε να μεγαλώσει 

για να αρχίσει να δένεται και να τα κάνει αυτά. Πλέον έχει ότι κάνουν όλα τα φυσιολογικά 

αδέρφια, μόνο που ήρθανε καθυστερημένα. Δηλαδή τι κάνουνε; Θα πάει να τον τσιμπήσει, να 

τον παλέψει, να του τραβήξει τα ρούχα, να του αλλάξει το κανάλι, και θα γελάει, ότι κάνουν 

δυο παιδιά. Θα τον δεχθεί, θα τον ευχηθεί, θα μαλώσουν, θα αγαπηθούνε, θα τον σερβίρει 

έναν χυμό που θα τον στείλουμε, τα φρούτα του, είναι όλα κανονικά πλέον. Ναι. Απλά ήρθαν 

καθυστερημένα.  

Ε. Χρόνο περνάνε, παίζουν και όλα αυτά; 

Σ. Ναι. Το παίζουν, δεν θα τα παρουσιάσω όλα τέλεια, γιατί και ο άλλος τώρα προ-εφηβεία, 

δεν έχει υπομονές να ασχοληθεί πολύ με τον Α., παίζουνε στο επίπεδο του κάπου με σαματά, 

παλεύουμε λίγο, όμως αγκαλιαζόμαστε και βλέπουμε και κάτι στην τηλεόραση, ναι. 

Ε. Ναι. Με τον πατέρα του; 

Σ. Με τον πατέρα του τελείως άλλο πράγμα, ο πατέρας του είναι εύσωμος, ψηλός 

γυμνασμένος, δυνατός, οπότε είναι το φιλαράκι, πάνε βόλτες, κολυμπάνε παρέα, κάνουνε 

λίγο πιο δυναμικά πράγματα. Τα αγορίστικα. Ναι, τον σέβεται λόγω όγκου, δηλαδή εκεί και 

πολλά – πολλά τερτίπια δεν χωράνε σε αντίθεση με εμένα που θα με κάνει σβούρα.. Ναι, 

πολύ καλή σχέση! Και ο μπαμπάς του βέβαια είναι ένας άνθρωπος που έχει σκύψει πάνω στο 

πρόβλημα, ασχολείται πάρα πολύ, αγαπάει τα παιδιά του, δηλαδή και από τις δύο μεριές 

υπάρχει μια φοβερή αλληλεπίδραση. 

Ε. Στην καθημερινή ενασχόληση; Ποιός θα λέγατε έχει περισσότερο την φροντίδα του; 

Σ. Πιο πολλές ώρες, είμαι εγώ και με πιο οικιακή ενασχόληση, από το απόγευμα και μετά 

όμως ο μπαμπάς του. Και οι δυο δηλαδή είναι μοιρασμένο, με πιο πολλές ώρες πάνω μου. 

Ε. Ναι. Τώρα θέλω λίγο να σκεφτείτε και να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι το όφελος το 

δικό σας, μέσα από την καθημερινή σας ενασχόληση με το παιδί. 

Σ. Ναι. Και αυτό είναι δύσκολο τώρα, πώς να εκφραστεί. Ναι, τι να πω. Λίγο αναθεωρείς τα 

δεδομένα, κάθε μέρα έχεις κάτι να σου θυμίζει ότι αυτό που θεωρείς δεδομένο και απλό και 

καθημερινό και βαρετό, έχει τεράστια αξία, γιατί ζεις και με έναν άνθρωπο που δεν είναι όλα 

δεδομένα και βαρετά και οπότε λίγο αναθεωρείς αυτά που εσύ πιστεύεις ρουτίνα και 

δεδομένα. Το άλλο όφελος είναι ότι βλέπεις πώς, ναι, μάλλον ταιριάζει με το πρώτο που είπα, 

πόσο τεράστιο κόπο και αγώνα κάνει αυτός ο άνθρωπος να κατακτήσει κάτι που εσύ το έχεις 

δεδομένο. Δηλαδή έχει κάνει ένα τεράστιο κόπο να περπατήσει, έχει κάνει έναν τεράστιο 

κόπο να μιλήσει, κάνει ένα τεράστιο κόπο να γράψει μια πρόταση, δηλαδή του πήρε πολλές 

εργατοώρες από τη ζωή του και λίγο μάλλον ταιριάζει με το πρώτο που είπα δηλαδή εγώ 

μέσα από τα μάτια μου βλέπω ότι η ζωή είναι τόσο υπέροχη και τόσο δύσκολη και εμείς την 

έχουμε απλά δεδομένη και βαρετή.. και..και.. 
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Ε. Ναι.. 

Σ. Επίσης το άλλο που μας κάνει ο Α., είναι μαθήματα καλού ψυχισμού. Είναι τέτοια η 

πάθηση που δεν έχει επηρεάσει τον ψυχισμό του, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, και νομίζω 

πως αυτό δεν σου αφήνει περιθώρια για χαζό-καταθλίψεις, για στεναχώριες, για το να 

αναλώνεσαι στα τετριμμένα, είναι τόσο ευτυχισμένο παιδάκι παρότι έχει ένα σοβαρό 

πρόβλημα, που θες δεν θες και εσύ παίρνεις από αυτήν την ευτυχία και τη χαρά. Είναι πάντα 

χαρούμενος, χαίρεται με απλά πράγματα, και είναι τεράστιο μάθημα αυτό καθημερινό. Ναι, 

δεν είναι αστείο, δεν είναι τα χαζά, ξέρεις που μας στεναχωρούνε και λες «δεν θα ασχοληθώ 

με αυτό σήμερα» ξέρεις, υπάρχουν και πιο.. σημαντικά, η ζωή είναι ωραία. Αυτό. 

Ε. Ναι.  

Σ. Τα άμεσα έτσι που μου έρχονται. 

Ε. Ναι. Τώρα, για κάποιες στιγμές που σας έκανε να νιώσετε χαρούμενη; Περήφανη ή 

ικανοποίηση; 

Σ. Αχ, πάρα πολλές! Αλλά τώρα, πώς.. κοίτα, δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που στα νήπια 

είχε παίξει τον ρόλο του ντυμένος ναυτάκι και έκανε κάτι και έπρεπε να πετάξει το καπελάκι 

του που ήτανε βαρύ τότε το πρόβλημα, ήτανε ξέρεις μικρός και θυμάμαι ότι έκλαιγα, αυτό 

δεν θα το ξεχάσω. Νομίζω πως γενικά -για να μην σε κουράζω με συγκεκριμένες στιγμές, 

κάθε τι που κατάφερε και το έκανε για πρώτη φορά μου έδωσε τεράστια, όμως τεράστια 

συγκίνηση! Ναι, τεράστια! 

Ε. Ναι.. 

Σ. Τα πρώτα του βήματα, θυμάμαι ότι έκλαιγα πάνω από τον Α. από χαρά που κατάφερε να 

περπατήσει από τον καναπέ ως το τραπεζάκι! Ξέρεις, που πάλι παίρνεις χαρά και με το άλλο 

σου παιδί, αλλά δεν είναι αυτού του είδους η χαρά, ναι.. Αυτό, είναι χαρά και πόνος μαζί, δεν 

ξέρω! Ένα περίεργο πράγμα! 

Ε. Λόγω της αναμονής ε; 

Σ. Ναι, ναι και πολλά τέτοια. Πολλές τέτοιες στιγμές. Σε όλη τη ζωή και ακόμη μας 

εκπλήσσει με πολλά τέτοια. 

Ε. Σε ποια ηλικία το κατάφερε; 

Σ. Το βάδισμα, τι το λόγο; Κοίτα, πρώτο-περπάτησε ένα μεγάλο παιδί, ήτανε παραπάνω από 

δύο.. οπότε.. ναι το άγχος, θα γίνει, δεν θα γίνει και όλα αυτά είναι αθροιστικά, ξέρεις 

φορτίζεσαι, είσαι ένας νέος άνθρωπος που δεν ξέρεις το μέλλον τι θα φέρει. Τώρα λίγο – 

πολύ, έχει κατασταλάξει το πράγμα. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλές τεράστιες συγκινήσεις, 

αλλά τεράστιες! Ναι. Μας έχει κατασυγκινήσει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα ακόμη 

σου δίνει συγκινήσεις με το γνωστικό, με τη νόηση, με το να σκεφτεί μια λύση, με το να σου 

δώσει μια απάντηση, σε άλλο επίπεδο.  

Ε. Ναι. Τώρα σκεπτόμενη την θετική επιρροή που επιφέρει το παιδί στην οικογένεια, ποιά 

είναι τα θετικά για εσάς προσωπικά; 

Σ. Σε εμένα προσωπικά. Δείχνει όλη την ώρα πως με αγαπά. Πως με θέλει. Θα καθίσει στο 

τραπέζι, θα σπρώξει την καρέκλα και θα με περιμένει να καθίσω και εγώ να φάμε μαζί. 



145 
 

Δηλαδή αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό μου δίνει τεράστια χαρά, από όλη την οικογένεια, 

μόνο αυτός εκδηλώνει την τεράστια χαρά! Ο μικρός με έχει «γραμμένη» -με συγχωρείς-, σαν 

να βλέπει τον αέρα μπροστά του! –Εσύ, θα το γράψεις όπως νομίζεις!- Ναι, ο Α., με λατρεύει 

και το δείχνει κάθε μέρα! Επίσης με χορεύει και αυτό μου δίνει τεράστια χαρά! Να, μικρό-

στιγμές. 

Ε. Ναι ε; 

Σ. Ναι. Θα ακούμε κάτι ωραίο σαν μουσική, θα με πιάσει, θα μου κάνει μια σβουρίτσα και 

είναι και ψηλός, πιο ψηλός από εμένα, θα με αγκαλιάσει, θα κουνηθούμε, θα κάνουμε έναν 

χορό πεντάλεπτο! Διάφορα.. Με φωνάζει «μανούλα, μαμάκα, μανουλίτσα», οπότε να και 

αυτά τα προσωπικά, τα θετικά, ενώ ο άλλος..! Ο άλλος αρχίζει και κλείνει πόρτες.  

Ε. Ναι. 

Σ. Ίσως είναι και η φύση του προβλήματός του που είναι έτσι.. Προφανώς δεν συμβαίνει με 

όλα τα παιδιά, κάθε παιδάκι ξέρεις πώς είναι.. είναι πολύ μοναδικό στα προβλήματα αυτά. Ο 

Α. και έχει αυτό, πολύ έντονο ευχάριστο ψυχισμό και πολύ συναίσθημα και απαλύνει την 

καθημερινότητα ξέρεις αυτό, είναι καλό. 

Ε. Βέβαια.. Τώρα θετικά που βλέπετε να έχει προσφέρει στον αδερφό του, παρότι είναι 

ακόμη μικρός, έτσι βλέπετε κάποια πράγματα; 

Σ. Θετικά στον αδερφό του.. Ναι. Ελπίζω πως είναι αυτό το καθημερινό το μάθημα, ξέρεις 

ζωής και αυτό που έλεγα πριν. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, την αξία της ζωής, της σωματικής 

ακεραιότητας, των ικανοτήτων, νομίζω αυτό προς το παρόν του προσφέρει. Αυτό. Προσπαθώ 

όσο μπορώ να μην τον επιβαρύνει και το έχουμε καταφέρει αυτό, ο καθένας έχει την αξία 

του, δεν είναι ανάγκη ξέρεις να λυγίσουμε όλοι επειδή ο Α. έχει ένα πρόβλημα, ούτε να 

υποφέρουμε όλοι, αλλά νομίζω πως ο μικρός παίρνει αυτό καθημερινά, την αξία της 

καθημερινότητας, της ζωής και μάλιστα ξέρεις βρέθηκε και να το πω κανά δυο φορές. Ξέρεις 

πώς τα μικρά γκρινιάζουν με τα διαβάσματα, με το ένα, το άλλο, και του έχω πει χωρίς να 

συγκρίνω και να αναφέρω τον Α. πως -είσαι τυχερός που μπορείς και τα κάνεις όλα αυτά- και 

το καταλαβαίνει αμέσως και ανατρέχει, ναι. Νομίζω αυτό. Αυτό είναι το θετικό που παίρνει.  

Ε. Οπότε, έχει την ευκαιρία να καταλάβει κάποια πράγματα..; 

Σ. Ναι, ωριμάζει. Ωριμάζει από μικρό και καταλαβαίνει την αξία όλων αυτών που κάνουμε. 

Ναι, είναι χαρά να πηγαίνεις στο σχολείο, είναι χαρά να εργάζεσαι, ναι, είναι καλό, υπάρχουν 

και άλλες όψεις του νομίσματος. 

Ε. Βέβαια. Και για τον σύζυγο; Κάποια θετικά; 

Σ. Ο σύζυγος, ξέρεις κάτι; Πάντα ήταν ένας σοφός και ώριμος άνθρωπος, νομίζω πως δεν 

χρειαζότανε τον Α. πραγματικά. Επίσης, είναι γιατρός, ζούσε χρόνια αυτά τα προβλήματα 

μέχρι που ήρθανε στην οικογένειά του. Σίγουρα και αυτός παίρνει τα μαθήματά του, πάντως 

χειρίζεται φοβερά καλά το πρόβλημα, είναι σκυμμένος πάνω στο πρόβλημα, συνεισφέρει 

εξίσου και θετικά; Νομίζω ότι παίρνω και εγώ. Του έχει τεράστια αδυναμία του Α., τεράστια, 

νομίζω τα ίδια που είπα πριν και με μένα. Συνεχώς δέχεται την εκδήλωση του συναισθήματός 

του, τα ίδια, τα ίδια. Συνεχώς του δείχνει ο Α. πόσο τον αγαπά, πόσο τον θέλει, ναι. Αυτό. Τα 

ίδια νομίζω.  
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Ε. Ναι, μου είπατε είναι και μοιρασμένα κιόλας.. 

Σ. Είναι πολύ μοιρασμένα, ο μπαμπάς είναι ο τύπος του μπαμπά που θα τους φτιάξει χυμούς, 

θα τους βγάλει βόλτα, ναι, είναι μοιρασμένο. Οπότε τα ίδια θετικά θα πω.  

Ε. Ναι. Βλέπετε κάποια θετικά για το σύνολο της οικογένειας εξαιτίας του παιδιού; 

Σ. Για το σύνολο.. σίγουρα πολλά αρνητικά, δυσκολίες δηλαδή, όχι κάτι αρνητικό. Θετικά 

υπάρχουνε και μάλλον εδώ πρέπει να σου πω ότι βοηθάει πολύ και το ότι είναι μια μέση 

κατάσταση. Δεν είναι βαριά και αυτό έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή όταν είναι μέση και 

εξελίξιμη κατάσταση, ο Α. συνεχώς βελτιώνεται, συνεχώς, συνεχώς, δεν έχουμε δει κανένα 

πισωγύρισμα, όλο και κάτι καινούργιο, όλο και κάτι καλύτερο, οπότε ναι, επειδή εξελίσσεται 

ο Α. υπάρχουν θετικά στην οικογένεια. Ναι. Γίνεται δυνατή η οικογένεια, γίνεται ενωμένη, 

υπάρχει μέσα στο ζευγάρι ένας κοινός στόχος, ναι, δηλαδή νομίζω πως για εμάς έχει γίνει 

στόχος ζωής ο Α., ναι. Βέβαια πάντα μια οικογένεια είναι παιδοκεντρική, πάντα τα παιδιά 

σου είναι.. αλλά τώρα, ακόμη παραπάνω. Ναι, ότι ισχύει για μια κανονική οικογένεια, εδώ 

είναι ακόμη παραπάνω. Ακόμη πιο δεμένη, ακόμη πιο εργατική οικογένεια, αυτά τα θετικά.  

Ε. Σε άλλους συγγενείς; Δηλαδή αν έχετε παππούδες, γιαγιάδες, θείους. 

Σ. Ναι, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, πολύ ευαισθητοποιημένοι όλοι. Οι παππούδες πλέον, 

επειδή πλέον χωνεύτηκε η κατάσταση και αυτοί πολλά θετικά, ναι. Χωρίς να υπάρχει λύπηση 

από καμία μεριά, σαν θετικό θα πω ότι μας δίνει δύναμη. Γίναμε όλοι δυνατοί. Πήραν και οι 

παππούδες το μάθημά τους, αποκτήσαν δύναμη. Αφού ανεβάσανε πιέσεις και πάθανε 

καταθλίψεις και τρέχαμε σε γιατρούς, τώρα είναι δυνατοί, ναι. Πήραν και αυτοί το μάθημά 

τους. Μαθήματα ζωής, παίρνουν παράδειγμα το παιδί. Και σε αυτούς αφαιρεί κάποια 

κατάθλιψη, ξέρεις πώς είναι οι μεγάλες ηλικίες, τώρα με την κρίση με τα οικονομικά που 

όλοι οι παππούδες έχουν πέσει σε κατάθλιψη, έτσι, νομίζω πώς ένα θετικό είναι αυτό το ότι 

μας βγάζει από τα χαζά τα τετριμμένα, μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία. Ναι. Είναι ένα 

παράδειγμα που δεν το αναφέρουμε προφορικά, δεν τον έχουμε σαν.. ξέρεις, ναι το καημένο 

που δες εμείς είμαστε καλά, αλλά ζώντας το παίρνεις μαθήματα καθημερινά. 

Ε. Για τις κοινωνικές σας σχέσεις, αν υπάρχει κάποιο φιλικό περιβάλλον, θα λέγατε ότι το 

έχει επηρεάσει το παιδί; 

Σ. Ναι, αρνητικά ή θετικά; 

Ε. Πείτε μου εσείς. 

Σ. Να σου πω την αλήθεια, αποτελεί εμπόδιο στις κοινωνικές μας σχέσεις, κάνουμε παρέα με 

κόσμο μαζί με τον Α. περιορισμένη, είναι ανήσυχος, έχει ταμπεραμέντο, δεν είναι πολύ 

εύκολος, δεν είναι το βολικό παιδί που θα το πας όπου να ’ναι και θα καθίσει, θέλει να κάνει 

τα δικά του.. ε, πάλι δεν έχω εισπράξει λύπηση από κανέναν, αντίθετα νομίζω τον εκτιμούν 

πάρα πολύ, αν αυτή είναι η ερώτηση, νομίζω τον θαυμάζουν οι φίλοι μας. Ναι, θαυμάζουν 

τον Α. Και όλοι ευαισθητοποιημένοι και όλοι, δεν έχω δεχθεί ποτέ περίεργη συμπεριφορά, 

δεν έχω να πω, ναι, ούτε διάκριση, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ίσως ο ίδιος ο Α. είναι τέτοιος, 

δείχνει δυνατός και κεφάτος και ορεξάτος, απλώς δεν, η αλήθεια είναι ότι σαν οικογένεια δεν 

μπορούμε να κάνουμε παρέα πολύ εύκολα με τον κόσμο. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε 

σε όλα. Αυτό. 

Ε. Πιο πολύ στο χρονικό; 



147 
 

Σ. Στο χρονικό, στο να είμαστε σε ένα τραπέζι πολύ ώρα, ο Α. θέλει γρήγορα να φύγει, οι 

υπομονές του είναι μειωμένες, ναι. Να είμαστε σε μια επίσκεψη επίσης με τις ώρες, θα πάμε 

για λίγο. Ναι, είναι αυτό. Υπάρχουν άλλα παιδάκια που θα κάθονταν, ο συγκεκριμένος είναι 

ανήσυχος.  

Ε. Ναι. Τώρα, θεωρείτε ότι έχετε κερδίσει ή έχετε χάσει κάποιους φίλους, ή δεν συμβαίνει 

τίποτα από τα δύο. 

Σ. Νομίζω τίποτα από τα δύο. Ναι, ούτε έχουμε κερδίσει εξαιτίας του Α., ούτε έχουμε χάσει. 

Με τίποτα δεν αποτέλεσε ο Α. το αίτιο να χάσουμε παρέες, με τίποτα, νομίζω όλα 

φυσιολογικά, κανονικά, το μόνο που εισπράττω είναι θαυμασμό. Ναι, ναι, ναι. Τον εκτιμούν 

και μας εκτιμούν οι φίλοι μας και οι απλοί γνωστοί. Ναι. 

Ε. Μάλιστα. Ποια είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά του παιδιού στη ζωή σας; 

Σ. Ναι, αυτό που είπαμε πριν, τα μαθήματα ζωής. Η θεώρηση των πραγμάτων.  

Ε. Ναι. Πώς θα περιγράφατε τη ζωή σας σήμερα; 

Σ. Σήμερα; Για όλους μας; Για εμένα ξεχωριστά; 

Ε. Για εσάς προσωπικά. 

Σ. Για εμένα και νομίζω ισχύει και για όλους μας. Νομίζω δεν στερούμαστε τίποτα, δεν μας 

λείπει τίποτα, τα έχουμε όλα, απλά έχουμε ένα διαφορετικό παιδί. Ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα 

άλλο. Δηλαδή, τον κόπο που κάνω για να μάθει ο μικρός γερμανικά και αγγλικά, τον ίδιο 

κόπο κάνω και για τον Α. να κολυμπήσει ή να κάνει ιππασία, είναι απλώς διαφορετικά τα 

πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Μια κανονική, ευτυχισμένη 

οικογένεια. Τίποτα άλλο. 

Ε. Ωραία, είστε ευχαριστημένη; 

Σ. Τίποτα, ισορροπημένα, όλα κανονικά, όλα κανονικά. Απλά, διαφορετικά. Το παιδί έχει 

διαφορετικότητα, τίποτα άλλο. 

Ε. Και η λειτουργία της οικογένειάς σας; 

Σ. Είναι κανονικά, ναι. Βέβαια περάσαμε δύσκολα έτσι; Τώρα μεγάλωσε, είναι κανονικά. 

Πέρασαν πολύ δύσκολα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, εντάξει, δεν θα σε κουράσω 

με αυτό, καθένας έχει τις δυσκολίες του.  

Ε. Ναι. Το ότι φτάσατε λοιπόν σε ένα σημείο που είναι ικανοποιητικά, που πιστεύετε ότι 

οφείλεται;  

Σ. Ναι. Πέρασε η βαρύτητα η μεγάλη. Ναι. Και βέβαια ακόμη φροντίζω ένα παιδάκι, ένα 

μωρό, δεν.. είναι ακόμη εξαρτώμενος έτσι; Αλλά ναι, οφείλεται στη βαρύτητα του 

προβλήματος, που ήτανε μέτρια, δεν ήταν βαρύ, στο ότι το παιδί μόνο εξελίσσεται οπότε 

καταλήξαμε να είμαστε ισορροπημένοι και καλά. Ναι. Για να φτάσουμε εδώ σε μια 

ισορροπία.  
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Ε. Ναι. Και πάλι με βάση τις δυσκολίες που προέκυψαν στη ζωή σας, θα ήθελα λίγο να μου 

πείτε πως τις αντιμετωπίσατε. Δηλαδή είχατε κάποια βοήθεια; Νιώθατε ότι τα καταφέρνατε 

μόνη σας ή δεχθήκατε κάποια βοήθεια, ζητήσατε βοήθεια, υποστήριξη. 

Σ. Όχι, δέχθηκα βοήθεια. Βοήθεια ναι, εννοείς με επαγγελματίες ψυχολόγους κλπ., όχι, δεν 

ανέτρεξα, βοήθεια με κάποιες γυναίκες που έπρεπε, για τα πρακτικά κομμάτια, δηλαδή το 

πρακτικό, το πώς δουλεύεις ξέρεις με ένα παιδί που δεν μπορείς να το αφήσεις ούτε λεπτό, το 

πρακτικό με βοήθησαν οι γιαγιάδες πάρα πολύ, κάποια γυναίκα που με στήριξε, με βοηθούσε 

και στη συνέχεια βοήθεια τεράστια από ειδικούς που ασχολήθηκαν με τον Α. Αυτό. Βεβαίως 

και δέχτηκα βοήθεια.  

Ε. Δηλαδή βλέποντας τους ειδικούς να ασχολούνται με το παιδί, νιώσατε και εσείς κάποια 

καθοδήγηση; 

Σ. Βέβαια. Μάθαινα πως.. Με καθοδηγούσαν, θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις το άλλο, ναι. 

Εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κλπ., και ακόμη, ακόμη δέχομαι βοήθεια. Και για το πρακτικό 

κομμάτι και για το πώς μεγαλώνει ο Α.  

Ε. Ναι. Τι σας βοήθησε περισσότερο; 

Σ. Οι στενοί συγγενείς. Γιαγιάδες. Ναι, και συγκεκριμένα αν πρέπει αναφέρω ένα άτομο, η 

πεθερά μου. Η οποία τυχαίνει να είναι χήρα, και πολύ δοτικός άνθρωπος και νομίζω μας 

βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω έχει τον κορυφαίο ρόλο στην βοήθεια.  

Ε. Και σε πρακτικό και σε ψυχολογικό επίπεδο; 

Σ. Πάρα πολύ, ναι. Πολύ, πολύ, ναι και στα δύο. Και ακόμη με το αυτοκίνητο, πηγαίνει τον 

Α., κλπ, ναι, ακόμη στηρίζει.  

Ε. Για εσάς προσωπικά, ο σύζυγος; 

Σ. Ναι τεράστια, τεράστια βοήθεια είναι το άλλο μισό. Ναι, το κυριότερο, δεν το συζητώ και 

νομίζω και για εκείνον το ίδιο. 

Ε. Το φιλικό σας περιβάλλον και οι κοινωνικές σας σχέσεις; 

Σ. Συναισθηματικά, ψυχολογικά, όλοι μας οι φίλοι. Δεν έχω παράπονο. Οι νονοί του Α., η 

αδερφή μου, ναι όλοι. Όλοι με το μέρος τους και το κομμάτι τους και όλοι πολύ διακριτικά. 

Δεν μπήκανε μες το σπίτι μου άνθρωποι να.. Ναι. Πολύ διακριτικά και σωστά. 

Ε. Εδώ στο κέντρο έρχεστε χρόνια; 

Σ. Ναι, ερχόμαστε αρκετά, να πω τέσσερα, πέντε; Περνάει και ο καιρός, δεν ξέρω, ναι, 

πρέπει. 

Ε. Σας έχουν βοηθήσει; 

Σ. Πάρα πολύ. Πάρα, πάρα πολύ. 

Ε. Οι ειδικοί, ή ίσως και άλλοι γονείς; 

Σ. Άλλοι γονείς όχι, πολλές επαφές δεν έχω η αλήθεια είναι, διαφορετικές ώρες και διάφορα 

άτομα και εργαζόμαστε κλπ., οι ειδικοί εδώ πολύ. Συγκεκριμένα δύο άτομα που έχουν υπέρ-
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ασχοληθεί με τον Α., έτυχε ο Α. να είναι υπό την εποπτεία τους, μια ψυχολόγος που τον έχει 

στηρίξει πάρα πολύ τον Α., δυστυχώς έχει διοριστεί και δεν είναι εδώ, εδώ έχω δεχθεί 

τεράστια βοήθεια. Ναι, ναι, πάρα πολύ μεγάλη. 

Ε. Ωραία. Η θρησκεία; Έπαιξε κάποιο ρόλο; 

Σ. Όχι. Είμαι θρήσκα, πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, έχω προσευχηθεί πολλές φορές 

για τον Α., ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. 

Ε. Επομένως προσωπικά τι είναι αυτό που σας έχει βοηθήσει περισσότερο; 

Σ. Για τον Α. για να τα βγάλουμε πέρα με αυτή την κατάσταση, νομίζω πως βοηθάει πάρα 

πολύ αυτό. Δύο πράγματα. Η βαρύτητα του προβλήματός μας που δεν είναι τεράστια, οπότε 

σου δίνει ελπίδες και η στήριξη από τον άνδρα μου και τον άλλο γιο. Ναι. Η οικογένεια και η 

βαρύτητα του Α. Αυτά με βοήθησαν. 

Ε. Θα λέγατε περισσότερο ο σύζυγος ή ίσως ο δικός σας χαρακτήρας; 

Σ. Ναι και τα δύο. 

Ε. Και τα δύο. Θεωρείτε ότι και εσείς είχατε τη δύναμη, σαν χαρακτήρας; 

Σ. Ναι. Δεν το συζητώ, ναι, ναι. Είμαι δυνατή και εγώ. Και εγώ στήριξα και εγώ «αυτό-

στηρίχτηκα». Ναι. Φυσικά. 

Ε. Ωραία. Θέλω να μου πείτε την γενικότερη αντίληψή σας για την αναπηρία. Για όλα τα 

άτομα. Πώς βλέπετε το ζήτημα. 

Σ. Πώς το βλέπω. Είναι άτομα διαφορετικά, πρέπει να ενταχθούνε, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ 

πίσω δυστυχώς, βασανιζόμαστε, δεν υπάρχουν τρόποι , μέσα κλπ., -δεν το αναπτύσσω αυτό, 

αυτό. Αυτό. Μια κοινωνία πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό, από την άλλη άτομα που έχουν πάρα 

πολλά να δώσουν και να κάνουν. Και πρέπει κατεπειγόντως να βρεθούν τρόποι να 

ενταχθούνε. 

Ε. Ναι. Η άποψή σας αυτή, πιστεύετε ότι έχει αλλάξει ή είχατε πάντα αυτή την άποψη; 

Σ. Α, μετά από αυτό. Δεν ξέρω αν ήμουν τόσο συνειδητοποιημένη. Όχι, δεν θα παρουσιαστώ 

σαν αγία, όχι. Δεν είχα βιώσει ποτέ αναπηρία, δεν ξέρω αν ήμουν τόσο ευαισθητοποιημένη. 

Δεν ήμουν εναντίον ή κάτι.. Ήμουν αδιάφορη. Άγνοια. Ναι. Βέβαια και θα βοηθούσα άτομα 

τέτοια, έχει τύχει και στον εργασιακό μου χώρο να ανατρέξουν σε εμένα άτομα τέτοια και 

στήριξα όσο μπορούσα είτε οικονομικά είτε με τις παροχές μου, από την άλλη δεν ήμουν το 

άτομο που ήμουν και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένο. Ναι. 

Ε. Οπότε άλλαξε η άποψη..; 

Σ. Ναι. Άλλαξε. Ενισχύθηκε ακόμη παραπάνω. Ενισχύθηκε, ναι, δεν άλλαξε ακριβώς, 

ενισχύθηκε. 

Ε. Ενισχύθηκε, ναι. Αν πρέπει τώρα να αποδώσουμε κάπου την αιτία της ιδιαιτερότητας του 

παιδιού. Τι πιστεύετε εσείς ως μητέρα; Πού αποδίδετε την αιτία; 

Σ. Τι εννοείς επιστημονικά; 
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Ε. Ναι, Πώς το βλέπετε εσείς. 

Σ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάρει ποτέ απαντήσεις και από τους γιατρούς γιατί 

έγινε αυτό, δεν ξέρω, να τώρα στη θρησκεία θα το ρίξω, έτυχε, ήταν τυχερό, ήταν να το 

ζήσουμε εμείς, ναι, αυτό μάλλον εκεί θα το ρίξω. Τραβάς έναν κλήρο και έτυχε αυτό. 

Ε. Και τώρα για το μέλλον. Θα έχετε κάποιες σκέψεις. 

Σ. Ναι, το μέλλον, πέτυχες τώρα το κουμπί, το μέλλον με βασανίζει πάρα πολύ, θέλω.., είναι 

αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ τώρα, γιατί μεγαλώνει ο Α., τι θα αφήσουμε πίσω μας, 

πόσο ανεξάρτητος θα είναι, πως θα ζει, είναι μια καθημερινή μου σκέψη, είναι αβέβαιο, με 

αγχώνει, ναι, όμως είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και ελπίζω και προσπαθούμε πάρα πολύ, να 

έχουμε έναν καλό ενήλικα αύριο, μεθαύριο. Καλό, εννοώ να μπορεί να είναι ευτυχισμένος, 

να ζει τη ζωή του, να μην είναι βάρος κάπου αλλού, αυτό. Αλλά πίστεψέ με είναι μεγάλο 

αγκάθι το μέλλον. Αλλά είμαι αισιόδοξη από την άλλη. 

Ε. Ναι. Ποιές θα ήταν οι προσδοκίες σας; 

Σ. Προσδοκίες. Να είναι, να συνεχίσει να είναι τόσο ευτυχισμένος, να μην εγκλωβιστεί, και 

να έχει μια ανεξάρτητη ζωή, ότι να είναι αυτό. Ούτε με νοιάζει.. ξέρεις πώς φανταζόμαστε τα 

παιδιά μας να σπουδάσει, να κάνει, ναι. Δεν μπορώ να προγραμματίσω τίποτα, να είναι 

ευτυχισμένος και να ζει ανεξάρτητα καλά μόνος του. Αυτό. 

Ε. Για την οικογένειά σας τι ελπίζετε; 

Σ. Να τον χαιρόμαστε βελτιωμένο και χαρούμενο και να, να βλέπεις έτσι ότι ζει μια ζωή 

όμορφη όπως του αξίζει. Αυτό θέλω σαν οικογένεια. Και για τους δύο. 

Ε. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να γνωστοποιήσετε σε άλλους ανθρώπους κάποια βασικά 

πράγματα για το παιδί και μέσα από τη συνολική σας εμπειρία, τι θα θέλατε να ξέρουν. 

Σ. Δεν θα ήθελα να ξέρουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες, λεπτομέρειες του προβλήματος, ότι 

είχε επιληπτικές κρίσεις μικρός και το ένα και το άλλο, δεν θέλω να τους βαραίνω με αυτά, 

θα ήθελα να ξέρουνε επιγραμματικά το πρόβλημά του και ότι όλα πάνε καλά και εξελίσσεται. 

Γενικά είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω πάντα να δείχνω την καλή εικόνα. Ναι. Με 

δυναμώνει αυτό. Ναι, αν ήθελα να γνωστοποιήσω κάτι θα τους έλεγα αυτό είναι το 

πρόβλημα, με μια λέξη, αλλά έχει καταφέρει αυτά και αυτά και αυτά. Αυτό. Έτσι θα το 

παρουσίαζα. 

Ε. Τα κατορθώματα. 

Σ. Ναι, ναι. Εκεί θα πόνταρα, ναι. Στο τι καλό έχει καταφέρει να κάνει. 

  



151 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Έκθεσης Δεδομένων των γονέων 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Έκθεσης Δεδομένων των γονέων 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1. Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2. Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3. Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο:  

Ηλικία:  

Επίπεδο εκπαίδευσης:  

Επάγγελμα:  

Οικογενειακή κατάσταση:  

 

 

Φύλο:  

Ηλικία:  

Τύπος αναπηρίας:  

Βαθμός αναπηρίας:  

Σχολική δομή:  

 

 

Αριθμός μελών:  

Αδέρφια:  

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση:  

Τόπος Διαμονής:  

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ Ν.Α. / 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

  

4. Ικανότητες του παιδιού 

με ν.α.  

ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

ΜΕΓΑΝΠ= Μεγαλύτερες ανάγκες του παιδιού, 

μικρότερος βαθμός αυτοεξυπηρέτησης 

 

 

 

5. Συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά του 

παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

ΣΧΠΝΟΙΑΖ= Νοιάζεται για τους άλλους, 

προστατευτικό 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

ΣΧΠΣΥΝΚΛ= Συνεσταλμένο, κλειστό 

ΣΧΠΑΠΑΙΤ= Απαιτητικό, καλομαθημένο, 

χειριστικό 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό  

 

 

 

 

 

 

6. Ενδιαφέροντα του 

παιδιού με ν.α. 

ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΣΥΛ= Σύλλογος ΑμεΑ 

ΕΝΔΠΒΟΛ= Βόλτες, έξοδοι 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΧΟΡ= Χορός 
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ΕΝΔΠΦΩΤ= Φωτογραφία 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

ΕΝΔΠΔΙΑΒ= Να διαβάζει/γράφει 

ΕΝΔΠΦΑΓ= Φαγητό 

ΕΝΔΠΘΕΑΤ= Θέατρο 

ΕΝΔΠΚΑΤ = Κατασκευές / πάζλ 

ΕΝΔΠΖΩΓ= Ζωγραφική 

 

 

7. Σχέση του παιδιού με 

τους γονείς 

ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

ΣΧΕΓΑΛΛΗΛ= Σχέση αλληλεξάρτησης 

ΣΧΕΓΜΕΓΤΡΥ= Σχέση μεγαλύτερης τρυφερότητας 

/ αγάπης / διαφορετική από τα άλλα παιδιά της 

οικογένειας 

ΣΧΕΓΑΓΑΝΤ= Σχέση αγάπης αλλά και αντίδρασης 

ΣΧΕΓΚΟΡ= Πολύ καλή σχέση με όρια 

 

 

 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα 

αδέλφια 

ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΖΠ= Ζήλεια του παιδιού (για εξόδους των 

αδελφών) 

ΣΧΑΔΚΑΝ= Του συμπεριφέρονται σαν ένα 

κανονικό παιδί 

ΣΧΑΔΠΡΟΤ= Πρότυπο ο αδελφός/ή για το παιδί με 

ν.α. 

ΣΧΑΔΠΡΟΣΤ= Προστασία του παιδιού από τον 

αδελφό/ή 

 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

  

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΜΑΘ= Πηγή μάθησης, γνώσης, 

κατανόησης 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους 

και τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΕΡΓ= Οφέλη στην εργασία / καριέρα 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις - 

φιλίες 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

ΑΔΠΗΓΑΥΤΟΓ= Πηγή αυτογνωσίας και 

αυτοαντίληψης 

ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και 

υπευθυνότητας 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής 

προς τους άλλους 

 

11. Οφέλη για το σύνολο 

της οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των 

οικογενειακών δεσμών ή του γάμου και αύξησης της 

οικογενειακής συνοχής ή του δεσίματος 
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Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

   

12. Καθημερινή 

ενασχόληση με το παιδί / 

Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

ΦΡΟΝΤΠΑΤ= Ο Πατέρας περισσότερο 

ΦΡΟΝΤΔΥΓ= Οι δύο γονείς εξίσου 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με 

το παιδί 

ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

ΖΩΙΔΟΡΓ= Ιδιαίτερη οργάνωση (παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητα -  διαφορά) 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και 

αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - 

ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΟΝΕΩΝ 

  

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΓΝΩΣΠ= Γνώσεις από το παιδί / εμπειρία  

ΣΤΡΑΕΞΠ= Εξέλιξη του παιδιού 

ΣΤΡΑΘΕΤΣΚΕ= Η θετική σκέψη του γονέα 

ΣΤΡΑΒΑΘΑΝ= Ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού / 

Σύγκριση άλλων περιπτώσεων 

 

16. Άτυπα δίκτυα 

υποστήριξης 

ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

 

17. Τυπικά δίκτυα 

υποστήριξης 

ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και 

διευθυντής 

ΤΔΥΨΥΚΟΙΝΓ= Ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί και γιατροί 

 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

  

18. Απόψεις για τα άτομα 

με αναπηρία ΠΡΙΝ την 

ύπαρξη του παιδιού 

ΑΠΠΡΛΥΠ= Λύπη για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΦΟΒ= Φόβος για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΙΔΘΕΤ= Ίδια θετική άποψη με σήμερα 

 

19. Απόψεις για τα άτομα 

με αναπηρία ΜΕΤΑ την 

ύπαρξη του παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την 

αναπηρία 

ΑΠΜΕΤΘΕΤ= Ενισχύεται η ήδη θετική άποψη 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

ΑΙΤΤΥΧ= Θέμα Τύχης 
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ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

ΑΙΤΚΛΗΡ= Κληρονομικότητα 

ΑΙΤΠΕΡ= Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ 

  

21. Στάσεις για βελτίωση 

της οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

ΔΝΣΚΕΜΕΛ= Δεν κάνει σκέψεις για το μέλλον 

ΚΑΛΚΑΤΑΣ= Ήδη μια καλή κατάσταση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

ΒΕΛΤΣΥΛΛΓΟΝ= Μέσω των συλλόγων ΑμεΑ και 

άλλων γονέων 

ΒΕΛΤΠΡΟΣΩΠ= Μέσω της δικής σου προσωπικής 

εξέλιξης και βοήθεια στους γύρω σου 

ΒΕΛΤΕΥΚΟΙΝ= Μέσω της ευαισθητοποίησης και 

το άνοιγμα της κοινωνίας 

ΒΕΛΤΟΙΚΟΝ= Μέσω της οικονομικής βελτίωσης 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία 

του παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / 

ελλιπής κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του αδελφού/αδελφής 

ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΜΕΤΠΟΛ= Μέτρα από την Πολιτεία-Νέα 

κέντρα για τα παιδιά 

ΠΡΟΤΣΤΗΡΓ= Ενημέρωση / στήριξη γονέων 

ΠΡΟΤΕΙΔΣΧ= Ειδικοί στα σχολεία / περισσότερα 

ειδικά σχολεία 

ΠΡΟΤΑΛΚΡΑΤ= Υιοθέτηση πρακτικών από άλλα 

κράτη 

 

25. Προσδοκίες και 

Ελπίδες 

ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΕΥΤ= Ευτυχία / ηρεμία 

ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του 

παιδιού 

ΕΛΠΕΠΙΣΤ= Βοήθεια μέσω της εξέλιξης της 

επιστήμης 

ΕΛΠΕΥΓΝ= Ευγνώμων για όσα έχω και ελπίδα να 

διατηρηθούν 

 

26. Μηνύματα προς 

άλλους 

ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ=Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

ΜΝΜΕΝΗΜΓΟΝ= Ενημέρωση άλλων γονέων 

ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Ατομικοί Πίνακες Γονέων 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 1. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί 

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 55 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Συνταξιούχος 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 14 

Τύπος Αναπηρίας: Σύνδρομο Down 

Βαθμός Αναπηρίας: Ήπια Ν.Α. 

Σχολική δομή: Ειδικό δημοτικό 

 

 

Αριθμός μελών: 5 

Αδερφός: 24 ετών 

Αδερφός: 22 ετών 

Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Δυτική Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΣΥΝΚΛ= Συνεσταλμένο, κλειστό 

 

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με 

ν.α. 

ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΣΥΛ= Σύλλογος ΑμεΑ 

ΕΝΔΠΒΟΛ= Βόλτες, έξοδοι 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους 

γονείς 

ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

ΣΧΕΓΜΕΓΤΡΥ= Σχέση μεγαλύτερης 

τρυφερότητας / αγάπης / διαφορετική από τα άλλα 

παιδιά της οικογένειας 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα 

αδέλφια 

ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΚΑΝ= Του συμπεριφέρονται σαν ένα 

κανονικό παιδί 

ΣΧΑΔΠΡΟΤ= Πρότυπο ο αδελφός/ή για το παιδί 

με ν.α. 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 
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ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους 

και τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις 

- φιλίες 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

ΑΔΠΗΓΑΥΤΟΓ= Πηγή αυτογνωσίας και 

αυτοαντίληψης 

 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των 

οικογενειακών δεσμών ή του γάμου και αύξησης 

της οικογενειακής συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και 

αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΓΝΩΣΠ= Γνώσεις από το παιδί / εμπειρία  

ΣΤΡΑΘΕΤΣΚΕ= Η θετική σκέψη του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και 

διευθυντής 

 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΛΥΠ= Λύπη για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΦΟΒ= Φόβος για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την 

αναπηρία 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 
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Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία 

του παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / 

ελλιπής κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του 

αδελφού/αδελφής 

 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΜΕΤΠΟΛ= Μέτρα από την Πολιτεία-Νέα 

κέντρα για τα παιδιά 

ΠΡΟΤΣΤΗΡΓ= Ενημέρωση / στήριξη γονέων 

ΠΡΟΤΕΙΔΣΧ= Ειδικοί στα σχολεία / περισσότερα 

ειδικά σχολεία 

 

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των 

γονέων για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ=Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

ΜΝΜΕΝΗΜΓΟΝ= Ενημέρωση άλλων γονέων 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 2. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 50 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Μετά -Δευτεροβάθμια 

Επάγγελμα: Ιδιωτική Υπάλληλος 

Οικογενειακή κατάσταση: Διαζευγμένη 

 

 

Φύλο: Κορίτσι 

Ηλικία: 19 

Τύπος αναπηρίας: Σύνδρομο Down 

Βαθμός αναπηρίας: Ήπια 

Σχολική δομή: Σύλλογος ΑμεΑ 

 

 

Αριθμός μελών: 3 

Αδέρφια: 18 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ανατολική Θεσσαλονίκη 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, 

αγαπητό, γλυκό 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με 

ν.α. 

ΕΝΔΠΣΥΛ= Σύλλογος ΑμεΑ 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΧΟΡ= Χορός 

ΕΝΔΠΦΩΤ= Φωτογραφία 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους 

γονείς 

ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα 

αδέλφια 

ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΜΑΘ= Πηγή μάθησης, γνώσης, 

κατανόησης 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους 

και τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΕΡΓ= Οφέλη στην εργασία / καριέρα 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις 

- φιλίες 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και 

υπευθυνότητας 

 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και 

αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων  

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 
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αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και 

διευθυντής 

 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την 

αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΤΥΧ= Θέμα Τύχης 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΟΙΚΟΝ= Μέσω της οικονομικής βελτίωσης 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / 

ελλιπής κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του 

αδελφού/αδελφής 

ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΣΤΗΡΓ= Ενημέρωση / στήριξη γονέων 

ΠΡΟΤΑΛΚΡΑΤ= Υιοθέτηση πρακτικών από άλλα 

κράτη 

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του 

παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ=Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 3. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί 

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 47 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Εκπαιδευτικός 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 



160 
 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

Ηλικία: 16 

Τύπος Αναπηρίας: Σύνδρομο Down 

Βαθμός Αναπηρίας: Ήπια Ν.Α. 

Σχολική δομή: Γενικό Γυμνάσιο 

 

 

Αριθμός μελών: 5 

Αδερφή: 23 ετών 

Αδερφή: 14 ετών 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ανατολική Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΝΟΙΑΖ= Νοιάζεται για τους άλλους, 

προστατευτικό 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΣΥΛ= Σύλλογος ΑμεΑ 

ΕΝΔΠΒΟΛ= Βόλτες, έξοδοι 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΜΕΓΤΡΥ= Σχέση μεγαλύτερης τρυφερότητας / 

αγάπης / διαφορετική από τα άλλα παιδιά της 

οικογένειας 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΖΠ= Ζήλεια του παιδιού (για εξόδους των 

αδελφών) 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΜΑΘ= Πηγή μάθησης, γνώσης, κατανόησης 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους και 

τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΕΡΓ= Οφέλη στην εργασία / καριέρα 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις - 

φιλίες 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 
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οικογένειας  δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΔΟΡΓ= Ιδιαίτερη οργάνωση (παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητα -  διαφορά) 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων  

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΙΔΘΕΤ= Ίδια θετική άποψη με σήμερα 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΛΛΓΟΝ= Μέσω των συλλόγων ΑμεΑ και 

άλλων γονέων 

 

23. Προβληματισμοί   

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΕΥΤ= Ευτυχία / ηρεμία 

ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 4. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί 

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 48 
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2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Μεταπτυχιακό 

Επάγγελμα: Χημικός 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 16 

Τύπος Αναπηρίας: Σύνδρομο Down 

Βαθμός Αναπηρίας: Μέτρια Ν.Α. 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφός: 15 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ανατολική Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

ΣΧΠΣΥΝΚΛ= Συνεσταλμένο, κλειστό 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΣΥΛ= Σύλλογος ΑμεΑ 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΔΙΑΒ= Να διαβάζει/γράφει 

ΕΝΔΠΦΑΓ= Φαγητό 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΖΠ= Ζήλεια του παιδιού (για εξόδους των 

αδελφών) 

ΣΧΑΔΠΡΟΤ= Πρότυπο ο αδελφός/ή για το παιδί με 

ν.α. 

ΣΧΑΔΠΡΟΣΤ= Προστασία του παιδιού από τον 

αδελφό/ή 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους και 

τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και υπευθυνότητας 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 
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αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΠΑΤ= Ο Πατέρας περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΔΟΡΓ= Ιδιαίτερη οργάνωση (παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητα -  διαφορά) 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΓΝΩΣΠ= Γνώσεις από το παιδί / εμπειρία  

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

ΒΕΛΤΠΡΟΣΩΠ= Μέσω της δικής σου προσωπικής 

εξέλιξης και βοήθεια στους γύρω σου 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΕΥΤ= Ευτυχία / ηρεμία 

ΕΛΠΕΠΙΣΤ= Βοήθεια μέσω της εξέλιξης της 

επιστήμης 
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26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΕΝΗΜΓΟΝ= Ενημέρωση άλλων γονέων 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 5. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 41 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια 

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 15 

Τύπος αναπηρίας: Σύνδρομο Costello 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 3 

Αδέρφια: - 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ανατολική Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια  

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΜΑΘ= Πηγή μάθησης, γνώσης, κατανόησης 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις - 

φιλίες 

10. Οφέλη για τα αδέλφια  

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  
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Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και διευθυντής 

ΤΔΥΨΥΚΟΙΝΓ= Ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί και γιατροί 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΣΤΗΡΓ= Ενημέρωση / στήριξη γονέων 

 

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 6. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

Φύλο: Άνδρας 
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2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

Ηλικία: 48 

Επίπεδο εκπαίδευσης: ΙΕΚ μετά-δευτεροβάθμια 

εκπ/ση 

Επάγγελμα: Ιδ. Υπάλληλος 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 15 

Τύπος αναπηρίας: Σύνδρομο Costello 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια Ν.Α. 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 3 

Αδέρφια: - 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ανατολική Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια  

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια  

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΕΞΠ= Εξέλιξη του παιδιού 
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16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

ΑΙΤΤΥΧ= Θέμα Τύχης 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 7. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 39 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια 

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 14 

Τύπος αναπηρίας: Ν.Α. Άγνωστης αιτιολογίας – 

Κινητικά προβλήματα 

Βαθμός αναπηρίας: Σοβαρή  

Σχολική δομή: Ειδικό Δημοτικό 
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Αριθμός μελών: 5 

Αδερφή: 20 

Αδερφός: 17 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ημιαστική / Δυτική Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΜΕΓΑΝΠ= Μεγαλύτερες ανάγκες του παιδιού, 

μικρότερος βαθμός αυτοεξυπηρέτησης 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

 ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

 

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΘΕΑΤ= Θέατρο 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΛΛΗΛ= Σχέση αλληλεξάρτησης 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις - 

φιλίες 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΑΥΤΟΓ= Πηγή αυτογνωσίας και 

αυτοαντίληψης 

ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και υπευθυνότητας 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 
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ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και διευθυντής 

 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΛΥΠ= Λύπη για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΙΔΘΕΤ= Ίδια θετική άποψη με σήμερα 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΔΝΣΚΕΜΕΛ= Δεν κάνει σκέψεις για το μέλλον 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

 

23. Προβληματισμοί   

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΕΥΤ= Ευτυχία / ηρεμία 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 8. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 47 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Άνεργος 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 15 

Τύπος αναπηρίας: Εύθραυστο Χ χρωμόσωμα 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια  

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 2 

Αδερφή: 15 

Αδερφή: 6 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Χαμηλή 

Τόπος Διαμονής: Δυτική Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
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4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

ΣΧΠΝΟΙΑΖ= Νοιάζεται για τους άλλους, 

προστατευτικό 

ΣΧΠΑΠΑΙΤ= Απαιτητικό, καλομαθημένο, χειριστικό 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΑΝΤ= Σχέση αγάπης αλλά και αντίδρασης 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΖΠ= Ζήλεια του παιδιού (για εξόδους των 

αδελφών) 

ΣΧΑΔΠΡΟΣΤ= Προστασία του παιδιού από τον 

αδελφό/ή 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΜΑΘ= Πηγή μάθησης, γνώσης, κατανόησης 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΠΑΤ= Ο Πατέρας περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΕΞΠ= Εξέλιξη του παιδιού 

ΣΤΡΑΒΑΘΑΝ= Ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού / 

Σύγκριση άλλων περιπτώσεων 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 
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17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και διευθυντής 

ΤΔΥΨΥΚΟΙΝΓ= Ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί και γιατροί 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΚΛΗΡ= Κληρονομικότητα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΚΑΛΚΑΤΑΣ= Ήδη μια καλή κατάσταση 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

ΒΕΛΤΕΥΚΟΙΝ= Μέσω της ευαισθητοποίησης και το 

άνοιγμα της κοινωνίας 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του αδελφού/αδελφής 

 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ=Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 9. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 54 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυμνάσιο 

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Κορίτσι 

Ηλικία: 16 

Τύπος αναπηρίας: Οζώδη Σκλήρυνση 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια Ν.Α. 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 
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3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφή: 20 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ανατολική Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΝΟΙΑΖ= Νοιάζεται για τους άλλους, 

προστατευτικό 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΧΟΡ= Χορός 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΕΞΠ= Εξέλιξη του παιδιού 

ΣΤΡΑΒΑΘΑΝ= Ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού / 

Σύγκριση άλλων περιπτώσεων 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  
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Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 10. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 50 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 19 

Τύπος αναπηρίας: Σύνδρομο Down 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφός: 16 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Αν. Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΦΩΤ= Φωτογραφία 

ΕΝΔΠΚΑΤ = Κατασκευές / πάζλ 

ΕΝΔΠΖΩΓ= Ζωγραφική 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΠΡΟΣΤ= Προστασία του παιδιού από τον 

αδελφό/ή 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους και 

τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις - 

φιλίες 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και υπευθυνότητας 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΔΥΓ= Οι δύο γονείς εξίσου 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 
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ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και διευθυντής 

 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΙΔΘΕΤ= Ίδια θετική άποψη με σήμερα 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

ΑΠΜΕΤΘΕΤ= Ενισχύεται η ήδη θετική άποψη 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΤΥΧ= Θέμα Τύχης 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΚΑΛΚΑΤΑΣ= Ήδη μια καλή κατάσταση 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του αδελφού/αδελφής 

 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΜΕΤΠΟΛ= Μέτρα από την Πολιτεία-Νέα 

κέντρα για τα παιδιά 

 

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 11. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 46 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Ελ. Επαγγελματίας 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 17 

Τύπος αναπηρίας: Εγκεφαλική παράλυση– 

σπαστική ημιπληγία 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 
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Αριθμός μελών: 4 

Αδερφός: 14 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Καλή 

Τόπος Διαμονής: Αν. Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΑΠΑΙΤ= Απαιτητικό, καλομαθημένο, χειριστικό 

 

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΦΩΤ= Φωτογραφία 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΚΑΝ= Του συμπεριφέρονται σαν ένα κανονικό 

παιδί 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΜΑΘ= Πηγή μάθησης, γνώσης, κατανόησης 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους και 

τις προτεραιότητες για τη ζωή 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΑΥΤΟΓ= Πηγή αυτογνωσίας και 

αυτοαντίληψης 

ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και υπευθυνότητας 

 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΔΥΓ= Οι δύο γονείς εξίσου 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΔΟΡΓ= Ιδιαίτερη οργάνωση (παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητα -  διαφορά) 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΕΞΠ= Εξέλιξη του παιδιού 
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ΣΤΡΑΒΑΘΑΝ= Ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού / 

Σύγκριση άλλων περιπτώσεων 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΨΥΚΟΙΝΓ= Ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί και γιατροί 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του αδελφού/αδελφής 

 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΕΥΤ= Ευτυχία / ηρεμία 

ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ=Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 12. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 41 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυμνάσιο 

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Διαζευγμένη 
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2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 14 

Τύπος αναπηρίας: Ν.Α. Άγνωστης αιτιολογίας 

Βαθμός αναπηρίας: Ήπια 

Σχολική δομή: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

 

 

Αριθμός μελών: 7 

Αδερφή: 20 

Αδερφή: 19 

Αδερφή: 18 

Αδερφή: 17 

Αδερφός: 13 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Χαμηλή 

Τόπος Διαμονής: Αν. Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΒΟΛ= Βόλτες, έξοδοι 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
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15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΛΥΠ= Λύπη για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΠΕΡ= Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΟΙΚΟΝ= Μέσω της οικονομικής βελτίωσης 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 13. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 42 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια 

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Κορίτσι 

Ηλικία: 18 

Τύπος αναπηρίας: Εγκεφαλική παράλυση 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 4 
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 Αδερφή: 10 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Δυτ, Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

 ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

 

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΣΥΛ= Σύλλογος ΑμεΑ 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΑΝΤ= Σχέση αγάπης αλλά και αντίδρασης 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΒΑΘΑΝ= Ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού / 

Σύγκριση άλλων περιπτώσεων 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και διευθυντής 

 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 
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19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΤΥΧ= Θέμα Τύχης 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΔΝΣΚΕΜΕΛ= Δεν κάνει σκέψεις για το μέλλον 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 14. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 54 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυμνάσιο 

Επάγγελμα: Ιδ. Υπάλληλος 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 18 

Τύπος αναπηρίας: Σύνδρομο Williams 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφή: 24 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Αν Θεσσαλονίκη 

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 
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του παιδιού με ν.α ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

ΕΝΔΠΦΑΓ= Φαγητό 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΓΛ= Σχέση αγάπης, γλυκιά, τρυφερή 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΠΡΟΤ= Πρότυπο ο αδελφός/ή για το παιδί με 

ν.α. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων  

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και διευθυντής 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 
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19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΚΑΛΚΑΤΑΣ= Ήδη μια καλή κατάσταση 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΟΙΚΟΝ= Μέσω της οικονομικής βελτίωσης 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 15. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 56 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια 

Επάγγελμα: Συνταξιούχος 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 19 

Τύπος αναπηρίας: Ν.Α. με υπερκινητικά στοιχεία  

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφή: 26 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Θεσσαλονίκη 

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 
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5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΚΟΡ= Πολύ καλή σχέση με όρια 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΠΗΓΠΕΡΑΓ= Πηγή αγάπης / περισσότερης 

αγάπης 

ΓΟΝΟΦΕΡΓ= Οφέλη στην εργασία / καριέρα 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΔΥΓ= Οι δύο γονείς εξίσου 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΔΟΡΓ= Ιδιαίτερη οργάνωση (παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητα -  διαφορά) 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΘΕΤΣΚΕ= Η θετική σκέψη του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
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18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του αδελφού/αδελφής 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΧΡΗΣ= Χρήσιμο άτομο στην κοινωνία / 

επαγγελματική αποκατάσταση 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ=Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

ΜΝΜΕΝΗΜΓΟΝ= Ενημέρωση άλλων γονέων 

ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 16. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια 

Επάγγελμα: Ιδ. Υπάλληλος 

Οικογενειακή κατάσταση: Διαζευγμένη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 19 

Τύπος αναπηρίας: Σύνδρομο Rubinstein-Taybi 

Βαθμός αναπηρίας: Μέτρια 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 2 

Αδέρφια: - 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Ημιαστική Αν. Θεσσαλονίκη 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΧΑΡ= Χαρούμενο, ευχάριστο 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΧΟΡ= Χορός 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΛΛΗΛ= Σχέση αλληλεξάρτησης 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια  

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια  

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΓΝ= Άγνοια για την αναπηρία 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΠΕΡ= Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 
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22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΕΝΗΜΓΟΝ= Ενημέρωση άλλων γονέων 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 17. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 47 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυμνάσιο 

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Κορίτσι 

Ηλικία: 19 

Τύπος αναπηρίας: Ν.Α. με υπερκινητικά στοιχεία 

Βαθμός αναπηρίας: Σοβαρή 

Σχολική δομή: ΕΕΕΕΚ 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφός: 24 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Χαμηλή 

Τόπος Διαμονής: Δυτ. Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΜΕΓΑΝΠ= Μεγαλύτερες ανάγκες του παιδιού, 

μικρότερος βαθμός αυτοεξυπηρέτησης 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 

ΣΧΠΣΥΝΚΛ= Συνεσταλμένο, κλειστό 

ΣΧΠΕΙΣΜΝ= Πεισματάρικο, νευρικό  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

ΕΝΔΠΧΟΡ= Χορός 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

ΕΝΔΠΖΩΓ= Ζωγραφική 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΑΝΤ= Σχέση αγάπης αλλά και αντίδρασης 
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8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

ΣΤΡΑΕΞΠ= Εξέλιξη του παιδιού 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης  

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΦΟΒ= Φόβος για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΤΥΧ= Θέμα Τύχης 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

ΑΙΤΚΛΗΡ= Κληρονομικότητα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 
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22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΞΥΓ= Ανησυχία για την εξέλιξη – υγεία του 

παιδιού 

ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΕΠΑΔ= Επιβάρυνση του αδελφού/αδελφής 

 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΕΙΔΣΧ= Ειδικοί στα σχολεία / περισσότερα 

ειδικά σχολεία 

ΠΡΟΤΑΛΚΡΑΤ= Υιοθέτηση πρακτικών από άλλα 

κράτη 

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΥΓΕΙΑ= Υγεία για το παιδί / υγεία των γονέων 

για να συνεχίσουν τη φροντίδα του παιδιού 

ΕΛΠΟΙΟΤΖ= Εξασφάλιση ποιότητας ζωής του παιδιού 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 18. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 48 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Μετα-δευτεροβάθμια  

Επάγγελμα: Οικιακά 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 18 

Τύπος αναπηρίας: Ν.Α. Άγνωστης αιτιολογίας 

Βαθμός αναπηρίας: Ήπια 

Σχολική δομή: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφή: 15 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Αν. Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΗΡΣΥΝ = Καλό, ήρεμο, υπάκουο, υπεύθυνο, 

συνεργάσιμο 
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6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΔΙΑΒ= Να διαβάζει/γράφει 

ΕΝΔΠΚΑΤ = Κατασκευές / πάζλ 

ΕΝΔΠΖΩΓ= Ζωγραφική 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΛΛΗΛ= Σχέση αλληλεξάρτησης 

 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους και 

τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

ΓΟΝΟΦΚΟΙΝΣΧ= Οφέλη στις κοινωνικές σχέσεις - 

φιλίες 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΧΑΡΑΓ= Πηγή χαράς και αγάπης 

ΑΔΠΗΓΑΥΤΟΓ= Πηγή αυτογνωσίας και 

αυτοαντίληψης 

ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και υπευθυνότητας 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΠΑΙΔΛΕΙΤ= Παιδοκεντρική λειτουργία 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΧΑΡΓ= Ο χαρακτήρας του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΨΥΚΟΙΝΓ= Ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί και γιατροί 
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Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΙΔΘΕΤ= Ίδια θετική άποψη με σήμερα 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΘΕΤ= Ενισχύεται η ήδη θετική άποψη 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

 

24. Προτάσεις   

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΕΥΓΝ= Ευγνώμων για όσα έχω και ελπίδα να 

διατηρηθούν 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΠΡΟΣΦΠ=Η προσφορά του παιδιού - 

κατορθώματα 

ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 19. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 51 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Τριτοβάθμια 

Επάγγελμα: Συνταξιούχος 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 19 

Τύπος αναπηρίας: Σύνδρομο Prader-Willi 

Βαθμός αναπηρίας: Ήπια 

Σχολική δομή: ΕΛΕΠΑΠ 

 

 

Αριθμός μελών: 4 

Αδερφή: 22 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Μέτρια 

Τόπος Διαμονής: Αν. Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
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4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΜΕΓΑΝΠ= Μεγαλύτερες ανάγκες του παιδιού, 

μικρότερος βαθμός αυτοεξυπηρέτησης 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΝΟΙΑΖ= Νοιάζεται για τους άλλους, 

προστατευτικό 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΗΥ= Η/Υ (facebook, παιχνίδια) 

ΕΝΔΠΤΗΛ= Τηλεόραση 

ΕΝΔΠΦΑΓ= Φαγητό 

ΕΝΔΠΘΕΑΤ= Θέατρο 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΚΟΡ= Πολύ καλή σχέση με όρια 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια ΣΧΑΔΑΜΑΓ= Αμοιβαία αγάπη 

ΣΧΑΔΠΡΟΣΤ= Προστασία του παιδιού από τον 

αδελφό/ή 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

ΓΟΝΑΛΑΝΤΠΡΟΖ= Αλλαγή στην αντίληψή τους και 

τις προτεραιότητες για τη ζωή 

ΓΟΝΝΕΘΕΓΧΑΡ= Νέα θετικά γνωρίσματα στον 

χαρακτήρα ή ενίσχυση όσων προϋπήρχαν 

 

10. Οφέλη για τα αδέλφια ΑΔΠΗΓΑΥΤΟΓ= Πηγή αυτογνωσίας και 

αυτοαντίληψης 

ΑΔΠΗΓΩΡΙΜ= Πηγή ωριμότητας και υπευθυνότητας 

ΑΔΠΗΓΕΥΑΛΤΡ= Πηγή ευαισθητοποίησης, 

αυξημένου αισθήματος αλτρουισμού και ανοχής προς 

τους άλλους 

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

ΟΙΚΠΗΓΕΝΔΕΣ= Πηγή ενίσχυσης των οικογενειακών 

δεσμών ή του γάμου και αύξησης της οικογενειακής 

συνοχής ή του δεσίματος 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΜΗΤ= Η μητέρα περισσότερο 

 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΕΥΤ= Ικανοποιημένοι – ευτυχισμένοι από το 

παιδί 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΚΑΤΑΝΑΛ= Αλληλοκατανόηση και αλληλεπίδραση 

των μελών της οικογένειας 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων ΣΤΡΑΘΕΤΣΚΕ= Η θετική σκέψη του γονέα 

 

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΜΕΣΟΙΚ= Μέσα από την οικογένεια 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 
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ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΣΧΟΕΚΔ= Σχολείο, εκπαιδευτικοί και διευθυντής 

 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 

 

19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

ΑΠΜΕΤΓΝΩ= Γνώσεις - κατανόηση για την αναπηρία 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

ΑΙΤΘΕ= Από τον Θεό 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

ΒΕΛΤΣΥΝΠΡ= Συνεχή προσπάθεια 

ΒΕΛΤΟΙΚΟΝ= Μέσω της οικονομικής βελτίωσης 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΜΕΤΠΟΛ= Μέτρα από την Πολιτεία-Νέα 

κέντρα για τα παιδιά 

ΠΡΟΤΣΤΗΡΓ= Ενημέρωση / στήριξη γονέων 

ΠΡΟΤΕΙΔΣΧ= Ειδικοί στα σχολεία / περισσότερα 

ειδικά σχολεία 

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

ΕΛΠΕΥΓΝ= Ευγνώμων για όσα έχω και ελπίδα να 

διατηρηθούν 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΑΠΟΔ= Αποδοχή - ευαισθητοποίηση 

ΜΝΜΕΝΗΜΓΟΝ= Ενημέρωση άλλων γονέων 

 

 

Ατομικός Πίνακας Δεδομένων του γονέα 20. 

Θεματικές /κατηγορίες  Κωδικοί  

1.Προφίλ γονέα 

 

 

 

 

 

 

2.Προφίλ παιδιού με ν.α. 

 

 

 

 

 

 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 50 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια 

Επάγγελμα: Δημ. Υπάλληλος 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

 

 

Φύλο: Αγόρι 

Ηλικία: 16 

Τύπος αναπηρίας: Ν.Α. Άγνωστης αιτιολογίας 

Βαθμός αναπηρίας: Ήπια 

Σχολική δομή: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
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3.Οικογενειακό Προφίλ 

 

 

 

 

Αριθμός μελών: 3 

Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση: Χαμηλή 

Τόπος Διαμονής: Θεσσαλονίκη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 

Ν.Α. / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

4. Ικανότητες του παιδιού με ν.α.  ΑΥΤΟΕΞΠ= Καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης του 

παιδιού (τρώει, ντύνεται, κ.λπ.) 

 

5. Συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού με ν.α 

ΣΧΠΚΟΙΝ= Κοινωνικό 

ΣΧΠΣΥΜΠΕΥΓ= Συμπαθητικό, ευγενικό, αγαπητό, 

γλυκό 

  

6. Ενδιαφέροντα του παιδιού με ν.α. ΕΝΔΠΑΘΛ= Αθλητισμός 

ΕΝΔΠΜΟΥΣ= Μουσική 

 

7. Σχέση του παιδιού με τους γονείς ΣΧΕΓΑΓΑΝΤ= Σχέση αγάπης αλλά και αντίδρασης 

8. Σχέση του παιδιού με τα αδέλφια  

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

9. Οφέλη για τους γονείς ΓΟΝΠΗΓΕΥΟ= Πηγή ευλογίας και ολοκλήρωσης 

ΓΟΝΠΗΓΧΑΡ= Πηγή χαράς / ευτυχίας και 

ικανοποίησης / υπερηφάνειας 

10. Οφέλη για τα αδέλφια  

11. Οφέλη για το σύνολο της 

οικογένειας  

 

Γ. ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

12. Καθημερινή ενασχόληση με το 

παιδί / Φροντίδα 

ΦΡΟΝΤΔΥΓ= Οι δύο γονείς εξίσου 

13. Εκτίμηση της ζωής με το παιδί ΖΩΙΚΔΥΣ= Ικανοποιημένοι με κάποιες δυσκολίες 

 

14. Τρόπος λειτουργίας της 

οικογένειας 

ΦΥΣΛΕΙΤ= Φυσιολογική λειτουργία 

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

15. Στρατηγικές γονέων  

16. Άτυπα δίκτυα υποστήριξης ΑΔΥΣΥΖ= ο/η Σύζυγος 

ΑΔΥΠΑΠΓ= Παππούς - γιαγιά 

ΑΔΥΦΙΛ= Φιλικό περιβάλλον 

ΑΔΥΓΟΝΣΥΛ= Σύλλογοι γονέων παιδιών με 

αναπηρίες και άλλοι γονείς παιδιών 

ΑΔΥΘΡΗΘΠ= Θρησκεία, Θεός και πίστη 

ΑΔΥΣΥΓΓ= Άλλα συγγενικά πρόσωπα 

17. Τυπικά δίκτυα υποστήριξης ΤΔΥΨΥΚΟΙΝΓ= Ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί και γιατροί 

Ε. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

18. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΠΡΙΝ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΠΡΑΔΙΑΦ= Αδιαφορία για την αναπηρία 
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19. Απόψεις για τα άτομα με 

αναπηρία ΜΕΤΑ την ύπαρξη του 

παιδιού 

ΑΠΜΕΤΑΛΛ= Αλλαγή απόψεων, ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και εξάλειψη αρνητικών 

συναισθημάτων 

 

20. Αιτιακές αποδόσεις της 

ιδιαιτερότητας του παιδιού 

ΑΙΤΙΑΤΡΖ= Ιατρικό ζήτημα 

 

Ζ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

21. Στάσεις για βελτίωση της 

οικογενειακής ζωής 

ΘΕΣΤΑΒΕΛΤ= Θετική στάση για βελτίωση 

 

22. Τρόποι βελτίωσης της 

οικογενειακής ζωής 

 

23. Προβληματισμοί  ΠΡΟΒΛΕΛΠΟΛ= Ελλείψεις της Πολιτείας / ελλιπής 

κρατική στήριξη 

ΠΡΟΒΛΟΙΚΟΝ= Οικονομική κατάσταση 

24. Προτάσεις  ΠΡΟΤΜΕΤΠΟΛ= Μέτρα από την Πολιτεία-Νέα 

κέντρα για τα παιδιά 

ΠΡΟΤΑΛΚΡΑΤ= Υιοθέτηση πρακτικών από άλλα 

κράτη 

25. Προσδοκίες και Ελπίδες ΕΛΠΑΥΤΟΝ= Αυτοεξυπηρέτηση / αυτονομία 

 

26. Μηνύματα προς άλλους ΜΝΜΥΠΟΜ= Υπομονή 

 

 

 

 

 


