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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Θεσξείηαη απηνλφεην φηη ην λα είζαη γνληφο ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο 

είλαη κηα θαηάζηαζε ςπρηθά απαηηεηηθή. Κάζε γνληφο ειπίδνληαο ζε κηα ζεηηθή 

εμέιημε θαη επηδηψθνληαο ην θαιχηεξν γηα ην παηδί ηνπ – αλάινγα πάληα κε ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη ηα βηψκαηα ηνπ – νξγαλψλεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ φπσο θάζε θνξά θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 

νξίδεη ν ίδηνο (βειηίσζε ζε καζεζηαθφ επίπεδν, θνηλσληθνπνίεζε, απηνλνκία, έλα 

«ραξνχκελν» παηδί). Γηα ηνλ θάζε πξννξηζκφ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν δξφκνη.  

Κάζε γνληφο έρεη ην δηθαίσκα λα πεξπαηήζεη ζηνπο δξφκνπο ηνπ θαη λα απνιακβάλεη 

ην ζεβαζκφ ησλ ζπληαμηδησηψλ ηνπ (εηδηθψλ, δαζθάισλ, θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ). 

Ζ κεηέξα ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηελ εκπεηξία ηεο 

ρξεζηκνπνηεί ην εμήο ζρήκα: Ζ αλακνλή απφθηεζεο ελφο παηδηνχ κνηάδεη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ελφο ηαμηδηνχ κε φιε ηελ νηθνγέλεηα ζε έλαλ πξννξηζκφ φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ην Παξίζη. Όινη νλεηξεχνληαη θαη θάλνπλ ζρέδηα ηα νπνία ζα 

δηαθνπνχλ απφηνκα κε ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο. Δλψ πεξηκέλεηο λα πξνζγεησζείο 

ζην Παξίζη – ζπλερίδεη ε κεηέξα – βξίζθεζαη μαθληθά κε ηελ νηθνγέλεηα ζνπ ζηε 

Βεξπηφ, ζε κηα εκπφιεκε δψλε, φπνπ ζθάλε παληνχ βφκβεο, αθνχγνληαη κπεξδεκέλεο 

θσλέο θαη μέλεο γιψζζεο. Καλείο δελ ήζειε λα βξίζθεηαη εθεί, αιιά ηψξα ρξεηάδεηαη 

λα κάζεη λα δεη ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ.  Υξεηάδεηαη λα κάζεη ζηαδηαθά έλαλ λέν 

ηξφπν δσήο ζηνλ νπνίν ε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ επζπλψλ, ε 

αλαδήηεζε θαηάιιειεο βνήζεηαο θαη ζηήξημεο λα απνηεινχλ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο.   Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ιακβάλεη ρψξα θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

θαηαλφεζε, ψζηε λα βξίζθνπλ ρψξν λα αθνχγνληαη νη μέλεο γιψζζεο φπσο εθείλε 

ησλ εηδηθψλ. Υξεηάδεηαη ηψξα λα βξνπλ νη γνλείο έλαλ ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα 

απνδέρνληαη ηηο πξνζπάζεηεο εθείλσλ πνπ κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα βνεζήζνπλ. 

Χζηφζν νη ιέμεηο γχξσ απφ ηελ αλαπεξία θαζψο θαη νη ππάξρνπζεο δνκέο δε 

βνεζνχλ πάληα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα θιείλνληαη 

ζηελ πεξεθάληα ή ηελ ελνρή (Φηινθψζηαο, 2010). 

Οη δηαγλψζεηο κπνξεί λα δξάζνπλ θαζεισηηθά ζε κηα νηθνγέλεηα. Υηίδνπλ κηα 

ζεηξά απφ πξνθαηαιήςεηο φρη κφλν απέλαληη ζηελ πάζεζε ή ηελ αλαπεξία αιιά θαη 

απέλαληη ζην άηνκν. Ζ αλαθνξά ζε έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξεί λα ζεκαίλεη 



 
5 

πσο νη αλάγθεο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ρξεηάδεηαη λα έξρνληαη δεχηεξεο ή ηξίηεο ζηε 

ζεηξά (Φηινθψζηαο, 2010). 

Απφ ηελ παξαπάλσ καξηπξία, πξνθχπηεη κηα ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζεκαζία ηεο γέλλεζεο ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο γηα ηνπο γνλείο ηφζν ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε θαζεκεξηλφ ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνληαη απηνί νη γνλείο απφ ηνπο εηδηθνχο θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα. 

θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, λα εμεηαζζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη ηξφπνη πνπ θαηά θαηξνχο εθαξκφζηεθαλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαζψο επίζεο λα δηεξεπλεζνχλ ηα εκπφδηα θαη νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζηα πιαίζηα ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηελ  ειιεληθή θαη ειιελφθσλε 

θαηά βάζε, βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά: ζηελ πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο αλαπεξίαο, ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηηο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαζψο θαη ζηελ  θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Αθνξκή γηα ηε κειέηε απηή απνηέιεζε ε πξνζσπηθή εκπεηξία ζε δνκέο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ε πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ θαη εχξεζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ πξνο 

φθεινο πάληα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ.  

ηα δχν πξψηα θεθάιαηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα νξηζηεί ε ζπκβνπιεπηηθή 

θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο φηαλ πξφθεηηαη γηα γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαζψο θαη λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο πνπ δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο θαη ην 

πψο ε γιψζζα εθηφο απφ ην λα πεξηγξάθεη θαηαζθεπάδεη ηαπηφρξνλα θαη κηα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα. 

θνπφο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαπεξίαο 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ θαη επξχηεξα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνγέλεηαο, αθνχ πξψηα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο γέλλεζεο ελφο παηδηνχ  

γηα ηνπο γνλείο. Δπηπιένλ παξαηίζεληαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ 
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δηακνξθσζεί θαηά θαηξνχο πξνθεηκέλνπ αθελφο λα αμηνινγήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αθεηέξνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο αθνχ 

πξψηα γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ πψο ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ παηδηνχ.  

ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα κνληέια ζπλεξγαζίαο εηδηθψλ γνλέσλ 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εθαξκνζηεί αλάινγα κε ην πψο νη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο δηακνξθψλνπλ ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ αλαπεξία θαη παξάιιεια αλαθέξνληαη 

ζηνπο ηξφπνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ 

ηνλίδνληαο ηέινο ηε ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο.  

θνπφο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα πεξηγξαθεί ν ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ε αλαγθαηφηεηα θαη ζεκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ  ηεο ζσζηήο 

ζπκβνπιεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γνλέσλ θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ζε 

απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα.  

Σν έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγίαο θαζψο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο.   

 Σέινο ζην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο δηαπηζηψζεηο ηεο 

κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Οξίδνληαο ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο 

δελ πξφθεηηαη απιά γηα κηα δηαδηθαζία κεηαμχ δχν αλζξψπσλ αιιά ηαπηφρξνλα 

ζπληζηά θαη έλαλ θνηλσληθφ ζεζκφ άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ θνπιηνχξα ησλ 

ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ. Δίλαη κία αζρνιία, επηζηήκε ή έλα επάγγεικα 

ζρεηηθά πξφζθαην. Απφ επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη απφ πξνζσπηθφηεηεο απφ ην 

ρψξν ηεο επηζηήκεο έρνπλ δνζεί θάπνηνη νξηζκνί ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζέλαο απφ 

ηνπο νπνίνπο δίλεη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ξφινπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

(McLeod, 2003). 

Κάπνηνη νξηζκνί ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηδσκέλνη απφ ηελ νπηηθή γσληά ηνπ 

ζπκβνχινπ είλαη νη αθφινπζνη: 

«Ο φξνο ζπκβνπιεπηηθή ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία κε άηνκα θαη κε 

ζρέζεηο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε, ηελ ππνζηήξημε θξίζεσλ, λα 

είλαη ςπρνζεξαπεπηηθή, θαζνδεγεηηθή ή λα έρεη ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ... Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή έρεη ζθνπφ λα δίλεη ζηνλ πειάηε κηα επθαηξία λα εμεξεπλήζεη, λα 

αλαθαιχςεη θαη λα απνζαθελίζεη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα παξάζρνπλ κηα δσή πην 

ηθαλνπνηεηηθή θαη δεκηνπξγηθή» (Bac, 1984 ζην Πιεμνπζάθεο, 2010, ζ. 260). 

Πξφθεηηαη γηα έλα νξηζκφ πνπ δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ εμεξεχλεζε θαη 

ηελ θαηαλφεζε θαη ιηγφηεξν ζηε δξάζε (McLeod, 2003). 

Ο αθφινπζνο νξηζκφο ησλ Burks & Stefflre (1979 ζην McLeod, 2003) 

ππνγξακκίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηα άηνκα λα 

ζέηνπλ ηα ίδηα ζηφρνπο: «Ζ ζπκβνπιεπηηθή αληηπξνζσπεχεη κηα επαγγεικαηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ελφο θαηαξηηζκέλνπ ζπκβνχινπ θαη ελφο πειάηε… Δίλαη νξγαλσκέλε 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βνεζά ηνπο πειάηεο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

απνζαθελίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην εχξνο δσήο ηνπο θαη λα κάζνπλ λα 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ 

ζεκαληηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο επηινγέο, θαζψο θαη κέζσ ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζπλαηζζεκαηηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο θχζεο»  (Burks & Stefflre, 1979 

ζην McLeod, 2003, ζ. 30). 

Ο νξηζκφο ησλ Felthan & Dryden (1993 ζην McLeod, 2003) ηνλίδεη ηηο θνηλέο 

πεξηνρέο κεηαμχ ζπκβνπιεπηηθήο θαη άιισλ κνξθψλ παξνρήο βνήζεηαο: «Ζ 
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ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα απζηεξά θαζνξηζκέλε ζρέζε, θαηά ηελ νπνία εθαξκφδνληαη 

κία ή πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο ςπρνινγίαο θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο αιιάδνπλ κε ηελ εκπεηξία, ηε δηαίζζεζε θαη 

άιινπο δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο ησλ πειαηψλ…. Ζ θπξίαξρε θηινζνθία είλαη 

πξψηα λα δηεπθνιχλεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξέρεη ζπκβνπιέο ή λα παξαθηλεί… 

Δίλαη κηα ππεξεζία πνπ ηελ αλαδεηνχλ άλζξσπνη νη νπνίνη ππνθέξνπλ απφ θάπνηα 

δηαηαξαρή ή βξίζθνληαη ζε κηα ζχγρπζε θαη επηζπκνχλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο κέζα ζε κηα ζρέζε πνπ ζα είλαη πην πεηζαξρεκέλε θαη 

εκπηζηεπηηθή απφ ηε θηιία θαη πνπ ίζσο ζα ηνπο ζηηγκαηίζεη ιηγφηεξν απφ ηηο ζρέζεηο 

βνήζεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε παξαδνζηαθφ ηαηξηθφ ή ςπρηαηξηθφ πεξηβάιινλ» 

(Felthan & Dryden, 1993 ζην McLeod, 2003, ζ. 30). 

Έλαο νξηζκφο ηδσκέλνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε ή αιιηψο έλαο 

«θαζεκεξηλφο» νξηζκφο είλαη ν εμήο: Ζ ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αλαδχζεθε ηνλ 20φ αηψλα ζηε δπηηθή βηνκεραληθή θνηλσλία σο κέηξν πξνθχιαμεο 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ έλαληη ησλ αλαγθψλ ησλ κεγάισλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ, ελψ γηα πνιινχο έρεη θαηαιάβεη ζηελ θνηλσλία ηε ζέζε πνπ άιινηε θαηείραλ 

ε ζξεζθεία ή ε δσή ζηηο κηθξέο θνηλφηεηεο (McLeod, 2003, ζ. 42). 

Ο C. Rogers (Rogers, 1942a ζην Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ 1998), ν νπνίνο απφ 

πνιινχο ζεσξήζεθε ν «παηέξαο» ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, νξίδεη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ηνλίδνληαο ηε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε: «Ζ επηηπρεκέλε ζπκβνπιεπηηθή απνηειείηαη 

απφ κηα ζαθψο νξγαλσκέλε θαη επηηξεπηηθή ζρέζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα 

απνθηήζεη απηνγλσζία ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα θάλεη ζεηηθά βήκαηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ηνπ έρεη ππνδείμεη ν λένο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο…  Ζ ζπκβνπιεπηηθή 

ζπλίζηαηαη ζε κηα ζεηξά άκεζσλ επαθψλ κε ην άηνκν, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ηνπ 

πξνζθέξνπλ βνήζεηα ψζηε λα αιιάμεη ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» (Rogers, 

1942a ζην Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ, 1998, ζ. 16). 

Σα πηζαλφηεξα απνηειέζκαηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1) Δπίιπζε ηνπ αξρηθνύ πξνβιήκαηνο: ην 

άηνκν είλαη δπλαηφ λα θαηαλνεί ην πξφβιεκα, λα βιέπεη ηηο πηπρέο ηνπ, λα θηάλεη 

ζηελ πξνζσπηθή απνδνρή θαη λα ελεξγεί ψζηε λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα, 2) Μάζεζε: ην άηνκν κέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κπνξεί λα απνθηήζεη λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ην 

δηεπθνιχλνπλ λα ρεηξηζηεί παξφκνηεο δπζθνιίεο φπνηε απηέο πξνθχπηνπλ, 3) 
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Κνηλσληθή ελζσκάησζε: ην άηνκν εληζρχεηαη ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ησλ 

άιισλ θαη ζην θνηλσληθφ θαιφ (McLeod, 2003). 

 

1.2 ηόρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ππάξρεη πιεζψξα ηδεψλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ. Κάπνηνη απφ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο πνπ πηνζεηνχληαη θαλεξά ή ζησπεξά απφ ηνπο ζπκβνχινπο 

είλαη επηγξακκαηηθά: ε ελφξαζε, ε απηνγλσζία, ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ, ε 

απηνπξαγκάησζε ή εμαηνκίθεπζε, ν δηαθσηηζκφο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε 

ςπρνινγηθή εθπαίδεπζε, ε θαηάθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε γλσζηηθή αιιαγή, ε 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ε ζπζηεκηθή αιιαγή, ε ελδπλάκσζε ε απνθαηάζηαζε 

(McLeod, 2003). 

Οη ηξεηο «βαζηθέο» πξνζεγγίζεηο, ε ςπρνδπλακηθή, ε γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη ε αλζξσπηζηηθή αληηπξνζσπεχνπλ ζεκειηαθά δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζεψξεζεο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ θαη 

ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οη ζχκβνπινη κε ςπρνδπλακηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ ελφξαζε (ζην λα θαηαζηεί δειαδή ν πειάηεο 

ηθαλφο λα θαηαλνήζεη ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δπζθνιηψλ, απμάλνληαο έηζη ζηαδηαθά ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

πξάμεσλ κέζσ ηεο ινγηθήο). Οη επαγγεικαηίεο ηεο αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ 

ζηφρν λα πξνσζήζνπλ ηελ απηναπνδνρή (ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ηνλ 

εαπηφ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ην άηνκν ηελ εκπεηξία πνπ απνηέιεζε 

αληηθείκελν απηνθξηηηθήο θαη απφξξηςεο) θαη ηελ αηνκηθή ειεπζεξία. Σέινο νη 

ζεξαπεπηέο ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο αζρνινχληαη θπξίσο κε 

ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν θάζε έγθπξε ζπκβνπιεπηηθή 

πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε ν πειάηεο λα θαηαθέξεη λα 

αμηνπνηήζεη ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε πξνθεηκέλνπ λα εμεξεπλήζεη πηπρέο ηεο δσήο ηνπ 

πνπ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ επεκεξία ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή (McLeod, 2003). 
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1.3 «Βαζηθέο» ζπκβνπιεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Α) Ψπρνδπλακηθή Πξνζέγγηζε 

Ζ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ 

S. Freud θαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ηε δηαθξίλνπλ είλαη: 

α) ε ππφζεζε φηη νη δπζθνιίεο ηνπ πειάηε έρνπλ ηηο βαζχηεξεο ξίδεο ηνπο ζε 

εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

β) ε ππφζεζε φηη ν πειάηεο κπνξεί λα κελ έρεη ζπλεηδεηή επίγλσζε ησλ 

αιεζηλψλ θηλήηξσλ ή παξσζήζεσλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο πξάμεηο ηνπ 

γ) ε ρξήζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο ηεο ζρέζεο 

κεηαβίβαζεο. 

Ο ςπρνδπλακηθφο ζχκβνπινο έρεη θαηά λνπ πσο φ,ηη ιέεη αξρηθά ην πξφζσπν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη έλα κφλν θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη πηζαλφλ φρη ην πην 

ελδηαθέξνλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε έλα πεξηβάιινλ αξθεηά 

αζθαιέο θαη ζηαζεξφ γηα λα επηηξέςεη κηα αζθαιή έθθξαζε θαληαζηψζεσλ θαη 

παξσζήζεσλ πφλνπ θαη ληξνπήο (McLeod, 2003 
. 
Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ, 1998). 

 

Β) Γλσζηηθή-πκπεξηθνξθή Πξνζέγγηζε 

Ζ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο εμειίμεηο ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ζηελ ςπρνινγία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Γίλεη έκθαζε ζηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο πάληα κέζα απφ κηα επηζηεκνληθή 

ζθνπηά, θαζψο επίζεο εζηηάδεη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δπζπξνζαξκνζηηθήο ζθέςεο θαη 

ζηηο παξάινγεο πεπνηζήζεηο. Ο Ellis ππνζηήξημε φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

πξνθαινχληαη απφ «ζηξεβιέο ζθέςεηο» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ βιέπεη θαλείο ηε δσή 

ηνπ κε φξνπο ησλ δηαθφξσλ «πξέπεη» (McLeod, 2003). 

Ο γλσζηηθφο ζπκπεξηθνξηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζπληζηά 

πεξηζζφηεξν κηα ηερλνινγία θαη ιηγφηεξν έλα πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο. 

Έλλνηεο φπσο δηαρείξηζε, έιεγρνο, επηηήξεζε θπξηαξρνχλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή απηή 

πξνζέγγηζε. Αληίζεηα κε ηηο ςπρνδπλακηθέο θαη πξνζσπνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο, 

πνπ δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαλφεζε, ε γλσζηηθή-

ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε αζρνιείηαη ιηγφηεξν κε ηελ ελφξαζε θαη 

πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πειάηε γηα λα επηθέξεη 

αιιαγέο (McLeod, 2003 
. 
Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ, 1998). 
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Γ) Αλζξσπηζηηθή – πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε  

Ζ αλζξσπηζηηθή - πξνζσπνθεληξηθή ζπκβνπιεπηηθή αλαπηχρζεθε απφ ηνλ C. 

Rogers ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη πψο ε ζεξαπεπηηθή αιιαγή εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

κηαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απνδνρή, γλεζηφηεηα θαη 

ελζπλαίζζεζε. Ο ζχκβνπινο ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή ελζαξξχλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα δέρνληαη θαη λα ελεξγνχλ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο 

εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή πσο απηφ πνπ ζα επνπιψζεη ηα 

ηξαχκαηά ηνπο είλαη λα βξεζνχλ ζε κηα ζρέζε πνπ ν εαπηφο ηνπο ζα γίλεηαη απφιπηα 

απνδεθηφο θαη ζα εθηηκάηαη δεφλησο. Οη αλζξσπηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηε βησκαηηθή πξφζιεςε ηνπ «εδψ θαη ηψξα» θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο ζηνλ πειάηε πεξηγξάθεηαη κε ηνπο φξνπο κηαο δηαδηθαζίαο 

κεγαιχηεξεο δεθηηθφηεηαο ζηελ εκπεηξία. Έλλνηεο φπσο ε αλάγθε γηα 

απηνπξαγκάησζε, ε αλάγθε γηα απνδνρή, απηνεηθφλα-απηναληίιεςε, πξαγκαηηθφο 

θαη ηδαληθφο εαπηφο θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηελ πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία  

(McLeod, 2003 
. 
Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ, 1998). 

 

1.4 πκβνπιεπηηθή γνλέσλ κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξεο 

επαηζζεζίεο απνηειεί έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ κφλν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη (Κνπξθνχηαο, 2010).  

Ζ Lorna Wing (1975 ζην Παπαγεσξγίνπ, 2006), ππνζηεξίδεη φηη «δελ ππάξρεη 

ελζηηθηψδεο γλψζε γηα ηνλ θαηάιιειν ηξφπν αλαηξνθήο θαη θξνληίδαο ελφο παηδηνχ 

κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη αλαηξνθήο, αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην, δελ δίλνπλ απαληήζεηο ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, πνπ πξνθαιεί ε 

αλαπεξία» (Παπαγεσξγίνπ, 2006). Πξάγκαηη, νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο, ζηελ πεξίπησζε 

ελφο παηδηνχ κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο. Δπηπιένλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο δελ πεξηνξίδνληαη ρξνληθά ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία 

αλαγλσξίδεηαη ε δηαηαξαρή. Ζ αλάγθε ηεο νηθνγέλεηαο γηα θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε 

θαη ζπκβνπιεπηηθή είλαη, ζπλήζσο, καθξνρξφληα. Ζ θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηεο δηαηαξαρήο, ε απνδνρή ησλ δπζθνιηψλ θαη ε πξνζαξκνγή δελ είλαη εχθνιε 

δηαδηθαζία. Οη γνλείο ρξεηάδνληαη ρξφλν θαη ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα απνδερζνχλ 
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ηα πξνβιήκαηα θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο (Sanders et al. 1997 ζην Παπαγεσξγίνπ, 2006). 

Ηζηνξηθά ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

παξαηεξεί θαλείο κηα κεηαθίλεζε απφ ηελ νπηηθή ηεο «απζεληίαο» - ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη γνλείο δέρνληαλ απιά νδεγίεο απφ ηνπο εηδηθνχο  ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο – ζε κηα νπηηθή πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο γνλείο σο 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξέκβαζεο κε γλψζεηο, πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο 

(Κνπξθνχηαο, 2010). 

Οη αιιαγέο ζε επίπεδν ηφζν επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ-πνιηηηθφ 

νδήγεζαλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο νπηηθήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο 

(Ferguson, 2002 ζην Κνπξθνχηαο 2010). Οη λέεο ηάζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 

νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηηο θνηλσληθέο θαη φρη 

ζηηο αηνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Απνκαθξχλνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια πνπ 

επηθεληξψλνληαλ ζηηο παζνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη ζηηο δπζιεηηνπξγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλεπάγνληαλ ε ζπλζήθε ηεο αλαπεξίαο θαη πξνζαλαηνιίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαηάδεημε ησλ θνηλσληθψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ νθείινληαη  ζηηο 

αξλεηηθέο πξνθαηαιήςεηο, ζηα θελά ηνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο, ζηηο ειιείςεηο 

εμεηδηθεπκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηφζν ησλ 

γνλέσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ, ζηηο ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο 

θαη ζηα θελά  ζηηο πξαθηηθέο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο (Κνπξθνχηαο, 2010).  

Οη λέεο ηάζεηο ζηελ ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ 

νηθνγελεηψλ είλαη επηθεληξσκέλεο ζην λα βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο λα αλαθαιχςνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα, ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ 

θξίζεσλ αιιά θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ζηε δηθή ηνπο ηδηαίηεξε 

πξαγκαηηθφηεηα. Γίλεηαη έκθαζε ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη 

ζηελ απφθηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζηνλ εαπηφ ηεο (Κνπξθνχηαο, 2010). 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε είλαη πνιπδηάζηαηεο 

θαζψο νη αλάγθεο θαη ηα επίπεδα παξέκβαζεο είλαη πνιιά θαη ζχλζεηα. Ο γνλέαο θαη 

ην παηδί ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππνζηήξημε ζε επίπεδν ςπρνθηλεηηθφ, καζεζηαθφ-

αθαδεκατθφ, ςπρνθνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ-ςπρνζεξαπεπηηθφ θαη ηαηξηθφ φπνπ είλαη 

απαξαίηεην (Κνπξθνχηαο 2010). 

Σέινο ε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία κε γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ 

αθνινπζεί βεβαίσο κηα επζχγξακκε πνξεία. Απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα 
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ηνπο εηδηθνχο θαζψο ηίζεληαη ζπλερψο ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαηζζεκαηηθά αιιά 

θαη πξαθηηθά δεηήκαηα, δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ ηξφπσλ 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνληαη (Κνπξθνχηαο 2010). 

Αλαιπηηθφηεξα νη παξάκεηξνη ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζα εμεηαζηνχλ ζην θεθ. 5 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Η έλλνηα ηεο αλαπεξίαο 

Πξηλ φκσο αλαιπζεί ην δήηεκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα ζχληνκε αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο αλαπεξίαο. 

Σν δήηεκα ηεο αλαπεξίαο φπσο ζα θαλεί απφ ηελ παξαθάησ αλάιπζε 

ελλνηνινγείηαη θαη πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε επνρή, αλάινγα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη γη’ απηφ είλαη κηα 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε έλλνηα. 

Ζ πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο αλαπεξίαο δε ζα κπνξνχζε παξά λα 

μεθηλά, αθνινπζψληαο ηε ζσθξαηηθή παξάδνζε, απφ ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

αλαπεξίαο. Όκσο, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζπάληα ππάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ην 

ζέκα ηνπ νξηζκνχ ησλ ελλνηψλ. Δπίζεο, θάζε πξνζπάζεηα νξηζκνχ κηαο έλλνηαο 

θσηίδεη κφλν κεξηθέο πιεπξέο ηεο, ελψ ζπζθνηίδεη άιιεο. Δπηπξφζζεηα, θάζε νξηζκφο 

βαζίδεηαη ζε θάπνηεο παξαδνρέο, νη νπνίεο άιινηε δειψλνληαη θαζαξά θαη άιινηε 

ππνλννχληαη. Δπηπιένλ, νη νξηζκνί σο δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο 

ππφθεηληαη ζε αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο αλάινγα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θάζε επνρήο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε πξνζπάζεηα λα δνζεί 

έλαο ζπλεθηηθφο θαη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο αλαπεξίαο είλαη έλα δχζθνιν 

έξγν. 

Οη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο αλαπεξίαο ηεο Harris αξρηθά, ε νπνία πξφηεηλε κηα 

ηξηπιή δηάθξηζε κεηαμχ βιάβεο, αλαπεξίαο θαη κεηνλεμίαο, θαζψο θαη ηνπ Wood, πνπ 

έγηλε απνδεθηφο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), φπνπ ην ηξηπιφ 

απηφ ζρήκα έιαβε ηε κνξθή ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ λφζνπ, αζζέλεηαο θαη αλαπεξίαο, 

δε γλψξηζαλ δηεζλή απνδνρή, ηδηαίηεξα απφ ηνπο αλαπήξνπο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπο. 

Ζ θξηηηθή εδξάδεηαη ζηελ «ππνλννχκελε ζεσξία» πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ απηνχο 

ηνπο νξηζκνχο, ηε ζεσξία ηεο «πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο» πνπ βιέπεη ηνλ αλάπεξν σο 

ζχκα ελφο ηξαγηθνχ ζπκβάληνο ή πεξηζηαηηθνχ γηα ην νπνίν ε θνηλσλία δε θέξεη 

θακία επζχλε θαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην άηνκν πνπ ππέζηε ηε βιάβε 

είλαη λα ην απνδεκηψζεη κε θάπνηεο παξνρέο. Ο νξηζκφο ινηπφλ ηεο αλαπεξίαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν εζηηάδεη ζην άηνκν, ζην νπνίν θνξηψλεη ην βάξνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

θαη αγλνεί ηηο επζχλεο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλε 

πξνζζέηεη ζηε βιάβε ηελ αλαπεξία, νδεγψληαο έηζη ζηε κεηνλεμία θαη ζηελ 
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θνηλσληθή θαηαπίεζε. Δπηπιένλ, ν νξηζκφο απηφο ηεο αλαπεξίαο παξακέλεη 

πξνζθνιιεκέλνο ζηηο ηαηξηθέο ηαμηλνκήζεηο θαη ζηελ έλλνηα ηνπ «θπζηνινγηθνχ», 

ελψ δέρεηαη σο δεδνκέλν ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλαπεξία σο κηα ζηαηηθή 

θαηάζηαζε. Οη αλάπεξνη αληίζεηα πξνηείλνπλ κηα δηκεξή ηαμηλφκεζε αλάκεζα ζηε 

βιάβε θαη ζηελ αλαπεξία, φπνπ ε αλαπεξία γίλεηαη θαηαλνεηή σο κεηνλέθηεκα ή 

πεξηνξηζκφο πνπ νθείιεηαη φρη ζε αηνκηθνχο παξάγνληεο, αιιά ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Σν ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο αλαπεξίαο είλαη ζεκαληηθφ θαζψο ν 

ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεηαη ε αλαπεξία επεξεάδεη ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

(Oliver, 2009). 

 

2.2. Η εμειηθηηθή νπηηθή ηεο αλαπεξίαο 

χκθσλα κε ηνλ Finkelstein (1980 ζην Oliver 2009), ε νπηηθή κέζα απφ ηελ 

νπνία γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαπεξία δηαρξνληθά επεξεάδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ζρέζεηο παξαγσγήο. Ζ ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο κπνξεί ηδσζεί κέζα απφ έλα εμειηθηηθφ 

κνληέιν ηξηψλ θάζεσλ (Finkelstein, 1980 ζην Oliver, 2009, ζ. 86).  

ηελ πξψηε θάζε, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αγξνηηθή-θενπδαξρηθή θνηλσλία, ζηελ 

νπνία θπξηαξρνχλ ε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ε κηθξήο θιίκαθαο βηνηερλία θαη 

νηθνηερλία, νη αλάπεξνη δελ απνθιείνληαλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθνχ 

αθφκα θαη φηαλ δελ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο, ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα 

λα ζπλεηζθέξνπλ. Οη αλάπεξνη ζηε θάζε απηή ζεσξνχληαλ δπζηπρηζκέλα άηνκα, δε 

δηαρσξίδνληαλ φκσο απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία (Oliver, 2009, ζ. 86).  

Ζ δεχηεξε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ 

αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, ε αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο ψζεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλαπήξσλ ζην 

θνηλσληθφ πεξηζψξην, θαζψο ηα άηνκα απηά δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε 

ηαρχηεηα, ηελ πεηζαξρία θαη ηηο λφξκεο παξαγσγήο πνπ επέβαιιε ε εξγαζία ζηα 

εξγνζηάζηα. Χο απνηέιεζκα, νη αλάπεξνη ζηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ζεσξνχληαλ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζην νπνίν δηλφηαλ 

ιχζε κε ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε απνκφλσζή ηνπο ζε ηδξχκαηα θαη άζπια θάζε 

είδνπο (Oliver, 2009, ζ. 86-88). 

Καηά ηελ ηξίηε θάζε, ζηε θάζε ηνπ «ψξηκνπ» θαπηηαιηζκνχ, ππήξμε 

πξνζπάζεηα άξζεο ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ησλ αλαπήξσλ ιφγσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλαπήξσλ θαη επαγγεικαηηψλ θαη ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (Oliver, 

2009, ζ. 88). 
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 2.3 Οη ππόξξεηεο ζεσξίεο γηα ηελ αλαπεξία 

 Ζ παξαπάλσ αλάιπζε φκσο ζα έκελε ζην ζηάδην ηεο πεξηγξαθήο θαη δε ζα 

ήηαλ νινθιεξσκέλε αλ δελ πξνζπαζνχζε λα πξνζεγγίζεη ηηο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο. χκθσλα  κε ηνλ Oliver (2009), αλ 

θαη πξνηάζεθαλ θάπνηεο εξκελείεο γηα ηε ζέζε ησλ αλαπήξσλ ζηηο δηάθνξεο 

θνηλσλίεο, εληνχηνηο νη εξκελείεο απηέο δελ απέθηεζαλ πνηέ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

ζπλεθηηθήο θαη αμηφπηζηεο ζεσξίαο γηα ηελ αλαπεξία, επεξέαζαλ φκσο θαη 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαπεξία (Oliver, 2009).  

Ζ πξψηε εξκελεπηηθή πξνζπάζεηα πξνέξρεηαη απφ ηνλ Evans-Pritchard (1937 

ζην Oliver, 2009), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ζηηο θνηλσλίεο νη νπνίεο θπξηαξρνχληαη 

απφ ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο αλακεκεηγκέλεο κε καγηθέο πεπνηζήζεηο ε αλαπεξία 

γίλεηαη αληηιεπηή σο ηηκσξία απφ ηνπο ζενχο ή σο απνηέιεζκα καγείαο (Evans-

Pritchard, 1937 ζην Oliver, 2009, ζ. 73). Ζ δεχηεξε εξκελεπηηθή πξνζπάζεηα 

βαζίζηεθε ζην έξγν ηνπ Turner (1967 ζην Oliver, 2009), ν νπνίνο αλέπηπμε ηελ 

έλλνηα ηεο «παξακνλήο ζην θαηψθιη» (Turner, 1967 ζην Oliver, 2009, ζ. 74). 

χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή νη αλάπεξνη δελ είλαη πνηέ πξαγκαηηθά εληαγκέλνη ζε 

κηα θνηλσλία, αιιά ηαπηφρξνλα νχηε πνηέ έμσ απφ απηήλ. Δίλαη ζε κηα θαηάζηαζε 

θνηλσληθήο αλαζηνιήο, δψληαο ζε κεξηθή απνκφλσζε απφ ηελ θνηλσλία σο αφξηζηνη, 

δηθνξνχκελνη άλζξσπνη (Murphy, 1987 ζην Oliver, 2009, ζ. 74). Ζ εξκελεία απηή 

κεηαηνπίδεη ηελ αλάιπζε απφ ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αλαπεξνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ αθεξεκέλε πεξηνρή ησλ ζπκβφισλ 

αλαδεηψληαο απαληήζεηο ζην επίπεδν ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο θαη κφλν (Oliver, 2009, 

ζ. 75). Ζ επφκελε εξκελεπηηθή πξνζπάζεηα βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ζηηο 

θνηλσλίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ, είηε έρνπλ ειάρηζην, πιεφλαζκα πφξσλ, ν πιεζπζκφο 

ησλ αλαπήξσλ ζεσξείηαη σο «πιεφλαζκα πιεζπζκνχ» κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ θνηλφηεηα. Ζ απνκάθξπλζε γίλεηαη είηε κε 

ηε ζαλάησζε είηε κε ηελ εθδίσμε είηε κε ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο (Oliver, 2009, ζ. 76-

77). 

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηε «ζεσξία ηεο ηαηξηθνπνίεζεο» ε αλαπεξία 

αληηκεησπίδεηαη σο ηαηξηθφ-επηζηεκνληθφ πξφβιεκα αθνχ αξρηθά είρε εηδσζεί σο 

πξφβιεκα εζηθφ θαη λνκηθφ. Ζ ζεσξία απηή ζηεξίδεηαη ζηε  ζεσξία ηνπ Comte, ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε αλζξψπηλε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

κεηαθίλεζε απφ ηε ζενινγηθή ή κπζνινγηθή πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ θφζκνπ πξνο 
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ηελ κεηαθπζηθή ή αθεξεκέλε θαη ηέινο ζηε επηζηεκνληθή ή ζεηηθή. Απηή ε 

κεηαθίλεζε πξνο ηελ ηαηξηθνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο ζεσξείηαη ζαθψο επεξγεηηθή θαη 

πξννδεπηηθή ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα θαζψο βειηίσζε ηε ζέζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαπήξσλ (Oliver, 2009). 

Ζ «ζεσξία ηεο αλάγθεο» απφ ηελ άιιε εζηηάδεη ζηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ζηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο θαη νη νπνίεο επεξέαζαλ ηελ 

νπηηθή θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ αλαπεξία. χκθσλα κε ηελ νπηηθή απηή, νη 

αιιαγέο ζηελ ηξφπν εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηα ζην πξψην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ επέβαιιαλ ηελ χπαξμε ηδξπκάησλ σο ηελ θχξηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ επηζηξνθή πάιη ησλ αλαπήξσλ ζηε 

θξνληίδα ηεο θνηλφηεηαο θαηά ηελ ψξηκε θάζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ νθεηιφηαλ φρη απιά 

ζηελ αιιαγή ησλ ηδεψλ ησλ αλζξψπσλ σο πξνο ηα άζπια, αιιά ζην γεγνλφο φηη νη 

ηξφπνη απνκφλσζεο γηα θνηλσληθφ έιεγρν θφζηηδαλ πεξηζζφηεξν θαη ήηαλ δχζθνιν 

λα δηθαηνινγεζνχλ. Χζηφζν, νχηε ε πεξίζαιςε ζηα πιαίζηα ησλ ηδξπκάησλ νχηε ε 

ζηξνθή ζηε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ απζηεξά κε φξνπο αλαγθαηφηεηαο (Oliver, 2009, ζ. 105-106). 

Σέινο, κηα άιιε πξνζπάζεηα εξκελείαο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηεο «ηδέαο ηεο 

εμάξηεζεο».  χκθσλα κε ηελ νπηηθή απηή νη αλάπεξνη απέρνπλ απφ ην ηδαληθφ ηνπ 

«αλεμάξηεηνπ» αηφκνπ – ηδαληθφ  πνπ ζέιεη ην άηνκν λα θαηαθέξλεη ηα πάληα κφλν 

ηνπ παξαγλσξίδνληαο  βεβαίσο ηηο απηνλφεηεο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ζε κηα 

θνηλσλία – θαη  θαηαηάζζνληαη έηζη ζηελ  θαηεγνξία ησλ «εμαξηεκέλσλ» αλζξψπσλ 

κπαίλνληαο ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην. (Oliver, 2009). 

Γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ηδενινγία ηνπ αηνκηθηζκνχ ζπλαξζξψλνληαη θαη άιιεο 

πεξηθεξεηαθέο ηδενινγίεο φπσο απηή ηεο θαλνληθνπνίεζεο θαζψο θαη ηεο 

ηαηξηθνπνίεζεο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ησλ πξνζπαζεηψλ 

νκαινπνίεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ αλαπήξσλ. 

 Ζ ηδενινγία ηεο θαλνληθνπνίεζεο αληηκεησπίδεη ηνπο αλάπεξνπο σο 

ειιεηκκαηηθά άηνκα ηα νπνία ρξήδνπλ νκαινπνίεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ησλ «θαλνληθψλ». Ζ ηδενινγία «ηνπ 

θαλνληθνχ» θαζνξίδεη φκσο φρη κφλν ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο, αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ην αλζξψπηλν είδνο ζην ζχλνιφ ηνπ (Oliver, 2009). 

Οη έλλνηεο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο νκαινπνίεζεο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε κηα άιιε θξίζηκε έλλνηα σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή 

ε αλαπεξία, απηή ηεο πξνζαξκνγήο. Ζ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο φκσο κπνξεί λα 
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πξνζεγγηζηεί είηε κε ςπρνινγηθνχο είηε κε θνηλσληθφ-ςπρνινγηθνχο είηε κε 

θνηλσληθνχο φξνπο. 

Κπξίαξρε έλλνηα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ε έλλνηα ηεο ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο. χκθσλα κε ηνλ Oliver (2009), ην θπξίαξρν επηρείξεκα πίζσ απφ απηή 

ηελ έλλνηα είλαη φηη φηαλ θάηη ζπκβαίλεη ζην ζψκα θάπνηνπ αλζξψπνπ απηφ έρεη 

επηπηψζεηο θαη ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ. Ο αλάπεξνο ινηπφλ ρξεηάδεηαη ζεξαπεπηηθή 

αγσγή θαη απνθαηάζηαζε, ηαπηφρξνλα κε κηα ζεξαπεπηηθή ςπρνινγηθή παξέκβαζε, 

ψζηε λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ αλαπεξία. Ζ πξνζαξκνγή ζ’ απηή ηελ νπηηθή είλαη 

ππφζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Ζ έλλνηα ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο αλ θαη έρεη 

δερηεί ζνβαξή θξηηηθή εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηφζν ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή ε αλαπεξία φζν θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ αζρνινπκέλσλ επαγγεικαηηθά κε 

απηήλ, ιφγσ θπξίσο ησλ πνιηηηζκηθψλ εηθφλσλ θαη ησλ ηδενινγηθψλ θαηαζθεπψλ γηα 

ηελ αλαπεξία ησλ νπνίσλ δέθηεο είλαη θαη νη επαγγεικαηίεο απηνί (Oliver, 2009, ζ. 

151-153). 

χκθσλα κε ηνλ Oliver (2009),  κηα πεξηζζφηεξν θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο πξνζαξκνγήο απνηειεί ε ηδέα ηνπ ζηίγκαηνο, πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο 

κειέηεο ηνπ Goffman (Oliver, 2009). Ο Goffman (2001) ηνλίδεη φηη ην ζηίγκα αξρηθά 

απνδηδφηαλ ζηα άηνκα ηα νπνία παξαβίαδαλ ηηο αμίεο, ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο 

κηαο θνηλσλίαο. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο φκσο ην ζηίγκα απνδίδεηαη ζε άηνκα ηα 

νπνία ιφγσ θάπνηαο ηδηαηηεξφηεηαο ή θάπνησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ 

απνκνλψζεθαλ ή ηέζεθαλ ζην πεξηζψξην π.ρ. νη αλάπεξνη. Σα άηνκα πνπ 

«παξεθθιίλνπλ» απφ ην κέζν θπζηνινγηθφ, πνπ δελ «αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

θνηλσληθέο πξνβιέςεηο θαη πξφηππα απνηεινχλ απεηιή, θαη πξνθαινχλ απέρζεηα, 

θφβν ή νίθην. Θεσξνχληαη αλεπηζχκεηα θαη σζνχληαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ κεησηηθή θαη απαμησηηθή ζηάζε  (Goffman, 2001). Ζ πηνζέηεζε ηεο 

νπηηθήο απηήο απφ ην θίλεκα ησλ αλαπήξσλ θαη ε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ ππέξ 

ηνπ απνζηηγκαηηζκνχ ζηελ νπζία παξακέλεη ππνηαγκέλε ζηελ νπηηθή ηεο αηνκηθήο 

πξνζαξκνγήο, θαζψο  αλ θαη αλαγλσξίδεη ην ζηίγκα σο θνηλσληθφ πξντφλ, ε 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ππνδειψλεη κηα δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ (Oliver, 2009, ζ. 155-158). 

Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνζαξκνγήο είλαη ε νπηηθή ηεο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζχλζεηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

αλαπεξία, ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα κέζα ζηα νπνία απηή ζπκβαίλεη, ηνπο 

θνηλσληθνχο θξαγκνχο θαη ηηο θνηλσληθέο εξκελείεο πνπ δίλνληαη ζηνπο αλάπεξνπο 
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πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα αληηιεθζνχλ ηη ζπκβαίλεη. Ζ νπηηθή 

απηή απνκαθξχλεηαη απφ ηελ νπηηθή ηεο αηνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη πξνζπαζεί λα 

θαηαδείμεη ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ δνκνχλ ηελ αλαπεξία (Oliver, 2009, ζ. 

160-162).  

 

2.4. Η θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαπεξίαο 

 Ο ηξφπνο ζέαζεο ηεο αλαπεξίαο σο «πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο» ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θεληξηθή ηδενινγία ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηδενινγηψλ πνπ 

ηε ζπλνδεχνπλ (ηαηξηθνπνίεζε, θαλνληθνπνίεζε), νδήγεζαλ ζην λα γίλεη ε αλαπεξία, 

φπσο ππνζηεξίδεη ν Oliver (2009), έλα πξφβιεκα αηνκηθψλ ειαηησκάησλ ηα νπνία 

ζα έπξεπε λα δηνξζσζνχλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 

(Oliver, 2009, ζ. 179). Οη πνιηηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηφρεπαλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αλάπεξνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ απηά ηα αηνκηθά 

ειαηηψκαηα, κέζσ ηδξπκάησλ, νηθνηξνθείσλ, εηδηθψλ ζρνιείσλ, εκεξήζησλ θέληξσλ 

θξνληίδαο. Όκσο, νη πνιηηηθέο απηέο έηζη φπσο ήηαλ δηακνξθσκέλεο δελ θαηάθεξλαλ 

λα θαηαζηήζνπλ ηνπο αλάπεξνπο ηθαλνχο λα θάλνπλ πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

(Oliver, 2009, ζ. 182). 

Οη ζπλερείο θξίζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ε αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ νδήγεζαλ ζηελ θνηλσληθή αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαπεξίαο. 

Κπξίαξρε έλλνηα ζηελ αλαθαηαζθεπή απηή ππήξμε ε έλλνηα ηεο εμάξηεζεο, ζηελ 

νπνία αλαθεξζήθακε θαη πην πάλσ. Γηα λα δηθαηνινγεζνχλ νη κεηψζεηο ζηηο θξαηηθέο 

δαπάλεο θαη ε κεηάζεζε ηεο θξνληίδαο απφ ηα ηδξχκαηα ζηελ θνηλφηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην επηρείξεκα φηη ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε δεκηνπξγνχζε κηα 

«θνπιηνχξα εμάξηεζεο» ε νπνία έπξεπε λα αλαηξαπεί πξνθεηκέλνπ νη αλάπεξνη λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν «αλεμάξηεηνη» (Oliver, 2009).  

Γηα λα ηζρπξνπνηεζεί ην επηρείξεκα πεξί ηεο «θνπιηνχξαο ηεο εμάξηεζεο» 

δεκηνπξγήζεθαλ φξνη φπσο «παζνινγηθά άηνκα» δηαβξψλνληαο ηφζν ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο  απφ ην «θξάηνο 

ληαληά». Δθαξκφδνληαη πνιηηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ ηελ εμάξηεζε, 

αθφκα θαη φηαλ ηζρπξίδνληαη φηη πξνζπαζνχλ λα ηε κεηψζνπλ ή λα ηελ εμαιείςνπλ 

(Oliver, 2009). Αθφκα θαη νη πξαθηηθέο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αλαπεξία δεκηνπξγνχλ θαη εληζρχνπλ ηελ εμάξηεζε. Οη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηεο 

εμάξηεζεο απφ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ εμαληινχληαη, ζπλήζσο, ζηε επηδίσμε ηεο 
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απηνεμππεξέηεζεο ησλ αλαπήξσλ, θαη φρη ζην λα ηνπο θάλνπλ ηθαλνχο λα 

απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο (Oliver, 2009, ζ. 200-201). 

ηε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζπκβάιιεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλν θαη ιεηηνπξγεί. Ζ εγεκνλία ηεο ηαηξηθήο ζηελ 

εηδηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηα ακθηζβεηείηαη θαη ζηελ πξάμε ε αλάγθε γηα πεξίζαιςε 

έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε. Δπηπξφζζεηα, ε 

απνκφλσζε πνπ βηψλνπλ ζηα εηδηθά ζρνιεία νδεγεί ζηελ παζεηηθή απνδνρή ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ζηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ελήιηθεο 

δσήο θαη ζηελ άγλνηα ησλ θχξησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ηεο επνρήο. Έηζη φκσο, νη 

καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ηα εηδηθά ζρνιεία δελ απνθηνχλ πνηέ ηηο δεμηφηεηεο 

εθείλεο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ λα ζπάζνπλ ην θαχιν θχθιν ηεο εμάξηεζεο (Oliver, 

2009, ζ. 203-204). 

 

2.5 Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

Ζ πεξηγξαθή ηεο νκάδαο απηήο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο δηαπηζηψλεη θαλείο απφ 

έξεπλεο θαη απφ φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε λνκηθφ πιαίζην, γίλεηαη κε επίθεληξν 

ηελ αλεπάξθεηα ηνπο, ελψ αγλνείηαη ε ζπλνιηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ νκάδα 

απηή εληάζζνληαη ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο αλάπηπμεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

αλεπάξθεηαο (λνεηηθή, αηζζεηεξηαθή, θηλεηηθή, θ.α) θαη ην επίπεδν ζνβαξφηεηαο. 

Χζηφζν ηα άηνκα απηά παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα επηπιένλ πξφβιεκα: ηε 

δπζθνιία έληαμεο ηνπο ζηελ θνηλσληθή νκάδα θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο πνπ 

απηφο ν «απνθιεηζκφο» ζπλεπάγεηαη (Κνληνπνχινπ 2007). 

χκθσλα κε ηνπο Lerner θ.ά. (2001) απηή ε νκάδα παηδηψλ πεξηιακβάλεη 

εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δηαπηζησκέλεο αλεπάξθεηεο θαη δηθαηνχληαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο. Οη αλεπάξθεηεο απηέο αθνξνχλ ζηε ζσκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη απαηηνχλ πξψηκε 

παξέκβαζε θαη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ζηήξημεο. Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ παηδηψλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

λνκνζεζία θάζε ρψξαο (Lerner θ.ά., 2001, ζ. 79-80). 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 άξρηζε ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζε παηδηά κε 

δηαηαξαρέο. ηε δεθαεηία ηνπ ’80 αλαπηχζζνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά ζε 
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επηθηλδπλφηεηα αιιά θαη γηα παηδηά κε δηαηαξαρέο, ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 ε 

παξέκβαζε επεθηείλεηαη θαη ζε παηδηά βξεθηθήο ειηθίαο. ήκεξα πιένλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλα θίλεκα πνπ πξνσζεί απνθαζηζηηθά ηε ζπλεξγαζίαο  νηθνγελεηψλ 

θαη επαγγεικαηηψλ, ην ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

ελζσκάησζε (Lerner θ.ά., 2001, ζ. 83). 

χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο  Ν. 3699/2008 καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη φζνη γηα νιφθιεξε ή 

νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο 

θαη κάζεζεο. ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο φζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, 

δηαηαξαρέο νκηιίαο − ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, 

δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα 

απηηζκνχ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο (ΦΔΚ. Α’ 199). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.1 Η ζεκαζία ηεο γέλλεζεο ελόο παηδηνύ γηα ηνπο γνλείο ηνπ  

 
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο νη γνλείο πιάζνπλ ζηαδηαθά ζηε θαληαζία 

ηνπο ηελ εηθφλα ηνπ αλακελφκελνπ παηδηνχ κε βάζε ηα δηθά ηνπο πξφηππα θαη 

πξνζδνθίεο θαη επελδχνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζε απηφ ην «ηέιεην» παηδί (Benedek, 1959 

ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009).  Ήδε απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο, αξρίδνπλ λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξα ζρέδηα γηα ην παηδί. Έλα παηδί, πξηλ 

λα ππάξμεη βηνινγηθά, ππάξρεη ζηελ επηζπκία ησλ γνληψλ ηνπ,  ζην ιφγν ηνπο, ζηηο 

ζπδεηήζεηο ηνπο αλάκεζα ζην ζηελφ νηθείν πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ πξνθαζνξίδεη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζην παηδί έλα ξφιν, κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία, ηνπ πξνζδίδεη ήδε 

κηα ηαπηφηεηα (Μπηηδαξάθεο, 1982). Οη αλάγθεο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιχςεη ην 

παηδί είλαη θπξίσο ε θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη ε λαξθηζζηζηηθή ηθαλνπνίεζε ζε έλα 

επίπεδν ζπλεηδεηφ αιιά θαη αζπλείδεην (Κνληνπνχινπ, 2001).  

Απηφ ζε βαζχηεξν επίπεδν ππνδεηθλχεη πσο ην παηδί δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

γνλείο λα επαλαιάβνπλ ηε δηθή ηνπο παηδηθή ειηθία θαη λα «μαλαθηηάμνπλ» κέζα απφ 

ην παηδί ηε δηθή ηνπο δσή δηνξζψλνληαο φ,ηη θηηάρηεθε ή λφκηζαλ φηη θηηάρηεθε 

άζρεκν ζηε δηθή ηνπο ηζηνξία (Μπηηδαξάθεο, 1982). Ολεηξεχνληαη έλα παηδί πνπ ζα 

ηνπο επηηξέςεη λα βηψζνπλ κηα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ εαπηνχ ηνπο (Κνληνπνχινπ, 

2001).  Έηζη ην παηδί απνθηά κηα θαληαζηαθή δηάζηαζε ζηε ζπλείδεζε ησλ γνληψλ 

ηνπ θαη ζηε ζέζε ηνπ πξαγκαηηθνχ παηδηνχ κπαίλεη έλα  νλεηξηθφ παηδί, ην νπνίν έρεη 

σο απνζηνιή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηθψλ ηνπο ρακέλσλ νλείξσλ. Οη γνλείο έρνπλ 

ζπρλά ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ ζην πξαγκαηηθφ παηδί φιεο ηηο ηειεηφηεηεο θαη λα 

απνθξχπηνπλ ή λα αγλννχλ φιεο ηηο αηέιεηεο. Απηφ πνπ δηεθδηθνχλ γηα ην παηδί είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ νη γνλείο είραλ δηεθδηθήζεη γηα ηνπ εαπηνχο φηαλ ήηαλ 

παηδηά (Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Σν παηδί ζπληζηά απφ ηε κηα «αληηθείκελν» θαζαξήο, «άλεπ φξσλ» αγάπεο, 

θαη απφ ηελ άιιε ζχκβνιν αλεξρνκέλεο δχλακεο, ζίγνπξε κειινληηθή αμία πνπ 

ζθνπφ έρεη λα ηθαλνπνηήζεη ζηελ άιιε γεληά φ,ηη έκεηλε αληθαλνπνίεην. Πξνβάιιεηαη 

έηζη ζην παηδί κηα λαξθηζζηζηηθή εηθφλα. Πξφθεηηαη γηα κηα θαζαξά λνεηηθή 

θαηαζθεπή θαη είλαη απφ ηηο πην ζπνπδαίεο θάζε αηφκνπ. Ζ εηθφλα απηή 

ραξαθηεξίδεηαη σο  «λαξθηζζηζηηθή» γηαηί θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ αγάπε πξνο ηνλ 



 
23 

ίδην καο ηνλ εαπηφ θαη είλαη απηφο πνπ αλαδεηείηαη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ παηδηνχ 

(Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Χζηφζν ε θαληαζηαθή θαηαζθεπή ηνπ «νλεηξηθνχ» παηδηνχ ζπγθξνχεηαη κε ην 

πξαγκαηηθφ παηδί. Όηαλ ν ελήιηθαο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλα παηδί πνπ δελ είλαη 

ζχκθσλν κε ηελ εηθφλα απηνχ πνπ πεξίκελε, απνγνεηεχεηαη. Ο γνληφο πξέπεη λα 

ζαλαηψζεη κέζα ηνπ ην «νλεηξηθφ παηδί» λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα δερηεί φηη δελ 

ππάξρεη παξά κφλν ζηε θαληαζίσζή ηνπ. Ζ ζαλάησζε απηνχ ηνπ νλεηξηθνχ παηδηνχ 

γίλεηαη πάληα κε ην ίδην ην πξαγκαηηθφ παηδί ζηελ πνξεία ηνπ δηθνχ ηνπ γίγλεζζαη, 

θαζψο πξνζπαζεί λα πεηάμεη απφ πάλσ ηνπ ηηο πξνβνιηθέο εηθφλεο ησλ γνληψλ ηνπ, 

γηα λα αξρίζεη ζηγά ζηγά λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δηθέο ηνπ θαη λα αλαιακβάλεη ηα δηθά 

ηνπ ζρέδηα. Ο γνληφο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα απνδερηεί φηη δελ ππάξρεη 

νλεηξηθφ παηδί. Απηφ ζα γίλεη ζηαδηαθά. Άιινηε πάιη δελ γίλεηαη πνηέ, κε ζπλέπεηεο 

αξλεηηθέο γηα ηηο ζρέζεηο γνληψλ – παηδηψλ (Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πψο ην επράξηζην γεγνλφο ηεο απφθηεζεο ελφο 

παηδηνχ κε φια φζα ζπλεπάγεηαη, απνηειεί ηαπηφρξνλα κείδνλα ζηξεζνγφλν 

παξάγνληα θαη πξνθαιεί ζηνπο γνλείο θαη θπξίσο ζηε κεηέξα ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

αλαζηάησζε (Rohde & Marneros, 1993 ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009). Γηα ηε 

κεηέξα, εθηφο απφ ηε βηνινγηθή αλαζηάησζε, ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ απαηηεί ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ζε λένπο 

ξφινπο κε πνιιαπιά θαζήθνληα, δηιήκκαηα, απψιεηεο θαη ακθηζπκίεο (Brocklington, 

2004 ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009). πλεπάγεηαη αξρηθά  ηελ νινθιεξσηηθή 

πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ.  Καη είλαη ε κεηέξα ζπλήζσο ην πξφζσπν πνπ 

πξνζαξκφδεηαη κε ελεξγεηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ  θαη «νθείιεη» 

ηνπιάρηζηνλ λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο «αξθεηά θαιήο» κεηέξαο (Μπηηδαξάθεο, 

1982). Χζηφζν καδί κε ηνλ παηέξα θαιείηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

αζθαινχο ζεηηθνχ δεζκνχ ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ζηελ παξνρή ελφο 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αξκνληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Lamb, 1986 ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009). 

 χκθσλα κε ηνπο Styart & O’Hara, (2005 ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009) ε 

απνδνρή ηνπ γνλετθνχ ξφινπ ζπληζηά ηελ πην δχζθνιε πξνζαξκνγή ηεο ελήιηθεο 

δσήο. Ζ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ πξνυπνζέηεη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζην ξφιν ην 

ηνπ γνλέα, ζπκπφξεπζε, ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη απαηηεί ηθαλφηεηεο 

πξνζαξκνγήο, αλαηξνπήο θαη «πιαζηηθφηεηαο» ηφζν ζηηο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ κε ην 

παηδί φζν θαη ζηε κεηαμχ ησλ γνλέσλ ζρέζε. Σν ζηξεο πνπ βηψλνπλ σο γνλείο ζα 
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κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί αθξηβψο κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα λέα 

δεδνκέλα πνπ ζπλεπάγεηαη ν γνλετθφο ξφινο. Χο αηηίεο απηνχ ηνπ ζηξεο κπνξεί λα 

επηζεκάλεη θαλείο είηε θαηαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ 

ζην γνλετθφ ηνπ ξφιν (αλεξγία, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θησρή νηθνγελεηαθή θαη 

θνηλσληθή ζηήξημε, δηαδχγην, ζάλαηνο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ) είηε πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ πνπ ε αλαηξνθή ηνπο απαηηεί απφ ηνπο γνλείο ηδηαίηεξε θηλεηνπνίεζε θαη 

πξνζπάζεηα, φπσο είλαη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο (Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009). 

 

3.2 Η ζεκαζία ηεο αλαπεξίαο γηα ηνπο γνλείο 

 
Ζ αληίδξαζε ηνπ θαζέλα καο απέλαληη ζηελ αλαπεξία, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα είλαη ηζηνξηθά θαζνξηζκέλα. Μηα αλαπεξία 

δειψλεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα απέλαληη ζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα αξηηκέιεηαο ή 

δεμηφηεηαο ή απεηιεί ηνπο θαλφλεο ηνπ θφζκνπ ηεο ινγηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

θαη γίλεηαη αληηθείκελν εζηθήο αμηνιφγεζεο. Μηα ζηάζε απφξξηςεο, 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο δηαθνξάο θαη ησλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζην 

ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ επίπεδν είλαη ζπλήζσο ππαξθηή 

είηε ζπλεηδεηά, είηε αζπλείδεηα ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε κηαο «θζαξκέλεο 

ηαπηφηεηαο» (Goffman, 2001).  

Ζ ηδενινγία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ απέλαληη ζην 

«δηαθνξεηηθφ», δηαπεξλνχλ ην θάζε άηνκν θαη ππάξρνπλ έηνηκα γηα δξάζε, επνκέλσο 

θαη ζηνπο ππνςήθηνπο γνλείο ελφο παηδηνχ πνπ ζα γελλεζεί κε θάπνηα δηαθνξά, 

δπζθνιία, εκπφδην, πξφβιεκα. Καη ζε απηνχο ππάξρεη ε ίδηα ζηάζε, ηα ίδηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε απφξξηςε θαη ε αδπλακία, ε αληίζηαζε λα 

ζθεθηνχλ φηη κπνξεί λα ηνπο ηχρεη έλα ηέηνην παηδί (Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Ζ νηθνγέλεηα θαη ηδηαίηεξα ε γπλαίθα, πνπ ππήξμε εμαλαγθαζκέλε ζηελ 

παηδνθηνλία ζηελ αξραία θνηλσλία, ζηελ εγθαηάιεηςε θαηά ηνλ Μεζαίσλα θαη ηελ 

Αλαγέλλεζε, ζα επηθνξηηζηεί ηψξα – ζε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξφνδν ηεο ηαηξηθήο θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ – κε ηε θξνληίδα θαη ηε 

κφξθσζε ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ. πγρξφλσο φκσο ε νηθνγέλεηα ζα θιεξνλνκήζεη ηηο 

απεηιέο θαη ηα θνηλσληθά θαληάζκαηα πνπ απφ ρξφληα πξηλ είραλ θνξησζεί ζηα 

άζπια θαη ηα λνζνθνκεία πνπ δέρνληαλ αλάπεξνπο. Ζ κεηέξα έρεη λα αληηκεησπίζεη 

ηελ απφξξηςε  θαη ζπγρξφλσο ηελ ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη κηα απνζηνιή 

(Μπηηδαξάθεο, 1982). 
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εκαληηθφ ηέινο γηα ηελ θαηαλφεζε νξηζκέλσλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε χπαξμε ελφο πξνζψπνπ κε δπζθνιίεο (ηδηαίηεξα βαξηέο) εγγξάθεη ζηελ 

ηζηνξία ελφο αηφκνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη δεκέλα καδί ηνπ ην ζεκάδη ηεο 

πιεγήο, ηεο αξξψζηηαο, ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ειαηηψκαηνο. Ζ νξγαληθή ή ιεηηνπξγηθή 

δηαθνξά ηνπ ζψκαηνο νδεγεί ζε απνηπρία ηελ αξκνληθή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ, ελψ παξάιιεια πξνζηίζεηαη ζε απηή ηε δηαθνξά ν πφλνο 

θαη ε παξακφξθσζε. Όιεο απηέο νη εηθφλεο ζπλδένληαη ζα έιεγε θαλείο κε ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηνπ ζαλάηνπ θαζψο ακθηζβεηείηαη ε δσηθή αθεξαηφηεηα 

(Μπηηδαξάθεο, 1982). 

 

 

3.3 Οη ζπλέπεηεο ηεο αλαπεξίαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε  

      ησλ γνλέσλ 

 
Ζ απνδνρή ελφο παηδηνχ κε θάπνηα δηαθνξά θαη δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηνπ, δελ είλαη πάληα δπλαηή απφ ηνπο γνλείο. Όηαλ ην παηδί πνπ γελληέηαη φρη 

κφλν δελ αληαπνθξίλεηαη ζην ηδαληθφ παηδί αιιά απνηειεί κηα αξλεηηθή πξνέθηαζε 

ηνπ εαπηνχ, ην λαξθηζζηζηηθφ πιήγκα είλαη ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθφ (Κνληνπνχινπ, 

2001). Ζ απφθηεζε ελφο αλάπεξνπ παηδηνχ πξνζβάιιεη ην λαξθηζζηζκφ ησλ γνλέσλ, 

νη νπνίνη βηψλνπλ ηελ αλαπεξία σο κηα απνηπρία ζε βηνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη ςπρηθφ 

επίπεδν (Εσλίνπ-ηδέξε 1996 
.
 Κνληνπνχινπ, 2001). Σα ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο, 

αληθαλφηεηαο, ελνρνπνίεζεο είλαη έληνλα θαζψο ε απφπεηξα απηνεπηβεβαίσζεο θαη 

νινθιήξσζεο πνπ αλαδεηήζεθε ζηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαηαιήγεη ζε απνηπρία 

(Κνληνπνχινπ, 2001). 

 Ζ κεηέξα δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο ζηελ 

«αλαπεξία» ηνπ παηδηνχ πνπ έθεξε ζηνλ θφζκν. Ζ Μ. Μannoni (1964 ζην 

Μπηηδαξάθεο, 1982) αλαθέξεη: «Ζ αλαπεξία ελφο παηδηνχ πξνζβάιιεη ηε κεηέξα ζην 

λαξθηζζηζηηθφ επίπεδν. Ξαθληθά ράλεηαη θάζε ζεκείν ηαχηηζεο θαη ην γεγνλφο απηφ 

ζπλνδεχεηαη πηζαλφηαηα απφ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα έλαλ παληθφ 

κπξνζηά ζε κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ, πνπ δελ κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε, νχηε λα 

αγαπήζνπκε» (Μ. Μannoni, 1964 ζην Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Οη Solnit  & Stark (1961 ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009) ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

θξνυδηθή αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηξαχκαηνο, πφλνπ, παξακέιεζεο, απφξξηςεο ή απνγνήηεπζεο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ αληίδξαζε ζξήλνπ ηεο κεηέξαο πνπ απνθηά παηδί κε λνεηηθή 
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πζηέξεζε (Solnit  & Stark, 1961 ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ, 2009). Καη νη δχν γνλείο 

πελζνχλ γηα ηελ απψιεηα ηνπ «θπζηνινγηθνχ παηδηνχ» θαη ηε καηαίσζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο βηψλνληαο ελνρέο, ζπκφ, ιχπε θαη αγσλία γηα ην κέιινλ (Εσλίνπ-

ηδέξε 1996).  

Κάζε γνληφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ζα είλαη αληηκέησπνο κε ηνλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν κε βίαηεο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπάληα νκνινγνχληαη. Καη είλαη 

απηή ε θαηάζηαζε πνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ απέλαληη ζην παηδί κε 

δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. Δλψ ην παηδί γπξεχεη ηελ απνδνρή ηνπ απφ απηνχο θαη ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ φπσο είλαη, δίρσο φξνπο, ε επηθξαηνχζα θνηλσληθή 

αληίιεςε θαη ε ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ γνληνχ ιεηηνπξγεί αληίζεηα, 

ζπρλά αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηελ απαίηεζε ηεο απνδνρήο (Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Απνξίεο, ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε θαη δπζθνιίεο απνδνρήο ηνπ παηδηνχ 

θπξηεχνπλ αξρηθά ηνπο γνλείο ελψ ε ζθέςε ηνπο θαίλεηαη θαζεισκέλε ζην εξψηεκα 

«γηαηί ζε εκάο;» (Νεζηψηνπ-Μαληέινπ 2009). 

Ζ Μ. Μannoni (1964 ζην Μπηηδαξάθεο, 1982) ππνζηεξίδεη φηη ε ζρέζε 

αγάπεο κεηέξαο – παηδηνχ, ζα έρεη πάληα, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, κηα θξπκκέλε 

γεχζε ζαλάηνπ, πνπ ηνλ αξλείηαη, κεηακνξθσκέλνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε 

εμηδαληθεπκέλε αγάπε θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζε παζνινγηθή αδηαθνξία ή ζε 

ζπλεηδεηή απφξξηςε. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε φπνπ παηδί θαη κεηέξα είλαη ην 

ίδην πξάγκα. Κάζε ππνηίκεζε ηνπ παηδηνχ ηεο ηελ αηζζάλεηαη ε κεηέξα ζαλ 

πξνζβνιή ηεο ίδηαο. Κάζε θαηαδίθε ηνπ παηδηνχ ζεκαίλεη ζάλαην γηα απηή ηελ ίδηα. Ζ 

κεηέξα ζα δήζεη επνκέλσο ελάληηα ζηνπο γηαηξνχο, αιιά επηδεηψληαο αζηακάηεηα 

ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Δχρεηαη κέζα ηεο ε εξψηεζή ηεο λα κελ πάξεη πνηέ απάληεζε, 

γηα λα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ηελ ζέηεη. Αιιά ηεο ρξεηάδεηαη ε δχλακε λα ζπλερίζεη. 

Καη είλαη απηφ πνπ έξρεηαη λα δεηήζεη (Μannoni, 1964 ζην Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Σν λα κηιήζνπλ νη γνλείο γηα ην άγρνο ηνπο ζεκαίλεη φηη ήδε έρνπλ πάξεη κηα 

απφζηαζε απφ απηφ θαη κπνξνχλ λα ην αλαγλσξίζνπλ. Αλ νη γνλείο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ γηα ην άγρνο ηνπο, γηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηνπο 

πξνβιεκαηίδεη, κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε κηα παξνξκεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά 

απφ ηε κεξηά ηνπο, πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα κνξθή επηζεηηθφηεηαο, είηε ελάληηα ζηνλ 

εαπηφ ηνπο είηε ζηνπο άιινπο. Καη πάιη ε Mannoni (1964 ζην Μπηηδαξάθεο, 1982) 

αλαθέξεηαη ζηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ έλα παηδί κε δηαθνξέο θαη δπζθνιίεο. «Μεηέξεο 

ηδαληθέο, ήξεκεο ή άγξηεο, αιιά πάληα γεκάηεο άγρνο. Ζ δεμηνηερλία ηνπο είλαη λα ην 

αξλνχληαη. Ζ άξλεζε λα ην μέξνπλ είλαη γηα απηέο απφδεημε πγείαο» (Μannoni, 1964 
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ζην Μπηηδαξάθεο, 1982). Ζ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηηο θάλεη λα ληψζνπλ ζπγρξφλσο 

πνιχ κφλεο, γηαηί δηα κέζνπ απηνχ ηνπ παηδηνχ δελ αηζζάλνληαη αλαγλσξηζκέλεο σο 

άλζξσπνη. Αληίζεηα ληψζνπλ φηη βξίζθνληαη θάησ απφ ηε ζπλερή επηηήξεζε, θαζψο 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κεηέξα έρνπλ λα δψζνπλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο κηα 

νξηζκέλε αλεθηή εηθφλα (Μπηηδαξάθεο, 1982). 

Ζ Εσλίνπ-ηδέξε (1996) ζπλνςίδεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ πνπ έρνπλ 

παηδηά κε αλαπεξία ζε δχν θάζεηο: ηε θάζε ηεο αληίδξαζεο ή θαηάζηαζε ζνθ θαη ηε 

θάζε πξνζαξκνγήο ή θάζε απνθαηάζηαζεο, θαηά ηελ νπνία ε «ζπλεηδεηή» 

ζχγθξνπζε κε ηελ αλαπεξία βνεζά ηε κεηέξα λα πξνζαξκνζηεί θαη λα απνβάιεη ηε 

ζιίςε θαη ην αίζζεκα αδηθίαο (Εσλίνπ-ηδέξε, 1996). 

Φαίλεηαη φηη ην θνηλσληθφ ζηίγκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ αλαπεξία γίλεηαη πην 

δχζθνια απνδεθηφ απφ ηνλ παηέξα, ελψ έρεη επίζεο ζεκεησζεί φηη νη παηέξεο 

αζρνινχληαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά κε ην παηδί ηνπο φηαλ ην πξφβιεκα ηνπ είλαη 

θαλεξφ θαη πξνθαιεί ηελ πξνζνρή (Gregory, 1976 ζην Ναδίξε, 1994). Έρνπλ 

θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο φπνπ παηεξάδεο αλαθέξνπλ πσο έλα άξξσζην παηδί είλαη 

ππφζεζε ηεο γπλαίθαο. Καη φηαλ, θαη’ εμαίξεζε, αηζζάλνληαη λα ηνπο αθνξά, ην 

ζέκα, δελ είλαη ζπάλην λα αληηδξνχλ κε θαηαζιηπηηθά ή θαηαδησθηηθά επεηζφδηα. 

Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη παηέξεο δελ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ηνπο κεηαρεηξίδνληαη ζαλ άμηνπο ζπλνκηιεηέο (Μπηηδαξάθεο, 1982).   

Έξεπλα  ηεο Σζηκπηδάθε (2008) δείρλεη πσο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, ε 

δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο πξνθαιεί  πνηθίια θαη κπεξδεκέλα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαλ γηα ηελ έληνλα αξλεηηθά θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε. Σα 

ζπλαηζζήκαηα απηά εμειίζζνληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν επαλέξρνληαη ζε 

δηάθνξεο θξίζηκεο ζηηγκέο. Ο ρξφληνο ραξαθηήξαο ηεο αζζέλεηαο ζπληειεί ζηε 

δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζξήλνπ ησλ νηθνγελεηψλ. Ζ λνεκαηνδφηεζε ηεο 

αλαπεξίαο ππξνδνηεί άγρνο πνπ νδεγεί ζε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή εμνπζέλσζε, ε νπνία 

ζπρλά θνξπθψλεηαη ζηε καηαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ απφ ην παηδί. 

Δπηθξαηνχλ αληηζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ γνλέσλ σο πξνο ηελ εηθφλα θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ 

κε ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ νη κεηέξεο γηα ην παηδί κε αλαπεξίεο είλαη πην 

ζεηηθή θαη αηζηφδνμε απφ απηή ησλ παηέξσλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθνί σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ πίζηε γηα απνθαηάζηαζε. 

Αληίζηνηρα, ην πγηέο παηδί ιεηηνπξγεί σο κνριφο ηζνξξνπίαο  (Σζηκπηδάθε, 2008). 
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Δίλαη δηαπηζησκέλν πάλησο φηη ην αλάπεξν παηδί, ζπάληα ην ππνδέρνληαη ζε κηα 

αιεζηλή ηξηαδηθή ζρέζε- θαηάζηαζε (Μπηηδαξάθεο, 1982).  

Οη Solomon & Chung (2012) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά πσο νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαινχληαη λα παιέςνπλ αλάκεζα ζε πνιιά δίπνια: ηελ ειπίδα  

θαη ηελ απειπηζία, ηελ ηειεηφηεηα θαη ηελ αλαπεξία, ηελ απνδνρή θαη ηελ πάιε, ηελ 

ληξνπή θαη ηελ ππεξεθάλεηα, ηνλ εγσηζκφ  θαη αληδηνηέιεηα  

(Solomon & Chung, 2012). 

 

3.4 Οη ζπλέπεηεο ηεο αλαπεξίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο  
 

Δθηφο φκσο απφ ηηο ζπλέπεηεο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, έλα παηδί κε 

εηδηθέο αλάγθεο απνηειεί έλαλ απνδηνξγαλσηηθφ παξάγνληα γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα, 

θαζψο ζέηεη λέεο παξακέηξνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν 

θξνληίδαο θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Γηαθνξνπνηεί ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ επαγγεικαηηθή θαξηέξα ησλ γνληψλ, ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Οη γνλείο θάπνηεο θνξέο αλαγθάδνληαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ζρέζεηο είηε λα κεηαθνκίζνπλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ην παηδί ζε θάπνην 

πξφγξακκα γεγνλφο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά (Κνληνπνχινπ, 

2001). Μηα αλαπεξία, φπσο γηα παξάδεηγκα ν απηηζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη θάζε 

πηπρή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χπλνπ, ηα γεχκαηα, 

ηνπαιέηα, παηρλίδη, ηα ηαμίδηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία (Solomon & Chung, 

2012). 

Όπσο αλαθέξεη ε Tsibidaki (2013), έξεπλεο  ζρεηηθέο κε ην πψο ε γέλλεζε 

ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία επεξεάδεη ηελ νηθνγέλεηα νδεγνχλ ζπρλά ζε αληηθαηηθά  

απνηειέζκαηα (Tsibidaki, 2013). Χζηφζν ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

πνιχπινθν δπλακηθφ ζχζηεκα κεηαβιεηψλ γεγνλφο πνπ απαηηεί ζπλερηδφκελεο 

έξεπλεο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην πψο αιιειεπηδξνχλ νη δηάθνξνη παξάγνληεο (ην 

ςπρνθνηλσληθφ πξνθίι ηεο αλαπεξίαο, ε πξνζσπηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

άιινη βηνινγηθνί-ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο) 

(Rolland, 1989 ζην Tsibidaki, 2013). 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ πσο ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε 

αλαπεξία δελ επηθέξεη πάληνηε θαη κε απφιπην ηξφπν θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηηο 

ζρέζεηο ησλ γνλέσλ (Seligman & Darling ζην Tsibidaki, 2013). Δπηπιένλ ηα 

πξνβιήκαηα ζην γάκν πνπ παξνπζηάδνληαη ζε νηθνγέλεηεο κε παηδί κε εηδηθέο 
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αλάγθεο δελ είλαη πνζνηηθά πνιχ πεξηζζφηεξα ζπγθξηλφκελα κε απηά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (Patterson, 1991 ζην 

Tsibidaki, 2013). Γελ είλαη μεθάζαξν, ζα δηαπίζησλε θαλείο, αλ ε θαηάζηαζε ηεο κε 

ηθαλνπνίεζεο κέζα ζηε ζπδπγηθή ζρέζε νθείιεηαη ζην άγρνο πνπ επηθέξεη ε χπαξμε 

ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ή απιά ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο πνπ 

ππήξρε πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ (Callias, 1989 ζην Tsibidaki, 2013). 

 ε κηα αζηαζή ζπδπγηθή ζρέζε ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία θαη φηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηελ άιιε ζε 

κία πγηή θαη ηζρπξή ζπδπγηθή ζρέζε ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλα αθφκα πην ηζρπξφ δέζηκν ησλ δχν γνλέσλ (Tsibidaki, 2013). 

Μάιηζηα ε ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ κηα πγηή ζπδπγηθή ζρέζε ζεσξείηαη σο έλαο 

απφ ηνπο «πξνζηαηεπηηθνχο» παξάγνληεο πνπ αλαθνπθίδνπλ απφ  ην άγρνο πνπ 

πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ελψ παξάιιεια εληζρχεη 

ηηο δεμηφηεηεο ησλ γνλέσλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο (Peralta & 

Arellano, 2010 ζην Tsibidaki, 2013).  

Αλ θαη ππάξρεη γεληθά ε πεπνίζεζε πσο ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο 

αλάγθεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαιχζεη ηελ νηθνγέλεηα θαη λα νδεγήζεη ζε δηαδχγην, 

σζηφζν νη έξεπλεο ζε απηφ ην πεδίν είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αζαθείο (Havens, 2005 

ζην Tsibidaki, 2013). 

Ο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο πεγάδεη 

απφ ην γεγνλφο φηη έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα απμεκέλν αξηζκφ θαζεθφλησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο. ε κηα ηέηνηα ζπλζήθε ν «γνλετθφο 

ξφινο» θπξηαξρεί  θαη νη γνλείο έρνπλ ειάρηζην ρξφλν γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηε ζρέζε 

ηνπο (Tsibidaki, 2013). Πξφθεηηαη γηα κηα θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

ίζσο ζπλαξηάηαη άκεζα θαη κε ηελ χπαξμε ζηε ρψξα καο θησρψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

δνκψλ. Έηζη νη γνλείο θαινχληαη κφλνη ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ην κεγάισκα ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο (Tsamparli 

& Tsibidaki 2007 ζην Tsibidaki, 2013).   

Δπηπιένλ ε θπξηαξρία ηνπ γνλετθνχ ξφινπ ζε βάξνο ηνπ ζπδπγηθνχ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη θαη κε ην πφζν «παηδνθεληξηθφο» ραξαθηεξίδεηαη γεληθφηεξα ν ηχπνο ηεο 

ειιεληθήο νηθνγέλεηα. ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο ν 

απμεκέλνο γνλετθφο ξφινο εμεγείηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. ηελ 

πεξίπησζε νηθνγελεηψλ κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ν απμεκέλνο γνλετθφο ξφινο  
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ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη γνλείο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαζψο θαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (Tsibidaki, 2013). 

Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο νηθνγελεηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηε ζπλζήθε ηεο αλαπεξίαο δε ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη απαξαίηεηα 

σο δπζιεηηνπξγίεο αιιά σο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,  

ρσξίο απηή ε δηαθνξά λα ζπλεπάγεηαη άκεζα ηελ δπζαξέζθεηα ησλ γνλέσλ 

(Tsibidaki, 2013).  

Μηα έξεπλα ηεο Σζηκπηδάθε (2008), δείρλεη πσο ε νηθνγέλεηα κε έλα παηδί 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο κε εηδηθέο αλάγθεο παξνπζηάδεη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζπλνρή, αλνηρηή επηθνηλσλία, δπλαηφηεηα αλνηρηήο δηαθσλίαο, 

επειημία, πςειφ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο, ζαθή φξηα. Βαζηθνί θαλφλεο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ε έλσζε ησλ κειψλ θαη 

ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ κε ηδηαηηεξφηεηεο. Αλαδεηθλχεηαη ν παληνδχλακνο ξφινο ηεο 

κεηέξαο, ε νπνία αλαιακβάλεη πνηθίινπο θαη πνιχπινθνπο ξφινπο. Οη ζχδπγνη 

βνεζάλε θαη έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, κνινλφηη νη κεηέξεο 

έρνπλ πεξηζζφηεξε αθνζίσζε θαη πξνζήισζε ζην παηδί (Σζηκπηδάθε, 2008).  

Δπηπξνζζέησο ε νηθνγέλεηα εθηφο απφ ηηο δπζθνιίεο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν έξρεηαη αληηκέησπε θαη κε ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ 

έιιεηςε θνηλσληθψλ παξνρψλ πνπ θάλεη ηελ πξνζαξκνγή πην δχζθνιε. Ζ θνηλσλία 

είλαη δνκεκέλε ηφζν ζε επίπεδν θπζηθφ φζν θαη θνηλσληθφ, έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ θπζηνινγηθψλ αηφκσλ. Έλα πξφβιεκα θνηλσληθφ 

εκθαλίδεηαη σο πξφβιεκα αηνκηθφ θαη νη γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

βξίζθνληαη απνκνλσκέλνη θαη επηθνξηηζκέλνη κε φιεο ηηο πξαθηηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο (θξνληίδα, εθπαίδεπζε, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε) (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ πφζν ζεκαληηθφ είλαη  λα δίλεηαη ζε θάζε 

γνλέα ε δπλαηφηεηα λα εμσηεξηθεχεη ηηο απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

εζσηεξηθεπκέλεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρεη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή κηα πην αθξηβήο εθηίκεζε ησλ φζσλ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ζπδπγηθήο ζρέζεο. Οη ςπρνιφγνη, εηδηθνί παηδαγσγνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

νηθνγελεηαθνί ζχκβνπινη ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηα εζσηεξηθεπκέλα ζρήκαηα πνπ θέξεη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα εκπιέθνπλ θάζε 
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θνξά θαη ηνπο δχν γνλείο ζηελ θξνληίδα θαη εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (Tsibidaki, 

2013).  

Θα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ πσο φπσο ζεκεηψλνπλ νη Dickman & Gordon 

(1985 ζην Tsibidaki, 2013), δελ είλαη ε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ απηή πνπ αλαπεξνπνηεί 

θαη θαηαζηξέθεη ηηο νηθνγέλεηεο. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ απέλαληη ζε απηή 

αιιά θαη κεηαμχ ηνπο (Dickman & Gordon 1985 ζην Tsibidaki, 2013, ζ. 46). 

 

 

3.5 Θεσξεηηθά κνληέια γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

γνλέσλ 

Αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαζψο θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο θάζε θνξά ζπλζήθεο πξνηάζζνληαη δηάθνξα κνληέια γηα 

λα εμεγήζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ, ππάξρεη κία ηάζε κεηαθίλεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηα παζνινγηθά 

κνληέια επεμήγεζεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα θπξίσο ηα κνληέια 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ (Μαπξνγηάλλε, 2009). 

 

Σν κνληέιν ησλ ζηαδίσλ 

 

Έλα απφ ηα πξψηα κνληέια ήηαλ ησλ Drotar, Baskiewicz, Irvin, Kennell & 

Klaus, νη νπνίνη πξφηεηλαλ «ην κνληέιν ησλ ζηαδίσλ». Σν κνληέιν απηφ 

πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηνπ ζνθ, ηεο άξλεζεο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ άγρνπο, 

ηεο πξνζαξκνγήο (φπνπ νη γνλείο είλαη ζε ζέζε λα θξνληίζνπλ ην βξέθνο) θαη ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο (φπνπ αλαπηχζζεηαη ε απνδνρή). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, 

αξρηθά νη γνλείο βηψλνπλ έλα ηζρπξφ ζνθ φηαλ καζαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηάγλσζεο. Γελ έρνπλ ζπλείδεζε ηεο θαηάζηαζεο, βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο ςπρνινγηθή «παξαιπζία» (Μαπξνγηάλλε, 2009). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα «πξνζηαηεπηνχλ» 

επηζηξαηεχνπλ δηάθνξνπο κεραληζκνχο άκπλαο φπσο ε άξλεζε, ν ζπκφο πνπ 

απεπζχλεηαη είηε πξνο ην παηδί, είηε/θαη πξνο ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, είηε πξνο ηνπο 

εηδηθνχο. Οη ελνρέο πνπ ληψζνπλ ζπρλά εληζρχνληαη θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο θαη απφ ηε γεληθφηεξε ηδενινγηθή άπνςε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία. Σα ζπλαηζζήκαηα πξνο ην παηδί είλαη ακθηζπκηθά θαη ε 

αιιειεπίδξαζε είλαη κεησκέλε (Κνληνπνχινπ, 2001). 
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Σν κνληέιν ησλ ζηαδίσλ, παξφιν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε 

θαη θαηαλφεζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ, έρεη θαηαθξηζεί, θπξίσο γηαηί ππνζέηεη 

ηνλ θαηάιιειν θαη κε-θαηάιιειν ηξφπν απνδνρήο. Απνηειεί απινπζηεπηηθή 

πξνζέγγηζε, θαζψο κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ γνλέσλ θαη 

παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ε πξνζαξκνγή δελ είλαη κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε, αιιά κηα 

δηαξθήο δηαδηθαζία, κηα δηαξθήο αλαδήηεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ εζσηεξηθψλ 

αληηθαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εμσηεξηθψλ απαηηήζεσλ (Κνληνπνχινπ, 2001).  

 

Σν κνληέιν ηεο ρξόληαο ζιίςεο 

 

Έλα άιιν κνληέιν επεμήγεζεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ είλαη «ην κνληέιν 

ηεο ρξφληαο ζιίςεο», ζχκθσλα κε ην νπνίν, νη γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ 

μεπεξλνχλ πνηέ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζιίςεο (Olshansky, 1962 ζην Μαπξνγηάλλε, 

2009). χκθσλα κε ηνπο Wikler, Wason & Hatfield (1981 ζην Κνληνπνχινπ, 2001), 

ε «ρξφληα ζιίςε» δελ είλαη παζνινγηθή θαη  ζεσξείηαη φηη ζπλνδεχεη ηε καθξφρξνλε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ γνληψλ  ζπλππάξρνληαο θπζηνινγηθά κε ηελ απνδνρή 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ. Έλαο γνληφο κπνξεί λα θξνληίδεη ηθαλνπνηεηηθά ην παηδί 

ηνπ, ελψ αηζζάλεηαη ζιίςε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ. Ζ έληαζε ηεο ζιίςεο δηαθέξεη 

απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, απφ θαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε θαη απφ ην έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζην άιιν (Wikler, Wason & Hatfield, 1981 ζην Κνληνπνχινπ, 2001). Ο 

Carpenter (2001) ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηε ζιίςε 

θαη ζην λα κεγαιψλεηο έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξφθεηηαη γηα κία ζιίςε πνπ 

αλαδσππξψλεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηηο ραξέο πνπ πξνζθέξεη θάζε αθξηβνπιεξσκέλε 

πξφνδνο ηνπ (Carpenter, 2001).  

 

Σν κνληέιν ησλ πξνζσπηθώλ λνεηηθώλ θαηαζθεπώλ 

 

Σν κνληέιν ησλ πξνζσπηθψλ λνεηηθψλ θαηαζθεπψλ εζηηάδεη θπξίσο ζε 

γλσζηηθέο εξκελείεο θαη φρη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Cunningham & Davis, 

1985 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). χκθσλα κε απηφ, ε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο νδεγεί 

ηνπο γνλείο ζε νξηαθή θξίζε, κηα θαηάζηαζε έμσ απφ ηα πιαίζηα ησλ λνεηηθψλ 

θαηαζθεπψλ ηνπο, δηαςεχδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην παηδί  κε απνηέιεζκα λα 

νδεγνχληαη ζε πςειά επίπεδα άγρνπο. Οη γνλείο, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, 

απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα επάισηνη θαζψο γλσξίδνπλ πνιχ ιίγα ή δελ γλσξίδνπλ 

ηίπνηα γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο αιιά θαη ηηο αηηίεο εκθάληζήο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ πξνεγνχκελεο λνεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ αλαπεξία, 

πνπ ζπλήζσο είλαη πνιχ αξλεηηθέο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Μεηά ηηο αξρηθέο 

αληηδξάζεηο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα αλαδνκήζνπλ έλα πιαίζην πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη 

λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. ηαδηαθά, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε, λα δηακνξθψζνπλ κηα πην 

μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ εηδηθή αλάγθε ηνπ παηδηνχ ηνπο, λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

ησξηλέο αλάγθεο ηνπ θαη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία απνδνρήο (Μαπξνγηάλλε, 2009). 

Σν παξαπάλσ κνληέιν έρεη ηδηαίηεξε αμία γηαηί πξνζεγγίδεη ηνλ θάζε γνληφ 

μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ πξννπηηθή, θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα ηζφηηκε 

ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ γνληψλ θαη εηδηθψλ. Δπηπιένλ εμεγεί ην 

αίζζεκα ηεο αλαθνχθηζεο πνπ ληψζνπλ νη γνλείο φηαλ έρνπλ κηα δηάγλσζε,  θαζψο 

φηαλ νη  γνλείο ππνςηάδνληαη φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ην παηδί ηνπο ηφηε κφλν 

κπνξνχλ λα αξρίζνπλ ηελ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο φηαλ δηεπθξηληζηνχλ νη δηθέο ηνπο 

απνξίεο (Dale, 1996 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). Ζ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ ζηνρεχεη ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζθεπψλ ηνπ γνλέα. (Μαπξνγηάλλε, 2009). 

 

Σν κνληέιν ηεο καηαηόηεηαο θαη ηεο αδπλακίαο 

 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζπρλά πεξηγξάθνπλ κηα αίζζεζε 

καηαηφηεηαο θαη αδπλακίαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Αιιειεπίδξαζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ςπρνιφγσλ Mead & Cooley, ηα πηζηεχσ, νη αμίεο θαη ε γλψζε ηνπ θάζε 

αηφκνπ επεξεάδνληαη απφ θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη απφ ζηαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, νη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ εξκελεχνληαη κέζα απφ ην πιαίζην ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κεηά. Οη 

νηθνγέλεηεο δελ είλαη απνθνκκέλεο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απνηεινχλ κέξνο ελφο 

κεγάινπ πιέγκαηνο θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ην πψο νη άιινη θαζνξίδνπλ κηα 

θαηάζηαζε επεξεάδεη θαη ην πψο ζα ηελ θαζνξίζνπλ νη ίδηνη (Μαπξνγηάλλε, 2009). 

Ληγνζηή ηαηξηθή θαη ζπρλά αληηθαηηθή πιεξνθφξεζε, αηέιεησηεο ψξεο ζε 

ηαηξεία, αδηάθνπεο εμεηάζεηο δηαγλψζεηο θαη επαλαδηαγλψζεηο, θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ζπλζήθε ηεο αλαπεξίαο πξνθαινχλ ζηνπο γνλείο ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ηνπο κπεξδεχνπλ θαη ηνπο ηξνκνθξαηνχλ, ζπλαηζζήκαηα θπξίσο αδπλακίαο θαη 

καηαηφηεηαο, θαζψο παξαηεξνχλ ην παηδί ηνπο λ' απνκαθξχλεηαη φιν θαη 
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πεξηζζφηεξν απφ ην «θπζηνινγηθφ» θφζκν πνπ ιαρηαξνχλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ 

(Μπνπζθάιηα, 1993). 

Οη Crnic, Friedrich, et al. (1983 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009) ζεσξνχλ φηη νη 

νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα αλάινγα κε 

ην πψο βηψλνπλ ην άγρνο ηνπο, ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ζηήξημεο θαη ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δνπλ (Crnic, Friedrich, et al., 1983 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). 

Ζ γεληθή αλαθνξά ζε αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ γνληψλ κε παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαπιαλεηηθή θαη λα εθθξάδεη πεξηζζφηεξν ηε 

δηθή καο αλάγθε θαηεγνξηνπνίεζεο, πεξηζσξηνπνίεζεο ή θαη θαηαλφεζεο ησλ γνληψλ 

απηψλ (Κνληνπνχινπ, 2001). Ζ Dale (1996 Μαπξνγηάλλε, 2009) ππνζηεξίδεη φηη ε 

γλψζε ησλ κνληέισλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα λα θαηαλνεζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ νη 

αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ δελ ζα πξέπεη λα αληηθαζηζηά ηελ ελεξγή αθξφαζε ηνπ θάζε 

γνληνχ μερσξηζηά (Dale, 1996 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). Απηφ πνπ έρεη πξαγκαηηθά 

ζεκαζία είλαη ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην γεγνλφο ηεο απφθηεζεο ελφο 

παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο εγγξάθεηαη ζην ηζηνξηθφ θαη ζηα βηψκαηα ηνπ θάζε 

αηφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάγθε ζηήξημεο θαη νη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ηνπ θαζελφο (Κνληνπνχινπ, 2001).  

Οη εηδηθνί έρνπλ ρξένο λα θάλνπλ επηιεθηηθή ρξήζε ζηνηρείσλ ησλ κνληέισλ 

γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλάκεζα θαη κεηαμχ ησλ γνληψλ, 

λα απνθεχγνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ παζνινγηθνπνίεζε αληηδξάζεσλ πνπ, 

αθφκα θαη αλ θαληάδνπλ αθξαίεο, είλαη απφιπηα θπζηνινγηθέο θαη αλακελφκελεο 

(Μαπξνγηάλλε, 2009).  

 

 

3.6 Θεσξεηηθά κνληέια γηα ηελ αμηνιόγεζε νηθνγελεηώλ παηδηώλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο  

Σα πξψηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ είραλ πξνηαζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ήηαλ ηαηξνθεληξηθά, βαζίδνληαλ δειαδή 

ζηελ παζνγέλεηα θαη αλαθέξνληαλ ζηελ «θαηεζηξακκέλε νηθνγέλεηα». ηαδηαθά 

φκσο άξρηζαλ λα επηθξαηνχλ πνιππαξαγνληηθά κνληέια, πνπ ζπλππνιφγηδαλ ηφζν ηηο 

ηζηνξηθφ-θνηλσληθέο ζπλζήθεο φζν θαη ην νηθνζπζηεκηθφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο 

(Ferguson, 2002 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009).  
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Ζ έξεπλα ζήκεξα έρεη κεηαηνπίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο, αλαθνξηθά κε ηηο 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, απφ ηελ αξλεηηθή έκθαζε ζηελ παζνινγία, 

ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, φπσο απηά επεξεάδνληαη απφ ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, ηηο πεγέο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηεο φζνλ αθνξά ηελ εηδηθή αλάγθε. Σα πξφζθαηα κνληέια εζηηάδνπλ ζηηο 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο παξά 

δηαθνξέο κε ηηο νηθνγέλεηεο «ηππηθψλ» παηδηψλ. Οη απφςεηο απηέο ηεθκεξηψζεθαλ θαη 

κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα.  Δπηπιένλ, νη παιαηφηεξεο έξεπλεο νη νπνίεο αλαθέξνληαλ 

ζηε δπζιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, εθηφο απφ ηα 

κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηείραλ, ζπάληα αληηκεησπηδφηαλ ε νηθνγέλεηα σο 

ζχζηεκα θαζψο κειεηνχζαλ ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε θάπνηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο (είηε ζηηο κεηέξεο είηε ζηα αδέιθηα) (Μαπξνγηάλλε, 2009). 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ κνληέισλ απηψλ: 

 

Σν κνληέιν ηεο παζνινγηθήο νηθνγέλεηαο 

 

Σν πξψην κνληέιν, ηεο παζνινγηθήο νηθνγέλεηαο, βαζηδφηαλ ζηελ αξρή φηη νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πεγάδνπλ απφ ηελ παξνπζία 

ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ νηθνγέλεηα. Οη ηαηξηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

«παζνινγία» ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα,  επεθηάζεθαλ θαη ζηηο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο 

ζεσξήζεθαλ φηη έθεξαλ ην βάξνο ηνπ αλάπεξνπ κέινπο. Τπήξρε δειαδή ε αληίιεςε 

φηη ε νηθνγέλεηα ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία είλαη κηα «αλάπεξε νηθνγέλεηα» θαη φηη ε 

δσή κε έλα αλάπεξν παηδί ζα ήηαλ γεκάηε άγρνο. Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ηα 

έζηειλαλ ζε ηδξχκαηα γηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο «γηα ράξε ησλ αδειθψλ ηνπο» 

πνπ, φπσο πίζηεπαλ, ζα δέρνληαλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ παξνπζία ηνπ 

αδειθνχ ή ηεο αδειθήο κε αλαπεξία ζην ζπίηη. Παξάιιεια, νξγαλψλνληαλ νκάδεο 

ςπρνζεξαπείαο γηα ηνπο γνλείο, κε ζηφρν λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ππνηηζέκελα θαηαπηεζκέλα ζπλαηζζήκαηα (πέλζνο, ελνρέο, άγρνο) απφ ηελ απφθηεζε 

ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία (Dale, 1996 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). 
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Σν κνληέιν ησλ θνηλώλ αλαγθώλ 

 

Καζψο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 αξρίδεη ζηγά-ζηγά ε κεηάβαζε απφ 

ην ηαηξηθφ κνληέιν ζην εθπαηδεπηηθφ, μεθηλά θαη ε αλίρλεπζε ησλ πξαθηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ γνλέσλ. χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ θνηλψλ αλαγθψλ, νη γνλείο, θαη 

ηδηαίηεξα νη κεηέξεο, ραξαθηεξίζηεθαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο θνηλσληθά 

απνκνλσκέλα θαη πεξηνξηζκέλα άηνκα. Παξάιιεια, εκθαλίδνληαλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ιφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ηεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ. 

Μέζα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ κνληέινπ, ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο δελ 

αληηκεησπηδφηαλ σο «παζνινγηθφ» αιιά σο θχξηα πεγή άγρνπο, εμαηηίαο ηεο κε 

ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο. ηηο θνηλέο αλάγθεο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ην κνληέιν απηφ πεξηιακβάλνληαη ε θξνληίδα θαηά ηηο ζρνιηθέο 

αξγίεο, ηα αββαηνθχξηαθα, ππεξεζίεο θχιαμεο θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

(Μαπξνγηάλλε, 2009). 

Σν παξαπάλσ κνληέιν αλ θαη επηθξίζεθε γηα ηελ ηάζε ηνπ λα ζεσξεί φιεο ηηο 

νηθνγέλεηεο παξφκνηεο, κε θνηλέο αλάγθεο, εμαθνινπζεί ζηηο κέξεο καο λα είλαη 

επίθαηξν ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αλεπάξθεηαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνληαη νη   αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηελ πνιηηεία (Dale, 1996 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). 

 

Σν θνηλσληθό κνληέιν ησλ ίζσλ επθαηξηώλ 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν, νη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

αληηκεησπίδνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ αληζνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο κε 

«ηππηθά» παηδηά. Γηα παξάδεηγκα νη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

πθίζηαληαη κεγάιε πίεζε απφ ηηο επηπξφζζεηεο αλάγθεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ κε 

αλαπεξίεο θαζψο ε αλαπεξία επηθέξεη ζεκαληηθά επηπξφζζεηα έμνδα (Kirk et al., 

1997 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). Δπηπιένλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ιφγσ ησλ 

θνηλσληθψλ εκπνδίσλ, ζηάζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ειιηπψλ παξνρψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, δελ είλαη ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ θάλεη ηελ νηθνγέλεηα 

λα δπζιεηηνπξγεί, αιιά ε αδπλακία ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο λα ιάβεη ππφςε 

ηεο ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σν θνηλσληθφ κνληέιν ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο νξγαλψζεηο 

αλαπήξσλ πνπ δξνπλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 

αλαπήξσλ, θαη νη νπνίεο απαηηνχλ πξνζβαζηκφηεηα ζε φια ηα επίπεδα (Oliver, 1990 

ζην Μαπξνγηάλλε, 2009).  
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Ο Μπνπζθάιηα (1993) αλαθέξεη φηη «νη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη 

πξψηα άλζξσπνη θαη θαηά δεχηεξν ιφγν άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Έρνπλ ινηπφλ ην 

ίδην δηθαίσκα ζηελ απηνπξαγκάησζε φπσο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο- κε ην δηθφ ηνπο 

ξπζκφ, ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ηα δηθά ηνπο κέζα» (Μπνπζθάιηα 1993, ζ. 31). ηφρνο 

ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ινηπφλ είλαη λα ελζαξξχλεη ην άηνκν ψζηε λα αλαιάβεη 

ελεξγφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ (Μπνπζθάιηα 1993). 

 

Σν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο δσήο 

 

Ζ δσή ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ηελ θαηάζηαζε 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ θαη ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο πνπ δηαλχνπλ ηα κέιε. 

Γηαθνξεηηθέο  πεξίνδνη ηνπ θχθινπ δσήο επηθέξνπλ θαη δηαθνξεηηθά θαζήθνληα πνπ 

πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ θαη δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα κηα νηθνγέλεηα. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε νηθνγέλεηα είλαη κηα εμειηζζφκελε, δπλακηθή κνλάδα 

θαη ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηεο θαζψο θαη νη αλάγθεο ηνπο θαη νη πεγέο ζηήξημεο 

αιιάδνπλ κέζα ζην ρξφλν. πλεπψο, νη παξνρέο ππεξεζηψλ πξέπεη λα έρνπλ ζπλέρεηα 

θαη λα είλαη εππξνζάξκνζηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά 

ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ζηε ζρνιηθή πεξίνδν ή απφ ην ζρνιείν ζηελ ελειηθίσζε. Οη Suelzle & 

Keenan (1981 ζην 1997 Μαπξνγηάλλε, 2009) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ππεξεζίεο ζπρλά 

έρνπλ επηθξηζεί γηα έιιεηςε ζπλέρεηαο. Οη γνλείο ησλ εθήβσλ θαη ησλ λεαξψλ 

ελειίθσλ θαίλεηαη φηη ππνζηεξίδνληαη ιηγφηεξν απφ φ,ηη νη γνλείο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ, παξ’ φιν πνπ νη αλάγθεο ηνπο γηα ππνζηήξημε κπνξεί λα είλαη ην ίδην 

ζεκαληηθέο (Suelzle & Keenan, 1981 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009). 

 

Σν κνληέιν αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο 

 

Έλα άιιν κνληέιν εξκελείαο ηεο επίδξαζεο ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη ησλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη ην κνληέιν πξνζαξκνγήο ηεο 

νηθνγέλεηαο ABCX πνπ πξνηάζεθε ην 1958 απφ ηνλ Hill θαη ην νπνίν 

αλαπξνζαξκφζηεθε απφ ηνπο McCubbin & Patterson (Μαπξνγηάλλε 2009). Σν 

κνληέιν απηφ ππνγξακκίδεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο γνληθήο αληίιεςεο γηα ηελ 

παξνπζία ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αλάγθε εθηίκεζεο 

ηξηψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

γνλέσλ (Πιεμνπζάθεο, 2010). Ο παξάγνληαο «Α» αθνξά ζηηο παξακέηξνπο πνπ 
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νξίδνπλ ην γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ην άγρνο, φπσο ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο, ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, ε ειηθία, ην θχιν θ.ά. Ο παξάγνληαο «Β» 

αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο (ζπλαηζζεκαηηθέο δπλάκεηο ησλ γνλέσλ – ζηνηρεία 

πνπ ε νηθνγέλεηα ειέγρεη θαη κπνξεί αλ αιιάμεη)  θαη εμσηεξηθνχο πφξνπο (θνηλσληθή 

ζηήξημε) απ’ φπνπ αληινχλ βνήζεηα νη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

θξίζε. Ο παξάγνληαο «C» πεξηγξάθεη ηηο αληηιήςεηο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην παηδί, ηε 

γλσζηηθή επεμεξγαζία ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο, δίλνληαο έηζη 

έκθαζε ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο θξίζεο ησλ γνλέσλ. Ο παξάγσλ 

«Υ» αθνξά ηελ θξίζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα σο απνηέιεζκα ησλ ηξηψλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006)  

Σν κνληέιν ΑΒCΥ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ, ηνλ ηχπν, θαη ηε 

ζπζζσξεπηηθή θχζε ησλ αγρνγφλσλ γεγνλφησλ, ηηο ςπρνινγηθέο, ελδν-νηθνγελεηαθέο 

θαη θνηλσληθέο πεγέο ζηήξημεο πνπ απνθηά ε νηθνγέλεηα κε ηνλ θαηξφ, ηηο αιιαγέο 

ζηελ εθηίκεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ θάλεη ε νηθνγέλεηα θαη ηνπο κεραληζκνχο 

πξνζαξκνγήο. Σα ζηνηρεία απηά δελ παξακέλνπλ ζηαζεξά. Ζ αιιαγή νπνηνπδήπνηε 

απφ απηά ηα ηξία κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηα ππφινηπα ζηνηρεία. Μάιηζηα 

ζην κνληέιν απηφ επηθξαηεί θαη ν φξνο «δηπιφ» ΑΒCΥ κνληέιν ζηελ νλνκαζία ηνπ 

αθξηβψο γηα λα πεξηγξάςεη απηή ηε δπλακηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2006).  

Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην παξαπάλσ κνληέιν είλαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο αληηκεηψπηζεο, έρνληαο έηζη σο απνηέιεζκα  

ηε κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα άγρε 

νξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο απνηπρίαο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο (Dale, 

1996 ζην Μαπξνγηάλλε, 2009).  

 

3.7 Παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ γνλέσλ 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεη θαλείο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζην αλάπεξν παηδί ηνπο: α) αλνηθηή απφξξηςε, 

β) ππνζπλείδεηε απφξξηςε (νη γνλείο κε αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο, ηχςεο θαη 

αγάπεο, εζσηεξηθεχνληαο ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ, απνξξίπηνπλ ππνζπλείδεηα αξρηθά 

ηνλ εαπηφ ηνπο, ην παηδί ηνπο θαη αξλνχληαη νπνηαδήπνηε εηδηθή βνήζεηα ηνπο 
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πξνζθέξεηαη), γ) ππεξπξνζηαηεπηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ παξαηεξείηαη ζε φιε ηελ 

πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη πέξα απφ απηή: απφ ηε βξεθηθή ειηθία κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε, δ) αζηαζήο ζπκπεξηθνξά (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). 

χκθσλα κε ηνπο McCubbin & Patterson (1981 ζην Σsibidaki & Tsamparli, 

2007) νη ηξφπνη-ζπκπεξηθνξέο  πνπ ζα πηνζεηήζνπλ νη γνλείο αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο δηαθξίλνληαη 

ζε «εζσηεξηθεπκέλεο» θαη «εμσηεξηθεπκέλεο» ζηξαηεγηθέο. Οη πξψηεο αλαθέξνληαη  

ζε ζηάζεηο παζεηηθφηεηαο (ην πξφβιεκα ζα μεπεξαζηεί κε ηνλ θαηξφ) θαη 

αλαπιαηζίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ελψ απφ ηηο άιιε νη «εμσηεξηθεπκέλεο» αληηδξάζεηο 

πεξηγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ λα αλαδεηνχλ βνήζεηα απφ νηθεία πξφζσπα 

θαη ςπρηθή ζηήξημε (McCubbin & Patterson, 1981 ζην Σsibidaki & Tsamparli, 2007). 

Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνλέσλ θξίλεηαη δχζθνιε θαη εθηεηακέλε θαζψο ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ εκθαλίδεη έλα παηδί (Κνπξθνχηαο, 2010). 

 Κάπνηεο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο – αλεμάξηεηα απφ ην 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν – θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ  «αλζεθηηθφηεηα» 

ζηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαζψο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ θαηάζηαζε. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνυπνζέηεη: έλα ππνζηεξηθηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν (ζπγγελείο, θίινη), ππνζηήξημε θαη 

επαθέο κε άιιεο νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα, ηθαλφηεηα 

λα αλαδεηνχλ βνήζεηα, ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κε ην ζχληξνθν, νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, κηα αηζηφδνμε νπηηθή, δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απνπζία 

πξνβιεκάησλ πγείαο, κηθξφο πνζνζηφ καηαίσζεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ζηήξημεο (Dale, 1996 ζην Σsibidaki & Tsamparli, 2007).  

Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ είλαη άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηηο καθξνπξφζεζκεο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο κε βξέθε ή λήπηα κε λνεηηθή 

αλαπεξία έρνπλ ιηγφηεξν άγρνο απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά πξνζρνιηθήο ή εθεβηθήο 

ειηθίαο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηφ απνδίδεηαη ζηηο κηθξέο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ 

νη γνλείο γηα ηα κηθξά ζε ειηθία παηδηά ηνπο. Οη πξνζδνθίεο απηέο δηνγθψλνληαη φζν 

νη απαηηήζεηο γηα γλσζηηθή ιεηηνπξγία, γηα γισζζηθή ηθαλφηεηα, γηα καζεκαηηθέο 

πξάμεηο θαη γηα ζρνιηθέο δεμηφηεηεο ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

κειινληηθή ηνπ πξννπηηθή ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Σφηε είλαη πνπ 

ηα ειιείκκαηα απηά αξρίδνπλ λα πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο γνλείο. ην ίδην πιαίζην, νη 
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γνλείο αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα γηα ηελ θαζπζηέξεζε απφθηεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηηο δξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο, γηα ηελ επηθείκελε 

καθξνρξφληα εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ απφ ηε γνληθή θξνληίδα αιιά θαη γηα ηελ αβέβαηε 

αλεμαξηεζία ηνπ (Καξαζαββίδεο θ.ά., 2011). 

πλνπηηθά ινηπφλ, ζε κηα νηθνζπζηεκηθή νπηηθή νη νηθνγελεηαθέο αληηδξάζεηο 

θαη ε ζηάζε απνδνρήο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ γνλέσλ, ηηο ςπρηθέο αληνρέο, ηα θίλεηξα γηα αιιαγή, ηελ 

ςπρνινγηθή δνκή θαη νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαη 

απφ κηα ζεηξά εμσγελψλ παξαγφλησλ. Παξάγνληεο ζε αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ πεδίν βξίζθνληαη ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε θαη αλαπηχζζνπλ πνιχπινθεο 

δπλακηθέο άιινηε πξνζηαηεπηηθψλ θαη άιινηε επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ 

(Κνπξθνχηαο, 2010). 

Σέινο κηα νηθνγέλεηα παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη πηζαλφ λα βηψζεη κηα 

πεξίνδν ζνβαξήο ή ήπηαο, ζχληνκεο ή παξαηεηακέλεο θξίζεο εμαηηίαο κηαο πιεζψξαο 

αηηηαθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη: ε δηαζθάιηζε πφξσλ γηα πξψηεο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο, απαηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, εμεχξεζε ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο κε 

εμεηδηθεπκέλεο ππνζηεξηθηηθέο, ηαηξηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε 

εξγαζηαθψλ δεηεκάησλ, εμαζθάιηζε ζπλνδεπηηθψλ πξνζψπσλ γηα ην παηδί, 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπηηηνχ θαη εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ, νη 

θαηά πεξηφδνπο αληηδξάζεηο ησλ αδειθψλ, κεηάβαζε απφ ηε κηα εθπαηδεπηηθή δνκή 

ζηελ άιιε, αδπλακία δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ, 

εμειηθηηθέο θάζεηο ησλ παηδηψλ (π.ρ εθεβεία, ζεμνπαιηθφηεηα), αλάγθε 

επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ ελειηθίσζε 

(Κνπξθνχηαο, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4.1 πλέπεηεο ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ γνληώλ ζηελ 

αλάπηπμε εμέιημε ηνπ παηδηνύ 

 
Κνηλσληνιφγνη, ςπρνιφγνη θαη παηδαγσγνί ζπκθσλνχλ φηη ε νηθνγέλεηα επηδξά 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ φιε ςπρνθνηλσληθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ, ζηε βνχιεζε, ζην 

ζπλαίζζεκα, ζηε δηαλφεζε θαη ην ραξαθηήξα ηνπ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). Οη 

ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ ην παηδί, ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε πεξηβάιινληνο παηδηνχ (Νεζηψηνπ-Μαληέινπ 

2009).  

Ό,ηη ηζρχεη γηα ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νκαιή αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή ελφο ζπλεζηζκέλνπ παηδηνχ, ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο.  Οη γνλείο επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλάπεξνπ παηδηνχ 

θαη αληίζηξνθα, ην παηδί επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ηξνπνπνηεί 

ηα κνληέια αιιειεπίδξαζεο (Νεζηψηνπ-Μαληέινπ 2009).  

Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ C. Rogers, ζηελ παηδηθή ειηθία ππάξρεη ηζρπξή 

αλάγθε γηα ηελ αγάπε θαη ηελ εθηίκεζε ηδίσο ησλ γνλέσλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

πξνζψπσλ. Χζηφζν, ε αγάπε ή ε απνδνρή πνπ πξνζθέξνπλ νη γνλείο κπνξεί λα 

εμαξηάηαη ή φρη απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. ε πεξηπηψζεηο  άλεπ φξσλ απνδνρήο ην 

παηδί είλαη ειεχζεξν λα εθθξάζεη φζα θξχβεη κέζα ηνπ θαη λα απνδερηεί ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Όηαλ ε αγάπε ή ε απνδνρή εμαξηάηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη απνζχξεηαη φηαλ επηδεηθλχεη 

άιιε ζπκπεξηθνξά ή άιιεο πξνδηαζέζεηο ζπκπεξηθνξάο  ην παηδί καζαίλεη λα 

απηνπξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ησλ γνλέσλ. Ο C. Rogers ρξεζηκνπνηεί ηελ 

έθθξαζε «φξνη αμίαο» γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε απηνεηθφλα ηνπ 

παηδηνχ δηακνξθψλεηαη απφ ηε γνλετθή επηξξνή. (McLeod, 2003, ζ. 219) 

Ζ εμέιημε ηνπ παηδηνχ εμαξηάηαη θχξηα απφ ηνλ πινχην ηεο ζρέζεο κεηέξαο- 

παηδηνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «αξθεηά θαιήο κεηέξαο», είλαη πην δχζθνιν λα 

επηηεπρζνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ελφο παηδηνχ κε δηαθνξέο θαη δπζθνιίεο 

(Μπηηδαξάθεο, 1982). Γπζθνιεχεηαη λα πξνβιέςεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ, λα 

επηθνηλσλήζεη κε ην παηδί, λα αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

απηέο (Κνληνπνχινπ, 2007). πρλά αληί λα παίδεη λα επηθνηλσλεί θαη λα βξίζθεη 
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ηθαλνπνίεζε ζηε ζρέζε ηεο κε ην παηδί επηδίδεηαη ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηελ πξνζδνθία βειηίσζεο ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ (Κνληνπνχινπ 2007). Ζ κεηέξα 

εμ άιινπ είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ  ςπρηθή δηάζεζε πνπ ηηο πξνθαιεί ν 

λαξθηζζηζηηθφο ηξαπκαηηζκφο θαη ην ζνθ. Ζ ηαιάληεπζε αλάκεζα ζηελ απφξξηςε θαη 

ζηελ ππεξπξνζηαζία είλαη ε θιαζηθή ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ γνληψλ (θπξίσο ησλ 

κεηέξσλ). Σν παηδί, θάζε παηδί, είλαη πξψηα αληηθείκελν πξηλ γίλεη ππνθείκελν. Δίλαη 

αληηθείκελν κεηξηθψλ θξνληίδσλ θαη κεηξηθήο αγάπεο. Μηα θαη νη θξνληίδεο 

πξφθεηηαη λα δηαξθέζνπλ, ε θαηάζηαζε αληηθεηκέλνπ  θηλδπλεχεη λα δηαξθέζεη 

(Μπηηδαξάθεο, 1982).  

Θεσξείηαη φηη νη κεηέξεο πνπ είλαη έληνλα πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη εκθαλίδνπλ κεησκέλε δηάζεζε 

ειέγρνπ θαη παξέκβαζεο εληζρχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ (Mahoney et 

al.,1985 ζην Νεζηψηνπ-Μαληέινπ 2009).  

Οη γνλείο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ ηνπο εθδειψλνπλ δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε. Άιινηε επηκέλνπλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ λα ππεξεθπαηδεπζνπλ ην παηδί 

ηνπο θαη λα ην εληάμνπλ ζε νκάδεο θπζηνινγηθψλ παηδηψλ, παίξλνληαο ζπρλά θαη ην 

ξφιν ηνπ ζχκαηνο. Άιινη πάιη κελ κπνξψληαο λα δηαρεηξηζηνχλ ζπλαηζζήκαηα 

ελνρψλ θαη αλεπάξθεηαο, απνγνεηεχνληαη θαη παξαηηνχληαη απφ ηελ φπνηα θξνληίδα 

ηνπ παηδηνχ ηνπο. Κάπνηνη κάιηζηα αξλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

παηδηνχ θαη ππνκέλνπλ παζεηηθά ηηο ζπλέπεηεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ, ζπκπεξηθνξά πνπ 

ππνδειψλεη κηα ππνηειή ζηάζε απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη ηδηαίηεξα ζηα πξφζσπα 

εμνπζίαο (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Μφλν φηαλ νη γνλείο απνδερηνχλ ην παηδί κε φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφηε θαηαθέξλνπλ λα αλαπηχμνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

επλννχλ ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Σφηε θαηαθέξλνπλ λα κελ έρνπλ απέλαληη ζην παηδί 

κηα ππεξπξνζηαηεπηηθή ή αλαίηηα ζθιεξή ζηάζε, κπνξνχλ λα ηνπ επηβάιινπλ 

πεηζαξρία ρσξίο ελνρέο θαη δηαηεξνχλ ηζνξξνπίεο κεηαμχ εθδήισζεο αγάπεο, 

ελζάξξπλζεο θαη αλεμαξηεζίαο. Ζ ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ησλ γνληψλ ζεκαίλεη 

ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη κηα ελεξγή εκπινθή ηνπο, πεηπραίλνληαο 

έηζη κηα ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο ηφζν γηα ην παηδί φζν θαη ηνπο ίδηνπο  

(Κνληνπνχινπ, 2001). 

Καηαιεθηηθά ζα κπνξνχζακε λα δηαπηζηψζνπκε πσο ε βνήζεηα ζην παηδί κε 

εηδηθέο αλάγθεο γηα ην ζρεκαηηζκφ πγηνχο απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο πξέπεη λα 



 
43 

δίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηε κέξα ηεο γέλλεζεο ηνπ κε ηε κνξθή ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). 

 

4.2 Η ζεκαζία ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο 

 
Ζ πξψηκε παξέκβαζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο Δηδηθήο 

Αγσγήο αιιά θπξίσο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ηεο έληαμεο, ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ ε 

εληαμηαθή θνπιηνχξα απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξφιεςε θαη θπξίσο ζηελ 

πξψηκε πξφιεςε (Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010). Ο φξνο «πξψηκε παξέκβαζε» 

αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο παηδνθεληξηθέο κνξθέο ζπκβνπιεπηηθψλ, θιηληθψλ, 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αθνξνχλ ηε ζπκβνπιεπηηθή, εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε, ελεκέξσζε – θαζνδήγεζε 

ησλ γνλέσλ ακέζσο κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ (δηάγλσζε) κηαο αλαπηπμηαθήο 

δηαηαξαρήο ή κηαο εγγελνχο ζνβαξήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ παηδηνχ (Σζρηριάθεο & 

Κνπξθνχηαο, 2010, ζ. 69). 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζε παηδηά κε θάπνηα κνξθήο 

αλαπεξία βαζίδεηαη ζε δχν αξρέο: ε πξψηε αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία  δηαθφξσλ εηδηθψλ 

απφ ην ρψξν ηεο ηαηξηθήο, εθπαίδεπζεο, ςπρνινγίαο, θπζηθφ ζεξαπείαο, γισζζν- 

παζνινγίαο, ελψ ε δεχηεξε ηνλίδεη ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξφιεςε θαη κείσζε 

ηεο αλαπεξίαο. Ζ δεχηεξε πεγάδεη απφ ηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ πιήξσο κφλν κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ  νηθνγέλεηα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα 

δπλακηθή κνλάδα ελζσκαησκέλε κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). Άιισζηε ζηελ νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο δελ κπνξεί λα 

παξαιείςεη θαλείο ηελ επίδξαζε ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλφηεηαο (Αλαζηαζφπνπινο, 

1994). 

Ο Hansemann (1985 ζην Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995) ππνζηεξίδεη πσο 

ρξεηάδεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ κηαο πηζαλήο 

κεηνλεμίαο έηζη ψζηε κε ηελ παξνρή ζεξαπεπηηθήο θαη παηδαγσγηθήο βνήζεηαο ζηε 

βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία πνιιέο κεηαγελέζηεξεο δπζθνιίεο (ζπλαηζζεκαηηθέο, 

καζεζηαθέο) λα κεησζνχλ ή λα ειαρηζηνπνηεζνχλ αλ δελ κπνξνχλ λα απνηξαπνχλ 

(Hansemann, 1985 ζην Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995, ζ. 74). 
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Πνιινί απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ βιέπνπλ πξψηνη ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ έρνπλ 

ειιηπή πιεξνθφξεζε γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ή αγλννχλ ην ηη κπνξεί λα γίλεη θαη ηη είδνπο βνήζεηα ρξεηάδεηαη 

άκεζα ε νηθνγέλεηα θαη ην παηδί. Δπίζεο πνηθίιεη θαη ν ηξφπνο πνπ νη εηδηθνί 

ρεηξίδνληαη ην θνκκάηη ηεο δηάγλσζεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ζπλαηζζήκαηα 

αλεζπρίαο, άγρνπο θαη αβεβαηφηεηαο ζηνπο γνλείο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηηζκνχ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη 

γνλείο εθθξάδνπλ αλεζπρίεο αιιά νη εηδηθνί αγλννχλ ηελ αλεζπρία απηή θαη δελ ηνπο 

ελζαξξχλνπλ λα αλαδεηήζνπλ κηα πιήξε λεπξνςπρνινγηθή αμηνιφγεζε. Άιιεο θνξέο 

πάιη νη επαγγεικαηίεο δελ ζέινπλ λα είλαη νη «θνξείο ησλ θαθψλ εηδήζεσλ» 

(Solomon & Chung, 2012) θαζπζηεξψληαο λα νλνκάζνπλ νη ίδηνη ην πξφβιεκα ηνπ 

παηδηνχ. Ζ θαηάζηαζε απηή εληείλεη ηε δπζπηζηία ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηνπο 

εηδηθνχο ελψ ηνπο ζπκψλεη γηαηί ληψζνπλ φηη έρεη ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο γηα πξψηκε 

παξέκβαζε. Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ πξφθεηηαη γηα 

γνλείο ρακεινχ θνηλσληθνχ – νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (Solomon & Chung, 2012). 

Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζηνπο γνλείο ηα 

απνηειέζκαηα  ηεο δηάγλσζεο. Οη πεξηζζφηεξνη θάλνπλ ιφγν γηα ηε δσή πξηλ θαη γηα 

ηε δσή κεηά ηε δηάγλσζε ελψ αλαθέξνπλ φηη θεχγνπλ απφ ηνλ εηδηθφ κε ειάρηζηεο 

ειπίδεο θαζψο θαη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο. ε κηα έξεπλα ησλ Rhoades et al. (2007 

ζην Solomon & Chung, 2012), φπνπ ζπκκεηείραλ 146 γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ, 

κφιηο ην 15-20% δήισζε φηη αλαδήηεζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ζε άιινπο εηδηθνχο 

(γηαηξνχο, εθπαηδεπηηθνχο) ελψ ην 71-73% αλαδήηεζε ελεκέξσζε απφ πεγέο φπσο ην 

δηαδίθηπν (Rhoades et al., 2007 ζην Solomon & Chung, 2012). 

Κιείλνληαο, ε πξψηκε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

απνβιέπεη: α) ζηε βνήζεηα θαη ζηήξημε ησλ γνλέσλ ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ ην 

«πξφβιεκα», λα απνδερηνχλ ην παηδί θαη λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαηάιιεια θαη επαξθψο ζην ξφιν ηνπο, β) ζηελ πξφιεςε δεπηεξνγελψλ δηαηαξαρψλ 

θαη αλεπαξθεηψλ εμαηηίαο αθαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ, γ) ζηε δεκηνπξγία επλντθψλ 

πξνυπνζέζεσλ εμέιημεο θαηά ηηο «θξίζηκεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, δ) ζηελ 

πξνζπάζεηα πξψηκεο απνδνρήο ελζσκάησζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα, ζην 

λεπηαγσγείν θαη ην ζρνιείν ψζηε λα κελ ππάξμνπλ πεξηζψξηα γηα αξλεηηθή 

δηαθνξνπνίεζε θαη θνηλσληθή απνκφλσζε  (Σζρηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010, ζ. 

71).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5.1 Μνληέια ζπλεξγαζίαο εηδηθώλ – γνλέσλ 

 
Καζψο ε νηθνγέλεηα ζπληζηά βαζηθφ θαη ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ην 

παηδί, επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ εμέιημε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. Έηζη 

ηφζν ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο φζν θαη ε αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε 

πξνβιήκαηνο ηνπ παηδηνχ, είλαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο 

γνλείο (Κνληνπνχινπ, 2001). Γηα  λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ελφο παηδηνχ 

κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξηρηεί πξσηίζησο ε νηθνγέλεηα θαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο ηεο  (Κνληνπνχινπ θ.ά, 2009). 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ κε ηνπο γνλείο ζπληζηά έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο (Κνληνπνχινπ, 2004). Οη ζηάζεηο ησλ εηδηθψλ θαη νη επηζπκίεο ησλ 

γνλέσλ δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα δεκηνπξγνχλ ηα πεξηζψξηα γηα 

αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο (Lindsey, 2001 ζην Υαξίζε, 2010). 

Οη εηδηθνί απφ πνιχ λσξίο αλαγλψξηζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ήηαλ φκσο νη επηθξαηνχζεο θάζε θνξά απφςεηο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, απηέο πνπ θαζφξηδαλ ηνλ ηξφπν εξκελείαο θαη πινπνίεζεο  απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο (Peterander, 2001 ζην Κνληνπνχινπ, 2004). Αλαπηχζζνληαη έηζη απφ 

ηνπο εηδηθνχο δηαθνξεηηθά κνληέια αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ γνλέσλ 

(Πιεμνπζάθεο, 2010). 

Αξρηθά, φηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ΄70 πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Δπξψπε ηα 

πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο πνπ σο ζηφρν είραλ ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλεπάξθεηεο ηνπο, νη γνλείο 

αληηκεησπίδνληαλ σο αλίδενη θαη ν ξφινο ηνπο πεξηνξίδνληαλ ζην λα δίλνπλ απιά 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παηδί. Πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν ηνπ εηδηθνχ 

(expert model) ζχκθσλα κε ην νπνίν νη επαγγεικαηίεο είραλ ην ξφιν ηνπ «εηδηθνχ» 

πνπ παξείρε ζηνπο γνλείο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα αληηκεησπίδνπλ 

θαηάιιεια ηα παηδηά ηνπο (Peterander, 2001 
.
 Πιεμνπζάθεο 2010 

.
 Callias, 1994). Ο 

ξφινο ηνπ γνλέα είλαη παζεηηθφο θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηψλ θαη 

ησλ απνθάζεσλ. Απηφο ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο εληζρχεη ηελ εμάξηεζε ησλ γνλέσλ 

απφ ηνπο εηδηθνχο, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα βνεζήζνπλ ην παηδί, ελψ 

παξάιιεια ζπληξέρεη ν θίλδπλνο λα αγλνεζνχλ απφ ηνλ εηδηθφ πνιχ ζεκαληηθά 
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ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παηδηνχ (Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009). ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί ε άπνςε ηεο Buckley (1994 ζην Carpenter, 2001) πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη επηπιένλ θίλδπλνο ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ζε πνιιά πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο λα επηθέξεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηηο ζρέζεηο γνλέα παηδηνχ φηαλ δελ ππάξρεη ζπγρξφλσο πξνζσπηθφο 

ρεηξηζκφο θαη επαηζζεζία (Buckley, 1994 ζην Carpenter, 2001). 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 δίλεηαη ζηνπο γνλείο έλαο πην ελεξγεηηθφο ξφινο θαη 

αληηκεησπίδνληαη ηψξα νη γνλείο σο ζπλ-ζεξαπεπηέο. Πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν 

κεηαθχηεπζεο (transplant model). Οη επαγγεικαηίεο παξάιιεια κε ηα παηδηά 

εθπαηδεχνπλ θαη ηνπο γνλείο δηδάζθνληαο ηνπο εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο ψζηε 

λα κπνξνχλ λα βνεζνχλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο. Οη γνλείο αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ 

βνεζνχ ηνπ επαγγεικαηία, ηνπ ζπλεθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ξφινο πνπ 

ζπρλά πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή εθηέιεζε νδεγηψλ πνπ δίλνληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο (Peterander, 2001 
.
 Πιεμνπζάθεο, 2010 

.
 Callias, 1994). Σψξα νη 

γνλείο έρνπλ πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθφ ξφιν σζηφζν είλαη αλαγθαζκέλνη λα 

ζπκβηβάδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ εηδηθψλ (Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009). 

Χζηφζν απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ γνλέσλ δελ απέδσζε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Απφ ηε κηα νη γνλείο κπαίλνληαο ζην ξφιν ηνπ 

«ζεξαπεπηή» απνκαθξχλνληαλ απφ ην ξφιν ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο, γεγνλφο πνπ 

είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην ίδην ην παηδί φζν θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο φιεο 

ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηελ άιιε, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ θαζψο ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο δελ ζπκπίπηνπλ. Οη 

επαγγεικαηίεο αλαζέηνληαο έλα κεγάιν κέξνο δνπιεηάο θαη ηεο επζχλεο ζηνπο γνλείο 

απελνρνπνηνχληαη νη ίδηνη σο έλα βαζκφ, θαη ραξαθηεξίδνπλ ηνπο γνλείο δχζθνινπο 

θαη κε ζπλεξγάζηκνπο φηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο δελ είλαη ηα 

αλακελφκελα, ελψ νη γνλείο απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζεσξνχλ  ηε ζηάζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ παξεκβαηηθή θαη κε ξεαιηζηηθή (Κνληνπνχινπ, 2004). 

Έηζη ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη γνλείο κε ην παηδί θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Οη γνλείο απηνί ζεσξνχληαη σο κηα νκνηνγελήο νκάδα «γνλέσλ κε εηδηθέο αλάγθεο» 

θαη ε δηαδηθαζία επηθεληξψλεηαη ηψξα ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο ζηήξημε. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο θαζψο παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη θάζε 

νηθνγέλεηα παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη «δηαθνξεηηθή» θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα 
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αληηκεησπίδεηαη. Μπνξεί νη αλάγθεο πιεξνθφξεζεο, θαζνδήγεζεο θαη ζηήξημεο λα 

είλαη θνηλέο γηα φιεο ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, σζηφζν ν ηξφπνο 

παξέκβαζεο, νη πξαθηηθέο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε (Κνληνπνχινπ, 2004). 

Έηζη ινηπφλ λέεο ζεσξήζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη ηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο νδεγνχλ ζε έλα λέν κνληέιν παξέκβαζεο επηθεληξσκέλν πιένλ ζην 

παηδί κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Κάζε παηδαγσγηθή, θνηλσληθή, θαη ςπρνινγηθή βνήζεηα 

έρεη πιένλ σο επίθεληξν ην παηδί κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαζψο ηφζν νη εθδειψζεηο 

φζν θαη νη επηπηψζεηο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ παηδηνχ αθνξνχλ φρη κφλν ην ίδην πιένλ 

αιιά θαη φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα. Ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ηψξα δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην 

παηδί θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ (Κνληνπνχινπ, 2004). Αλαγλσξίδεηαη φηη ν γνληφο κε ην 

παηδί ηνπ είλαη ην θεληξηθφ θαη νπζηψδεο δεχγνο ζηελ νκάδα ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο, ελψ παξάιιεια αλαγλσξίδεηαη ζην γνληφ ην δηθαίσκα λα δηεθδηθεί 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο (Carpenter, 2001). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ησλ γνλέσλ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο «ζπληξνθηθφηεηαο». 

Ζ γεληθφηεξε γλψζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε γλψζε 

ησλ γνληψλ ψζηε λα πξνθχπηεη κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο (Peterander, 

2001). Κάπνηνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «κνληέιν ηεο ζπλεξγαζίαο» 

(partnership model),  ελψ άιινη κηινχλ γηα ην «κνληέιν ηεο ελδπλάκσζεο» 

(empowerment model) γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε. Γνλείο θαη 

εηδηθνί απφ θνηλνχ ζπλεηζθέξνπλ δηαθνξεηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ παηδηνχ θαη ζην ηη πξέπεη λα γίλεη (Πιεμνπζάθεο 2010 
.
 Callias, 1994 

.
 

Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009).  

 Οη γνλείο δελ αληηκεησπίδνληαη πιένλ σο απινί δέθηεο πιεξνθνξηψλ νχηε σο 

βνεζνί ή «αζζελείο» αιιά σο ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο κέζα ζε έλα πιαίζην ακνηβαίαο εθηίκεζεο, ζεβαζκνχ θαη δηαιφγνπ  ζε 

φια ηα ζηάδηα αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ, απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε κέρξη ηελ 

παξέκβαζε θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο, κε ζηφρν πάληα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, ηελ απνδνρή ηνπ θαη ηειηθψο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα 

δσήο ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (Carpenter, 2001 ζην Κνληνπνχινπ, 

2004). Ζ παξέκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν δσήο, ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν 

αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, ζέηεη σο ζηφρν λα 
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θαηαζηήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηθαλή λα αληηκεησπίδεη ηφζν ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ φζν 

θαη ηηο δηθέο ηεο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πξαθηηθέο (Κνληνπνχινπ, 2004). Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν άξρηζε λα θαηαθηά έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο Salamanca ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε 

(Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009). 

Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

επαγγεικαηία θαη ηελ ελζσκάησζε λέσλ ζηνηρείσλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα. Όια ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο, θαη φρη απνθιεηζηηθά νη 

ςπρνιφγνη ή θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί φπσο ζπλεζίδνληαλ, ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνπινη, 

πξνζθέξνπλ ζηήξημε θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (Κνληνπνχινπ, 2004). Πξφθεηηαη γηα κηα 

νιηζηηθή «νηθνγελεηνθεληξηθή» πξνζέγγηζε ε νπνία επηκέλεη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία 

επαγγεικαηηψλ απφ δηάθνξνπο ηνκείο: παηδαγσγνχο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο θαη γηαηξνχο (Peterander, 1995 ζην Κνληνπνχινπ, 2004). Πνιινί 

εξεπλεηέο θαη ζεξαπεπηέο κάιηζηα πηζηεχνπλ φηη ηα νηθνγελεηνθεληξηθά κνληέια 

είλαη πην αλζξψπηλα θαη πην αμηνπξεπή ηφζν γηα ην ίδην ην παηδί φζν θαη γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, ρσξίο απηφ λα πεξηνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ νη επαγγεικαηίεο (Carpenter, 2001). 

Σα παξαπάλσ κνληέια, αλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, παξακέλνπλ αλαγθαία θαη ηα ηξία γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θάζε θνξά. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί ρξεηάδεηαη ηαηξηθή βνήζεηα ή βνήζεηα 

πνπ ρξήδεη εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ ηφηε ην κνληέιν ηνπ εηδηθνχ είλαη εθαξκφζηκν 

κε ηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ αγσγέο ζεξαπείαο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δνπιεηάο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία εηδηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο γνλείο κε 

ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πεξηγξάθεηαη απφ ην κνληέιν ηεο κεηαθχηεπζεο. Μπνξνχλ γηα 

παξάδεηγκα νη γνλείο λα δηδαρζνχλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο φπσο 

επηζεηηθφηεηα, θνβίεο θ.α. Σέινο ην κνληέιν ζπλεξγαζίαο θαηεμνρήλ αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. Απηφ 

απαηηεί λα ζπλδπαζηνχλ ε εηδηθή γλψζε ηελ νπνία έρεη έλαο γνληφο γηα ην ίδην ηνπ ην 

παηδί κε ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο παηδηνχ θαη ησλ δηαζέζηκσλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα γίλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ ζε θάζε πεξίπησζε  

(Callias, 1994). 
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5.2 Σξόπνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή ζπλεξγαζία Δηδηθώλ –             

Γνλέσλ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη εξεπλεηέο θαη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ επηθεληξψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα βειηησζεί ηφζν ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο  γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο φζν θαη 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο (Peterander, 2001). Οη εηδηθνί ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπο 

παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζπγρξνλίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηεο, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ «θνπιηνχξα» θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηεο ζπλήζεηεο, λα θξαηνχλ ελεξγεηηθή ζηάζε αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζθνξά βνήζεηαο θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηνπο «πφξνπο» θαη ηηο πεγέο δχλακεο ηεο 

νηθνγέλεηαο (Κνπξθνχηαο, 2008, ζ. 60) 

Αλαιπηηθφηεξα νη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη νπζηαζηηθνί γηα κηα ζεηηθή 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα κηαο ζεηξάο εξεπλψλ είλαη: 

Δλίζρπζε ηεο επάξθεηαο ησλ γνληώλ: ε νηθνγέλεηα πνπ έρεη έλα παηδί κε 

εηδηθέο αλάγθεο έξρεηαη αληηκέησπε κε πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα θαη ππεξβνιηθέο 

απαηηήζεηο, αλάινγα κε ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ηελ έληαζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

παηδηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε – ζηα πιαίζηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο 

– ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ γνλέσλ λα δεκηνπξγνχλ έλα ζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ηε δσή ηνπο 

θξνληίδνληαο φρη κφλν απνθιεηζηηθά ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο αιιά θαη 

δηαζέηνληαο ρξφλν γηα ηελ νηθνγέλεηα ζπλνιηθά θαη γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο, 

δηαζθαιίδνληαο έηζη θαη εληζρχνληαο έλα αίζζεκα ζπλνρήο θαη αζθάιεηαο. Γηα απηφ 

νη ζπδεηήζεηο, νη ζπκβνπιέο, νη πιεξνθνξίεο θαη ε ππνζηεξηθηηθή πιαηζίσζε ησλ 

γνλέσλ απφ ηνπο εηδηθνχο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο (Peterander, 2001 
.
 Σζηριάθεο & 

Κνπξθνχηαο, 2010). 

Γεκηνπξγία ελόο νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ: ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ζα πξέπεη λα απνβιέπεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη φζν ην 

δπλαηφλ θαηαιιειφηεξα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, θαζψο κφλν κέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ην παηδί ζα κπνξέζεη λα 

αλαπηπρζεί αξκνληθά ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Πέξα απφ ηελ θάιπςε ησλ 

πξσηνγελψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, νη γνλείο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ 

θαη λα θαηαλννχλ ην παηδί, λα απνθσδηθνπνηνχλ ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, 
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αληίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ φπσο επίζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη ηελ παξακηθξή βειηίσζε πνπ απηφ παξνπζηάδεη. Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη νη γνλείο λα ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα πεξηβάιινπλ ην παηδί κε 

ζηαζεξά ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα ην εκπιέθνπλ ζηελ θαζεκεξηλή νηθνγελεηαθή δσή 

εκπλένληαο αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε θαη εληζρχνληαο ηελ απηνλνκία ηνπ. Έηζη 

ινηπφλ νη επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο ζα πξέπεη 

λα παξέρνπλ ζηνπο γνλείο ζπκβνπιεπηηθή κε νηθνγελεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ ζα 

ηνπο απνκαθξχλεη απφ κηα κνλνκεξή αληίιεςε εζηηαζκέλε ζηελ έιιεηςε θαη ζα ηνπο 

βνεζά λα εζηηάδνπλ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ δίλνληαο έκθαζε ζηηο ιαλζάλνπζεο 

δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο θαη παξέρνληαο ηνπ έηζη θίλεηξα αλάπηπμεο (Peterander, 2001 

.
  Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010). 

Δλζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ γνλέσλ –

παηδηώλ: φιεο νη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο γνληνχ 

παηδηνχ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηεξεχλεζαλ ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη θαζψο θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά. Γηα παξάδεηγκα ε ζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κεηέξαο - παηδηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα γνλετθή 

αληαπφθξηζε πνπ δίλεη ρψξν θαη ρξφλν ζην παηδί λα αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα κελχκαηα 

ησλ παηδηψλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο αλάινγα κε ηελ επηθξαηνχζα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ θαηάιιειε ζπκβνπιεπηηθή ζα 

βνεζήζεη ηνπο γνλείο λα μεπεξάζνπλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη ππεξβνιηθέο θνβίεο 

θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Έηζη ινηπφλ νη γνλείο ζα 

δηακνξθψζνπλ έλα πιαίζην πνπ ζα εληζρχεη ηελ απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο θαζψο ζα 

επηηξέπεη ζηα παηδηά λα πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπο, λα 

δνθηκάδνπλ θάζε θνξά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη λα καζαίλνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

Ζ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ε εηνηκφηεηα αληαπφθξηζεο, θαζψο επίζεο θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο εμνπζίαο ησλ γνλέσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ 

παηδηνχ θαη ζπληζηνχλ ζεκαληηθά δείγκαηα ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο (Peterander, 

2001 
.
 Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010). 

πκβνπιεπηηθή γνλέσλ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνύ: ηα 

πιαίζηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο ε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο. Βνεζά ηνπο γνλείο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εηδηθνχο λα απνθηήζνπλ επάξθεηα ζε ζέκαηα αλαηξνθήο θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ζηε 

ζπλέρεηα ην παηδί. Δπηπιένλ ε ζπκβνπιεπηηθή ηνπο βνεζά λα βξίζθνπλ ηξφπνπο 
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επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο επίζεο λα αμηνινγνχλ ξεαιηζηηθά 

ηελ έθηαζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ θαη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπο. Σνπο 

θαζηζηά ηθαλνχο λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζε φηη αθνξά ην παηδί φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηελ έληαμε ηνπ ζην θαηάιιειν πιαίζην εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπο παξέρεη 

ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νη γνλείο απνθηνχλ πξφζζεηεο γλψζεηο θαη θαηαθηνχλ 

λέεο δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαηξνθή θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. 

Δπηπιένλ αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ακπληηθνχο κεραληζκνχο πνπ πεξηνξίδνπλ 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην παηδί φηαλ απηφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηνπο απεγθισβίδνπλ απφ πξφηππα ζρέζεσλ πνπ απμάλνπλ ηηο 

εληάζεηο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ζεκαληηθά καθξνπξφζεζκα 

νθέιε γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα (Peterander, 2001 
.
 Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010). 

Αληηκεηώπηζε ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δπλακηθήο: ν βαζκφο 

απνδνρήο ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο. Δάλ νη 

γνλείο απνδερηνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη απεγθισβηζηνχλ απφ αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ηφηε βειηηψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία 

ηνπο κε ην παηδί, ελψ παξάιιεια δηεπξχλεηαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Peterander, 2001 
.
 Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 

2010). 

 Γεκηνπξγία ελόο πιαηζίνπ δηαιόγνπ κεηαμύ γνληώλ θαη επαγγεικαηηώλ 

γηα ηα πξνγξάκκαηα πξώηκεο παξέκβαζεο: ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ 

παξέκβαζε, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε ζπλεξγαζία, 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επεξγεηηθνχ γηα ην παηδί νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, βειηηψλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ παηδηψλ θαη βνεζνχλ γνλείο 

θαη εηδηθνχο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δπλακηθνχ ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο ζπλεξγάδνληαη 

κε ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ζπδεηνχλ γηα ηελ αηνκηθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ, γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη εκπιέθνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξέκβαζεο. Μηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία γνλέσλ – επαγγεικαηηψλ 

δηακνξθψλεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη εκπεηξίαο 

αλάκεζα ζε παηδηά, γνλείο θαη επαγγεικαηίεο (Peterander, 2001 
.
 Σζηριάθεο & 

Κνπξθνχηαο, 2010). 

Γεκηνπξγία θνηλσληθώλ ζρέζεσλ: ε αλαπεξία θέξλεη ζπλήζσο ηελ 

νηθνγέλεηα θαη θπξίσο ηε κεηέξα αληηκέησπε κε ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε. Ζ 
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απνπζία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο επηθέξεη επηπιένλ δπζθνιίεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηηο νηθνγέλεηεο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ελψ ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο απηνβνήζεηαο ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ βήκα (Peterander, 

2001 
.
 Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010). Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη κεηέξεο 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα απνδερηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά έλα παηδί κε 

εηδηθέο αλάγθεο (Hastings et al., 2002 ζην Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010). 

Δπηπιένλ ε εκπινθή ησλ ελειίθσλ – κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο – πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη πξαθηηθά, ρξνληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαζψο αθελφο εκπινπηίδνπλ ηηο 

εκπεηξίεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ παηδηνχ θαη αθεηέξνπ βνεζνχλ ηνπο γνλείο ρσξίο λα 

δηαηαξάζζνπλ ηε δπλακηθή θαη ηελ εζσηεξηθή ηζνξξνπία ηεο νηθνγέλεηαο (Σζηριάθεο 

& Κνπξθνχηαο, 2010). 

Ζ ζεηηθή εκπεηξία ησλ γνληψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

εηδηθνχο εληζρχεη ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε γηα ζπκκεηνρή θαη ζε κειινληηθά 

πξνγξάκκαηα (MacWilliam, Winton & Crais 1996 ζην Υαξίζε, 2010). Δπηπιένλ 

απηφο πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε, θαζψο θαη φινη φζνη 

αζρνινχληαη κε ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλννχλ θαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε φιεο εθείλεο ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην παηδί ηνπο (Duwa, Wells & 

Lalinde, 1993 ζην Υαξίζε, 2010). 

Οη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ζεξαπεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

Σα θχξηα ζεκεία ηεο θξηηηθήο ηνπο εληνπίδνληαη: α) ζηελ επηθνηλσλία: 

παξαπνλνχληαη γηα ειιηπείο, αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ή πνιιέο πιεξνθνξίεο ζε κία 

κφλν ζπλάληεζε, ηηο νπνίεο αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ. Ζ 

εμεηδηθεπκέλε νξνινγία ησλ επαγγεικαηηψλ παξεκπνδίδεη πεξαηηέξσ ηελ θαηαλφεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, β) ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: αλαθέξνπλ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο, ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνπο ίδηνπο θαη ην παηδί γ) ζηελ 

επάξθεηα: Οη γνλείο ζπρλά παξαπνλνχληαη γηα ιαλζαζκέλε δηάγλσζε θαη αδπλακία 

ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, δ) Καηάιιειεο ππεξεζίεο: Δίλαη 

πεξηνξηζκέλεο σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ επάξθεηα, ε) Πξόζβαζε: Οη ππεξεζίεο 
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είλαη ζπλήζσο ζπγθεληξσκέλεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ζη) Οξγάλσζε: Οη γνλείο 

παξαπνλνχληαη φηη ζπρλά ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ είλαη ειιηπήο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, απφ ηε ζπλέπεηα ζηηο ζπλαληήζεηο έσο ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ. δ) πλεξγαζία κεηαμύ επαγγεικαηηώλ θαη ππεξεζηώλ: πρλά αλαγθάδνληαη 

λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηε κηα ππεξεζία ζηελ άιιε, ελψ νη νδεγίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο είλαη αληηθαηηθέο. ε) πλέρεηα ζηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ, ζ) Απνηειεζκαηηθόηεηα (Παπαγεσξγίνπ, 2008).   

 

 

5.3 Η ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζεο  
 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ 

γνλέσλ – φζν δχζθνιν εγρείξεκα θαη αλ είλαη θαζψο εκπιέθνληαη πιήζνο 

παξαγφλησλ – κπνξεί λα επηθέξεη θαιχηεξν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα πνπ θαη’ 

επέθηαζε ζα σθειήζεη θαη ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο (Πιεμνπζάθεο, 2010). 

Ο C. Rogers ππνζηεξίδεη φηη ε θαηεχζπλζε ηεο ζεξαπεπηηθήο εμέιημεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απμεκέλε αληίιεςε ηεο αξλνχκελεο εκπεηξίαο, κηα θίλεζε 

απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ θφζκνπ κε γεληθεχζεηο ζηελ εκπέδσζε ηεο ηθαλφηεηαο λα 

βιέπεη θαλείο πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα έρεη εκπηζηνζχλε ζηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία σο πεγή αμηψλ θαη πξνηχπσλ. Σειηθά απηέο νη εμειίμεηο νδεγνχλ 

ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαζψο εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε λα ελεξγεί κε 

βάζε ηελ αίζζεζε ηεο δηθήο ηνπ αμίαο σο πξνζψπνπ, λα πηνζεηεί κηα εζσηεξηθή 

εζηία αμηνιφγεζεο (McLeod, 2003, ζ. 234-236). 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Πιεμνπζάθε (2010) ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε 

ςπρνζεξαπεία ζπλέβαιαλ ψζηε νη γνλείο, χζηεξα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

επηηξεπηηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο κε ην ζεξαπεπηή, λα 

αλαγλσξίζνπλ δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, λα μεθηλήζνπλ 

κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο δηεξρφκελνη απφ δηάθνξα ζηάδηα, λα αλαγλσξίζνπλ, λα 

δηεξεπλήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαηαζηάζεηο εζσηεξηθέο φπσο ην λαξθηζζηζηηθφ 

πιήγκα, ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, ελνρήο, ζπκνχ, αηζζήκαηα κνλαμηάο θαη αβνεζεζηάο, 

λα αλαπηχμνπλ έλα πιάλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ παηδηνχ ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδί (Πιεμνπζάθεο, 2010). 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ζηήξημεο νθείιεη λα ππεξβαίλεη 

ραξαθηεξηζηηθά δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα, απαηηείηαη λα εκβαζχλεη ζηελ πξνζσπηθή 
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εξκελεία ηνπ θάζε πξνζψπνπ θαη βέβαηα πξνυπνζέηεη φηη ν / ε θάζε εηδηθφο ζα 

αλαπξνζαξκφζεη ηελ εξκελεία ηεο χπαξμεο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία (Παληειηάδνπ 

&  Μπφηζαο, 2000).  

Ζ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηηο αλάγθεο ησλ 

γνλέσλ θαη λα ηνπο βνεζά ζηελ θαηεχζπλζε λα θαηαζηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο 

ππεχζπλα θαη ηθαλά άηνκα (Σδνπξηάδνπ, 1995). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε βαζηθή 

αλάγθε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη λα ληψζνπλ θπζηνινγηθνί 

γνλείο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε καξηπξία κηαο κεηέξαο: «πρλά νη γνλείο δελ 

κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηε ζιίςε ηνπο, δελ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα πάλε δηαθνπέο. Δλ ησ κεηαμχ ηα παηδηά 

κεγαιψλνπλ, ρξεηάδνληαη εκάο θαη έρνπλ πάλσ απφ φια ην δηθαίσκα λα κεγαιψλνπλ 

ρσξίο λα θαηαπηέδνληαη απφ ηε αγσλία καο» (Lanners & Salvo, 2002 ζην Caldin, 

2010). 

Μηα αθφκα βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζπληζηά  ε 

γλσζηαθή αλαδφκεζε  (ηξνπνπνίεζε αληηιήςεσλ, γλσζηηθψλ ζρεκάησλ) ησλ γνλέσλ 

ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα 

βιέπνπλ ην παηδί σο έλα παηδί κε ηδηαηηεξφηεηεο αιιά ζπγρξφλσο θαη κε θπζηνινγηθέο 

αλάγθεο. Μφλν φηαλ νη γνλείο κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ κπνξέζνπλ λα 

«αλαθαιχςνπλ ην θαλνληθφ παηδί» ζα κπνξέζνπλ λα δνπλ ζην παηδί ηνπο ηηο ζεηηθέο 

ηνπ πιεπξέο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην πξφβιεκα ηνπ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο δελ είλαη κφλν λα βνεζήζνπλ 

ηνπο γνλείο λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπο αιιά 

θπξίσο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα 

(Κνπξθνχηαο, 2010). 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη εηδηθνί λα θαηαλνήζνπλ απφ ηελ αξρή ηηο αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ γηα ηελ αλαπεξία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ην πψο νη αληηιήςεηο 

απηέο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη γνλείο δηαρεηξίδνληαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ. Οη εηδηθνί ζα πξέπεη λα σζήζνπλ ηνπο γνλείο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα 

παηδηά κε αλαπεξίεο κπνξεί λα είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά θπξίσο 

φηη είλαη ηθαλά λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξέο (Κνπξθνχηαο, 2010). 

Πξέπεη επίζεο λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα επελδχζνπλ ζην παηδί ηνπο κε έλα 

ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ιαζεκέλεο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ. Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη ζχκβνπινη 
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ζπλαληνχλ ηνπο γνλείο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην είδνο 

θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ. Καηά ηελ πξψηκε παξέκβαζε ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πιαηζίσζε, 

θαζνδήγεζε, πιεξνθφξεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο 

εληάζεηο. ε άιιεο πεξηφδνπο ε έκθαζε κπνξεί λα δνζεί  ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ θαη ηε ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ. Οη 

πξνζδνθίεο ηνπο δε ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειέο θαη ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη θαη ε 

ελεξγφο παξέκβαζε θαη ε θαζνδήγεζε πξνο επηζηεκνληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ (Κνπξθνχηαο, 2010).  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ζχκβνπινη πνπ εξγάδνληαη κε 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη πεξηνξηζκέλα, αλ δελ ππάξρεη παξάιιεια θνηλσληθή 

ζηήξημε θαη εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ φιε δηαδηθαζία. Ζ σξηαία πεξίπνπ 

ζπλάληεζε ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ζπκβνπιεπηηθήο δελ θαιχπηεη απφιπηα 

ηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ (Lock θ.ά., 2013). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε επηηαθηηθή αλάγθε κηαο εληαμηαθήο 

πνιηηηθήο, πνπ δε ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά ζα αθνξά 

φια ηα επίπεδα θαη ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο 

αλάγθεο αιιά θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή, επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ ζε 

έλα επξχηεξν πιαίζην ζπλδπαζκέλε κε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Σν εληαμηαθφ 

πιαίζην δε κεηψλεη ηελ πζηέξεζε, ην έιιεηκκα (κεηαβιεηή πνπ δελ ηξνπνπνηείηαη 

εχθνια), αιιά ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο «θνηλσληθήο» αλαπεξίαο θαζψο επηδξά ζε 

ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ πνπ πεξηζσξηνπνηνχλ ην άηνκν (Caldin, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6.1 Ο εθπαηδεπηηθόο σο ζύκβνπινο 

 
Ζ κεηαηφπηζε ηεο επηθέληξσζεο  απφ ην παηδί ζην ζχλνιν ηεο νηθνγέλεηαο 

ψζηε ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο λα θξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζπλνδεχεηαη θαη κε 

ηελ αιιαγή λννηξνπίαο ησλ επαγγεικαηηψλ, ε εξγαζία ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

παηδηνχ – βαζηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – πξνθεηκέλνπ  λα 

θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πιαίζην. Δθηφο απφ θαινί δάζθαινη, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη θαη θαινί 

ζχκβνπινη θαη θαινί εκςπρσηέο (Μαιηθηψζε – Λνίδνπ, 2001).  

Μέξνο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο απνηειεί θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ γνληψλ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή πνπ 

παξέρεη ην ζρνιείν ζηνπο γνλείο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ δπλαηφηεηα λα 

επηηεπρζεί κηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζα πξέπεη λα απαζρνιεί έληνλα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο επίζεο θαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ νηθνγελεηαθψλ πφξσλ θαη 

δπλαηνηήησλ (Carpenter, 2001). 

Όπσο αλαθέξεη ν Benhaim (1992 ζην Κνληνπνχινπ 2004) ε ελαζρφιεζε κε 

έλα πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ρσξίο ηελ παξάιιειε ελαζρφιεζε κε ηηο επηπηψζεηο θαη 

ηε ζεκαηνδφηεζε ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε 

απνηπρία (Benhaim, 1992 ζην Κνληνπνχινπ, 2004, ζ. 171). Δπνκέλσο ν 

εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο νθείιεη λα έρεη θαηά 

λνπ φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ θαη λα θξνληίζεη 

γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε απηφ 

(Κνληνπνχινπ, 2001). 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα ζρέζε ηζφηεηαο 

φπνπ ν θαζέλαο ζπκβάιιεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε σο 

πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκβάιινπλ κε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ ειεγρφκελε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπο 

θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη γνλείο ζπκβάιινπλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ 
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θαζεκεξηλή επαθή κε ην παηδί, ηε δηαπίζησζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Κνληνπνχινπ, 2001). 

Ζ ζπλεξγαζία απηή, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο «ζπληξνθηθφηεηαο» (φπσο 

απηέο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζην θεθάιαην 5.1), είλαη κηα αιιειεπηδξαζηηθή 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

ζρεδηάδνπλ παξεκβάζεηο κε ζηφρν πάληα ηφζν ην φθεινο ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ην 

ζεβαζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο νηθνγέλεηαο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη γνλείο λα κελ 

αηζζάλνληαη εμαξηεκέλνη, αλίζρπξνη θαη αλεπαξθείο απέλαληη ζην εηδηθφ, θαζψο έηζη 

ζα εληζρχεηαη ε ελνρνπνίεζε ηνπο, ζα θινλίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε 

απηνπεπνίζεζε ηνπο – ζηνηρεία πνπ ζα κπινθάξνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Αληίζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα ληψζνπλ φηη κνηξάδνληαη ηελ επζχλε θαη 

νξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο αιιά θαη ηε δηθή ηνπο δσή (Κνληνπνχινπ, 

2001). 

ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα εκπιαθεί ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα έρεη ηφζν επαξθείο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εξγαζίαο ηνπ φζν θαη γλψζε επαξθή 

ηεο δπλακηθήο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο αλαπεξίαο θαη ηνπ πψο έλα παηδί κε εηδηθέο 

αλάγθεο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη ηνπο γνλείο σο άηνκα πεξηζζφηεξν ηθαλά, αλεμάξηεηα θαη ρξήζηκα. 

ηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο απηνπεπνίζεζε, ζέιεζε θαη 

εληηκφηεηα, αηζζήκαηα επάξθεηαο θαη ηθαλφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή έθβαζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο (Seligman & Darling, 1989 ζην 

Υαξίζε, 2010). 

Ζ νινθιεξσκέλε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ζπληζηά βαζηθφ αίηεκα ησλ γνληψλ 

απέλαληη ζε θάζε εηδηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζπρλά απηφο πνπ αλαιακβάλεη λα 

ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, θαζψο είηε ιφγσ 

έιιεηςεο δηθηχνπ πξψηκεο παξέκβαζεο είηε ιφγσ θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εηδηθψλ, νη γνλείο δελ έρνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή απφ ηελ 

άιιε αξλνχληαη λα ην απνδερηνχλ (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Ζ ελεκέξσζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ πην θαηάιιειν θάζε θνξά 

ηξφπν θαη λα είλαη απνηέιεζκα ιεπηψλ ρεηξηζκψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

νξγαλψλεη κε πξνζνρή ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα έρεη 
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κε ηνπο γνλείο. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά ελψ 

παξάιιεια ζα πξέπεη λα θξνληίδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε 

δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη νηθεηφηεηαο, κηαο ζηάζεο απνδνρήο ηνπ 

παηδηνχ θαη ελφο θιίκαηνο πξνζεθηηθήο αθξφαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

γνλέσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεη ηφζν 

ζην ζπίηη φζν θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη ν ίδηνο λα παξέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, παξακέλνληαο επηθεληξσκέλνο ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

παηδηνχ θαη φρη ζηηο ειιείςεηο πνπ απηφ παξνπζηάδεη. Σα ζηνηρεία πνπ ζα δίλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλα ψζηε λα ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηνπ γηα 

ην παηδί θαη λα εκπεξηέρνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Δπηπιένλ ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα πηζαλέο αληηδξάζεηο  

ησλ γνληψλ, νη νπνίνη κελ έρνληαο πεξάζεη πξνεγνχκελα ην ζνθ θαη ηε δηεξγαζία ηνπ 

πέλζνπο, αξλνχληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπκψλνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

αηζζάλνληαη ζιίςε θαη ελνρέο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη  λα δείμεη θαηαλφεζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά θαη λα αθήζεη ρξφλν ζηνπο γνλείο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Παξάιιεια κε ηελ ελεκέξσζε, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνδεγεί ηνπο γνλείο σο πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ θαη σο πξνο ην 

πιαίζην εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα πεξαηηέξσ 

ππνζηήξημε ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ηνπ παηδηνχ. Αλ θαη ε θαζνδήγεζε θαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ησλ γνλέσλ μεθεχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, σζηφζν ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη ν ίδηνο λα είλαη θαιά 

ελεκεξσκέλνο θαη έρεη κηα ζπλεξγαζία κε κηα νκάδα εηδηθψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα δψζεη κηα ππεχζπλε γλψκε. Έλαο θαιά ελεκεξσκέλνο εθπαηδεπηηθφο κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο γνλείο 

(Κνληνπνχινπ, 2001).  

Έρνληαο δνκήζεη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο, ζεβαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κπνξεί 

λα θαηεπζχλεη ηνπο γνλείο σο πξνο ηελ ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην 

παηδί άιινηε νξηνζεηψληαο ηνπο θαη άιινηε εκπιέθνληαο ηνπο ελεξγά ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζεηηθφηεξε 

απνδνρή ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επνκέλσο ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο 

γνληνχ – παηδηνχ. Δπηπιένλ κέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην ζρέζεο ν γνληφο κπνξεί λα 
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απνδερηεί επθνιφηεξα ηελ αλάγθε παξαπνκπήο ηνπ παηδηνχ ζε εμεηδηθεπκέλν θέληξν 

θαη λα ζπλεξγαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηνπο εηδηθνχο. ε θάζε πεξίπησζε νη 

πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε έλαλ ηξφπν επέιηθην πνπ ζα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γνλέσλ, κε έλαλ ηξφπν 

ζχκθσλν κε ηηο αξρέο ηεο «ζπληξνθηθφηεηαο» (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Ζ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ γνληψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην πξφβιεκα ηνπ 

παηδηνχ. Σν πψο ν εθπαηδεπηηθφο ζα αλαθνηλψζεη φζα έρεη δηαπηζηψζεη ζε ζρέζε κε 

ην παηδί, ην πψο ζα θαηεπζχλεη ζηε ζπλέρεηα ην γνληφ θαη ην πψο ζα απνδερηεί ην 

γνληφ ζπκβάιιεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ γνληφ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθξνάηαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ, λα θαηαλνεί θαη λα ελζαξξχλεη, λα ζπκπάζρεη αιιά θαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη θαηεπζχλνληαο κε επαηζζεζία θαη επειημία ηνπο γνλείο. Σν εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ην παηδί, ε επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην παηδί, ε έληαμε ηνπ ζηελ νκάδα, ε απνδνρή ηνπ απφ ηα άιια 

παηδηά αιιά θαη ε αλαθνξά ζηηο ηθαλνπνηήζεηο πνπ ιαβαίλεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ην 

παηδί ζπληζηνχλ ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ ην γνληφ. Δπηπιένλ ε παξφηξπλζε ησλ 

γνλέσλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ εληζρχεη ην 

αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Θα πξέπεη ηέινο λα επηζεκάλνπκε πσο ε πξνζαξκνγή ησλ γνληψλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο ζπληζηά κηα καθξνρξφληα 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα παξακέλεη θαη αηειήο. Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο πνπ παξέρεη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Καζψο φκσο ζε θακία πεξίπησζε ν ξφινο ηνπ δελ αληηθαζηζηά ην ξφιν 

ηνπ ςπρνζεξαπεπηή, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεσξείηαη ζθφπηκε ε ζηήξημε ησλ 

γνλέσλ κέζσ κηαο νξγαλσκέλεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε αηνκηθή ή νκαδηθή 

κνξθή (Κνληνπνχινπ, 2001). Καη πάιη ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο δελ είλαη λα θάλεη 

θαλείο ηνλ άιιν (είηε αλαθεξφκαζηε ζην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, είηε ζηνπο γνλείο 

ηνπ) θάηη δηαθνξεηηθφ, λα ηνλ θέξεη ζηα δηθά ηνπ κέηξα, αιιά λα ηνλ ππνζηεξίμεη 

δηαθξηηηθά ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηε δηθή ηνπ «ππαξμηαθή 

δηαδξνκή», βνεζψληαο ηνλ λα κελ ραζεί θαη δηαζθαιίδνληαο ην αλαθαίξεην δηθαίσκα 

ηνπ λα δηαηεξεί ηελ εηεξφηεηα ηνπ (Caldin, 2010, ζ. 376). 
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6.2 Δκπόδηα ζηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ – γνλέσλ 

 
Ζ ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ γνλέσλ δελ είλαη πάληα εχθνιε. Αληίζεηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο κε ηθαλνπνηεηηθή. Οη 

γνλείο παξαπνληνχληαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ, δελ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηε γλψκε θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, δελ ηνπο αθηεξψλνπλ ρξφλν, δε θέξνληαη 

ζσζηά ζην παηδί ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη νη 

γνλείο είλαη πξνβιεκαηηθνί, απαηηεηηθνί θαη επηζεηηθνί θαη φηη δελ είλαη ζπλεξγάζηκνη 

θαη ακθηζβεηνχλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Jannsen (2005 ζην Caldin 2010) «ε είζνδνο ζηε δσή 

ηνπ άιινπ, ζην ζπίηη ηνπ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ είλαη 

ζπρλά θαη είζνδνο ζε κηα εκπεηξία ςπρηθήο θφπσζεο θαη πφλνπ, ε νπνία απαηηεί 

κεγάιε δεμηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ θηλήζεσλ- ρεηξνλνκηψλ, ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζησπήο, 

εθφζνλ νη παηδαγσγνί κε ηελ παξνπζία ηνπο κπνξνχλ λα εκπεξηέμνπλ/αληέμνπλ ηνλ 

πφλν θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα εμειηρζνχλ» (Jannsen, 2005 ζην Caldin 2010, 

ζ. 377).  

Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πνπ εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη κε ην παηδί ελδέρεηαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, επηθεληξψλνληαη ζην πξφγξακκα θαη ζηελ νκάδα, απνγνεηεχνληαη 

θαη καηαηψλνληαη απφ ην παηδί πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη 

επηδηψθνληαο έηζη λα απελερνπνηεζνχλ κεηαζέηνπλ ην πξφβιεκα ζηνπο γνλείο θαη 

αλαδεηνχλ ηελ αηηηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν νη γνλείο αληηκεησπίδνληαη έκκεζα σο βνεζνί, σο κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ή κέζν γηα ηε ιχζε ηνπ θαη θαζφινπ σο ζπλεξγάηεο. Οη γνλείο απφ ηελ πιεπξά ηνπο 

έρνπλ αλάγθε λα ληψζνπλ φηη ην παηδί ηνπ είλαη απνδεθηφ θαη ζπληζηά ηελ 

απνθιεηζηηθή ίζσο πξνηεξαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Κνληνπνχινπ, 2001). 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη αλαθνξά ζηε δήισζε ηεο  A. Freud ην 1930 

ζε θάπνηα απφ ηηο δηαιέμεηο ηεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ζηελ 

νπνία επηζήκαλε φηη ε θπξηφηεξε δπζθνιία γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ηα 

εθπαηδεπηηθά επαγγέικαηα είλαη λα απνζηαζηνπνηεζνχλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Καη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί ε αλάγθε 

άκεζεο δξάζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπο θάλεη λα παξακεινχλ θάζε άιιε 

αλάγθε θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο (Freud 1930, ζην Caldin 2010, ζ. 369). 
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Δπηπιένλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο θαηάιιειεο 

παηδαγσγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο απφζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα παξάδνμν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ παηδαγσγηθή εξγαζία, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

δηαηεξεί απνζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα έξζεη πην θνληά θαη λα πξνζεγγίζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην παηδί, αλαπηχζζνληαο κηα ζρέζε 

δηακεζνιάβεζεο θαη αληηπξνζψπεπζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

απηνλνκία ηεο εηεξφηεηαο ηνπο (Caldin 2010, ζ. 376). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πνιχπινθεο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ ππφςε ηνπο ζρεηηθά κε ην παηδί θαη 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα ειέγμνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Ζ ηάζε 

ελνρνπνίεζεο ησλ γνληψλ ή ηαχηηζεο καδί ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ πνπ κπνξεί 

λα ληψζνπλ  θάζε άιιν παξά βνεζνχλ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ζηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο (Κνληνπνχινπ, 2001). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη 

νη εθπαηδεπηηθνί λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο δηθνχο ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο 

«παξαβιέπνληαο» ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνπλ πξαθηηθέο θαη ζηάζεηο πνπ έρνπλ σο 

άμνλα ηε δηθή ηνπο πξνζηαζία. Άιιεο θνξέο πάιη ζπκβαίλεη λα ξίρλνπλ φιν ην βάξνο 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζρέζεο κε ηα παηδηά, ππνλνκεχνληαο έηζη ηφζν ην 

παηδί θαη ηελ ππφζηαζε ηνπ γνλέα, φζν θαη ηνλ ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί (Caldin, 

2010). 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία 

θαη λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά θαη απεξίζπαζηα ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν πξνο 

φθεινο πάληα ησλ παηδηψλ, είλαη απαξαίηεην λα βηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο σο μερσξηζηά απφ ησλ άιισλ. Ζ δηάθξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

εθείλα ησλ άιισλ ππνδειψλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ηνπ άιινπ λα δεη ηηο δηθέο ηνπ ραξέο θαη ιχπεο ζε φιε ηελ έληαζε ηνπο, ζην πιαίζην 

κηαο ζρέζεο αληαιιαγήο. Παξά ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ν θαζέλαο δηαηεξεί 

ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα βηψλεη ηηο 

ηξαγσδίεο, ηνλ πφλν θαη ηηο επηηπρίεο ηεο δσήο ηνπ άιινπ ζε φιν ηνπο ην βάζνο 

(Montuschi, 1993 ζην Caldin 2010, ζ. 376). 

Δθηφο απφ γλψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα 

ελζπλαίζζεζεο θαη απνδνρήο ησλ άιισλ, εζσηεξηθή ηζνξξνπία, ζηαζεξφηεηα θαη 

απηνγλσζία. Ζ ζπλερήο θαη εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ε χπαξμε ελφο πιαηζίνπ ζηήξημεο 
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θαη ζπλεξγαζίαο κε εηδηθνχο ζπληζηνχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ν 

εθπαηδεπηηθφο λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο πνπ 

ππαγνξεχεη ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα (Κνληνπνχινπ, 2001). Δπηπξνζζέησο 

πξνβιεκαηηζκφο θαη δξάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζηνηρεία 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο 

θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε πξάμε θαη απφ ηελ άιιε εληζρχνπλ ή 

δηαςεχδνπλ ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο θαη αλαλεψλνπλ ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε (Caldin, 

2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 
 

7.1 Η πκβνπιεπηηθή Ψπρνινγία ζηελ Διιάδα ήκεξα 

 
Ζ ζπκβνπιεπηηθή σο εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη απφ 

εθπαηδεπφκελνπο επαγγεικαηίεο πέξαλ ησλ ςπρνιφγσλ, εκθαλίζηεθε ζρεηηθά 

πξφζθαηα ζηελ Διιάδα. Λφγνπ ηνπ φηη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο 

πνιηηηζκφο ζπιινγηθφηεηαο φπνπ ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη είραλ κεγάιε αμία, ε 

ζπκβνπιεπηηθή – σο φξνο πνπ πεξηγξάθεη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

κέζα απφ ηε ζπδήηεζε βνεζηέηαη λα μεθαζαξίζεη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, λα 

δηαρεηξηζηεί θξίζεηο θαη γλσξίζεη πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπ – ήηαλ ελζσκαησκέλε 

ζην ζχλζεην ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνζθέξνληαλ απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

(Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κηα ηαρεία αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ςπρνινγίαο θαζψο δηαπηζηψλεηαη απμεκέλε δήηεζε γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Σελ αλάπηπμε απηή δηαπηζηψλεηο θαλείο κεηαμχ 

άιισλ θαη ζηελ χπαξμε πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ ή πκβνπιεπηηθψλ Κέληξσλ ηα 

νπνία πιεζαίλνπλ ζηνρεχνληαο ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηε ρψξα καο. 

Δπηπιένλ, ζην ρψξν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ έρεη ζεζπίζεη ηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο εηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔ.Γ.Γ.Τ. παιηφηεξα Κ.Γ.Α.Τ.), ηα 

νπνίν εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην καζεηή κε εηδηθέο αλάγθεο 

(δηάγλσζε, αμηνιφγεζε, ππνζηήξημε) αλαιακβάλνπλ θαη ηελ ππνζηήξημε 

πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο  (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). 

Ζ πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία ζηελ Διιάδα έρεη εθαξκνγή: α) ζε θέληξα 

ςπρηθήο πγηεηλήο, β) ζε θάπνηα παλεπηζηήκηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία, γ) ζε 

ζπκβνπιεπηηθά θέληξα πξφιεςεο ή/θαη απεμάξηεζεο, δ) ζε ζπκβνπιεπηηθά θέληξα 

γηα θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο θαη γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο 

ησλ γπλαηθψλ, ε) ζε ηδξχκαηα πγείαο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζη) ζε νξγαληζκνχο 

φπσο ηξάπεδεο, δ) ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο φπσο νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ηα 

ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα, ε) ζε νκάδεο ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζ) ζε ηδησηηθά αλεμάξηεηα 
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πιαίζηα, η) ζε ζπκβνπιεπηηθά θέληξα δήκσλ ηεο ρψξαο ηα νπνία ζηειερψλνληαη απφ 

δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο (ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, παηδνςπρίαηξνπο 

θ.ά.) (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη νξγαλψζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο 

ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο. Λεηηνπξγνχλ απηή ηε ζηηγκή 15 

πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ (..Ν.) απφ ηνπο 60 πνπ πξνβιέπνληαη θαη νη νπνίνη 

ζηειερψλνληαη απφ απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ απνζπαζκέλνπο πνπ 

έρνπλ εμεηδίθεπζε ζε ηνκείο ηεο παηδνςπρηαηξηθήο, ςπρνινγίαο, θνηλσληθήο 

εξγαζίαο. Βαζηθνί ζηφρνη ησλ ..Ν. νξίδνληαη εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο, ηελ αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο αηφκσλ 

γνλέσλ, νηθνγελεηψλ ζε θξίζε, γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, εθπαηδεπηηθψλ 

θ.α. ηα παξαπάλσ θέληξα πξνβιέπνληαη νξγαληθέο ζέζεηο ςπρνιφγσλ θαη 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). 

ε φια απηά ηα πιαίζηα ε ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία δηαπξαγκαηεχεηαη 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη εθηφο ησλ άιισλ κε ηελ πξναγσγή ηεο πξνζσπηθήο 

επεκεξίαο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ γνλετθψλ δεμηνηήησλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ζρέζεσλ, ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα ηφζν πξσηνγελνχο 

πξφιεςεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο φζν θαη πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). 

Χζηφζν είλαη γεγνλφο πσο φζνη ζηειερψλνπλ ηα παξαπάλσ πιαίζηα δελ είλαη 

φινη θαηαξηηζκέλνη ζηελ εηδηθφηεηα απηή. Ζ θαηάζηαζε απηή θαλεξψλεη αδπλακίεο, 

θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αλάγνληαη ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πνπ ζεζπίδεη ην θξάηνο γηα ηελ 

παξνρή άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, θαη άιιεο αλάγνληαη ζε δεηήκαηα 

θαηάξηηζεο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ςπρνιφγσλ (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). 

 

 

7.2 Η Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ζηε πκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηώλ    

κε εηδηθέο αλάγθεο 

 
ηελ Διιάδα, κέρξη ην 2000, ε πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

είρε θαζαξά ηαηξηθνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Ζ πξφιεςε, ε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

ε θνηλσληθή έληαμε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ε εθπαίδεπζε απηψλ ησλ παηδηψλ 
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γίλνληαλ απφ εηδηθνχο ηνκείο ησλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ  Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο. Οη ππεξεζίεο απηέο ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην ηνπ θαηεγνξηθνχ 

κνληέινπ δηάγλσζεο ηεο αλαπεξίαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ πεξηνξηδφηαλ ζηελ 

ππνρξέσζή ηνπο λα ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά θαη λα δέρνληαη παζεηηθά ηελ αλαθνίλσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ρσξίο λα ιακβάλνπλ πεξεηαίξσ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε. Οη 

δηαγλσζηηθέο νκάδεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηηο θαηά ηφπνπο λνκαξρίεο ππφ ην 

ζπληνληζκφ ηνπ ζπκβνχινπ ηεο εηδηθήο αγσγήο είραλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε θάπνηα απφ ηηο δνκέο εηδηθήο αγσγήο. Οη γνλείο 

απιά απνδέρνληαλ ην πφξηζκα. Γηαπηζηψλεη ινηπφλ θαλείο πσο θπξηαξρεί ην κνληέιν 

ηνπ εηδήκνλα εηδηθνχ πνπ ιακβάλεη απηφο φιεο ηηο απνθάζεηο θαη ν γνλέαο είλαη 

παζεηηθφο δέθηεο ησλ απνθάζεσλ απηψλ. Αξρηθά ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ έρεη ν γηαηξφο 

ελψ ζηαδηαθά ζην ξφιν απηφ αλέξρεηαη ν δάζθαινο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

(Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009). 

Μεηά ην 2000 επηρεηξήζεθαλ ζεζκηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθήξπμεο ηεο Salamanca. Οη αιιαγέο απηέο 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάδεημε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, 

ζηελ έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ ζε έλα θνηλφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ζηε 

δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ. χκθσλα κε ηηο απνηηκήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο 

Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαηαξγήζεθαλ νη εηδηθέο ηάμεηο θαη αλαπηχρζεθαλ 

δνκέο ζπλεθπαίδεπζεο, φπσο ηα ηκήκαηα έληαμεο, ε παξάιιειε ζηήξημε θαη ε θαη’ 

νίθνλ δηδαζθαιία (Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ, γηα πξψηε θνξά ηδξχζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηα Κ.Γ.Α.Τ. (Κέληξα 

Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο). ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 

θέληξσλ απηψλ θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ θαη λα πξνηείλεηαη 

έλα κνληέιν επηθεληξσκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

Παξάιιεια δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ. (Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009). 

(Να ζεκεηψζνπκε φηη κε ην λφκν Ν. 3699/2008 ηα Κ.Γ.Α.Τ.  κεηνλνκάδνληαη ζε 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. (Κέληξα Γηάγλσζεο, Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο) ρσξίο φκσο λα 

αιιάδεη θάηη νπζηαζηηθφ σο πξνο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο.) 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Γ.Α.Τ. (ΦΔΚ 1503,8/11/2001) 

ν ξφινο ησλ γνλέσλ πεξηγξάθεηαη σο εμήο:  
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 Οη γνλείο ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ γηα ην θνηλσληθφ – 

παηδαγσγηθφ έξγν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. 

 Απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

παξαπεκθζνχλ απφ ην ζρνιείν γηα αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ νη γνλείο κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη ζηα Κ.Γ.Α.Τ.  θαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ γνλέσλ. 

 Ζ γλσκάηεπζε, νη νδεγίεο αληηκεηψπηζεο θαη ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο γνλείο θαη ζην ζρνιείν πνπ εληάζζεηαη ν 

καζεηήο. 

 Ζ αλαθνίλσζε ηεο γλσκάηεπζεο γίλεηαη ζε γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή. 

 Πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ πγηείο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

 ηα γεληθά θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κ.Γ.Α.Τ.  ππάγνληαη ε ζπλερήο 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ  

(Κνληνπνχινπ, θ.ά., 2009). 

Μηα κειέηε ησλ Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009 αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Κ.Γ.Α.Τ. (δηαδηθαζία παξαπνκπήο / ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο / θαζνδήγεζε θαη ζπκκεηνρή γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ / 

ππνζηήξημε ησλ ίδησλ θαη ηνπ παηδηνχ ηνπο) δίλεη θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία έηζη 

φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα 

δηαγλσζηηθά θέληξα έξρνληαη λα θαιχςνπλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπο έλα θελφ πνπ δε 

θαιχπηνληαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηαηξφ-παηδαγσγηθέο ππεξεζίεο. ηα Κ.Γ.Α.Τ. 

αλαδεηθλχεηαη ην κνληέιν ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Πξαθηηθά φκσο νη παξνρέο ησλ θέληξσλ απηψλ 

πεξηνξίδνληαη ζε παηδαγσγηθέο αμηνινγήζεηο θαη πξαθηηθέο. Οη γνλείο γηα πξψηε 

θνξά κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ άκεζα θάπνπ γηα γλσκάηεπζε, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ζρνιηθή έληαμε ηνπ παηδηνχ ελψ παξάιιεια ηνπο δίλνληαη  

θάπνηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. εκαληηθφ είλαη επίζεο φηη 

ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζσπηθή ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ηνπο εηδηθνχο (Κνληνπνχινπ 

θ.ά., 2009, ζ.355). 
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Χζηφζν νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνλέσλ. Αλ θαη κε ην λφκν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ 2001 νη γνλείο ζπλππνγξάθνπλ 

ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηα παηδηά ηνπο, σζηφζν ν ξφινο ηνπο είλαη ζπλήζσο 

παζεηηθφο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ (Κνληνπνχινπ & Σδηβηλίθνπ, 2002 ζην 

Κνληνπνχινπ, 2004). Ζ αλάγθε γηα ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή δελ θαιχπηεηαη 

ελψ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ αλ θαη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν δελ 

εθαξκφδεηαη. Ζ ζπλεξγαζία εηδηθψλ γνλέσλ θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ 

κνληέινπ ηνπ εηδήκνλα, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηηο παιηφηεξεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, 

κφλν πνπ ηψξα ν εηδήκνλαο είλαη ν παηδαγσγφο, ν νπνίνο ζα κεηαβηβάζεη ηηο γλψζεηο 

ζηνπο γνλείο θαη ε επζχλε κεηαθέξεηαη απφ ην ζρνιείν ζηελ νηθνγέλεηα. Οη γνλείο 

κέλνπλ αβνήζεηνη θαη αλαιακβάλνπλ ηελ απφιπηε επζχλε ηνπ παηδηνχ ηνπο.  

(Κνληνπνχινπ θ.ά.,2009, ζ.356). 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα πεξηνξίδεηαη ζε έλα γλσζηνθεληξηθφ 

κνληέιν εηδήκνλα ελψ ε αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο νηθνγέλεηαο δελ θαιχπηεηαη. 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα εληζρπζεί ην κνληέιν ελδπλάκσζεο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εηδηθνχο, έηζη ψζηε ην παηδί λα αληηκεησπηζηεί 

νιφπιεπξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη κέζα ζηελ θνηλσλία (Κνληνπνχινπ θ.ά., 2009, 

ζ. 356). 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί θαλείο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Tsibidaki & Tsamparli (2007) σο πξνο ηα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα ζηελ Διιάδα γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία. χκθσλα κε απηά πεγέο ζηήξημεο γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ην επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 

(θπξίσο παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο), νη θίινη, ε εθθιεζία θαη ε πίζηε ζην Θεφ. 

Δπηπιένλ ζηήξημε γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζπληζηνχλ νη άιιεο 

νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε θαζψο θαη νη εηδηθνί. Γειψλνπλ  

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε βνήζεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πξφζσπα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ελψ δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο (ζρνιείν, 

θέληξα παξέκβαζεο). ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη ζε πεξηνρέο γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλεο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θη ηελ πξσηεχνπζα απνπζηάδνπλ 

ππνζηεξηθηηθέο δνκέο γηα απηέο ηηο νηθνγέλεηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή εληείλεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη ζπκνχ πνπ βηψλνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

(Tsibidaki & Tsamparli, 2007).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζρέζε κε ηελ εθθιεζία θαη ηνλ παπά θαίλεηαη λα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο – γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί 
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θαη κε ηα επξήκαηα δηεζλψλ εξεπλψλ. Ο παπάο ηεο ελνξίαο θαίλεηαη λα έρεη έλαλ 

ξφιν «γνληθφ» πνπ ζα δξάζεη ζπκβνπιεπηηθά θαη ζα απελερνπνηήζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη γνλείο εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ηεο αλαπεξίαο. 

Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα αλαθέξεηαη θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηα κέιε ηεο 

ελνξίαο (Tsibidaki & Tsamparli, 2007).  

Οη θίινη θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο ζπληζηνχλ πεγή ζηήξημεο θαη βνήζεηαο θαζψο νη γνλείο κπνξνχλ λα 

κνηξαζηνχλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη αγσλίεο κε αλζξψπνπο πνπ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ, 

παξέρεηαη έλα πιαίζην φπνπ κπνξνχλ λα ληψζνπλ αλαγλψξηζε θαη φρη απνθιεηζκφ, 

καζαίλνπλ απφ ηνπο «ηξφπνπο» πνπ έρνπλ βξεη νη άιινη γνλείο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο θαηαζηάζεηο αλαπεξίαο (Tsibidaki & Tsamparli, 2007).  

Οη γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο πεξηγξάθνπλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνπο εηδηθνχο (ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, 

εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο) σο απξφζσπε, ηππηθή θαη πνιχ ζπρλά απφιπηα 

αλεπαξθή. Θεσξνχλ έηζη ηε ζπκβνιή ησλ εηδηθψλ πνιχ επηδεξκηθή αλ φρη 

αλχπαξθηε. Απηφ νθείιεηαη ζηε ρακειή πνηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ (εηδηθά 

ζρνιεία, ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα) ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα ζε πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο πνπ είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ή ηελ 

πξσηεχνπζα εληνπίδεη θαλείο ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ. Απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα φζα επηθξαηνχλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ φπνπ 

επηθξαηεί κηα εληαμηαθή πνιηηηθή θαη ζηε βάζε ηνπ «Έλα ζρνιείν γηα φινπο» 

πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο πνπ δελ απνθιείνπλ θαλέλα άηνκν. 

Δπηπιένλ ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο είηε δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ν επαγγεικαηηθφο ξφινο ηνπ ήδε ππάξρνληνο  πξνζσπηθνχ δελ είλαη 

μεθάζαξα πξνζδηνξηζκέλνο (Σsibidaki & Tsamparli, 2007).  

Ζ έιιεηςε απηή ππνζηεξηθηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη πνιιέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Μηα ζνβαξή 

επίπησζε είλαη φηη επεξεάδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο νη γνλείο 

άιινηε θαη νη δπν καδί θαη άιινηε ν έλαο απφ ηνπο δπν ρξεηάδεηαη λα ηαμηδεχνπλ 

ζπρλά ζηελ Αζήλα ή ζε άιια κεγάια αζηηθά θέληξα γηα ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο 

επηζθέςεηο. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο άγρνπο είλαη νη απμεκέλεο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ απηέο νη νηθνγέλεηεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη 

παξαπέξα πσο νη θησρέο νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηαο κνξθήο ζηήξημεο 

(Tsibidaki & Tsamparli, 2007).  
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Οη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ραξαθηεξίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπο εηδηθνχο σο αλεπαξθείο ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αλαθέξνπλ φηη ην κφλν πνπ έιαβαλ ήηαλ απιά ε δηάγλσζε. Όζνη απεπζχλζεθαλ ζην 

εμσηεξηθφ δειψλνπλ φηη έιαβαλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ επαγγεικαηίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ηνπο γεκίδεη κε πηθξία, 

απνγνήηεπζε θαη ζπκφ ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη γηα ην πσο 

αληηκεησπίδνληαη εδψ απφ ηνπο εηδηθνχο. Καηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλζήθε 

ηεο αλαπεξίαο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αλαπεξία. Ζ ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα 

είλαη επαξθήο θαη ζπλερήο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο 

αιιαγέο ηνπ παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

αλαπεξίαο (Σsibidaki & Tsamparli, 2007).  

Σν ζρνιείν γηα ηηο νηθνγέλεηεο απηέο, έηζη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν σο κηα επηπιένλ πεγή άγρνπο παξά σο 

πεγή ζηήξημεο. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ηα ζρνιεία δελ έρνπλ εηδηθνχο 

δαζθάινπο, δήισζε πνπ ζπκθσλεί  κε κηα άιιε έξεπλα ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ απφ 

ηνπο Παληειηάδνπ & Μπφηζα (2000). Χζηφζν άιιεο έξεπλεο  ζρεηηθά κε ην πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη γνλείο απφ ην ζεζκφ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο 

δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο δίλνπλ αιιεινζπγθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Κάπνηνη 

ζηξέθνληαη εμνινθιήξνπ  ελαληίνλ ηεο εηδηθήο αγσγήο ιφγνπ ηνπ φηη έλαο ηέηνηνο 

ζεζκφο παξαηείλεη ην δηαρσξηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο θαη άιινη δειψλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ χπαξμε εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

δαζθάινπο (Tsibidaki & Tsamparli, 2007).  

Παξφια απηά νη κεηέξεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο δειψλνπλ φηη εμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ είλαη απηέο πνπ 

αλαιακβάλνπλ  ηελ θξνληίδα εμνινθιήξνπ ηνπ παηδηνχ ληψζνληαο έηζη φηη έρνπλ 

ειάρηζηεο έσο αλχπαξθηεο δπλαηφηεηεο λα εξγαζηνχλ είηε λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Σελ ίδηα θαηάζηαζε καξηπξνχλ ηα επξήκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ ζηελ 

ρψξα καο (Antzakli-Xanthopoulou, 2000
. 

Manitopoulou, 1990 ζην Σsibidaki & 

Tsamparli, 2007) θαη κάιηζηα θαίλεηαη λα απνηειεί κηα παξαηεηακέλε θαηάζηαζε κε 

κφληκα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε πεξίνδν απφ ηελ γέλλεζε σο 

ηελ ελειηθίσζε (Panteliadou, 1995 ζην Σsibidaki & Tsamparli, 2007). 

Σέινο ηα ζρνιεία ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ αλαπηχμεη νπζηαζηηθέο πξαθηηθέο 

έληαμεο θαη πξφιεςεο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο, νχηε βεβαίσο ζηξαηεγηθέο 
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εκπινθήο ησλ γνλέσλ, ελψ δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο πξαθηηθέο γηα ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ 

θνηηνχλ ζην θαλνληθφ ζρνιείν. Ζ ζρέζε ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα είλαη 

ζπγθξνπζηαθή, ζπρλά αληηθαηηθή κε εθαηέξσζελ αληηζηάζεηο θαη δηάρπηε θαρππνςία. 

Απηφ δε ζεκαίλεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ ζεηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο αιιά φηη δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλνη θαλφλεο, δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρα κηα αλάινγε θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο θαη άηππεο πξαθηηθέο ζπζηεκαηηθήο 

επαθήο κε ηνπο γνλείο ψζηε νη εθαηέξσζελ αλάγθεο λα κεηνπζησζνχλ ζε έλαλ 

αλνηρηφ δηάινγν θαη ζε κηα ζηαζεξή δεκηνπξγηθή ζρέζε φπσο πξεζβεχεη ε ζχγρξνλε 

θηινζνθία ηεο έληαμεο. Δπίζεο δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ρψξνη ππνδνρήο ησλ γνλέσλ 

ή νκάδεο ππνζηήξημεο γνλέσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ 

(Κνπξθνχηαο, 2010, ζ. 163). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ύλνςε – πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ πνπ 

έρνπλ παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο ζπληζηά έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

πνπ κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη, ελψ ε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ ηφζν 

ζε πνζνηηθφ φζν θαη πνηνηηθφ επίπεδν. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα 

πεξηνξίδεηαη ζε έλα γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν εηδήκνλα, ελψ ε αλάγθε ελδπλάκσζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλεη αθάιππηε. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα εληζρπζεί ην κνληέιν 

ελδπλάκσζεο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εηδηθνχο, έηζη 

ψζηε ην παηδί λα αληηκεησπηζηεί νιφπιεπξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη κέζα ζηελ 

θνηλσλία. 

Καη θαζψο ε απνδνρή ηνπ γνλετθνχ ξφινπ ζπληζηά απφ κφλε ηεο ηελ πην 

δχζθνιε πξνζαξκνγή ηεο ελήιηθεο δσήο, ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ζπληζηά έλαλ 

επηπιένλ απνδηνξγαλσηηθφ παξάγνληα γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα ηφζν ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Ζ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη 

ε γιψζζα πνπ ηελ πεξηγξάθεη θαηαζθεπάδνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ νπνία 

νη γνλείο ληψζνπλ πνιχ κφλνη, θαζψο δηα κέζνπ απηνχ ηνπ παηδηνχ δελ αηζζάλνληαη 

αλαγλσξηζκέλνη σο άλζξσπνη. Σαπηφρξνλα θαινχληαη λα παιέςνπλ αλάκεζα ζε 

πνιιά δίπνια: ηελ ειπίδα  θαη ηελ απειπηζία, ηελ ηειεηφηεηα θαη ηελ αλαπεξία, ηελ 

απνδνρή θαη ηελ πάιε, ηελ ληξνπή θαη ηελ ππεξεθάλεηα, ηνλ εγσηζκφ  θαη 

αληδηνηέιεηα ελψ βαζηθή αλάγθε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη λα 

ληψζνπλ θπζηνινγηθνί. 

 Ζ αλάγθε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο γηα θαζνδήγεζε, 

ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή είλαη καθξνρξφληα, ελψ ε έκθαζε ζηα ζεηηθά ζηνηρεία 

ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ε  απφθηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζπλνρήο 

θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ζηφρν ηεο θάζε 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ κηα ζαθψο νξηνζεηεκέλε θαη 

επηηξεπηηθή ζρέζε ζα εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ λα δεκηνπξγνχλ έλα ζεηηθφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην, ζα δεκηνπξγεί έλα νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινλ 

πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη 
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ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ –παηδηψλ, ζα αλαδεηθλχεη ηηο πξννπηηθέο ηεο εμέιημεο 

ηνπ παηδηνχ, ζα αληηκεησπίδεη ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δπλακηθή, ζα 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζα δεκηνπξγεί έλα πιαίζην 

δηαιφγνπ κεηαμχ γνληψλ θαη επαγγεικαηηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πξψηκεο 

παξέκβαζεο. 

ηφρνο  ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη λα κεηαηξέςεη ηνλ άιιν 

(είηε αλαθεξφκαζηε ζην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, είηε ζηνπο γνλείο ηνπ) ζε θάηη 

δηαθνξεηηθφ, αιιά λα ηνλ ππνζηεξίμεη δηαθξηηηθά ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ζηε δηθή ηνπ «ππαξμηαθή δηαδξνκή», βνεζψληαο ηνλ λα κελ ραζεί 

θαη δηαζθαιίδνληαο ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ λα δηαηεξεί ηελ εηεξφηεηα ηνπ 

(Caldin, 2010, ζ. 376). Όπσο πεξηγξάθεη ν Rogers, ε ζεξαπεπηηθή εμέιημε ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απμεκέλε αληίιεςε ηεο αξλνχκελεο εκπεηξίαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο λα ελεξγεί θαλείο κε βάζε ηελ αίζζεζε ηεο δηθήο ηνπ αμίαο 

σο πξνζψπνπ πηνζεηψληαο κηα εζσηεξηθή εζηία αμηνιφγεζεο. 

Δπίζεο ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο εθείλεο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ελψ 

ζα πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ πσο ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ, φζν δχζθνιν εγρείξεκα θαη αλ είλαη, 

ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε.   

 Άιισζηε «ε είζνδνο ζηε δσή ηνπ άιινπ, ζην ζπίηη ηνπ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ζπρλά θαη είζνδνο ζε κηα εκπεηξία ςπρηθήο 

θφπσζεο θαη πφλνπ, ε νπνία απαηηεί κεγάιε δεμηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ θηλήζεσλ- 

ρεηξνλνκηψλ, ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζησπήο, εθφζνλ νη παηδαγσγνί κε ηελ παξνπζία ηνπο 

κπνξνχλ λα εκπεξηέμνπλ/αληέμνπλ ηνλ πφλν θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα 

εμειηρζνχλ» (Jannsen, 2005 ζην Caldin 2010, ζ. 377).  

Παξάιιεια κε ηελ θπξίαξρε γιψζζα γηα ηελ παζνινγία θαη ηελ αλαπεξία, ε 

νπνία δελ αθήλεη πεξηζψξην ψζηε λα αλαδπζεί ην λφεκα ηεο εμέιημεο, ρξεηάδεηαη λα 

νηθνδνκεζεί κηα γιψζζα πάλσ ζε πξννπηηθέο θαη ζηφρνπο, κε βάζε ηηο αμίεο θαη ηα 

λνήκαηα θάζε νηθνγέλεηαο (Chantal, 2004).  

Γελ αξθεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη απιά φξνη πην επηεηθείο γηα ηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο, νχηε αξθεί λα δίλνληαη επηδφκαηα θαη παξνρέο ρσξίο αληίθξηζκα  

θπξηεπκέλεο απφ ζπλαηζζήκαηα «θηιάλζξσπεο αγάπεο». Απαηηνχληαη αιιαγέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή πνπ ζα εληζρχνπλ έλα πξαγκαηηθφ θαη ζηελ 

νπζία εληαμηαθφ πιαίζην (Σδνπξηάδνπ θ.ά., 2001). Σν εληαμηαθφ πιαίζην δε κεηψλεη 
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ηελ πζηέξεζε, ην έιιεηκκα (κεηαβιεηή πνπ δελ ηξνπνπνηείηαη εχθνια), αιιά 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο «θνηλσληθήο» αλαπεξίαο θαζψο επηδξά ζε ζηνηρεία ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ πεξηζσξηνπνηνχλ ην άηνκν (Caldin, 2010). Άιισζηε ην λα ρξεηάδεηαη 

θάπνηνο ηε βνήζεηα ησλ άιισλ δελ έρεη ηε ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξφβιεκα 

είλαη ην φηη νη ζεζκνί δελ ηα θαηαθέξλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα (Φηινθψζηαο, 2010).  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Βαζηθέο παξάκεηξνη ζηε ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία κε ηνπο γνλείο 

(ζπλνπηηθή παξνπζίαζε) 

 

 Έγθαηξε, έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηελ θχζε, ην 

είδνο θαη ηελ πηζαλή εμέιημε ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζπλαθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ επηθέξεη ζηελ νηθνγέλεηα 

 Οινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε γηα ην είδνο ηε κνξθή θαη ην ρξφλν ηεο Δηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ ηερληθψλ πνπ ρξεηάδεηαη ην παηδί γηα ηε 

βειηίσζε θαη εμέιημε ηνπ 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ 

 Οπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ηνπο 

 Σαπηνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ πνπ πθίζηαληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ  

 Φπρνπαηδαγσγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ψζηε νη γνλείο λα αληηκεησπίζνπλ 

νκαιά ην πέλζνο ησλ ρακέλσλ πξνζδνθηψλ θαη ειπίδσλ ζε ζρέζε κε ην παηδί θαη 

θπξίσο λα μεπεξάζνπλ ηηο πξψηεο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

 πκβνπιεπηηθή ζηήξημε ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φηη ε χπαξμε ακθηζπκηθψλ 

αηζζεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο γηα ην παηδί απνηειεί κηα απφιπηα θπζηνινγηθή 

δηεξγαζία, ρσξίο απηφ λα αθπξψλεη ηα αηζζήκαηα βαζχηεξεο αγάπεο γηα ην παηδί 

θαη ηελ έγλνηα ηνπο γηα απηφ. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο σο ζπλφινπ κε ηε δηθή ηεο ηδηαίηεξε δπλακηθή 

 Αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο ζε αηνκηθφ 

επίπεδν 

 Γπλαηφηεηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε νπδέηεξνπο ρψξνπο εθηφο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ παηδηνχ είηε ζε αηνκηθέο ζπλεδξίεο θαη 

απελνρνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

 Πιεξνθφξεζε απφ άιινπο γνλείο γηα επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ζπλαληήζεηο κε νηθνγέλεηεο κε παξφκνηεο εκπεηξίεο  
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 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ηε δηαρείξηζε απξνφπησλ 

θξίζεσλ (π.ρ ηαηξηθψλ επεκβάζεσλ, αηπρεκάησλ ζπκαηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν)  

 πκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηηο εμειηθηηθέο θάζεηο, ηηο λέεο αλάγθεο 

ηα λέα πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζε πεξηφδνπο 

αιιαγψλ (εθεβεία, ζεμνπαιηθφηεηα, αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά) 

  πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ψζηε λα αληέρεη ηηο νπηζζνδξνκήζεηο 

θαη ηηο πεξηφδνπο θξίζεο πνπ νθείινληαη ζε θελά θαη ακέιεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ  

 Γεκηνπξγία ελφο ελδηάκεζνπ ρψξνπ ζπλαληήζεσλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ πνπ δε 

ζα έρεη επίζεκα ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά πξαθηηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ νηθνγέλεηα λα ζπλαληά ηνπο εηδηθνχο ζε 

πεξηφδνπο αλάγθεο.  

 Δλίζρπζε ηεο αληίιεςεο φηη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο (π.ρ πξνβιήκαηα αλππαθνήο, νξίσλ, ζπγθέληξσζεο, επηκέιεηαο θ.α) είλαη 

θνηλά γηα φια ηα παηδηά θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ γνλέσλ 

 Δλίζρπζε ηεο ηάζεο ησλ γνλέσλ λα βιέπνπλ ην παηδί ηνπο σο έλα θπζηνινγηθφ 

παηδί θαη λα κε ιεηηνπξγνχλ σο ςπρνιφγνη ή ζεξαπεπηέο 

 Πξνζπάζεηα γηα ηε κεηαβνιή ηεο αληίιεςεο ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο σο 

παηδί-πξφβιεκα θαη ελίζρπζε ηελ αλάπηπμε κηα θπζηνινγηθήο ζρέζεο κε ην παηδί. 

 πκβνπιεπηηθή βνήζεηα ψζηε λα θαηαλνήζνπλ νη γνλείο θάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζην παηδί (π.ρ ππεξπξνζηαζία), ρσξίο βέβαη λα 

επηθξίλνληαη αιιά αληίζεηα λα ηνπο αλαιχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

αλαπηχζζνληαη απηέο νη ηάζεηο 

 

Πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηνπο γνλείο είλαη 

αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο θαη ε επηηπρία ηεο κηαο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία ηεο 

άιιεο (Κνπξθνχηαο, 2008 
.
 Κνπξθνχηαο, 2010). 

 

 

 


