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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή πραγµατοποιήθηκε µε την άµεση ή έµµεση 
υποστήριξη φορέων και προσώπων. Οι φορείς που στήριξαν αυτή την προσπάθειά 
µου, είναι οι εξής: 
1. Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.  
2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) µέσω της Περ/κής ∆/νσης 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου µε αντίστοιχη τρίχρονη εκπαιδευτική 
άδεια για την αποκλειστική ενασχόλησή µου µε τη νέα αυτή γνωστική περιοχή. 

Πάνω απ’ όλα, όµως, δοξάζω το Θεό για την υγεία, την υποµονή και την 
επιµονή που µου έδωσε, προκειµένου να εκπληρώσω την επιθυµία και το όνειρό µου 
για την ολοκλήρωση των σπουδών µου, ως ενός τοµέα της ζωής µου. Η διεξαγωγή 
και η συγγραφή αυτής εδώ της ∆ιατριβής αποτέλεσε για µένα µια συγκλονιστική 
εµπειρία. Το θέµα µου ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό, αφού µε οδήγησε σε ξεχωριστά 
µονοπάτια, τα οποία µε παρώθησαν να συνειδητοποιήσω το µεγαλείο των 
ανθρώπινων ιστοριών. ∆εν θα µπορούσα να τα είχα καταφέρει, εάν δεν υπήρχαν 
δίπλα µου πολύτιµοι άνθρωποι, οι οποίοι µε υποστήριζαν και µε ενθάρρυναν καθ’ 
όλη τη διάρκεια αυτού του µακροχρόνιου και υπέροχου ταξιδιού. Η προετοιµασία της 
έρευνας πέρασε από διάφορα στάδια για να πάρει τη σηµερινή µορφή και θα ήταν 
αδύνατο να πραγµατοποιηθεί χωρίς την πρόθυµη και πολύτιµη συνεισφορά πολλών 
προσώπων. Από τη θέση αυτή αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς, 
που µε οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της.  

Ειλικρινή ευγνωµοσύνη οφείλω στον νυν επιβλέποντα καθηγητή µου, κ. 
Πανταζή Σπυρίδωνα, επειδή όχι µόνο πίστεψε σε µένα, αλλά και µοιράστηκε µαζί 
µου τη σοφία του και τις γνώσεις του µε µια σειρά από σηµαντικές πρακτικές και 
µεθοδολογικές συµβουλές, ενώ δεν παρέλειπε ποτέ να µε ενθαρρύνει. Τον ευχαριστώ, 
για τις δηµιουργικές του προτάσεις και για τις υψηλές του προσδοκίες. Τον 
ευχαριστώ, γιατί µου έδινε πολύ µεγάλο κουράγιο, ελπίδες, ενθάρρυνση και 
ενίσχυση, επαναλαµβάνοντάς µου διαρκώς, ότι ήµουν άξια να ανταπεξέλθω στις 
απαιτήσεις ενός τόσο µεγάλου εγχειρήµατος. Τις στιγµές που λύγιζα και 
λιποψυχούσα, ήταν πάντα δίπλα µου να µε στηρίζει. Μου διέθεσε πρόσθετο χρόνο 
για την οργάνωση του λιµνάζοντος και αυξηµένου πρωτογενούς υλικού, καθώς 
επίσης, µου έκανε την τιµή να αποτελέσω συνεργάτιδα του Εργαστηρίου 
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας, επιτρέποντάς µου-παραχωρώντας µου, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη χρησιµοποίηση όλου του υλικό-τεχνικού εξοπλισµού που 
περιεχόταν σ’ αυτό.  

Την ίδια ευγνωµοσύνη οφείλω και στον τέως επιβλέποντα καθηγητή µου, κ. 
Κυριακίδη Παύλο, επειδή, προτείνοντάς µου να ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο θέµα 
που δεν είχε µελετηθεί καθόλου στην Ελλάδα, µου το εµπιστεύτηκε και διάνοιξε τους 
ορίζοντές µου. Τον ευχαριστώ, επειδή µέσα από την επιλογή του εν λόγω θέµατος 
µου δόθηκε η δυνατότητα, µελετώντας αρκετά, να δώσω απαντήσεις σε πολλά 
αναπάντητα ερωτήµατα που µε κατέτρωγαν, αναφορικά µε τις σχέσεις µου µε τους 
γονείς µου. Προσπαθούσε πάντα να µε προωθεί ένα βήµα πιο πέρα και να 
ανακαλύπτω νέες ιδέες, ενώ οι ακριβείς υποδείξεις και οι λεπτοµερείς διορθώσεις του 
στη γλωσσική επιµέλεια του κειµένου, καθώς επίσης η διόρθωση κάποιων λαθών που 
παρατηρήθηκαν, συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση και αρτιότητα του παρόντος 
κείµενου. Οι συνεχείς επιβραβεύσεις του, το προσωπικό του ενδιαφέρον και η ζεστή 
φιλία του µου έδιναν πολύ κουράγιο να συνεχίζω, έστω και όταν συναντούσα πολλές 
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και µεγάλες δυσκολίες. Παρότι έπαψε να είναι επιβλέποντάς µου, ήταν αµέριστη η 
συµπαράστασή του σε µένα έως την διεκπεραίωση της ∆ιατριβής. 

Μετά την ολοκλήρωση της γόνιµης συνεργασίας µου µε τον καθηγητή κ. 
Κυριακίδη (λόγω συνταξιοδότησής του), εξαιτίας γραφειοκρατικών κωλυµάτων, η 
ερευνητική µου προσπάθεια ατόνησε για κάποιο χρονικό διάστηµα, λόγω των 
ερευνητικών δυσκολιών που προέκυψαν, της απώλειας του ψυχικού σθένους έπειτα 
από ένα πολύ σηµαντικό ερευνητικό πρόβληµα και της συνεπαγόµενης µεταστροφής 
των ενδιαφερόντων µου στον επαγγελµατικό τοµέα, ύστερα από το διορισµό µου 
στον τοµέα της Eκπαίδευσης. Κάποιος χρόνος ήταν αναγκαίος, για να υπάρξει 
θεωρητική και µεθοδολογική αποτίµηση της συνολικής προσπάθειάς µου και 
ανασυγκρότηση του εαυτού µου. Ανάκαµψη προέκυψε αργότερα, όταν µετά από 
παρότρυνση-παρακίνηση του επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Πανταζή και αφού είχε 
παρέλθει µια περίοδος οργάνωσης και αξιολόγησης του υλικού που είχε 
συσσωρευτεί, αποφασίστηκε από κοινού η έρευνα να «ξαναβγεί στο πεδίο», αυτή τη 
φορά µε κύριο σκοπό την οπτική της από άλλη γωνία, την ποιοτική προσέγγιση, η 
οποία και συνεχίστηκε υπό την καθοδήγησή του. Η νέα ανάληψη της ερευνητικής 
προσπάθειας, της έδωσε ποιοτική χροιά και χαρακτήρα και οδήγησε σε αναδιάταξη 
του ήδη συσσωρευµένου υλικού.  

Αποδίδω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, γιατί εάν θα 
ήθελα να παραλληλίσω τη σχέση µου µε τους επιβλέποντες καθηγητές µου µε την 
παρούσα έρευνα, θα έλεγα ότι, ο κ. Κυριακίδης µε βοήθησε να φέρω στον κόσµο «το 
µωρό µου» και να προσκολληθώ σε αυτό, αλλά εάν δεν υπήρχε ο κ. Πανταζής, που 
µε βοήθησε να «το µεγαλώσω», δε θα του είχα δώσει την πρέπουσα αξία και 
προσοχή, ώστε να ολοκληρωθεί -ελπίζω µε επιτυχία. Αυτοί πίστεψαν σε µένα, όταν 
εγώ είχα αµφιβολίες για τον εαυτό µου και το ενδιαφέρον τους ήταν πάντα ειλικρινές 
για την πορεία της εργασίας µου. Οι υποδείξεις τους ήταν καθοριστικές και νιώθω 
πως δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς την καθοδήγησή τους. Τα λόγια µου για αυτούς 
ωχριούν µπροστά στα συναισθήµατά µου. 

Μετά από αυτή τη µακροσκελή αναφορά, θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω τα 
υπόλοιπα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, επειδή καθένα από αυτά έπαιξε πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην ενδυνάµωση των προσπαθειών µου. Εισήλθαν στη 
συµβουλευτική επιτροπή µε µεγάλη ευχαρίστηση και ήταν πάντα πρόθυµοι να µε 
βοηθούν, να µου εκφράζουν τα σχόλιά τους και τις δικές τους απόψεις επάνω στο 
θέµα. 

Ευχαριστώ, λοιπόν, θερµά τον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Κούτρα Βασίλειο, 
τόσο για τη συµµετοχή του στη συµβουλευτική επιτροπή όσο κι επειδή συζήτησε 
µαζί µου το θέµα, παρακολούθησε µε µεγάλη φροντίδα και ενδιαφέρον όλη την 
πορεία της εργασίας µου και µε την παρακίνηση και σωστή καθοδήγησή του µε 
βοήθησε αποφασιστικά στην αποπεράτωσή της. 

Στην Επίκουρο καθηγήτρια κα Σακελλαρίου Μαριγούλα, αποδίδω τις ένθερµες 
ευχαριστίες µου, για τη συµµετοχή της στη συµβουλευτική επιτροπή, για το 
ειλικρινές ενδιαφέρον της, για τις πολύτιµες συµβουλές της, καθώς επίσης για τις 
εύστοχες παρατηρήσεις της πάνω στην εργασία, οι οποίες µε οδήγησαν στη 
συστηµατική παρουσίαση των ευρηµάτων. 

Ευχαριστώ ολόψυχα τον Λέκτορα κ. Μπάκα Θωµά, γιατί µε τις υποδείξεις του 
σχετικά µε τη θεωρητική θεµελίωση του θέµατος και µε τις συµβουλές του, που µε 
προθυµία έδινε σε όλα τα στάδια της εργασίας, µε βοήθησε να βάλω σε τάξη τις 
σκέψεις µου και µε οδήγησε από την αρχή στη διαµόρφωση του πλαισίου του 
κειµένου της έρευνας.  
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Θα ήταν µεγάλη παράλειψή µου και δείγµα αχαριστίας, η µη αναφορά στα 
πρόσωπα που µε τον τρόπο τους συντέλεσαν καθοριστικά στην διεξαγωγή της 
έρευνας, δηλαδή στους παππούδες, στα εγγόνια και στους γονείς τους. Η παρούσα 
έρευνα δεν θα ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ευγενική συµµετοχή τους. 
Οι άνθρωποι αυτοί αφιέρωσαν αρκετό πολύτιµο χρόνο από το πολυάσχολο και 
εξοντωτικό πρόγραµµά τους, για να µου εκφράσουν τις εµπειρίες και τα βιώµατά 
τους σχετικά µε το ρόλο που είχαν αναλάβει, ελπίζοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα 
βοηθούσαν άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάλογη θέση. Τους είµαι 
ευγνώµων για την ειλικρίνειά τους και για την διάθεση συνεργασίας τους µαζί µου. 
Θαυµάζω την αφοσίωσή τους και την εγκαρτέρηση, την επιµονή και την υποµονή 
τους. Οφείλω ειλικρινά απεριόριστη εκτίµηση και άπειρες ευχαριστίες σε αυτούς. 

Άπειρες ευχαριστίες εκφράζω, επίσης, στην επισκέπτρια υγείας, κα 
Πετροπούλου-∆ιαµαντή Ζωή, για την πολύτιµη βοήθειά της αναφορικά µε την 
ανεύρεση µερικών ατόµων που αποτέλεσαν δείγµα της έρευνας. Την ευχαριστώ, γιατί 
δεν είναι ένας ακόµη δηµόσιος υπάλληλος, αλλά ένας άνθρωπος µε όλη τη σηµασία 
της λέξης, επειδή δρα πέρα από ωράρια και βάζει την ανθρωπιά και την επιστήµη της 
πάνω από την δηµοσιοϋπαλληλική ρουτίνα εργασίας.  

Ιδιαίτερα θετική και εποικοδοµητική ήταν η συµβολή του ∆ηµάρχου Λαµιέων, 
κ. Κοτρωνιά Γεωργίου και του προϊσταµένου του 6ου Γρ. Α/θµιας Εκπ/σης Ν. 
Κυκλάδων, κ. Μαρινάκη Νικόλαου, σε ό,τι αφορά την αποδέσµευσή µου από τα 
υπηρεσιακά µου καθήκοντα, ενώ εξίσου σηµαντική ήταν η συνδροµή των µαθητών 
µου και των γονέων τους στην στήριξή µου, µε την κατανόηση που επέδειξαν. 

Εκ βαθέων ευγνωµοσύνη οφείλω στον τέως Σχολικό Σύµβουλο Α/θµιας 
Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας, κ. Παπαµίχο Κων/νο και στην εκπαιδευτικό, κα Παπαµίχου 
Μάρθα, οι οποίοι όντας πνευµατικοί γονείς µου µού παρείχαν αδιάλειπτα την 
ψυχολογική υποστήριξή τους, την ενθάρρυνση και τις συµβουλές τους, αλλά πάνω 
απ’ όλα αποτέλεσαν και θα αποτελούν πάντα τα µεγάλα πρότυπά µου. 

Στην έκφραση αναγνώρισης της προσφοράς τους στην ερευνητική προσπάθεια 
και στην διεξαγωγή της εργασίας µου, δεν θα πρέπει να αδικηθούν αρκετά άτοµα και 
παράγοντες, που συνέδραµαν σε µεγάλο ή µικρό βαθµό και συνεισέφεραν στην 
παρούσα έρευνα, µε την διασφάλιση ευνοϊκού κλίµατος συνεργασίας σε όλες τις 
φάσεις της. Ανάµεσα σε αυτά είναι οι εξής αλφαβητικά (ας µου συγχωρεθούν 
παραλείψεις ή λάθη στο όνοµα ή στο επώνυµό τους): 

Κα Albrechtsen Vibeke, κ. Ανδρουλιδάκης Σήφης, κ. Αντζουλής Βασίλειος, κα 
Αντωνοπούλου Καίτη, κα Αργυροπούλου Κατερίνα, κα Βολανάκη (εργαζόµενη στην 
Ελληνική Γεροντολογική Εταιρεία), κ. Γαϊτάνης Γρηγόρης, κα Γεωργούλη Ιωάννα, κ. 
Γεωργούσης ∆ηµήτριος, κα Γιώτα ∆ήµητρα, κ. Γώγουλος Ιωάννης, κα ∆οσούλα 
Γιούλα, εργαζόµενοι στην Α/βάθµια Εκπ/ση Λαµίας, εργαζόµενοι στη Βιβλιοθήκη 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εργαζόµενοι στο Ε.Κ.Κ.Ε., εργαζόµενοι στο τµήµα 
εισοδήµατος της Εφορείας Ιωαννίνων, εργαζόµενοι στην Πρόνοια Ιωαννίνων, κ. 
Ζάραγκας Χαράλαµπος, κ. Ζορµπάς Χρήστος, κα Καδή Ανδρούλα, κα Καλλιώρα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Αδιαµφισβήτητο γεγονός µπορεί να θεωρηθεί η άποψη ότι, ζούµε σε µια εποχή 

µεγάλων αλλαγών και ραγδαίων εξελίξεων. Το ερώτηµα, όµως, είναι: Μπορεί ο 
άνθρωπος να ανταπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις, που έχει να αντιµετωπίσει 
και να σταθεί µόνος του και δυνατός σε όσα συµβαίνουν γύρω του καθηµερινά; Κι αν 
ναι, από πού αλλού θα αντλήσει αυτή τη δύναµη, πέρα από την ίδια του την 
οικογένεια, η οποία, αφού τον φέρει στον κόσµο µε τόση αγάπη, είναι η πρώτη και 
παντοτινή ασπίδα του και φύλακας άγγελός του µέχρι τα βαθιά γεράµατά του; Τις 
µεγάλες αλλαγές, όµως, ο άνθρωπος δεν τις βιώνει γενικά µόνο στη ζωή του, αλλά 
και µέσα στους ίδιους τους κόλπους της οικογένειάς του. Το θέµα περιπλέκεται 
ακόµη περισσότερο, αν τα ίδια τα στηρίγµατά της, οι γονείς, απουσιάζουν εικονικά 
(σωµατικά παρόντες, αλλά συναισθηµατικά απόντες) ή πραγµατικά από τη ζωή των 
νέων µελών, που αυτοί έφεραν στον κόσµο. Μπορεί κάποιος φορέας ή κάποιο άτοµο 
να τους υποκαταστήσει και µάλιστα αντάξια; Είναι ένας προβληµατισµός, στον οποίο 
δύσκολα θα δοθεί απάντηση, ιδιαίτερα µάλιστα, αν δε γίνει µια οριοθέτησή του. 

Από νοµική άποψη, σε περιπτώσεις απουσίας των γονέων, τα παιδιά τους 
κατοχυρώνονται µε την ανάθεσή τους σε συγγενείς α΄ βαθµού, οπότε διασφαλίζεται 
θεωρητικά η απρόσκοπτη και ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Είναι, όµως, πρέπουσα και 
εφικτή από την πλευρά των παππούδων µια τέτοιου είδους ανάθεση; 

Σε παλαιότερες εποχές, όπου η εκτεταµένη οικογένεια αποτελούσε καθολικό 
φαινόµενο και διατηρούσε τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, φιλοξενώντας κάτω από 
την ίδια στέγη τρεις ολόκληρες γενιές, ο προαναφερθείς προβληµατισµός δεν θα 
υφίστατο καν. Σήµερα όµως, στην εποχή του ατοµικισµού τα πράγµατα είναι 
διαφορετικά. Εντούτοις, δεν αρκεί ο περιορισµός µόνο σε µια χρονική σύγκριση, των 
οικογενειών των εποχών του «τότε» και του «σήµερα», αλλά είναι απαραίτητη και 
µια παράλληλη παράθεση και σύγκριση των δοµικών χαρακτηριστικών των 
οικογενειών του «σήµερα», µεταξύ του δυτικού κόσµου, των Ηνωµένων Πολιτειών 
Αµερικής και της Ελληνικής κοινωνίας.  

Ένας βασικός προβληµατισµός αναπτύχθηκε γύρω από σηµαντικά ζητήµατα 
που αφορούν στις οικογένειες, όπως: Πόσο άρτια έχουν µελετηθεί όλες οι µορφές και 
οι δοµές της οικογένειας που παρατηρούνται στη σηµερινή κοινωνία και πιο 
συγκεκριµένα στην Ελληνική; Ποιά είναι τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που 
πιθανόν να αντιµετωπίζουν οι οικογένειες µε κάποιες ιδιαιτερότητες και ποιά η 
κοινωνική πολιτική, όσον αφορά στα ζητήµατα της οικογένειας; Τα ερωτήµατα αυτά, 
στάθηκαν αφορµή για προβληµατισµό και κίνητρο για την ανάληψη και διεξαγωγή 
οριζόντιας εκτεταµένης έρευνας προς αυτή την κατεύθυνση, µε πιο συγκεκριµένο 
όµως πλαίσιο διερεύνησης την αποκάλυψη των ελληνικών κοινωνικών διαστάσεων.  

Ειδικότερα, µε την έρευνα αυτή θα επιχειρηθεί µια πρώτη προσπάθεια 
περιγραφής και διερεύνησης στον Ελληνικό χώρο, του θέµατος της ανάληψης 
φροντίδας και ανατροφής των παιδιών από τους παππού-γιαγιά, λόγω απουσίας ή 
αδυναµίας των φυσικών γονιών τους να ασκήσουν αυτό το ρόλο. Το υλικό του 
θεωρητικού µέρους της έρευνας δοµήθηκε µετά από αρκετή αναζήτηση και µελέτη σε 
βιβλιογραφία και αρθρογραφία στις βιβλιοθήκες: του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και 
της Φιλοσοφικής και Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του 
Παντείου Πανεπιστηµίου, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του Εθνικού 
Κέντρου Τεκµηρίωσης (πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση αγγλικής βιβλιογραφίας στις 
τράπεζες πληροφοριών DATA BASES (ERIC), του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, του 
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Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της Εθνικής βιβλιοθήκης και της βιβλιοθήκης της Βουλής 
των Ελλήνων. 

Το υλικό της έρευνας περιλαµβάνει:  
• για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και το θεωρητικό µέρος της µελέτης, τη 

συλλογή άρθρων και βιβλίων από διάφορες πηγές, όπως βιβλιοθήκες, βάσεις 
δεδοµένων στο Internet κ.ά. 

• όσον αφορά στη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε η συνέντευξη µε 
βάση το πλάνο 3 διαφορετικών ερωτηµατολογίων, οπότε το υλικό που 
συγκεντρώθηκε ήταν απαντήσεις σε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις.  

• έγγραφα-διατάξεις που αφορούσαν το υπό εξέταση θέµα και που αντλήθηκαν  
από τις Υπηρεσίες της Πρόνοιας, του ΠΙΚΠΑ και της Εφορίας. 

• έγγραφα-υποθέσεις σχετικά µε τις οικογένειες που µελετήθηκαν, τα οποία 
βρέθηκαν στα αρχεία των ασφαλιστικών ειδικής µονοµελούς, εκουσίας 
µονοµελούς και τακτικής µονοµελούς των ∆ικαστηρίων Λαµίας αναφορικά µε 
την περίοδο 1990-2001. 

• σηµειώσεις που καταγράφηκαν από την ερευνήτρια στα ηµερολόγιά της και 
που περιείχαν πληροφορίες τις οποίες συνέλεξε η ίδια, κατά τις επισκέψεις της 
στις οικίες των υποκειµένων της έρευνας. 

• µια ταινία σχετική µε το θέµα µελέτης: “Je rentre a la maison” («Γυρίζω 
σπίτι») του Monoel de Obiveira. 

 
Όλη η µελέτη αποτελείται από τα εξής δύο µέρη: 
Στο Α΄ µέρος, που αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της µελέτης, 

περιλαµβάνονται τρία κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της 
ελληνικής κυρίως βιβλιογραφίας, η οποία προσφέρει στον αναγνώστη σηµαντική 
βοήθεια  για τον σχηµατισµό µιας γενικότερης εικόνας σχετικά µε την οικογένεια 
(εννοιολογικοί προσδιορισµοί των όρων που θα χρησιµοποιηθούν στην έρευνα, 
χαρακτηριστικά και προσφορά της οικογένειας, αντιπαραβολή της παλιάς µε τη 
σύγχρονη οικογένεια, τύποι οικογενειών, ανάγκες των παιδιών, γονεϊκός ρόλος, 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη µητέρα, και µια πρώτη εισαγωγή στην ανατροφή των 
παιδιών από άτοµα εκτός των γονέων), την αποδιοργάνωσή της µέσα στο πλαίσιο των 
σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών (παράγοντες αποδιοργάνωσης, γονεϊκή 
αποστέρηση, σύγκρουση του γονεϊκού ρόλου µε τις ατοµικές επιδιώξεις) και την 
επιµέλεια των παιδιών από τους γονείς ή από φορείς πέραν αυτών, όπως επίσης την 
στήριξη της οικογένειας από άτυπα δίκτυα, δεδοµένης της έλλειψης µέτρων 
οικογενειακής πολιτικής. Το ίδιο κεφάλαιο συνεχίζεται µε την συγκεκριµενοποίηση 
στο ρόλο που διαδραµατίζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στη ζωή των εγγονιών 
τους και στην πυρηνική οικογένεια του παιδιού τους (σχέσεις µεταξύ των τριών 
γενεών), ενόψει των µεταβολών που υφίστανται στη δική τους ζωή. Αυτό που 
επιδιώχθηκε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο κεφάλαιο ήταν η διαµόρφωση ενός 
γενικότερου θεωρητικού πλαισίου αναφορικά µε την οικογένεια, το γονεϊκό ρόλο, τα 
παιδιά και τους παππούδες, το οποίο επ’ έχει τη θέση µιας αρκετά εκτεταµένης 
εισαγωγής σχετικά µε τις συνθήκες και τις απόψεις που επικρατούν επ’ αυτών στον 
Ελληνικό χώρο.  

Ακολουθεί το ∆εύτερο Κεφάλαιο, µε τη θεωρητική προσέγγιση του υπό 
διερεύνηση θέµατος (των δεσµών που συνάπτονται ανάµεσα στο παιδί και στους 
ανατροφείς παππούδες του) από τη σκοπιά της Θεωρίας της Προσκόλλησης του 
Bowlby.  

Έπειτα, στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε άλλες µελέτες και έρευνες που 
έχουν διεξαχθεί αποκλειστικά στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις Ηνωµένες Πολιτείες 
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της Αµερικής, σχετικά µε θέµατα που άπτονται στις κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες. 

Το Β΄ µέρος, που απαρτίζεται από 6 κεφάλαια, αποτελεί το εµπειρικό µέρος της 
έρευνας. Πιο αναλυτικά: 

Στο Πρώτο Κεφάλαιο ξετυλίγεται η µεθοδολογία και πραγµατοποιείται 
εµβάθυνση στο πρόβληµα.  

-∆ιατυπώνεται το θέµα της έρευνας και γίνεται εισαγωγή στην προβληµατική 
του. 

-Παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερωτήµατα της έρευνας. 
-Εκτιµάται η αναγκαιότητα της έρευνας και δίνεται έµφαση στη σπουδαιότητα 

διερεύνησης του προβλήµατος. 
-Καθορίζονται οι προϋποθέσεις της έρευνας και τίθεται η οριοθέτησή της. 
-Γίνεται αναφορά στα µέσα συλλογής των δεδοµένων και περιγράφεται η 

διαδικασία σύνταξης του ερωτηµατολογίου. 
-Γίνεται λόγος για τον τρόπο συγκέντρωσης του πληθυσµού της έρευνας. 
-Προσδιορίζεται το δείγµα. 
-Γίνεται αναφορά στην έρευνα και στην διαδικασία διεξαγωγής της. 
-Περιγράφεται η µέθοδος ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδοµένων. 
-Αναφέρονται οι λόγοι προτίµησης της ποιοτικής κυρίως µεθόδου και κάποια 

γενικά στοιχεία για την έρευνα. 
-∆εν παραλείπονται οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που έπρεπε 

αντιµετωπισθούν σε όλα τα στάδια πραγµατοποίησης της έρευνας. 
Στα επόµενα δυο Κεφάλαια, το ∆εύτερο και το Τρίτο του εµπειρικού µέρους, 

γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας µέσω της ποιοτικής ανάλυσης 
περιεχοµένου. Αυτό περιλαµβάνει την παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των 
δεδοµένων της έρευνας, καθώς επίσης την ανάλυση µιας περίπτωσης οικογένειας. Με 
γνώµονα να δοθεί µια συνολική και πλήρης εικόνα των συνθηκών, µέσα στις οποίες 
ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, που έχουν αναλάβει εξολοκλήρου τη φροντίδα 
των εγγονιών τους, ενυπάρχει η διαπραγµάτευση ζητηµάτων όπως: 

� Τριαδικές-τριγωνικές σχέσεις των παππού/γιαγιάς, εγγονιού, γονέων. 
� Ψυχολογία, αντιλήψεις και συναισθήµατα κάθε πλευράς. 
� Συµπεριφορά κάθε πλευράς, όπως την αντιλαµβάνεται η ίδια και όπως 

την εκλαµβάνουν οι άλλες πλευρές. 
� Συνθήκες και ζωή µέσα στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια. 
� ∆υσκολίες και προβλήµατα µέσα στην κατατετµηµένη κατά γενεές 

οικογένεια. 
� Παράγοντες στήριξης της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. 

 
Οι προτάσεις για άλλες έρευνες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην 

Ελλάδα σχετικά µε το εν λόγω θέµα, αποτελούν το Τέταρτο κατά σειρά Κεφάλαιο 
του εµπειρικού µέρους, ενώ το Πέµπτο Κεφάλαιο αφορά στις µεθοδευµένες κινήσεις 
και στα προγράµµατα που προτείνεται να πραγµατοποιηθούν για τις ενδοελλιπείς δι-
γενεακές οικογένειες στα πλαίσια της Ελληνικής κοινωνικής πολιτικής. 

Ακολουθεί στο Έκτο Κεφάλαιο η εκτίµηση και εξαγωγή των γενικών 
αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων της έρευνας.  

Τέλος, το εγχειρίδιο της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ολοκληρώνεται µε τον 
επίλογο, την περίληψη και την καταγραφή της βιβλιογραφίας, ενώ κλείνει οριστικά 
µε την παράθεση του παραρτήµατος (παρατίθενται τα ερωτηµατολόγια,  περιγραφικοί 
αγγλικοί όροι, χρήσιµες διευθύνσεις, ιστοσελίδες, και δύο σχεδιαγράµµατα). 
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Η έρευνα ως προς την παρουσίασή της έχει δοµηθεί κατά θεµατική ενότητα και 
όχι σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες µέσα στις οποίες ζούσε κάθε 
οικογένεια, στην προσπάθειά µου να φανώ συνεπής, όσον αφορά τη δέσµευσή µου 
για προστασία και διασφάλιση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων στην έρευνα. Κάθε 
κεφάλαιο χρειάστηκε να περάσει από αρκετές τροποποιήσεις, βελτιώσεις και 
αναθεωρήσεις, ανάλογα µε τα στοιχεία που προέκυπταν, µέχρι να φθάσει στη 
σηµερινή του µορφή. 

Η παρουσίαση που θα αποπειραθώ, είναι καθαρά προσωπική, αφού αποτελεί 
ένα κράµα-µια σύνθεση των όσων διαισθάνθηκα και παρατήρησα, µετά από 
υποκειµενικές εντυπώσεις µου από την επαφή µου µε τα µέλη των οικογενειών που 
επισκέφτηκα. Η απόφασή µου να αποφύγω την έκθεση ποσοτικών αποτελεσµάτων 
και να αποκλείσω στατιστικές και διαγράµµατα, βασίζεται στην ανάγκη µου να ρίξω 
το βάρος σε όλες τις σηµαντικές λεπτοµέρειες που συνήθως αποκλείονται από µια 
ποσοτική επιστηµονική µελέτη και που ταιριάζουν µόνο σε µια προσωπική αφήγηση. 
∆ιατηρώ αναλλοίωτες στη µνήµη µου τις πολύ θετικές αναµνήσεις που απέκτησα από 
τη διαδικασία των συνεντεύξεων µε όλα τα µέλη των συµµετεχουσών οικογενειών 
και νιώθω πως αποκόµισα µεγάλο κέρδος από το γεγονός ότι, µοιράστηκαν µαζί µου 
ένα διόλου ευκαταφρόνητο µέρος των σκέψεων και των συναισθηµάτων τους. Η 
προσωπική µου επαφή µε τις συγκεκριµένες οικογένειες µε βοήθησε, να κοιτάξω για 
λίγο, πέρα από την περιορισµένη καθηµερινή πραγµατικότητα. Γνωρίζοντας τη ζωή 
άλλων ανθρώπων, όλοι µπορούµε να σταθµίσουµε ρεαλιστικά τα προβλήµατά µας, 
τις δυνάµεις και τις αδυναµίες µας. 

Στην πρώτη συνέντευξη, καθώς ήµουν απροετοίµαστη γι’ αυτό που συνάντησα, 
όταν την τελείωσα πληµµύρισα από έντονη ανησυχία για το εάν θα µπορούσα υπό 
αυτές τις συνθήκες, να ολοκληρώσω την έρευνα όπως την είχα προγραµµατίσει. ∆εν 
αισθανόµουν δυσάρεστα ή σε αµηχανία κατά τις συνεντεύξεις, αλλά η διάρκειά τους 
ήταν µεγάλη. Το δυσκολότερο κοµµάτι ήταν η εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των 
συµµετεχόντων, αλλά και µετά η αµείωτη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους. Η 
σιωπηλή επικοινωνία, η αµοιβαία παραδοχή πέρα από πιστοποιητικά, γνωριµίες, 
αποτυχίες και επιτεύγµατα, η οποία εκδηλωνόταν µε ένα συµβολικό δώρο, το 
άνοιγµα της ψυχής τους, µου έδινε µεγάλο κουράγιο και αποκτούσα το αίσθηµα 
βαθιάς ικανοποίησης. Η χρονοβόρα διαδικασία συγκέντρωσης του δείγµατος, η 
προετοιµασία των ερωτηµατολογίων και οι αντιξοότητες που αντιµετώπισα, µου 
υποδείκνυαν να αρκεστώ στον περιορισµένο αριθµό οικογενειών που είχα 
συγκεντρώσει. Έτσι, κατέληξα να έχω ένα επιλεγµένο και όχι αντιπροσωπευτικό 
δείγµα, οπότε τα συµπεράσµατά µου µπορούν, στην καλύτερη περίπτωση, απλώς να 
παράσχουν ενδείξεις που αφορούν ένα συγκεκριµένο τµήµα του ελληνικού 
πληθυσµού. 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα, σύµφωνα µε την ταπεινή µου άποψη, έχει και 
διαχρονική σηµασία. Η αξία της δεν χάνεται από το γεγονός ότι, τα ευρήµατά της 
δηµοσιεύονται σχεδόν δέκα χρόνια µετά την έναρξη της διατριβής, επειδή το θέµα 
που µελετήθηκε δεν ήταν ζήτηµα των καιρών, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται και 
σήµερα και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό, γεγονός που είναι εύκολο να διαπιστωθεί, 
εάν κανείς µελετήσει τις παράλληλες ανάλογες έρευνες του εξωτερικού. 
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  ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
 

Στη σύγχρονη εποχή, ο άνθρωπος δηµιούργησε πάρα πολλές προϋποθέσεις, έτσι 
ώστε να βιώνει µια άνετη και ευτυχισµένη ζωή, µε την αφθονία των υλικών αγαθών 
που έχει στη διάθεσή του, αλλά και µε την επίτευξη εκπληκτικών και σπουδαίων 
κατακτήσεων στην τεχνολογία και στην επιστήµη. Παρόλα αυτά, όχι µόνο δεν έχει 
φτάσει στον επιθυµητό τρόπο ζωής, αλλά αντίθετα αντιµετωπίζει, σχεδόν 
καθηµερινά, αρκετές δυσκολίες και προβλήµατα. Πρόκειται για εποχή των µεγάλων 
αντιθέσεων, στην οποία είναι εµφανής, τόσο η ευηµερία σε όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής του ανθρώπου, όσο και µια βαθιά υποβόσκουσα κρίση.1 Φαινοµενικά, µπορεί η 
κρίση αυτή να θεωρείται ως οικονοµική ή και πολιτική, στην ουσία όµως, είναι 
ευρύτερη και έχει βαθύτερες ρίζες· στις αξίες της ζωής και στο ήθος των ανθρώπων. 

Επόµενο και λογικό είναι, οι δυσµενείς αυτές καταστάσεις να έχουν αντίκτυπο 
και αρνητικές επιπτώσεις, ακόµη και στη µικρότερη κοινωνική οµάδα, στον θεσµό 
της οικογένειας, ο οποίος αποτελεί τη βάση και την αφετηρία, από την οποία κάθε 
άνθρωπος αφορµάται και έρχεται σε επαφή µε τους συνανθρώπους του. Η 
ευδοκίµηση κάθε κοινωνίας εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα των οικογενειών 
από τις οποίες απαρτίζεται, εφόσον µέσα σ’ αυτές τίθενται τα θεµέλια της ανάπτυξης 
της κοινωνικότητας κάθε ανθρώπου. Ο θεσµός της οικογένειας, αν και πανάρχαιος, 
δυνατός και ανθεκτικός στο πέρασµα των αιώνων, υφίσταται στη σηµερινή εποχή, 
τόσο έντονους κλυδωνισµούς και κλονισµούς λόγω της γενικότερης κρίσης, ώστε 
σταδιακά διαφοροποιείται.  Η γενικότερη ρευστότητα και οι αλλαγές αυτές, που είναι 
τόσο µεγάλες σε ένταση και τόσο ευρείες σε έκταση, επηρεάζουν τόσο τη δοµή, όσο 
και τη µορφή της οικογένειας, ενώ δεν αποκλείεται στο µέλλον η ανατροπή και η 
δηµιουργία νέων, διαφοροποιηµένων οικογενειακών σχηµάτων.  

Η «συµπτωµατολογία» που παρατηρείται στην οικογένεια είναι ποικίλη, µε 
ενδεικτικά παραδείγµατα το διαζύγιο, τη συµβίωση χωρίς γάµο, τη σύναψη γάµου σε 
µεγάλη ηλικία, την υπογεννητικότητα, τη συρρίκνωση της οικογενειακής οµάδας και 
την αύξηση των µονογονεϊκών  ή των ανασυσταµένων οικογενειών, την καταπάτηση 
της οικογενειακής τιµής, τις συγκρούσεις και διενέξεις µεταξύ των µελών της, την 
ψυχρότητα και την ασυνεννοησία, την έλλειψη στοιχειώδους ασφάλειας και 
προστασίας των ατόµων που την απαρτίζουν, την αλλαγή και αποποίηση του ρόλου 
των φύλων και των γενεών και την εγκατάλειψη των παιδιών από τους γονείς τους.2  
                                                 
1 Σύµφωνα µε τη ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: «η κρίση νοείται ως καµπή, ως διατάραξη µιας υπάρχουσας 
ισορροπίας (όχι απολύτως ικανοποιητικής ενδεχοµένως αλλά πάντως ισορροπίας) - µια διατάραξη που 
είναι ταυτοχρόνως  προσωρινή και επικίνδυνη».  ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ. (1999). Κρίση της οικογένειας 
και κρίση αξιών. Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 98-99, σ.5-19. σ.6. {Μια κρίση µπορεί να 
θεωρηθεί φυσιολογική µέσα στον κύκλο της ζωής και να καταλήξει σε δύο εκδοχές είτε σε θετική 
έκβαση µε την ωρίµανση και την ανάπτυξη, οπότε ονοµάζεται εξελικτική είτε  στην αποδιοργάνωση, 
όταν προκύπτει από απρόοπτα και απροσδόκητα γεγονότα και καταστάσεις.} ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Ι. (1990). 
Οικογένεια σε κρίση. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.59-72). Αθήνα: Εκδ. 
Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας 
πρόληψης της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών. σ.59-60 & 70-71. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1999, σ.8-9. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ. (Οκτώβριος 2004). Εργασία και η 
οικογενειακή ζωή. Στο: ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ., & ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Επιµ.). (Οκτώβριος 2004). 
Ζητήµατα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εµπειρικές διερευνήσεις. (1η έκδοση). 
(σ.73-106). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, Κέντρo Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. 
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Όλες αυτές οι καταστάσεις και πλήθος άλλων, είναι σαφή, δυσάρεστα, αλλά και 
επικίνδυνα κρούσµατα των προβληµάτων στα οποία υπόκειται η οικογένεια. Αυτές 
υποδεικνύουν ότι, η κρίση της οικογένειας1 δεν είναι πρόσκαιρη, συνηθισµένη, 
επιφανειακή και συµπτωµατική µέσα στα πλαίσια της γενικότερης εξέλιξής της και 
της φυσιολογικής της πορείας, αλλά αντίθετα απειλεί την ίδια την υγεία, την 
υπόσταση και την ύπαρξη του θεσµού της οικογένειας. Αυτό δεν συνεπάγεται 
αναγκαστικά ότι, η οικογένεια κινδυνεύει να καταργηθεί, αλλά ότι διέρχεται από µία 
µεταβατική περίοδο, κατά την οποία προσπαθεί να προσαρµοστεί και να συντονιστεί 
µε τις νέες ανάγκες των µελών της και τα σύγχρονα δεδοµένα, καθώς αλλάζει και 
εξελίσσεται.2 Ίσως, οι νέες δοµές που θα προκύψουν, θα είναι αµφισβητούµενο κατά 
πόσον, θα είναι θετικές ή αρνητικές· σίγουρα πάντως, δεν θα έχουν την ίδια ποιότητα 
και ανθεκτικότητα, ή εξίσου γερές βάσεις, όπως είχε και έχει η δοκιµασµένη µέσα 
στους αιώνες πυρηνική οικογένεια. 

Όλα αυτά, αιτιολογούν την µεγάλη στροφή που παρατηρείται, όσον αφορά το 
ενδιαφέρον των επιστηµόνων που ασχολούνται µε θέµατα, τα οποία άπτονται της 
οικογένειας. Οι µελέτες που επικεντρώνουν στα προβλήµατά της, επισηµαίνουν τις 
αδυναµίες και τα τρωτά σηµεία της, ενώ δεν παραλείπουν, να υποβάλουν προτάσεις 
και λύσεις για την υπέρβαση της κρίσης και την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
της.3 

Άλλωστε, πρόκειται για τον πιο θεµελιώδη θεσµό στους κόλπους της κοινωνίας, 
αφού αφορά κάθε άνθρωπο και θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο µέληµα κάθε φορέα 
σχετικού µε αυτή. Παράλληλα, η σηµασία, η συνοχή-συγκρότηση και η αξία της 
οικογένειας διασφαλίζεται-προφυλάσσεται από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων του ανθρώπου, σύµφωνα µε την οποία: «Η οικογένεια είναι η φυσική 
θεµελιώδης µονάδα της κοινωνίας και δικαιούται την προστασία της κοινωνίας και 
του κράτους».4 

 

                                                                                                                                            
ISBN 960-01-1033-6. σ.78-79. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ, Β. (1995). Εξέλιξη της οικογένειας στην Ελληνική 
κοινωνία - προσδιορισµός έννοιας - τύπος µονογονεϊκής οικογένειας. Στο: ΓΑΛΑΝΗΣ, Γ. Ν. (Επιµ.). 
(1995). Οικογένεια µε ένα γονέα. Μια πραγµατικότητα στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. (σ.17-36). 
Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. σ.21. 
1 Όταν µια οικογένεια περιέλθει σε περίοδο κρίσης, τα µέλη της λειτουργώντας ως σύνολο, αλλά και 
καθένα από αυτά ξεχωριστά, καταβάλλουν προσπάθειες αντιµετώπισης της κατάστασης και 
επαναφοράς της ισορροπίας. Σε περίπτωση, όµως, που αποτύχουν, πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία 
αυτής της προβληµατικής κατάστασης παγιώνονται και επανεµφανίζονται σε κάθε παρόµοια δυσµενή 
φάση, επειδή τα άτοµα δεν κατάφεραν να την επιλύσουν και να απεµπλακούν από αυτή, οπότε 
µειώθηκαν οι αντιστάσεις τους προς τις δυσλειτουργικές καταστάσεις.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ, ∆. (1995). 
Μονογονεϊκές οικογένειες. Αθήνα: Εκδ. Λιβάνη, «Νέα σύνορα», σειρά: Επιστήµες της αγωγής. σ.521. 
2 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Β. (Ε.Ο.Π.). Στάση Ελλήνων φοιτητών για το θεσµό της οικογένειας. 
Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. 
Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.157-167). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία 
έκδοσης). σ.159 & 166. 
3 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΡΑΜΑΣ (1999). Ο θεσµός της οικογένειας. Χρονικόν, εισηγήσεις, πορίσµατα 
Συνεδρίου Πρεσβυτέρων της Ιεράς Μητροπόλεως ∆ράµας έτους 1991.  ∆ράµα.  σ.5.  
4 ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ, Ι. (Ε.Ο.Π.). Προσφυγική οικογένεια: Νοµικό καθεστώς. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. 
(Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών 
και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.452-457). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.453. 
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 1.1 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 1.1.1 ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
Προκειµένου να προσδιοριστεί η έννοια της «οικογένειας» ή της «οικιακής 

οµάδας», όπως την αναφέρει η ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ,1 θα µπορούσαν να 
ληφθούν υπόψη κάποιες αµετάβλητες ιδιότητές της και ιδιαίτερα, διακριτικά 
χαρακτηριστικά της, τα οποία είναι τα εξής: 

Α. ∆ιαµορφώνεται ή παράγεται µέσα στα πλαίσια του γάµου. 
Β. Απαρτίζεται από τον άνδρα, τη γυναίκα και τα παιδιά, τα οποία αποκτούν 

από την ένωσή τους. Μπορούν, ακόµη, να συµπεριληφθούν στην οικογένεια και άλλα 
συγγενικά άτοµα, όπως είναι οι γονείς του άντρα και της γυναίκας. 

Γ. Τα µέλη µιας οικογένειας συνδέονται µεταξύ τους µε: 
-∆εσµούς νοµικούς (π.χ. γάµος, υιοθεσία). 
-∆εσµούς φυσικούς (π.χ. συγγένεια αίµατος) ή/και δικαιώµατα οικονοµικής, 

θρησκευτικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης. 
-Πλέγµα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 
-Πλέγµα σεξουαλικών απαγορεύσεων. 
-Μια µεταβλητή και ποικίλη σύνθεση συναισθηµάτων αγάπης, στοργής, 

σεβασµού, φόβου κ.λπ.2 
Ο ορισµός που θα µπορούσε να δοθεί στην οικογένεια, κατά το λεξικό του 

Littré, είναι ως εξής: : «Οικογένεια είναι το σύνολο των προσώπων του ιδίου αίµατος, 
που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ιδίως ο πατέρας, η µητέρα και τα παιδιά». 
Προϋποθέσεις, λοιπόν, για να θεωρηθεί ότι, κάποια άτοµα αποτελούν µια οικογένεια, 
είναι η συµβίωσή τους κάτω από την ίδια στέγη και οι συγγενικοί δεσµοί αίµατος 
µεταξύ τους.3  

Ο ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ δίνει το δικό του ορισµό σύµφωνα µε τον οποίο:  
Η οικογένεια είναι µια οµάδα προσώπων που συνδέονται µεταξύ τους µε 

φυσικούς, αλλά και νοµικούς δεσµούς. Ζουν σε µια κοινή κατοικία, 
επιτελώντας µια σειρά από προσωπικές και κοινωνικές λειτουργίες, ή είναι κι 
ένα σύνολο προσώπων που κατάγονται από τους ίδιους γεννήτορες ή 
προπάτορες, συνδεόµενα εξ αίµατος.4  

 
Η, δε, ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ σπεύδει να κάνει ένα διαχωρισµό ανάµεσα στην οικογένεια 

και στο νοικοκυριό επισηµαίνοντας ότι:  
Η οικογένεια καθορίζεται από το συγγενικό δεσµό, ο οποίος έχει ως βάση 

τη διαδικασία αναπαραγωγής και καθορίζεται από το ∆ίκαιο ή το έθιµο, ενώ 

                                                 
1 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, Λ. (1987). ∆οµικά χαρακτηριστικά και παραδοσιακές λειτουργίες της 
αγροτικής οικογένειας: Εµπειρικές έρευνες. Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 66, σ.73-105. 
σ.73. 
2 ΓΚΙZEΛΗΣ, Γ. (1991). Οι νέοι και η Τρίτη ηλικία. ∆ηµοσιεύµατα του κέντρου ερεύνης της 
Ελληνικής κοινωνίας, αριθµ. 3. Αθήνα: Ακαδηµία Αθηνών. σ.113. ΠΑΤΕΡΑΣ, Κ. Ι. (Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1993). Η οικογένεια, σπουδαιότερος παράγοντας αγωγής του παιδιού. 
Σχολείο και ζωή, τεύχ. 7-8-9, σ. 241-252. σ.242. 
3 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ, Μ.  (1995).  Ψυχολογία της οικογένειας και εξελικτική-σχολική- εφηβείας. Αθήνα:  Εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα. σ.337. ΤΖΑΒΑΡΑΣ, Α. (Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 1979). Λειτουργία της 
οικογένειας σαν οµάδα. Σύγχρονα θέµατα, τευχ.6, σ.88-92. σ.89. 
4 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, Σ. (Ε.Ο.Π.). Οικογένεια και κοινωνική πολιτική. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). 
Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και 
οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.607-616). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.607. 
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το νοικοκυριό είναι µια κοινωνικοοικονοµική ένωση που αποτελείται από 
άτοµα που ζουν µαζί.1  

 
Σύµφωνα µε το λεξικό του ΤΣΑΟΥΣΗ: -οικογένεια είναι:  

η νόµιµη, µόνιµη και κατά κανόνα τυπική γενετήσια ένωση των δύο συζύγων 
µε τα  τέκνα τους, που περιλαµβάνει συχνά και τρίτα πρόσωπα που 
συνδέονται µε στενούς δεσµούς συγγένειας µε έναν από τους συζύγους. Η 
οικογένεια αποτελεί την αφετηρία  και το κέντρο των δεσµών συγγένειας. Η 
οικογένεια και η συγγένεια είναι πολύσκοποι ή πολύ λειτουργικοί κοινωνικοί 
θεσµοί που εξασφαλίζουν την βιολογική και κοινωνική αναπαραγωγή της 
κοινωνίας (γέννηση και ανατροφή των τέκνων) και παράλληλα την αµοιβαία 
προστασία και βοήθεια µεταξύ των προσώπων που συνδέονται µεταξύ τους 
µε συγγενικούς δεσµούς.2 

 
-συγγένεια είναι:  

ο κοινωνικός δεσµός που συνδέει µεταξύ τους πρόσωπα που κατάγονται το 
ένα από το άλλο ή από κοινό πρόγονο (αιµατοσυγγένεια) ή που συνδέει τον 
ένα σύζυγο µε τους αιµατοσυγγενείς του άλλου (αγχιστεία). Η εγγύτητα του 
συγγενικού δεσµού µε βαθµούς. Η συγγένεια διακρίνεται σε ευθύγραµµη και 
πλάγια. Ο θεσµός της συγγένειας συνδέεται στενά µε τον θεσµό της 
οικογένειας.3 

 
Ο κύκλος των στενών συγγενών µιας οικογένειας εµπεριέχει το ζευγάρι των δύο 

συζύγων, όπως επίσης τα δύο ζευγάρια των γονέων από τους οποίους προέρχονται. 
Όταν από τις τρεις αυτές µονάδες, η πρώτη εξ αυτών, δηλαδή ο πατέρας ή/και η 
µητέρα, απουσιάζει ή παύει να υφίσταται, ο κύκλος των οικείων ατόµων διευρύνεται, 
εµπερικλείοντας και άλλα συγγενικά πρόσωπα κατιόντος ή οριζόντιου συγγενικού 
βαθµού π.χ. θείες, θείους, ξαδέλφια, ανίψια κ.λπ.4 

Η ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ-ΚΙΤΣΑΡΑ αναφέρεται στις οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες: 
προσεγγίζονται ως διεργασίες, δηλαδή ως αλληλουχίες αλληλεπιδράσεων, 
που ακολουθούν επαναλαµβανόµενα πρότυπα συµπεριφοράς και 
εξελίσσονται διαρκώς µέσα στο χρόνο.5 
 

Η ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ κάνει λόγο για τις διαγενεακές σχέσεις και 
επιχειρώντας να δώσει έναν ορισµό στην έννοια αυτή, αναφέρει ότι:  

Ο όρος αυτός καλύπτει ένα ευρύ φάσµα σχέσεων, υπηρεσιών και δωρεών 
που προσφέρονται και πραγµατοποιούνται από τα µέλη της ευρύτερης 
οικογένειας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους του κύκλου της 
οικογενειακής ζωής.6 

 
Μετά την τέλεση του γάµου, το ζευγάρι παραµένει και θεωρείται ότι είναι 

σύντροφοι και σύζυγοι, ενώ µόνο µε την απόκτηση τουλάχιστον ενός παιδιού, 

                                                 
1 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.101. 
2 ΤΣΑΟΥΣΗΣ, Γ.∆. (1989). Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογική και ανθρωπολογική 
βιβλιοθήκη. (3η ανατύπωση). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg. σ.192. 
3 ΤΣΑΟΥΣΗΣ: ό.π., 1989, σ.244. 
4 DE SINGLY, F. (1996). Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας. Θεωρητική προσέγγιση στις 
µορφές της σύγχρονης οικογένειας. (Πρωτότυπο: DE SINGLY, F. (1993). Sociologie de la famille 
contemporaine. Paris: éditions Nathan). (Μετάφραση: Λήδα Παλλαντίου). (Εκδ. 1η). Αθήνα: Εκδ. 
Σάββάλας. σ.110. 
5 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ-ΚΙΤΣΑΡΑ, Α. (1999). Η αξιολόγηση της δυσλειτουργικής οικογένειας. Επιθεώρηση 
κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 98-99, σ.77-97. σ.78. 
6 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, Λ. (1999). ∆ιαγενεακές σχέσεις στη σύγχρονη εποχή: Θεωρήσεις, 
τάσεις, πρακτικές. Συγκριτική επισκόπηση. Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 98-99, σ.49-76. 
σ.50. 
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θεωρείται ότι, δηµιουργείται πλέον οικογένεια.1 Η θεώρησή της θα πρέπει να γίνεται 
από γενική σκοπιά ως συνόλου και όχι απλά ως µελών που την απαρτίζουν, γιατί 
στην ουσία είναι κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισµά τους· είναι ένα σύστηµα 
που αποτελείται από άτοµα, τα οποία αλληλεπιδρούν και σχετίζονται µεταξύ τους µε 
σαφώς καθορισµένες σχέσεις, που διέπονται από συγκεκριµένη δυναµική. Στο 
εσωτερικό της τα άτοµα ακολουθούν τη βασική αρχή «ένας για όλους και όλοι για 
έναν», στην οποία είναι ευδιάκριτο το προνοιακό έργο που ασκεί η οικογένεια, 
σύµφωνα µε το οποίο, κάθε µέλος της τίθεται στη διάθεση και τάσσεται στο πλευρό 
των υπολοίπων, όπως και το αντίστροφο, ιδιαίτερα µάλιστα εάν έχει ανακύψει 
ανάγκη.2 

Οι ρόλοι3 και οι λειτουργίες, τις οποίες αναλαµβάνει να επιτελέσει κάθε 
οικογένεια στο εσωτερικό της, όταν σχηµατιστεί είναι αυτές της αναπαραγωγής, της 
ανατροφής και της χορήγησης προσωπικής και οικογενειακής ταυτότητας, όπως και 
αυτής του φύλου, της τοποθέτησης των µελών της στον κοινωνικό ιστό και της 
κοινωνικοποίησής τους, της βιολογικής, συγκινησιακής και οικονοµικής διατήρησης 
των ατόµων από τα οποία αποτελείται, των λειτουργιών του νοικοκυριού και της 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των µελών της, όπως επίσης της λειτουργίας της 
ισορρόπησης των εντάσεων στο εσωτερικό της οικογένειας. Όλα αυτά αποτελούν, 
ταυτόχρονα, και κοινωνικές απαιτήσεις, γιατί στην περίπτωση που εκλείπουν, 
εκδηλώνονται φαινόµενα ψυχοπαθολογίας από τα µέλη της οικογένειας, µε αντίκτυπο 
στους κόλπους της  κοινωνίας.4 

Προβλήµατα, ως προς τους ρόλους που επιτελεί κάθε άτοµο, προκύπτουν όταν 
ένα ή και περισσότερα µέλη της οικογένειας αρνούνται ή αδυνατούν (δεν είναι σε 
θέση) λόγω ανωριµότητας ή ανευθυνότητας να διαδραµατίσουν ρόλους που τους 
αναλογούν και τους οποίους είναι υποχρεωµένα να πραγµατοποιήσουν. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, τα πράγµατα περιπλέκονται, εφόσον την ανάληψη αυτών των 
προσδοκώµενων ρόλων θα πρέπει να την επωµιστούν άδικα κάποια άλλα άτοµα, τα 
οποία ούτε είναι αρµόδια ούτε είναι κάτι που τους ταιριάζει, όντας ανεπαρκή 
µπροστά σε µια τέτοια απαίτηση. Τέτοια παραδείγµατα ισχύουν, όταν ένα από τα 
παιδιά της οικογένειας αναλαµβάνει να εργαστεί ή να ασκήσει γονεϊκό ρόλο όχι µόνο 
ως προς τα αδέλφια του, αλλά και ως προς τους γονείς του, ή όταν οι παππούδες 
υποκαθιστούν τους γονείς, ενόσω αυτοί είναι παρόντες.5 

Η οικογένεια, θα πρέπει να θεωρείται ότι, είναι ζωντανή και υπαρκτή 
πραγµατικότητα, και να εκλαµβάνεται ως πολυοργανισµός ρευστός, εξελισσόµενος, 
ευµετάβλητος, ευέλικτος και ευπροσάρµοστος, γιατί αν θεωρηθεί ως ένα σαφώς 
καθορισµένο και οργανωµένο κατεστηµένο, το οποίο δεν µπορεί να αλλάξει, αυτό 
προεξοφλεί-προδικάζει και συνεπάγεται τον αφανισµό της.6 «Τα κριτήρια µε βάση τα 
                                                 
1 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ, Π. Α. (1997). Η οικογενειακή σχέση. (2η έκδοση). Ιωάννινα: Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα. σ.27. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.149 & 160. 
3 «Σύµφωνα µε έναν ορισµό της κοινωνιολογίας ρόλος είναι το σύνολο των τρόπων  συµπεριφοράς, 
που περιµένει µια κοινωνία από το άτοµο…Φυσικοί είναι οι ρόλοι που συνδέονται άµεσα µε το σώµα 
του ανθρώπου και τη βιολογική του υπόσταση, σε αντίθεση µε τους άλλους που είναι επίκτητοι».   
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.158. 
4 ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗ, Γ.Α. (1982). Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας. Αριθµός 1. Σχολή  
Νηπιαγωγών Χανίων. σ.56. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.159. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Β. 
(Απρίλιος 2000). Οικογένεια και όρια. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.95. 
5 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.161,163 & 167. TURNER, R. H. (1970). Family interaction. USA, Los 
Angeles (New York, London, Sydney, Toronto): John Wiley & sons. p.215. 
6 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.346. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.159. 
ΠΑΠΑΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ, Μ. (Ε.Ο.Π.) Η εξέλιξη της κυπριακής οικογένειας στο σύγχρονο κόσµο. Στο: 
ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. 
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οποία ορίζεται η οικογένεια δεν είναι παγκόσµια και αλλάζουν επίσης µε την πάροδο 
του χρόνου µέσα στην ίδια πολιτισµική οµάδα».1 Η αναγνώριση, βέβαια, της 
ρευστότητάς της δεν υποσκάπτει τα θεµέλια της οικογένειας, ακριβώς το αντίθετο. 
∆είχνει τη δύναµή της και ενισχύει την εµπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα και στη 
διαχρονικότητά της: «σε µια έντονα διαφοροποιηµένη και µεταβαλλόµενη κοινωνία 
όπως είναι η σύγχρονη, τί πιθανότητες επιβίωσης θα είχε ένα (οποιοδήποτε) µοναδικό 
και απολύτως σταθερό σχήµα;»2 

Αν και ο θεσµός της οικογένειας µπορεί, γενικά, να θεωρείται σταθερός και 
αµετάβλητος στην ακολουθία των γενεών, παρ’ όλα αυτά, η κοινωνιολογία της 
οικογένειας έχει δώσει σαφή δείγµατα, ότι η οικογένεια δεν είναι ένα σχήµα στατικό, 
αλλά εξελισσόµενο. Αυτή µεταβάλλεται, καθώς επιδέχεται οποιεσδήποτε αλλαγές, 
στις οποίες υπόκειται η κοινωνία, αφού αποτελεί το πιο ζωντανό, πρωταρχικό 
κύτταρο και κοινωνικό µέλος της. Οι µεταβολές της κοινωνίας δεν την αφήνουν 
ανεπηρέαστη, παρά της προσδίδουν ποικιλία µορφών, µε δυνατότητα εναλλαγής τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, αφού έχουν άµεσο αντίκτυπο στο 
περιεχόµενο, στη µορφή, στη δοµή και στη λειτουργικότητα της οικογένειας.3 Έτσι κι 
αλλιώς, «το σύστηµα σχέσεων διαστέλλεται (γέννηση νέου µέλους) ή συστέλλεται 
(απουσία ή θάνατος µέλους) ή και αναδιοργανώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής της 
οικογένειας», γεγονός το οποίο θεωρείται φυσιολογικό.4 Η λειτουργικότητά της, 
όµως, και η αξιολόγησή της ως εύρωστης ή µη δεν εναπόκειται τόσο στη µορφή και 
στη δοµή της, αλλά κυρίως στις διεργασίες και στο είδος των σχέσεων που 
αναπτύσσονται µεταξύ των µελών της είτε αυτά συµβιώνουν είτε όχι, όπως τονίζει η 
ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ.5  

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, όπως ισχύει σε κάθε οµάδα, έτσι και η οικογένεια 
διέπεται από ένα πλέγµα κάθετων συντεταγµένων. Πιο συγκεκριµένα, στο εσωτερικό 
της υπάρχουν οι οριζόντιες συντεταγµένες, οι οποίες αναφέρονται στις σχέσεις 
µεταξύ των µελών της, στους ρόλους που διαδραµατίζει καθένα από αυτά στο 
εσωτερικό της -από τους οποίους απορρέουν υποχρεώσεις και καθήκοντα, ενώ 
παράλληλα συνεπάγονται και ικανοποιήσεις- και καθορίζουν τη λειτουργία της. Οι 
κάθετες συντεταγµένες, από την άλλη πλευρά, αναφέρονται στην κοινωνική θέση, 
που καταλαµβάνει η οικογένεια µέσα στην κοινωνία και προσδιορίζει τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις κάθε µέλους της ξεχωριστά, αλλά και της οµάδας ως συνόλου. Ο 
καθορισµός αυτού του συστήµατος συνεπάγεται ότι, εφόσον η οµάδα και το 
συγκεκριµένο σύστηµα διέπεται από κάποιους κανόνες και νόµους, κάτι τέτοιο 
δείχνει ότι, διασφαλίζεται η ισορροπία και η οµοιόσταση της οµάδας. Υποδηλώνει, 
όµως, και κάτι άλλο: Αφού το άτοµο, η οικογένεια και η κοινωνία βρίσκονται σε 

                                                                                                                                            
Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.30-39). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία 
έκδοσης). σ.30. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.152. 
1 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π., 2000, σ.90. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ. (1989 & 1993). Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Αθήνα: Εκδ. 
Gutenberg. Βιβλιοθήκη κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής επιστήµης. σ.68. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 
1995, σ.89. 
3 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ, Γ. (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1982). Ελλιπείς οικογένειες και κοινωνική 
παιδαγωγική. Σχολείο και Ζωή, τεύχ. 8-9, σ. 262-271. σ.262. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, Ε. (Ε.Ο.Π.). Οικογένεια-
εκπαίδευση-εργασία: Κέντρο πληροφόρησης και συµβουλευτικής σε σχολείο δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα 
µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 
∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.95-100). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. 
(χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.95. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.97. 
4 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.158. 
5 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ: ό.π., 1995, σ.30. 
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άµεση σχέση, συνάρτηση και εξάρτηση µεταξύ τους, οποιαδήποτε αλλαγή (µικρή ή 
µεγάλη, βαθµιαία ή ξαφνική, συνεχόµενη ή διακεκοµµένη) και αλλοίωση στο ένα από 
αυτά τα δοµικά στοιχεία, θα επιφέρει αναπόφευκτες αλλαγές και ανατροπές και στα 
υπόλοιπα, όπως µάλιστα υποστηρίζει η Γενική Θεωρία των Συστηµάτων.1  

Αποκωδικοποιώντας τα στοιχεία που υποκρύπτονται και τα οποία διασφαλίζουν 
την οµοιόσταση και λειτουργία της οικογένειας ως συστήµατος, τέτοια είναι η 
συνοχή και η προσαρµοστικότητά της, καθώς επίσης η επικοινωνία ανάµεσα στα 
µέλη που την απαρτίζουν. Τύποι οικογενειών ανάλογα µε τη συνοχή τους είναι οι 
αποδεσµευµένες, οι διαχωρισµένες, οι συνδεδεµένες και οι αλληλοεµπλεκόµενες, ενώ 
ως προς την προσαρµοστικότητά τους είναι οι άκαµπτες, οι δοµηµένες και οι χαοτικές, 
ανάλογα µε τον βαθµό που επιδεικνύουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά.2 Υπάρχει 
ποικιλία τύπων οικογενειών, αλλά εάν γίνει αναφορά και εστίαση στις οικογένειες 
που θεωρούνται µη παραδοσιακές, σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται πολλές 
υποκατηγορίες: οικογένειες του ενός µόνο γονέα (ανεξάρτητα αν αυτός είναι ο 
µπαµπάς ή η µαµά) µαζί µε τα παιδιά, του γονέα µετά από διαζύγιο, των γονιών που 
υιοθετούν, των παππούδων που αντικαθιστούν τους γονείς των παιδιών, του έφηβου 
γονέα, του ανάδοχου γονέα, των γονιών που ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή έχουν 
ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιµήσεις, όπως οι γκέι και οι λεσβίες. Όλες αυτές οι 
οικογένειες χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες, που είναι πιο έντονες και εµφανείς 
όταν οι υποκατηγορίες αυτές αλληλοεµπλέκονται και δηµιουργούν πρωτότυπους 
συνδυασµούς.3 

Πάντως, η οικογένεια, αν και χαρακτηρίζεται από ρευστότητα στη δοµή της, η 
σύνθεσή της παραλλάσσεται ανάλογα µε τις καταστάσεις· η αναφορά σε αυτόν τον 
όρο γίνεται, σαν να αποτελεί το επικρατέστερο κοινωνικό σχήµα.4 Γιατί αυτή 
αποτελεί το πρωταρχικό κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, στο οποίο 
εντάσσεται ο άνθρωπος, και εφόσον συναντάται µε διάφορες µορφές σε κάθε 
κοινωνία, χαρακτηρίζεται ως ένα φαινόµενο κοινωνικό και καθολικό.5 

Η καθολικότητα της οικογένειας, ως χαρακτηριστικό γνώρισµά της, αφορά στην 
ύπαρξη µέσα σε αυτή, ενός σταθερού πλέγµατος κοινωνικών σχέσεων και 
καθορισµένων ρόλων, οι οποίοι είναι αυτοί του συζύγου και πατέρα, της συζύγου και 
µητέρας, και του/των παιδιού/-ιών τους. Ο γονεϊκός ρόλος είναι τόσο βιολογικός όσο 
και κοινωνικός, κι έστω και αν µέσα στην οικογένεια θεωρείται ότι, οι δύο αυτές 
διαστάσεις συµπίπτουν, στην πραγµατικότητα, ο θεσµός της οικογένειας αφορά µόνο 
τους κοινωνικούς ρόλους. Οι τρεις µονάδες ατόµων-ρόλων που προαναφέρθηκαν, 
αποτελούν τη βάση και τον πυρήνα κάθε οικογένειας, η οποία χαρακτηρίζεται ως «η 
οικογένεια-πυρήνας» ή, διαφορετικά, πυρηνική οικογένεια. 

                                                 
1 ΓΕΩΡΓΑΣ, ∆. (1999). Ψυχολογικές διαστάσεις της σύγχρονης οικογένειας. Επιθεώρηση κοινωνικών 
ερευνών, τεύχ. 98-99, σ.21-47. σ.26. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.152-153 & 156. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.159. ΣΤΟΪΚΙ∆ΟΥ, Μ. (1990). Ο επισκέπτης υγείας στην οικογένεια. 
Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.225-228). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής 
εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της 
κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών. σ.225. ΤΖΑΒΑΡΑΣ: ό.π., 1979, σ.91. 
2 ΜΠΑΦΙΤΗ, Τ.Β. (Ιούνιος 2001). Η λειτουργία της γονεϊκής οικογένειας ως συστήµατος και η 
εσωτερική συγκρότηση του ατόµου ως παράγοντες ψυχικής και σωµατικής υγείας. Ψυχολογία, τόµος 8, 
τεύχ.2, σ.249-266. σ.251-252. 
3 BARRETT, J. H. W. (1999). New knowledge and research in child development, Part 2. Child and 
Family Social Work, Vol.4, pp.97-107. ©1999 Blackwell Science Ltd. p.102-103. 
4 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.141. 
5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Α. (Άνοιξη 1994). Η κατανόηση αρχίζει µέσα στην οικογένεια. Λόγος και 
Πράξη, τεύχ. 56, σ. 65-80. σ.67. 
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Οι όροι «οικογένεια-πυρήνας» και «συζυγική οικογένεια», µπορεί να 
συγκλίνουν, αλλά δεν ταυτίζονται. Ο δεύτερος είναι στην πραγµατικότητα πιο ευρύς, 
και αφορά και εµπερικλείει όχι µόνον την πυρηνική οικογένεια, αλλά και τις 
οικογένειες καταγωγής των συζύγων, όπως επίσης τις οικογένειες προορισµού των 
παιδιών τους, δηλαδή αυτές που τα ίδια θα δηµιουργήσουν. Ο όρος «σύγχρονη 
συµβατική οικογένεια», παραπέµπει στη συζυγική οικογένεια, έστω και αν αυτή 
διαφοροποιείται ως προς τον αριθµό των παιδιών, ενώ παράλληλα µπορεί να 
χρησιµοποιείται και η αναφορά στο νοικοκυριό, υπονοώντας την οικογένεια· όροι, 
όµως, που δεν πρέπει να συγχέονται µεταξύ τους.1 

 1.1.2 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Το σχήµα πατέρας-µητέρα-παιδιά, που ενυπάρχει στη σύγχρονη πυρηνική 

οικογένεια, δεν ήταν ευδιάκριτο στην παραδοσιακή δοµή οικογένειας, καθώς «εκεί 
αποτελούσε περισσότερο εννοιολογική οντότητα, βασισµένη σε µια συγκινησιακή 
και ψυχολογική διαφοροποίηση, παρά αυτόνοµη κοινωνική µονάδα, µε σαφώς 
καθορισµένα όρια».2 

Η παραδοσιακή αγροτική οικογένεια, ή, διαφορετικά, ονοµαζόµενη ως 
εκτεταµένη, διευρυµένη ή πατριαρχική, ήταν µια µορφή οικογένειας, η οποία 
υφίστατο στην Ελλάδα -αλλά και στην Αµερική µε την ίδια µορφή3-, ως βασικός 
κοινωνικός πυρήνας και η οποία επέζησε, ακόµα και µετά τα µέσα του 20ου αιώνα. 
Αυτή διαφοροποιούνταν ως προς τη µορφή της, ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων 
από τα οποία αποτελούνταν,4 ενώ είχε ως βασικό χαρακτηριστικό της την 
συγκατοίκηση, την συλλογική παραγωγή και κατανάλωση,5 τα κοινά συµφέροντα, 
την οικονοµική της αυτάρκεια, όπως επίσης την κατανοµή των ρόλων µέσα σ’ αυτή 
βάση φύλου και είχε ως βασική αρχή της την διατήρηση της δύναµης της οικογένειας 
µέσω της αλληλοβοήθειας των µελών της και των συγγενών, αποτελώντας έτσι αυτή 
η οµάδα τον κύριο άξονα οργάνωσης της κοινωνίας. Λειτουργούσε ως υπερσύστηµα 
και όλες σχεδόν οι λειτουργίες θρησκευτικές, νοµικές, εκπαιδευτικές, πολιτικές και 
οικονοµικές όπως, αναπαραγωγή, παραγωγή, πρόνοια, κοινωνικοποίηση, 
ψυχολογικές, µετάδοσης της κουλτούρας, κ.λπ., διεκπεραιώνονταν από τα ίδια τα 
µέλη της οικογένειας,6 τα οποία είχαν ως αρχές τους την αλληλεξάρτηση, την 
αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια µεταξύ τους. Μέσα σε αυτήν εκπληρωνόταν η 
λειτουργία της κοινωνικοποίησης, στην οποία οι παππούδες κατείχαν πρωταρχικό 
ρόλο. Αυτοί αναλάµβαναν την ανατροφή και µόρφωση των εγγονιών τους, κατά τη 
διάρκεια της απασχόλησης των υπολοίπων µελών της οικογένειας σε χειρωνακτικές 
                                                 
1 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.16-17. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.26-27. 
2 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ, Μ. (1989). Η Ελληνίδα µητέρα. Αθήνα: Εκδ. Κέδρος. Εργαστήριο 
διερεύνησης ανθρώπινων σχέσεων. σ.54. 
3 Για λεπτοµέρειες βλ. KOOY, G. A. (1963). Social system and the problem of aging. Στο: HENRY, 
W.E. (general editor), WILLIAMS, R.H., TIBBITTS, C., & DONAHUE, W. (1963). Processes of 
aging. (Social and psychological perspectives). Volume II. (pp.43-60). New York: Atherton press. 
p.48. 
4 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η,  Α.  (1996). Παιδιά και γονείς στο ξεκίνηµα µιας σχέσης. (2η έκδοση). Αθήνα: 
Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.67.  
5 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1987, σ.73. 
6 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.141. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ: ό.π., 1995, σ.26. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 2000, σ.89. ∆ΟΥΜΑΝΗ, Μ. (1990). Ελληνική οικογένεια: Από τη συλλογική οργάνωση 
στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (Επιµ.). (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.11-
16). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & 
Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών. σ.11-12. 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.607. 
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εργασίες, όπως εργασία στα χωράφια ή, αργότερα, στις οικογενειακές βιοτεχνίες. Στις 
αρµοδιότητές τους περιλαµβάνονταν η διαπαιδαγώγηση µέσω του παραµυθιού και 
των παιχνιδιών, ενώ δεν έλειπε και η παροχή συναισθηµατικής στήριξης και βοήθειας 
στα παιδιά όσον αφορά τις πρώτες ασχολίες τους ή ακόµη και η ικανοποίηση 
επιθυµιών των παιδιών σε µεγάλο βαθµό, κάτι που δεν έκαναν τόσο οι γονείς.1 

Η ανάληψη του ρόλου αυτού από την πλευρά των παππούδων, οφειλόταν 
περισσότερο στον µη διαχωρισµό της δηµόσιας από την ιδιωτική ζωή της 
οικογένειας,2 η οποία δύσκολα παραβιαζόταν. Οι δεσµοί µεταξύ των µελών της 
ευρύτερης οικογένειας ήταν πολύ δυνατοί και στενοί, έτσι ώστε κάθε ένα από αυτά, 
είχε πολύ ανεπτυγµένο το αίσθηµα της έγνοιας και της φροντίδας για τα υπόλοιπα 
µέλη της οικογένειας. Αυτό, όµως, δεν συνεπαγόταν αυτονόητα ότι, οι σχέσεις 
µεταξύ τους ήταν πάντα αρµονικές και ισορροπηµένες,3 αφού αρκετά συχνά ήταν τα 
κρούσµατα βίας µέσα σ’ αυτή, ενώ παράλληλα η φροντίδα για το παιδί πολλές φορές 
απουσίαζε ή ήταν ανεπαρκής.4 Τόσο τα παιδιά όσο και οι γυναίκες υπόκειντο στην 
οικογενειακή καταπίεση του άντρα, ωστόσο αυτή η συµπεριφορά, όσον αφορά τις 
γυναίκες, µπορούσε να αντιστραφεί και να εκφραστεί µε τη µορφή καταπίεσης προς 
τους άντρες, ασκώντας το ρόλο της πεθεράς. Όµως, όλες αυτές οι καταστάσεις 
βιώνονταν από τα µέλη της οικογένειας ως φυσιολογικές και αυτονόητες, γιατί οι 
µεταβολές από τις οποίες αυτή διερχόταν, γίνονταν οµαλά και σταδιακά, µε αργούς 
ρυθµούς.5 

Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση, παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στις 
κοινωνικές και παραγωγικές δοµές και σχέσεις. Φαινόµενα όπως, η εκβιοµηχάνιση, η 
αστικοποίηση, η εξωτερική µετανάστευση και το φεµινιστικό κίνηµα, επηρέασαν σε 
πολύ µεγάλο βαθµό το θεσµό της οικογένειας,6 ο οποίος αποδυναµώθηκε, αφού 
µεταλλάχτηκε σε µια σύνθεση διαπροσωπικών σχέσεων και συνδέσµων, χωρίς 
σχέσεις εξάρτησης µεταξύ των µελών της, σε σχέση µε την αρχική µορφή της 
συνεκτικής οµάδας που αποτελούσε.7 Ο βασικός άξονας της οργάνωσης και της 
δυναµικής της κοινωνίας µετατέθηκε από την οµάδα στο άτοµο.8 Παράλληλα 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και να πραγµατοποιήσει καταµερισµό σε άλλους 
φορείς λειτουργιών και δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτελούσε έως τότε, όπως αυτή 
της παραγωγής, των καθηκόντων πρόνοιας και περίθαλψης, της κοινωνικοποίησης, 
εκπαίδευσης και αγωγής των παιδιών, της θρησκευτικής αγωγής και της οργάνωσης 
του ελεύθερου χρόνου.9 Οι µεταβολές αυτές, είχαν αντίκτυπο στον ιδιωτικό χώρο της 

                                                 
1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ:  ό.π, 1994, σ.67.  ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.106. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, Ε. (1990). Αυτοεκτίµηση και σχέσεις του παιδιού µέσα στην οικογένεια. (∆ιδακτορική 
διατριβή). Ιωάννινα. σ.118. KOOY: ό.π., 1963, p.48 & 51. 
2 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.63. 
3 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: ό.π., 1994, σ.68. 
4 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.63. 
5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: ό.π.,  1994, σ.68.  
6 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ. Μ. (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1993). Ηλικιωµένος και οικογένεια: 
∆ιαπλεκόµενοι ρόλοι. Εκλογή, τεύχ. 98, Ν. 3, σ.190-197. σ.190.  
7 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.143. ΓΕΩΡΓΑΣ: ό.π., 1999, σ.22. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ: ό.π., 1995, 
σ.20. 
8 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ. (1990). Αστεακή οικογένεια και κοινωνικός εκσυγχρονισµός. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, 
Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.17-22). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής 
παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης και 
παραµέλησης των παιδιών. σ.17. 
9 ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗ: ό.π., 1982, σ.59. ΓΕΩΡΓΑΣ, ∆. (Ε.Ο.Π.) ∆οµή και λειτουργία της ελληνικής 
οικογένειας. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο 
κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο,1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
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οικογένειας, ο οποίος περιορίστηκε, ενώ επηρέασαν και το µέγεθος της οικογένειας, 
το οποίο συρρικνώθηκε, παίρνοντας την µορφή της σηµερινής πυρηνικής οικογένειας 
(γονείς και παιδιά)· αλλά και πάλι µέσα σ’ αυτή αναγνωριζόταν και επικρατούσε 
µόνο ένας αρχηγός. Οι συγγενικοί δεσµοί υπέστησαν χαλάρωση και αποδυνάµωση, 
γεγονός το οποίο είχε ως συνεπακόλουθα τον περιορισµό των αµοιβαίων 
υποχρεώσεων και της αλληλοβοήθειας µεταξύ των µελών της ευρύτερης οικογένειας1 
και τη µεγαλύτερη αποδέσµευση και ανεξαρτησία της πυρηνικής οικογένειας, µε το 
τίµηµα όµως, της µη υποχρέωσης και προθυµίας των συγγενών να συνδράµουν, όταν 
θα παρίστατο ανάγκη.2 

Η οικογένεια υπέστη συρρίκνωση των ρόλων της και έχασε σε µεγάλο βαθµό 
την κοινωνικοποιητική λειτουργία της και τη λειτουργική της αυτονοµία, καθώς 
παραχώρησε σε άλλους θεσµούς, όπως στην Εκκλησία, στο κράτος και στο σχολείο, 
την κάλυψη αναγκών, τις οποίες µέχρι τότε ικανοποιούσε η ίδια στο εσωτερικό της 
(εκπαίδευση, υγεία, παραγωγή, πρόνοια κ.λπ.).3 Η οικογενειακή οργάνωση και 
συνοχή εξασθένησε, το µέγεθος της συρρικνώθηκε και έγινε περισσότερο εµφανής η 
βαθµιαία αποµόνωση της οικογένειας από το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Στη 
σύγχρονη πλέον πυρηνική οικογένεια, τα µέλη της έχουν συναίσθηση τόσο της 
αυτάρκειας και αυτοφροντίδας, όσο και της παροχής βοήθειας και στήριξης στα 
υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους. Αυτό βέβαια σήµερα, είναι περισσότερο 
δεδοµένο, ευνόητο και κατανοητό, σε σύγκριση µε το τι γινόταν στην εκτεταµένη 
οικογένεια του παρελθόντος.4 Παράλληλα µε αυτά, επέδρασε και το φεµινιστικό 
κίνηµα, το οποίο µε τις διεκδικήσεις του, ώθησε την γυναίκα στην ανάληψη ρόλων 
εκτός σπιτιού και οικογένειας, στην αγορά εργασίας.5 

 1.1.3 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΥΠΟΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 
Η µορφή και η δοµή της οικογένειας βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση και 

αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό περιβάλλον.6 Ο όρος 
«µορφή» της οικογένειας αναφέρεται στον πυρήνα της, τον οποίο αποτελούν οι δυο 
ετερόφυλοι ενήλικες και το/τα παιδί/-ιά τους. Τα κριτήρια, τα οποία καθορίζουν την 
ποιότητα του πυρήνα της οικογένειας, είναι ο βαθµός στον οποίο, αυτός είναι 
αυτόνοµος ή ενταγµένος σ’ ένα ευρύτερο οικογενειακό σύνολο και είναι πλήρης ή 
ελλιπής. 

Ως προς το πρώτο κριτήριο, προκύπτουν δύο βασικές µορφές οικογένειας: α) η 
(ανεξάρτητη) συζυγική-διγονεϊκή7 οικογένεια, η οποία περιλαµβάνει τους συζύγους και 
τα παιδιά τους, κατηγορία στην οποία µπορεί να εντάσσεται και η οικογένεια από 
ελεύθερη ένωση-συµβίωση χωρίς γάµο, η οποία όµως στην Ελληνική επικράτεια δεν 

                                                                                                                                            
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.17. 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.95. 
1 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.63. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.118. 
3 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.144. 
4 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ,  Β. (Μάϊος-∆εκέµβριος 1981). Επιδράσεις της διακοπτόµενης απουσίας του 
πατέρα στη συµπεριφορά της µητέρας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 42-43, σ. 176-193. 
σ.177. 
5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: ό.π., 1994, σ.68.  
6 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ, Β. (1989). ∆ιερεύνηση των προβληµάτων των παιδιών των µεταναστών του Ν. 
Έβρου τα οποία ζουν στην πατρίδα χωρίς τους γονείς τους (∆ιδακτορική ∆ιατριβή), Θεσσαλονίκη: 
εκδόσεις επιστηµονικών βιβλίων και περιοδικών, University studio press. σ.51. 
7 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.56. 
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κατοχυρώνεται νοµικά και άρα, δεν διασφαλίζει τη θέση του παιδιού σε περίπτωση 
διάλυσής της1 και β) η εκτεταµένη οικογένεια, η οποία διαµορφώνεται µε την ένταξη 
της οικογένειας-πυρήνα σε µια δέσµη οικογενειών. Η δεύτερη µορφή οικογένειας 
µπορεί να διαχωριστεί σε τρεις επιπλέον τύπους: 

• Τύπος της εκτεταµένης πατριαρχικής (ανασυνθεµένης2) οικογένειας. Σε 
αυτήν ο πυρήνας εντάσσεται σε ένα σύνολο οικογενειών, καθώς συνδέονται 
µεταξύ τους µε δεσµούς αίµατος. Η γενετική οικογένεια αποτελεί το πλαίσιο, στο 
οποίο προστίθενται οι οικογένειες προορισµού των παντρεµένων παιδιών τους. 
• Τύπος της εκτεταµένης πολυγαµικής (πολυγυνία ή πολυανδρία) 
οικογένειας, στην οποία, η οικογένεια-πυρήνας εντάσσεται σε ένα σύνολο 
οικογενειών, µε κοινό σηµείο τους τον ένα σύζυγο. 
• Τύπος της κοινοβιακής ή οµαδικής οικογένειας, κατά την οποία η 
οικογένεια-πυρήνας υπάγεται στη σύνθεση πολλών οικογενειών, οι οποίες δε 
συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς αίµατος.3 
Η ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, αναφέρει έναν ακόµα τύπο διευρυµένης 

οικογένειας, αυτόν των οριζόντιων οικογενειακών σχηµάτων, στα οποία 
συγκατοικούν οι οικογένειες παντρεµένων αδελφών.4 Αλλά και ο ΓΕΩΡΓΑΣ 
προσθέτει ένα ακόµα σχήµα, αυτό της οικογένειας στις αστικές περιοχές, στο οποίο 
οι συγγενείς δεν συγκατοικούν, αλλά διατηρούν πολύ στενές και συχνές σχέσεις σε 
καθηµερινή βάση, µε αποτέλεσµα η αλληλεγγύη µεταξύ τους να θεωρείται 
αυτονόητη.5 

Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο, αν ο πυρήνας µιας οικογένειας είναι πλήρης 
και αδιάσπαστος, τότε γίνεται λόγος για την πλήρη (συζυγική ή εκτεταµένη) οικογένεια 
ή για την διπυρηνική-µεικτή-επανασυσταθείσα-ανασυσταµένη οικογένεια, η οποία 
προκύπτει από τη διάλυση του γάµου των βιολογικών γονέων των παιδιών και τη 
σύσταση δεύτερου γάµου µε άλλους συντρόφους.6 Εάν όµως, ο πυρήνας της 
οικογένειας είναι ελλιπής, είτε πρόκειται για συζυγική είτε για εκτεταµένη 
οικογένεια, σ’ αυτή την περίπτωση προκύπτουν δύο τύποι οικογενειών: Η 
µονογονεϊκή

7 οικογένεια και η «χωλή» οικογένεια, στις οποίες περιλαµβάνεται µόνο 
ένας ενήλικας και τα παιδιά. Στην µεν πρώτη ο ενήλικας είναι διαζευγµένος, χήρος ή 
άγαµος γονέας8 -τύπος που παρατηρείται όλο και πιο συχνά στις σύγχρονες 
κοινωνίες, λόγω των υψηλών δεικτών διαζυγίου-, ενώ στην δεύτερη ο ένας γονέας 
απουσιάζει προσωρινά ή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Παραδείγµατα τέτοιων 
οικογενειών είναι αυτές των ναυτικών, των υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι ή 
µετατεθειµένοι και υπηρετούν σε άλλη πόλη από αυτήν όπου ζει η οικογένειά τους, 
των εµπόρων ή γενικά που η εργασία τους απαιτεί συνεχείς-επαναλαµβανόµενες 
περιοδείες, των ατόµων που εκτίουν ποινή φυλάκισης, που παραµένουν σε κάποιο 

                                                 
1 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.608. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.368. 
2 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.267. 
3 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ. (1985 & 1988). Οικογένεια και παιδί στην Αθήνα: Αποτελέσµατα εµπειρικής 
έρευνας. Ίδρυµα ερευνών για το παιδί. Αθήνα: Εκδ. «Εστία». Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» Ι.∆.  
Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α.Ε. σ.20. SAYRES, W. (2000). Τι είναι τελικά η οικογένεια; Στο: ΝΟΒΑ-
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, Χ. (Επιµ.) (2000). Κείµενα κοινωνιολογίας του γάµου και της οικογένειας. 
(Μετάφραση: Φοίβος Πάλλης). (σ.131-141). Αθήνα: Εκδ. ∆άρδανος. σ.139-140. 
4 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1987, σ.73 & 79. 
5 ΓΕΩΡΓΑΣ: ό.π., 1999,. σ.41. 
6 SAYRES: ό.π., 2000, σ.137. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 2004, σ.78. 
7 «γυναίκες µόνες χωρίς σύζυγο», «γυναίκες µόνες µε παιδιά», «γυναίκες αρχηγοί της οικογένειας»,   
«οικογένειες µε ένα γονέα», «µόνοι γονείς», «ελλιπείς οικογένειες» κ.ά.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, 
σ.95. 
8 SAYRES: ό.π., 2000, σ.135-136. 
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νοσηλευτικό ίδρυµα, π.χ. ψυχιατρείο, και κυρίως βέβαια, των µεταναστών, εάν λείπει 
στο εξωτερικό ο ένας γονέας, ενώ ο άλλος παραµένει µαζί µε τα παιδιά στη χώρα 
καταγωγής.1 Η απουσία, όµως, αυτή δεν είναι χαρακτηριστικό, απόρροια, ή ένδειξη 
διάσπασης συναισθηµατικής ενότητας και λειτουργίας µιας οικογένειας.2 Η τελευταία 
αυτή κατηγορία οικογενειών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς το πλήθος των 
περιπτώσεων εµφάνισής της είναι απροσδόκητα εκτεταµένο και σηµαντικό.3 

∆εν µπορεί να ειπωθεί, ότι υπάρχει µόνο ένας συγκεκριµένος τύπος χωλής 
οικογένειας, καθώς καθεµία από αυτές διαφέρει, ως προς τη δοµή, τις δυσχέρειες και 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, όχι µόνο σε σύγκριση µε τη συµβατική συζυγική 
οικογένεια, αλλά και µεταξύ τους. Ο βαθµός, στον οποίο αυτές διαφοροποιούνται ως 
προς τη µορφή τους, εξαρτάται από τους λόγους -κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες-, οι 
οποίοι ανάγκασαν τους γονείς να ζουν χωριστά µεταξύ τους ή σε µεγάλη απόσταση 
από τα παιδιά τους, αλλά πολύ περισσότερο, από το αν οι λόγοι αφορούν µόνο τον 
ένα γονέα ή και τους δύο. Οι λόγοι µπορεί να είναι ακούσιοι, όπως π.χ. κάποια 
ασθένεια, στρατιωτική θητεία ή κάθειρξη-φυλάκιση, ή ενδέχεται να είναι εκούσιοι, 
λ.χ. µετανάστευση για εξασφάλιση οικονοµικών πόρων· γεγονός είναι πάντως, ότι 
και στις δύο περιπτώσεις, οι λόγοι δεν θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν µε σειρά 
σηµαντικότητας, γιατί καθένας από αυτούς ασκεί τη δική του επίδραση στην 
οικογένεια.4 Οι, δε, δυσκολίες και τα προβλήµατα που αναδύονται, είναι πιο έντονα 
και εκτεταµένα, εάν η ίδια η οικογένεια δεν επέλεξε συνειδητά το συγκεκριµένο 
σχήµα, αλλά και όταν ο περίγυρός της δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένος, δεν 
µπορεί ή δεν θέλει, να στηρίξει τη νέα µορφή οικογένειας που προκύπτει.  

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ένας άλλος τύπος χωλής οικογένειας, ο 
οποίος, αν και είναι κοινωνικά σηµαντικός και λαµβάνει όλο και µεγαλύτερες 
διαστάσεις, έχει ελάχιστα µελετηθεί επιστηµονικά στον ελληνικό χώρο. Αυτός ο 
τύπος αναφέρεται σε οικογένειες, στις οποίες και οι δύο γονείς ζουν χωριστά από τα 
παιδιά τους -ενώ αυτά ζουν µε υποκατάστατα των γονέων-, καταστάσεις οι οποίες 
προκαλούν τόσο ατοµικά όσο και γενικά, κοινωνικά προβλήµατα.5 Στην προκειµένη 
περίπτωση, η οικογένεια διασπάται οριζόντια, όχι κάθετα, όπως στην περίπτωση της 
διάσπασης των δεσµών των συζύγων. Ξεπροβάλλει λοιπόν, ένας νέος τύπος ελλιπούς 
οικογένειας, αυτός της «κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας», την οποία η 
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ (1985) προτείνει ως τρίτη περίπτωση ελλιπούς οικογένειας.6  

Ο συγκεκριµένος τύπος έχει και µια παραλλαγή του. ∆ηλαδή µπορεί να 
προκύψει: 1. Κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια χωρίς κανένα βιολογικό γονέα. 
και 2. Εκτεταµένη κατατετµηµένη κατά γενεές µε την παρουσία ενός βιολογικού γονέα. 
Κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες στην παρούσα έρευνα είναι αυτές στις 
οποίες τον κύριο ρόλο του φροντιστή των παιδιών και το γονεϊκό ρόλο, δεν έχουν οι 
βιολογικοί γονείς τους, αλλά οι παππούδες τους. Στις περιπτώσεις αυτές, µπορεί ένας 
από τους γονείς να συγκατοικεί στην οικογένεια αυτή περιστασιακά ή µόνιµα, αλλά 
αυτός θεωρείται ότι δεν έχει πρωταρχικό ρόλο στην φροντίδα και ανατροφή των 
παιδιών, αφού έχει εναποθέσει όλες τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες στους 
παππούδες - γονείς του. Αυτό σηµαίνει ότι, η σχέση των παππούδων µε τα εγγόνια 
                                                 
1 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π. , 1989, σ.53-54.  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.608. 
2 ΤΣΑΟΥΣΗΣ: ό.π., 1989, σ.195. 
3 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985, σ.22.  
4 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.97. 
5 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.99. 
6 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.54. ΠΑΙΟΝΙ∆ΗΣ, Α. (1990). Οικογένειες χωρίς πατρίδα: Τα 
προβλήµατα της µετανάστευσης σε γονείς και παιδιά. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Ε. (1990). Φροντίδα για την 
οικογένεια. (σ.105-118). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής 
της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών.  σ.106. 
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τους τίθεται σε άλλα θεµέλια και προσδιορίζεται ως άτυπη· διαφορετικά, όταν τα 
µέλη της οικογένειας έχουν διέλθει την δικαστική οδό, η σχέση παππού/γιαγιάς και 
εγγονιών αναφέρεται ως νοµικά κατοχυρωµένη, οπότε γίνεται λόγος για επιτροπεία, 
άσκηση επιµέλειας ή γονικής µέριµνας. Όσον αφορά τον εν λόγω τύπο οικογένειας, 
τα χαρακτηριστικά της, η δοµή της, η δυναµική της και τα προβλήµατά της, δεν 
έχουν ερευνηθεί ούτε καν στα πλαίσια µελετών, που άπτονται θεµάτων των 
µεταναστών, τους οποίους αφορά κατά κύριο λόγο.1 Αυτός, λοιπόν, ο τύπος 
οικογένειας θα αποτελέσει το βασικό αντικείµενο της έρευνας αυτής, εστιάζοντας 
στον τύπο της και επεκτείνοντας τα πλαίσια της εξέτασης των αιτιών δηµιουργίας 
της, σε προεκτάσεις ευρύτερες από την συγκεκριµένη περίπτωση των µεταναστών. 

Τα πρόσωπα, που αναλαµβάνουν την επιµέλεια, ανατροφή ή γονική µέριµνα 
των παιδιών και τα οποία υποκαθιστούν τους γονείς, όταν απουσιάζουν προσωρινά ή 
µόνιµα, θα µπορούσαν να οριστούν-χαρακτηριστούν (σύµφωνα µε την εκτίµηση της 
υποφαινόµενης) ως «γονείς 2ης γενιάς ή ανιούσης γενιάς» (αφού έχουν συγγένεια 
πρώτου βαθµού µε το/τα εγγόνι/-ια τους και υποκαθιστούν τους πραγµατικούς γονείς 
στο ρόλο τους, οι οποίοι ανήκουν στη γενιά που προηγείται απ’ αυτούς.  Σ’ αυτό το 
σηµείο ταιριάζει η αναφορά του πασίγνωστου λαϊκού γνωµικού: «Του παιδιού µου το 
παιδί, είναι δυο φορές παιδί µου») ή «εγ-γονείς» ή «ετεροχρονισµένοι γονείς», εάν 
πρόκειται για τους παππούδες και ως «γονείς εκ πλαγίου συγγένειας», εάν αυτοί είναι 
π.χ. θείοι/-ες κ.λπ., ανεξαρτήτως της αιτίας που προκάλεσε την διάσπαση της αρχικής 
οικογένειας, από την οποία προήλθαν τα παιδιά. Στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης του  
εξωτερικού µπορεί κάποιος να απαντήσει τους παππούδες µε τους όρους “silent 
saviors” (σιωπηλοί διασώστες), “recycled parents” (ανακυκλωµένοι γονείς), “the 
second line of defense” (δεύτερη γραµµή υπεράσπισης) και “the safety net” (το 
προστατευτικό δίχτυ), ενώ τα παιδιά, ιδίως των εξαρτηµένων γονέων, µε τον όρο 
“lost generation”(χαµένη γενιά). Όταν, δε, φροντίζουν οι παππούδες τόσο για τα 
εγγόνια όσο και για τους δικούς τους γονείς (προπαππούδες) ονοµάζονται “sandwich 
generation” (γενιά σάντουιτς).2 

Η κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια θα µπορούσε, κατά την πεποίθηση της 
ερευνήτριας, να χαρακτηριστεί ως «οικογένεια παραλειπόµενης γενεάς» ή 
«ενδοελλιπής δι-γενεακή οικογένεια» ή «ακρογενεακή οικογένεια» κατ’ αναλογία µε 
τον ξενόγλωσσο όρο “skipped-generation families” που χρησιµοποίησε η BURNETTE, 
(1997).3 

Ο αντίστοιχος µε τον ελληνικό «κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες» όρος 
είναι αυτός που επινόησε, πρότεινε και χρησιµοποίησε σε δικό του εγχειρίδιο ο 
EDWARDS, O. W. (1998), δηλαδή “grandfamily” , προκειµένου να διαχωρίσει τις 
οικογένειες στις οποίες την κύρια φροντίδα κι επιµέλεια των παιδιών δεν έχουν οι 

                                                 
1 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.99. 
2 DE TOLEDO, S., & ELDER-BROWN, D. (1995). Grandparents as Parents. A survival guide for 
raising a second family. New York/London: The Guilford Press. ISBN 1-57230-011-6  ISBN 1-57230-
020-5 (pbk.). p.2. MINKLER, M., ROE, K. M., & ROBERTSON-BECKLEY, R. J. (January 1994). 
Raising children from crack-cocaine households: effects on family and friendship ties of African-
American women. American journal of orthopsychiatry. Vol.64. N.1. pp.20-29. p.21. PLATT-
JENDREK, M. (August 1993). Grandparents who parent their grandchildren: Effects on lifestyle. 
Journal of marriage and the family. Vol.55. N.3. pp.609-621. p.609. ARCHIBALD, S. M. (December 
2003). An exploratory study of the experiences of ambiguous grief issues in grandparents raising 
grandchildren. (Dissertation). Minneapolis, Minnesota: Capella University. p17. FITZPATRICK, L. A. 
(2001). The adjustment transition: How grandparents raising grandchildren adjust to surrogate 
parenthood. (M.Α.). Kansas City, Missouri: University of Missouri-Kansas City. p3. 
3 GIBSON, P. A. (Fall 1999). African American grandmothers: New mothers again. Affilia, Vol.14, 
No.3, pp.329-343. © 1999 Sage Publications, Inc. p.330. 
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βιολογικοί γονείς, αλλά οι παππούδες τους, τους οποίους χαρακτήρισε ως 
“supergrands”. Ενώ ως προς τα εγγόνια προτίµησε να χρησιµοποιήσει τον όρο 
“grandkin” , αντί για τον ευρέως χρησιµοποιούµενο “grandchildren”  και αυτό του 

“encore parenting”, προκειµένου να περιγράψει τη διαδικασία-φάση κατά την οποία 
οι παππούδες αναλαµβάνουν και πάλι το ρόλο του γονέα για να αναθρέψουν τα 
εγγόνια τους. Άλλοι περιγραφικοί όροι που αναφέρονται στις κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες, των παππούδων που έχουν αναλάβει την ανατροφή των εγγονιών 
τους, είναι: Grandparents as Parents (GAP), Grandparents As Surrogate Parents 
(GASP), Grandparents As Second Parents (GASP), Grandparents Offering Love and 
Devotion (GOLD), Raising our Children’s Kids: An Intergenerational Network of 
Grandparents (ROCKING), και Grandparents As Caregivers.1 Έναν άλλο όρο που 
χρησιµοποιεί συγκεκριµένα για τις γιαγιάδες η GIBSON (1999), είναι “grandmothers 
as new mothers again” ο οποίος αναφέρεται στις γιαγιάδες που µετατρέπονται σε 
νέες µητέρες για δεύτερη φορά, αφού έχουν αναλάβει απρόσµενα την αποκλειστική 
φροντίδα των εγγονιών τους, χωρίς την παρουσία των γονέων αυτών.2 

Ως προς τη θέση των παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους θεωρείται ότι, 
καταλαµβάνουν έναν «ρόλο χρονικά διαταραγµένο», µιας και ενώ κανονικά θα 
έπρεπε να βρίσκονται κοντά στα εγγόνια τους µόνο και µόνο για να τους προσφέρουν 
την αγάπη τους και όσα συνεπάγεται ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς, στην 
προκειµένη περίπτωση παρεκκλίνουν του φυσιολογικού και µετατρέπονται σε γονείς 
των εγγονιών τους. Με λίγα λόγια, αυτό γίνεται όταν «οι ποικίλες κοινωνικές σφαίρες 
και το σύνολο των ρόλων ενός ατόµου προσωρινά δεν µπορούν να συγχρονιστούν».3 

Γενικά, όσον αφορά τις οικογένειες, δεν είναι γνωστή η ποσοστιαία κατανοµή 
των συζυγικών ή εκτεταµένων οικογενειών που διαβιούν στον ελληνικό χώρο. Έως 
πρόσφατα θεωρούνταν η πυρηνική οικογένεια ως η κατεξοχήν επικρατούσα µορφή 
οικογένειας στις σύγχρονες, αστικές, βιοµηχανικές κοινωνίες σε σύγκριση µε την 
εκτεταµένη, που κυριαρχούσε στις παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες. Είναι, όµως, 
αµφισβητήσιµο, το κατά πόσον η άποψη αυτή ισχύει έως σήµερα.4 

Ως προς τον άλλο παράγοντα, τη δοµή της οικογένειας, αυτή αποτελεί «το 
πλέγµα των διαπροσωπικών σχέσεων και των ρόλων κατά φύλο και ηλικία των µελών 
της».5 Αυτή αναφέρεται στα διάφορα σχήµατα της οικογένειας και στους υποθεσµούς 
(γάµος, συγγένεια), όπως επίσης στη λειτουργία της (π.χ. σχέσεις µεταξύ των µελών 
της) και εξαρτάται από τους εξής βασικούς παράγοντες:  

α) από τα µέλη που αποτελούν µια οικογένεια,  
β) από την κοινωνικά προσδιορισµένη θέση και τον ρόλο που κατέχει κάθε 

µέλος µέσα στην οικογένειά του σύµφωνα µε µια ιεραρχία, ο οποίος είναι 
συµπληρωµατικός των υπολοίπων µελών της και  

                                                 
1 EDWARDS, O. W. (1998). Helping grandkin-grandchildren raised by grandparents: expanding 
psychology in the schools. Psychology in the Schools, Vol. 35, No.2, pp.173-181. © 1998 John Wiley 
& Sons, Inc. p.173-174. EDWARDS, O. W. (2003). Living with Grandma. A Grandfamily Study. 
School Psychology International, Vol.24, No.2, pp.204-217. Copyright © 2003 SAGE Publications, 
London. p.204 & 205. 
2 GIBSON: ό.π., 1999, p.338-339. 
3 BROWN-STANDRIDGE, M. D., & WALTERS FLOYD, C. (April 2000). Healing bittersweet 
legacies: revisiting contextual family therapy for grandparents raising grandchildren in crisis. Journal 
of marital and family therapy, Vol.26, No.2, pp.185-197. p.188. 
4 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.55. 
5 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985, σ.24. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ, Α. (1990). Επαναπροσδιορισµός των ρόλων. 
∆ιαβάζω, τεύχ.241, σ.26-29. σ.27. 
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γ) από την ισορροπία στο εσωτερικό της οικογένειας τόσο µεταξύ των µελών 
της όσο και ως προς τους ρόλους ανάµεσά τους.1 

∆ιακρίνεται δε, η ιδιοσυγκρασιακή δοµή µιας οικογένειας σε κυρίαρχη, εάν 
συναντάται πολύ συχνά (στην πλειοψηφία) στο εσωτερικό του κοινωνικού ιστού και 
σε µη συνήθη, εάν απαντάται πιο σπάνια.2 Σύµφωνα µε τη ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, µια 
οικογένεια µπορεί ως προς την εξωτερική της µορφή να εµφανίζεται ως ανεξάρτητη 
συζυγική, στην ουσία όµως, ως προς την εσωτερική δοµή της να είναι και να 
λειτουργεί ως εκτεταµένη, βάση του δικτύου αλληλοβοήθειας και 
αλληλοϋποστήριξης,3 γεγονός που απαντάται αρκετά συχνά, έστω και αν δεν είναι 
σαφώς εµφανές. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες, συγγενικά πρόσωπα, 
όπως γονείς ή πεθερικά των συζύγων µιας οικογένειας, εµπλέκονται ενεργά στην 
οικογένεια προορισµού του παιδιού τους, παρέχοντας σε αυτήν στήριξη, 
συµπαράσταση, αλλά και βοήθεια, γενικότερη ή ειδικότερη, όσον αφορά την 
φροντίδα και ανατροφή του εγγονιού τους. Αυτή η ανάµειξή τους είναι, που 
διαµορφώνει αποφασιστικά την δυναµική και τη δοµή κάθε οικογένειας.4 

Γενικά πάντως, αναφορικά µε τη σύγχρονη Ελληνική οικογένεια, ως προς τη 
σύνθεση, τη µορφή και τη δοµή της, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι, δεν απειλείται 
από τη µεγάλη κρίση που υφίστανται άλλες βιοµηχανικά αναπτυγµένες κοινωνίες, 
όπως αυτές στις σκανδιναβικές χώρες· ούτε καν µάλιστα οι Ελληνικές οικογένειες 
των µεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στους εξής λόγους: 
Κατ’ αρχήν, δεν έχει διέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να αποκοπεί η 
Ελληνική οικογένεια από τις πρόσφατες αγροτικές ρίζες της, καθώς µπορεί να 
προσφεύγει και να διατηρεί επαφή µε την αγροτική καταγωγή της σε ευαίσθητες ή 
κρίσιµες περιόδους, ενώ σε κανονικές συνθήκες, ανανεώνει τους δεσµούς της µε 
αυτή, κατά τα διαστήµατα των διακοπών. Έπειτα, η Ελληνίδα µητέρα, 
χαρακτηριζόµενη από µια ισχυρή προσωπικότητα και διαθέτοντας ιδιαίτερα 
γνωρίσµατα και χαρίσµατα, είναι σε θέση να διασφαλίζει την ενότητα και τη συνοχή 
της οικογένειάς της. Τέλος, η συµβίωση και συνύπαρξη κάτω από την ίδια 
οικογενειακή εστία των παππούδων µε την οικογένεια των παιδιών τους, δίνει την 
ευκαιρία της διατήρησης και επιβίωσης των αρχέτυπων δεσµών. Όλες αυτές οι 
απόψεις αιτιολογούν έως ένα σηµείο την δύναµη και ανθεκτικότητα, που επιδεικνύει 
η Ελληνική οικογένεια ως προς την υιοθέτηση ξένων προτύπων, το οποίο θα 
συνεπαγόταν την απώλεια της ταυτότητάς της.5 

Από µια άλλη οπτική γωνία, αυτή του TALCOTT PARSONS, σε ό,τι αφορά 
την σύγχρονη Αµερικάνικη οικογένεια, αυτή διαθέτει ως χαρακτηριστικά της δοµής 
της, τα εξής: «είναι µια οικογένεια-πυρήνας ή συζυγική οικογένεια, είναι σχετικά 
αποµονωµένη από την ευρεία οµάδα των συγγενών, είναι νεοτοπική ως προς την 
κατοικία της, βασίζεται σ’ ένα αµφίπλευρο σύστηµα συγγένειας και στηρίζεται στο 
γάµο, έχει αξίες που τείνουν προς τον ορθολογισµό».6 

                                                 
1 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.58. ΓΕΩΡΓΑΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.17. 
2 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π.,  2000, σ.319-320.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.87. 
3 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: ό.π., 1994, σ.70. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 1990, σ.28. ΓΕΩΡΓΑΣ, ∆., ΓΚΑΡΗ, Α., & 
ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. (Οκτώβριος 2004). Σχέσεις µε συγγενείς στην ελληνική οικογένεια. Στο: 
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ., & ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Επιµ.). (Οκτώβριος 2004). Ζητήµατα οικογενειακής 
πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εµπειρικές διερευνήσεις. (1η έκδοση). (σ.189-226). Αθήνα: Εκδ. 
Gutenberg, Κέντρo Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ISBN 960-01-1033-6. σ.219. 
4 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985, σ.24.  
5 ∆ΡΑΓΑΣΗ-ΣΗΦΑΚΗ, Ε. (1999). Σωστοί γονείς, ευτυχισµένα παιδιά. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη. 
σ.39-40. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Κ. (11-3-1977).  Οι νέοι και η κρίση της οικογένειας. Εφηµ. ΤΑ ΝΕΑ. σ.9. 
ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗ: ό.π., 1982, σ.60-61. 
6 ΜΙΣΕΛ, Α. (1981). Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάµου. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg. σ.88.  
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 1.1.4 Ι∆ΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

Ως ιδανικός τύπος οικογενειακής οργάνωσης, µπορεί να θεωρηθεί αυτός, στον 
οποίο η οικογένεια απαρτίζεται από τον πατέρα, τη µητέρα και το/τα παιδί/-ιά τους. 
Ένα τέτοιο σχήµα δεν είναι µόνο υγιές και επιθυµητό για τα ίδια τα µέλη της, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η σύσταση µιας κανονικής (συµβατικής) 
οικογενειακής οργάνωσης, αλλά παράλληλα αποτελεί σαφή ένδειξη και εγγύηση µιας 
εξιδανικευµένης κοινωνίας, αφού η οικογένεια είναι µικρογραφία αυτής.1 

Στον αντίποδα αυτής της άποψης βρίσκεται αυτή, η οποία θεωρεί την 
εκτεταµένη συζυγική οικογένεια ως ιδανική, χρησιµοποιώντας ως έρεισµα το ότι, η 
γνήσια οικογένεια πρέπει να εκτείνεται και στις τρεις διαστάσεις του χρόνου· οι 
πρόγονοι αντιπροσωπεύουν το παρελθόν µιας οικογένειας, οι γονείς εκφράζουν το 
παρόν της, ενώ τα παιδιά δίνουν τη µελλοντική διάστασή της.2 Με αυτόν τον τρόπο, 
εξασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια, αλλά και συνεπεία της εξελικτικής πορείας µιας 
οικογένειας. Στα πλαίσια αυτής της µορφής οικογένειας, είναι δυνατή η διατήρηση 
της ζωηρής µνήµης του παρελθόντος µέσω του παππού και της γιαγιάς, η 
αντιµετώπιση µε θάρρος της σκληρής πραγµατικότητας του παρόντος εκ µέρους των 
γονέων, ενώ παράλληλα διαµέσου των παιδιών ανατέλλει ελπιδοφόρο και αισιόδοξο 
το µέλλον της οικογένειας. Εξαιτίας αυτών, µπορεί να δικαιολογηθεί η αναφορά σ’ 
αυτή τη µορφή οικογένειας, µε τον όρο «µορφή του µέτρου και της αρµονίας».3 

Η εκτεταµένη οικογένεια, ποικίλλει ως προς την ποσότητα, ανάλογα µε τον 
αριθµό των ατόµων που συγκαταλέγονται σ’ αυτή, αλλά και ως προς την ποιότητα, 
σύµφωνα µε τις συνθήκες και τη δυναµική, που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. 
Όταν χαρακτηρίζεται από φυσικότητα, ισορροπία και αρµονία, δηµιουργεί τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου ατόµου µέσα στο 
περιβάλλον της, καθώς η αλληλεπίδραση και η αλληλοσυµπλήρωση των µελών που 
την απαρτίζουν συντελείται µε αβίαστο, γνήσιο και µεθοδικό τρόπο. Όλα αυτά όµως, 
βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση µε ορισµένα κριτήρια, όπως είναι το µέγεθος της 
οικογενειακής στέγης, το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας, οι σχέσεις που 
διαµορφώνονται ανάµεσα στα µέλη της κ.ά. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δεν 
πληρούνται ορισµένα τέτοια στοιχειώδη κριτήρια, αυτή η µορφή οικογένειας, όχι 
µόνο δεν θα έχει τα αναµενόµενα θετικά και ευεργετικά αποτελέσµατα, αλλά µπορεί 
να αποβεί και ολέθρια.4 

Η οικογένεια, οποιασδήποτε µορφής και δοµής, θα πρέπει να αποτελεί πάντα 
ένα ζεστό και ισορροπηµένο περιβάλλον, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 
ανατροφή των παιδιών, αλλά και κατάλληλα προετοιµασµένο, για την προσφυγή σε 
αυτό -προκειµένου να λάβουν φροντίδα και υποστήριξη- ατόµων ηλικιωµένων, µε 
µειονεξίες ή νοσούντων µελών της.5 Τα µέλη µιας οικογένειας συνδέονται µεταξύ 
τους µε συγγένεια αίµατος ή αγχιστείας, ζουν συνήθως κάτω από την ίδια στέγη, 
θέτουν στη ζωή τους κοινούς στόχους, αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα, 
δοκιµάζουν τις ίδιες χαρές και λύπες, διακατέχονται από κοινές ελπίδες και 
                                                 
1 ΚΟΡΩΣΗΣ, Κ. (1997). Η µονογονεϊκή οικογένεια από την οπτική γωνία της µόνης µητέρας ή του 
µόνου πατέρα. Ερµηνευτική προσέγγιση και κριτική θεώρηση. Παιδαγωγικός Λόγος, τεύχ. 3, σ.14-26. 
σ.23.  
2 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, Γ. (1991). Ο πατρικός ρόλος: εµπειρική ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση. Ηράκλειο. 
(χωρίς όνοµα εκδότη). σ.12.  
3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ∆. (1990). Προσχολική αγωγή και οικογένεια.  (2η  έκδοση). Αθήνα: (χωρίς 
όνοµα εκδότη). σ.23-24.  
4 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.40-43.  
5 ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. (1999). Έλληνες ηλικιωµένοι πολίτες. Παρελθόν, παρόν και µέλλον. 
Αθήνα: Εκδ. «Έλλην». σ.281. 
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προσδοκίες κ.λπ. Όλα αυτά τα κοινά βιώµατα και εµπειρίες, διαµορφώνουν στα µέλη 
της ένα κοινό πνεύµα ζωής και τα ωθεί στο να καλλιεργούν µεταξύ τους ισχυρούς 
συναισθηµατικούς δεσµούς, οι οποίοι σφυρηλατούν και αναπτύσσουν τις αρετές της 
ευθύνης και του καθήκοντος, της αγάπης και της θυσίας, της αµοιβαιότητας και της 
αλληλεγγύης, της ενσυνειδήτου πειθαρχίας και υπακοής κ.ά., βάση των οποίων η 
οικογένεια αποκτά τη µορφή ενιαίου και αρµονικού συνόλου.1 

∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να καταλάβει κανείς ότι, µέσα στην 
οικογένεια συνυπάρχουν άτοµα διαφορετικού φύλου και ηλικίας, γεγονός που την 
καθιστά µία ανοµοιογενή οµάδα, το οποίο µπορεί να προκαλεί ορισµένα προβλήµατα. 
Αυτά όµως, δεν είναι ούτε παράδοξα, αλλά ούτε και άλυτα, εάν παγιωθεί συνεργασία, 
αλληλοκατανόηση και αµοιβαία αγάπη µεταξύ των µελών της. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει και ο ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Αν δεν πέσουν τα κάστρα του ατοµισµού, του 
εγωκεντρισµού, και του ναρκισσισµού, ήρεµο οικογενειακό κλίµα δεν πρόκειται να 
υπάρξει ποτέ».2 Παράµετροι όπως: αγνή και ανιδιοτελής αγάπη, συνειδητοποίηση και 
ευσυνειδησία όσον αφορά την ανάληψη ρόλων, σωµατική, ψυχική και πνευµατική 
υγεία και επάρκεια και προθυµία όσον αφορά την εκπλήρωση των ρόλων, πνευµατική 
επικοινωνία, δεσµοί αποδοχής, κατανόησης και ελεύθερης έκφρασης, ύπαρξη κοινού 
κώδικα συµπεριφοράς και αξιών µεταξύ όλων των µελών µιας οικογένειας, καθώς 
επίσης η ύπαρξη κάποιας οικονοµικής άνεσης, αποτελούν παράγοντες και 
προϋποθέσεις διασφάλισης οικογενειακής ευρωστίας και ευτυχίας.3 

Αν µια οικογένεια είναι πιο ευρεία, τότε µπορεί οι σχέσεις µεταξύ των µελών 
της να είναι πιο περίπλοκες και να αναπτύσσονται στο εσωτερικό της ανταγωνισµοί, 
ζήλια και συγκρούσεις, αλλά, απ’ την άλλη πλευρά, θα είναι πιο ευνοϊκή η ανάπτυξη 
επαφής, συνεργασίας, συντονισµού, ευθυγράµµισης των δυνάµεων και τελικής 
επίλυσης των διαφορών µεταξύ τους.4 Το παιδί έχει τη δυνατότητα να αποκοµίσει 
αρκετά θετικά στοιχεία µέσα σε αυτήν, καθώς ζει µέσα σε ένα εµπλουτισµένο, θερµό 
και ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον, περιστοιχισµένο από πρόσωπα, όπως οι  
παππούδες, που διακατέχονται από στοργικά συναισθήµατα και γι’ αυτό και 
επηρεάζεται ως προς το χαρακτήρα του και από τις άµεσες σχέσεις που αναπτύσσει, 
αλλά και από εκείνες που παρατηρεί στους άλλους. Του δίνεται η δυνατότητα δηλαδή 
να ταυτιστεί µε περισσότερα του ενός ατόµων, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτει και 
συνειδητοποιεί την ύπαρξη πολλαπλών και διαφορετικών απόψεων γύρω από ένα 
θέµα, οπότε διευρύνει τους ορίζοντές του.5 

Οι σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας χαρακτηρίζονται από 
αλληλεπίδραση, ενώ απαραίτητη είναι η εξασφάλιση σιγουριάς, σταθερότητας και 
ασφάλειας µέσα σ’ αυτή.6 Υγιείς και ισορροπηµένες σχέσεις µέσα στην οικογένεια, 
δηµιουργούν ένα τελείως διαφορετικό κλίµα στο εσωτερικό της, πιο ευνοϊκό, όσον 
αφορά την ανάπτυξη των παιδιών, σε σύγκριση µε το παθολογικό κλίµα, στο οποίο 
αυτά δεν βρίσκουν ανταπόκριση στις ανάγκες και στις ευαισθησίες τους (π.χ. η 
υπερβολική προστασία, ο αυταρχισµός, η εχθρότητα κ.λπ.).7 

Το οικογενειακό περιβάλλον προέλευσης ενός παιδιού αποτελεί σηµαντικό 
δείκτη της γενικότερης και περαιτέρω εξέλιξής του. Αν και στα βρέφη είναι 
                                                 
1 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1990, σ.24.  
2 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ό.π., 1991, σ.13.  
3 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ, Α. ∆. (Γενάρης-Φλεβάρης). Ηρεµία στο οικογενειακό περιβάλλον. Οικογένεια 
και σχολείο, χρονιά 19η,  τευχ.94, σ.98-101. σ.98-100. 
4 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ, Α. ∆. (Μάρτης-Απρίλης). Παππούδες και γιαγιάδες. Οικογένεια και σχολείο, 
χρονιά 19η,  τευχ.95, σ.146-148. σ.146-147. 
5 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.63-64.  
6 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.340. 
7 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: ό.π., 1994, σ.75.  
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περισσότερο εµφανείς οι βιολογικές καταβολές, µε το πέρασµα των ετών και την 
ανάπτυξη του παιδιού, είναι πιο εύκολα παρατηρήσιµες οι επιδράσεις, που το 
οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ασκεί επάνω του, ως προς τη 
νοητική, συναισθηµατική και γενικότερη διαµόρφωσή του.1 Η γενικότερη εξέλιξη 
ενός παιδιού, καθώς και η περίοδος ή η ένταση της εξάρτησής του από την οικογένειά 
του, βρίσκονται σε συνάρτηση µε το βαθµό πολυπλοκότητας της κοινωνικής δοµής, 
στην οποία υπάγεται η οικογένειά του.2 

Κάθε άνθρωπος, από τη στιγµή της γέννησής του, µόνον αν βρεθεί µέσα σε 
κατάλληλες συνθήκες και περιβάλλον, θα είναι σε θέση να φτάσει στο µέγιστο της 
ανάπτυξης των δυνατοτήτων του. Και αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί-διασφαλιστεί, 
εάν δεν βρίσκεται σε ένα οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον 
ευνοϊκό, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από µια ατµόσφαιρα υγιή, από φυσικής και 
ψυχικής άποψης.3 Σε γενικές γραµµές, ως ιδανικός τύπος οικογένειας χαρακτηρίζεται 
µια, η οποία είναι ενωµένη, κατά προτίµηση πολυµελής και µε µια µητέρα 
ισορροπηµένη, µορφωµένη και ολοκληρωτικά διαθέσιµη στο παιδί.4 

 1.1.5 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Ο ρόλος τον οποίο διαδραµατίζει η οικογένεια στη ζωή και στην ανάπτυξη ενός 
ανθρώπου είναι πρωταρχικής σηµασίας και θεωρείται δεδοµένος, ιδιαίτερα µάλιστα 
στα πρώτα χρόνια ζωής του, κατά τη διάρκεια των οποίων διαµορφώνονται ισχυροί 
συναισθηµατικοί δεσµοί. Εξίσου σηµαντικός, παραµένει ο ρόλος της οικογένειας και 
για τα χρόνια που έπονται της παιδικής ηλικίας, στην εφηβεία και ιδίως από 7 έως 14 
ετών, κατά τα οποία, όπως αναφέρει ο P. A. OSTERRIETH, η σταθερότητα της 
οικογενειακής εστίας ως προς την παροχή υλικών αγαθών, τους συναισθηµατικούς 
δεσµούς και τη συναισθηµατική εγγύτητα και, η καταλληλότητα του ψυχολογικού 
κλίµατος, η κοινή και συνεπής συµπεριφορά των γονέων, µε την εκδήλωση αγάπης 
και εµπιστοσύνης στο παιδί, η φυσιολογική καθηµερινή ζωή και, πολύ περισσότερο, 
το αίσθηµα που αποκοµίζει το παιδί, ότι είναι επιθυµητό και αγαπητό, αποδεκτό 
υπολογίσιµο και σηµαντικό µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον καταξιώνουν το παιδί 
και αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες ευτυχίας του. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία 
δηµιουργίας και εδραίωσης σιγουριάς, ασφάλειας και εσωτερικής συγκρότησης στο 
παιδί, το οποίο κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσει εµπιστοσύνη τόσο προς τον εαυτό 
του όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον του, εκτιµά, σέβεται και αποδίδει κύρος 
στους γονείς, οι οποίοι τότε είναι σε θέση να ασκήσουν καθοδήγηση και έλεγχο στο 
παιδί τους, οπότε αυτό εξελίσσεται-µεγαλώνει αρµονικά.5 Εάν, αντίθετα η 
συµπεριφορά των γονέων απέναντι στο παιδί είναι εξεζητηµένη, οι σχέσεις τους µε 
αυτό είναι κακές και η µορφή και η δοµή της οικογένειάς τους είναι µη συνήθης και 
αποκλίνει από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό και παρατηρείται σε µεγαλύτερη 
συχνότητα, τότε το παιδί αναπτύσσει χαµηλή αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση και 

                                                 
1 ΚΙΡΠΟΤΙΝ, Α. (Αύγουστος 1980). Ο αποχωρισµός των παιδιών από την οικογένεια και η 
εναλλακτική λύση του ιδρύµατος. Εκλογή, τεύχ. 52, σ. 110-123. σ.120.  
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.40. 
3 ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ, Ι. (Ιούνιος 1973). Ο ρόλος της οικογένειας  εις την διαµόρφωσιν του παιδικού 
χαρακτήρος. Ελληνοχριστιανική αγωγή, τευχ.220, σ.184-187. σ.184. 
4 ΚΟΥΑΡΤΙ, Κ. (1980). Επάγγελµα γονιός. Ένα καινούργιο επάγγελµα για µια καινούργια  κοινωνία. 
(Μεταφρ.: Ιγγλέση Ρένα). Αθήνα: Εκδ. Κέδρος. σ.124.  
5 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.110. ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (Ιανουάριος 1981). Ο ρόλος της οικογένειας στην 
ανατροφή και µόρφωση του παιδιού. Σχολείο και ζωή, τόµος 21, τεύχος 1, σ.28-37. σ.28-29. 
ΜΠΑΦΙΤΗ: ό.π., 2001, σ.263. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.61. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π.,  2000,  σ.180-181. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  19  

αξιοπρέπεια, συναισθήµατα τα οποία, αν και διαµορφώνονται κατά την παιδική 
ηλικία, διαρκούν σε ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου, επηρεάζοντας την πορεία της.1 

Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την οικογένεια, βαρύνοντα ρόλο παίζει η θεωρία του 
FREUD, οποίος ασχολήθηκε αποκλειστικά µε αυτήν και έδωσε έµφαση στο ότι, η 
ψυχική και συναισθηµατική εξέλιξη του ανθρώπου καθορίζεται από τις σχέσεις, που 
θα αναπτυχθούν µέσα στην οικογένειά του. Και γι’ αυτό, όλες οι µετέπειτα µελέτες 
που άπτονταν θεµάτων της οικογένειας, εξέταζαν τα πρωταρχικά βιώµατα του 
παιδιού στο εσωτερικό της οικογένειας και, κυρίως, τη διαπαιδαγώγηση και τη στάση 
των γονέων απέναντί του και τις σχέσεις που αναπτύσσονταν µεταξύ τους.2 Το παιδί 
µε εφόδιο τη διαίσθησή του έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται κατά πόσον 
γίνεται αποδεκτό ή, απεναντίας, είναι ανεπιθύµητο από το περιβάλλον του, αν η 
φροντίδα και η αγάπη που του παρέχεται είναι γνήσια και αληθινή, ή, αντίθετα, 
επίπλαστη και επιφανειακή, όπως επίσης την στάση και συµπεριφορά των γονέων του 
απέναντί του ή την ποιότητα των σχέσεων ανάµεσά τους, εάν δηλαδή υπάρχουν 
συγκρούσεις και ένταση, ή ηρεµία και ασφάλεια.3 Εξάλλου, οι σκέψεις και τα 
συναισθήµατα των γονέων προδίδονται, τόσο από την εµφανή συµπεριφορά τους, 
όσο και από την αθέατη στάση τους απέναντι στα παιδιά. Αν, λοιπόν, τα παιδιά 
αντιληφθούν ότι κάτι αρνητικό στρέφεται προς αυτά, ασυναίσθητα και 
αντανακλαστικά θα αντιδράσουν.4 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ (1990), η αποδοχή, ο σεβασµός και η αναγνώριση 
του παιδιού κυρίως από τους γονείς του, αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι 
συµβάλλουν στις συνιστώσες της ασφάλειας, της υπευθυνότητας και της 
αποτελεσµατικότητας που νιώθει το παιδί, όπως επίσης στην αυτοεκτίµησή του, που 
είναι συνισταµένη αυτών. Αντίθετα, βιώµατα παιδιού, τα οποία συνδέονται µε 
αρνητικές σχέσεις και εµπειρίες σε σχέση µε τους γονείς του είναι τα αδέλφια του, 
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες σχηµατισµού της εικόνας και της 
αυτοεκτίµησής του.5 

Με λίγα λόγια, αν το περιβάλλον του παιδιού είναι ανοιχτά-φανερά εχθρικό 
απέναντί του, το παιδί θα υποστεί ψυχικά τραύµατα -από τα οποία δύσκολα θα 
µπορούσε να ξεφύγει-, µε επιβλαβείς επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση, στο χαρακτήρα 
και στην προσωπικότητά του.6 Για το λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εκφράζουν στο παιδί µόνο φιλικά και θετικά 
συναισθήµατα, έτσι ώστε να συµβάλουν στη δηµιουργία αυτού που ο ERIKSON 
αποκαλεί «βασική εµπιστοσύνη» και όχι στην απόρριψη και στην εγκατάλειψη.7 Οι 
ικανοποιητικές και αρµονικές σχέσεις γονέων-παιδιών αποτελούν εχέγγυα 
διασφάλισης της ψυχικής υγείας και της ισορροπηµένης εξέλιξης της 
προσωπικότητας του παιδιού. Όπως αναφέρει και ο ΤΣΙΑΝΤΗΣ: «Η οικογένεια του 
σήµερα είναι το παιδί του αύριο».8 

                                                 
1 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π.,  2000, σ.301 & 319. 
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.338-339. ΖΗΚΟΣ, Ι. (∆εκέµβριος 1974). Το παιδί και η οικογένεια. 
Ελληνοχριστιανική αγωγή, τεύχος 232, σ.277-283. σ.278. 
3 ΠΑΛΛΗΣ, Π. (Απρίλιος 1982). Το παιδί και η αγωγή του. Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τεύχ. 299, σ. 
112-118. σ.113.  
4 SUSSMUTH, R., BRAUMANDL, H., JANSEN, G., LUCKERT, H.-R., NICKEL, H., & RETTER, 
H. (1981). ∆ίπλωµα για γονείς: µαθήµατα ανατροφής παιδιών. (Μεταφρ.: Λ. Λάµπρου). Εκδ.  Ι. 
Αρσενίδης & ΣΙΑ, Παιδαγωγική βιβλιοθήκη. (χωρίς τόπο έκδοσης). σ.241.  
5 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.62&129. 
6 ΠΑΛΛΗΣ: ό.π., 1982, σ.113.  
7 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: ό.π., 1994, σ.75.  
8 ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Γ. (1991). Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας. 1ο τεύχος. Αθήνα: Εκδ. 
Καστανιώτη. Σύγχρονη Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη. σ.16-17.  
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Γενικά λοιπόν, η οικογένεια είναι η µόνη υπεύθυνη για τη διαµόρφωση της 
ταυτότητας και της στάσης του παιδιού απέναντι στους ανθρώπους και στις αξίες της 
ζωής. Οι λόγοι για τους οποίους δίνεται τόσο µεγάλη αξία και προτεραιότητα στη 
µορφοποιό δύναµή της είναι οι εξής: α) Οι επιρροές που αυτή ασκεί, είναι τεράστιες 
κατά την παιδική ηλικία, γιατί τότε ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα εύπλαστος, δεκτικός 
και µορφώσιµος, β) Τα βιώµατα και οι εµπειρίες κατά την παιδική ηλικία, 
εντυπώνονται βαθύτερα και πιο έντονα στον νου και στην ψυχή του, ενώ διαρκούν σε 
όλη τη ζωή του. γ) Στην ευαίσθητη παιδική ηλικία, διαπλάθονται οι συνήθειες  και οι 
έξεις του ατόµου και τίθενται οι βάσεις των αξιών και των ιδεών του. Κατά τον 
PARSONS, η οικογένεια συµβάλλει στην κοινωνική προσαρµογή του ατόµου και 
στην διαµόρφωση του χαρακτήρα, της προσωπικότητας και της ταυτότητάς του. δ) 
Στο εσωτερικό της οικογένειας, µε την ποικιλία και τη διαφορετικότητα των ατόµων 
που την απαρτίζουν, αναπτύσσονται συνεκτικοί δεσµοί ανάµεσά τους, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από διάρκεια, ένταση και αντοχή στην έλευση των ετών. ε) Το παιδί 
προσκολλάται στο άτοµο εκείνο, το οποίο ικανοποιεί τις φυσιολογικές και κοινωνικές 
του ανάγκες.1 

Η οικογένεια βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, επειδή η διάρκεια της αγωγής 
που µπορεί να ασκήσει είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, αφού ξεκινά από τη στιγµή της 
γέννησής του παιδιού και, συνεχίζεται σε έντονο βαθµό κατά την παιδική ηλικία, ενώ 
περιορίζεται και σταµατά την περίοδο της πλήρους ενηλικίωσης του ανθρώπου µε 
την εδραίωση της κοινωνικής και οικονοµικής του αυτονοµίας και ανεξαρτησίας. 
Έτσι, το άτοµο παραµένει στην αποκλειστική και άµεση επιρροή της για αρκετά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, που διαρκεί σχεδόν όσο το ένα τέταρτο της συνολικής 
διάρκειας της ζωής του. 

Στα πλαίσια της εύρωστης οικογένειας το παιδί διαµορφώνει τις πρώτες 
κοινωνικές του σχέσεις, µαθαίνοντας να έρχεται σε επαφή, να συνυπάρχει και να 
συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα µέλη της· βιώµατα απαραίτητα για τη µετέπειτα 
κοινωνική του παρουσία και δράση. Το ίδιο υποστηρίζει και ο J. LACAN λέγοντας 
ότι: «η οικογένεια επικρατεί στον τοµέα των πρώτων µορφωτικών βιωµάτων, της 
καταστολής των ενστίκτων, της πρόσκτησης της γλώσσας, που, ακριβώς, ονοµάζεται 
µητρική. Η οικογένεια µεταδίδει δοµές συµπεριφοράς και παράστασης, το υφαντό 
των οποίων υπερβαίνει τα όρια της συνείδησης».2 

Τα πρώτα θεµέλια της κοινωνικής ζωής και συνείδησης, όπως επίσης των 
κοινωνικών προσανατολισµών και δεξιοτήτων του παιδιού τίθενται µέσα στην 
οικογένεια, η οποία αποτελεί την πρώτη κοινωνική οµάδα, µέσα στην οποία 
εντάσσεται αυτό και αναπτύσσει σχέσεις αµοιβαιότητας. Η διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης πραγµατοποιείται από την πλευρά των γονέων και πατάει επάνω 
στα βήµατα που πορεύτηκαν οι δικοί τους γονείς κατά την µεταλαµπάδευση των 
ηθικών αρχών και αξιών, των κοινωνικών θεσµών και ρόλων, που διέπονται από τις 
αντιλήψεις περί κοινωνικά αποδεκτού.3 Έτσι, διαµορφώνεται εντός της οικογένειας 
ένα κοινό πνεύµα, το αναφερόµενο ως πνεύµα της οικογένειας, το οποίο θέτει τις 
βάσεις της κοινωνικότητας και του πολιτισµού του ανθρώπου και κατευθύνει την 
πορεία της ψυχικής του εξέλιξης. Τα µέλη της οικογένειας διαποτίζονται από το 

                                                 
1 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1991). Ψυχολογία προσαρµογής του παιδιού και του ενηλίκου. Αθήνα: 
εκδόσεις Μιχαήλ Γρηγόρης. σ.208. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.104-105. 
2 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ό.π., 1991, σ.12.  
3 MACCOBY, E. (1995). Ο ρόλος των γονέων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών: Μια ιστορική 
αναδροµή. Στο: ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ, Γ. (Επιµ.) (1995). Αναπτυξιακή ψυχολογία. Παρελθόν, 
παρόν και µέλλον. (Μετάφραση: Μαρία Σόλµαν). (σ. 597-630). Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές εκδόσεις 
Κρήτης. σ.600.  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.40-41. 
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κοινό αυτό πνεύµα και αναπτύσσουν κοινωνικά συναισθήµατα, όπως είναι το 
συναίσθηµα της αλληλεγγύης, της αλληλοκατανόησης, µε της αγάπης, της 
εµπιστοσύνης, του αλτρουϊσµού, του αλληλοσεβασµού, της ευγένειας, της 
ταπεινοφροσύνης κ.ά., ενώ παράλληλα εθίζονται στην τάξη, την καλαισθησία την 
πειθαρχία, την υπακοή, και γενικά, σε έξεις και αρετές, οι οποίες θέτουν το 
υπόστρωµα ενός υγιούς και σταθερού χαρακτήρα και που κρίνονται αναγκαίες για 
την οµαλή ένταξη του ανθρώπου στην ευρύτερη κοινότητα, την εθνική και την 
πανανθρώπινη.1  

Μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα, 
το οποίο καλλιεργεί στο παιδί την ψυχική ευδιαθεσία, του παρέχει άνεση κίνησης, 
συναισθήµατα ασφάλειας και εµπιστοσύνης, ενώ ταυτόχρονα, το ωθεί να αποκτήσει 
σεβασµό στην οικογένειά του και στο ευρύτερο συγγενικό δίκτυο, να συνειδητοποιεί 
και να αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του απέναντι προς όλους τους συγγενείς, από 
µικρή ακόµη ηλικία,2 το βοηθά να ενστερνιστεί-υιοθετήσει τα ήθη και έθιµα της 
οικογένειάς του, τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις της, τις ιδέες και τα ιδανικά της, το 
παράδειγµα και το ρυθµό της ζωής της, αλλά και γενικά, το πνεύµα της, κατά τρόπο 
και φυσικό και αβίαστο, χωρίς αντιδράσεις και καταβολή κόπου. Γι’ αυτό το λόγο, η 
οικογενειακή αγωγή αποτυπώνει-χαράσσει στην ψυχική ζωή του παιδιού, ανεξίτηλα 
τα σηµάδια της και κατευθύνει την περαιτέρω πορεία της ζωής του. Κάθε άνθρωπος 
φέρει δια βίου την σφραγίδα του οικογενειακού πνεύµατος µέσα στο οποίο 
γαλουχήθηκε.3  

Η οικογένεια µεταδίδει την κοινωνική ιδεολογία και επηρεάζει πολλαπλά το 
παιδί, τόσο ως προς την ψυχική όσο και στη διανοητική του εξέλιξη, γιατί αυτό, 
καθώς είναι ευαίσθητο και εύπλαστο, όπως προαναφέρθηκε, έχει την τάση να 
υιοθετεί ανεπεξέργαστα τα γενικά στοιχεία της κοινωνικής κουλτούρας, αξίες, ιδέες, 
συναισθήµατα, κρίσεις, πάθη, φόβους, ελπίδες, συνήθειες, κ.λπ., να µιµείται στάσεις 
και συµπεριφορές των ατόµων του περιβάλλοντός του, όπως επίσης να ταυτίζεται µε 
αυτά, να αποδέχεται τους ρόλους των δύο φύλων µέσα στην κοινωνική ιεραρχία και 
να ενστερνίζεται-ενσωµατώσει κοινωνικούς κανόνες και ηθικές αξίες, 
προετοιµάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, την είσοδό του στο κοινωνικό σύνολο. Αυτός 
είναι και ο λόγος, για τον οποίο το παράδειγµα των ενηλίκων και κυρίως των γονέων 
του παιδιού, είναι αποφασιστικής σηµασίας στην αγωγή του αναπτυσσόµενου 
ανθρώπου. Οι επιρροές που ασκεί η οικογένεια επάνω στο παιδί είναι, εξίσου ή σε 
µεγαλύτερο βαθµό, εµφανείς στη γλωσσική του εξέλιξη.4 

Θα µπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι: «Συνοπτικά το οικογενειακό περιβάλλον 
µεταδίδει: i. στοιχεία κοινωνικής ιεραρχίας. ii. στοιχεία σχέσεων και κοινωνικής 
ιεράρχησης των ρόλων των δύο φύλων, iii. τη βασική σύνταξη του λόγου (οµιλίας – 
νόησης) και iv. µεθόδους ανάπτυξης σχέσεων και επαφών µε υποκείµενα (πρόσωπα) 
και αντικείµενα (πράγµατα)».5 

                                                 
1 ΠΑΠΑΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Ν. (Νιόβρης-∆εκέβρης 1987). Το οικογενειακό περιβάλλον είναι 
σηµαντικός παράγοντας αγωγής. Οικογένεια και σχολείο, χρονιά 18η, τεύχ. 88, σ.53-55. σ.55. 
2 ΓΕΩΡΓΑΣ: ό.π., 1999,. σ.41. 
3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1990, σ.25 & 28.  
4 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, Α. (1971). Εµείς και τα παιδιά µας. Αθήναι: Εκδ. Παγουλάτου. σ.11.  
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1991, σ.217. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ, Κ. (Ε.Ο.Π.) Η 
ενδοοικογενειακή βία και η αντιµετώπισή της. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε 
Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.427-432). 
Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.428-429. 
5 ΚΟΥΦΑΚΗ-ΠΡΕΠΗ, Ε. (Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1997). Οικογένεια, παιδί και εκπαιδευτικές 
αρχές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 96-97, σ.119-129. σ.124. 
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 1.1.6 ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ 

 
Το παιδί δεν ζητά από κανέναν άνθρωπο να το φέρει στον κόσµο, από τη 

στιγµή, όµως, που θα γεννηθεί, πρέπει να ζήσει· γεγονός που αποτελεί αναφαίρετο 
δικαίωµά του και υποχρέωση των γονέων του.1 Η ανταπόκριση των γονέων όσον 
αφορά την κάλυψη των βασικών και πραγµατικών, βιολογικών, κοινωνικών και 
ψυχολογικών αναγκών του παιδιού, συµβάλλει στην προσαρµογή και οµαλή ένταξή 
του στο οικογενειακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η ύπαρξη 
ήρεµου οικογενειακού κλίµατος, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί, να εκδηλώνει 
ελεύθερα τις έµφυτες και επίκτητες δυνάµεις του.2 Πάνω απ’ όλα δηλαδή, το παιδί 
έχει ανάγκη από µια σταθερή οικογενειακή ατµόσφαιρα, που θα του παρέχει το 
πλαίσιο, µέσα στο οποίο θα πειραµατιστεί, θα αναπτυχθεί και θα µάθει τον κόσµο, 
που το περικλείει. Η αναφορά αυτή όµως, είναι πολύ γενική και θα πρέπει να 
επικεντρώσει κυρίως στους δύο γονείς του παιδιού, οι οποίοι του προσφέρουν αγάπη, 
στοργή, ασφάλεια, ελευθερία δράσης και παραδοχή, στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για την οµαλή εξέλιξή του.3 

Ένα παιδί, όµως, που είναι ορφανό και από τους δύο γονείς του, δεν χρήζει 
µόνο της κάλυψης των αναγκών που έχει κάθε παιδί ανάλογα µε την ηλικία και την 
ιδιοσυγκρασία του, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να υποµείνει και να αντιµετωπίσει τα 
πρόσθετα ψυχικά βάρη που του εναποθέτουν (επωµίζεται το ίδιο) οι προηγούµενες 
καταστάσεις που έζησε µέσα στην οικογένειά του. Αυτό ισχύει εάν οι γονείς του ήταν 
άρρωστοι ή είχαν διαµάχες, το γεγονός του θανάτου τους µετά από βαριά ασθένεια 
και το νέο και άγνωστο περιβάλλον στο οποίο έπειτα τοποθετείται. Η κατάσταση 
περιπλέκεται ακόµα περισσότερο και η ειρωνεία της τύχης είναι εµφανής, αφού 
κάποιες φορές η αντιµετώπιση αυτών των παιδιών γίνεται µε ίσους όρους, όπως θα 
γινόταν µε ένα παιδί που έχει ζήσει σε φυσιολογικές συνθήκες, ενώ οι προσπάθειες 
θα έπρεπε να ήταν υπεράνθρωπες και χρονοβόρες, έως ότου όλα επιστρέψουν σε 
κανονικά πλαίσια. Πάντως από έρευνα έχει φανεί ότι, γίνεται το αντίθετο: τα 
βιολογικά παιδιά µιας οικογένειας λαµβάνουν πολύ µεγαλύτερη φροντίδα από τα 
παιδιά που τοποθετήθηκαν σε ένα νοικοκυριό από αναδοχή ή υιοθεσία.4 

Ο δεσµός τον οποίο µπορεί να αναπτύξει ένα παιδί µε τους γονείς του, βάση του 
κριτηρίου της γονικής ικανότητάς τους µπορεί να είναι: 1.Ασφαλής: Αν το παιδί 
αισθάνεται ασφάλεια και έχει εµπιστοσύνη στους γονείς του, ότι θα του 
συµπαρασταθούν, όταν χρειαστεί. 2.Αγχώδης αντιστεκόµενος: Εάν το παιδί 
διακατέχεται από ανασφάλειες, λόγω του ότι οι γονείς του δεν είναι πάντα διαθέσιµοι 
και είναι αντιφατικοί ως προς την στάση τους απέναντι σε αυτό και, τέλος, 
3.Αγχώδης αποφεύγων δεσµός: Όταν το παιδί είναι πλέον σίγουρο ότι, αντί για 
βοήθεια θα εισπράξει απόρριψη από τους γονείς του.5 

                                                 
1 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Κ. (Νοέµβριος 1969). Η οικογένεια ως παράγων αγωγής. Ελληνοχριστιανική 
αγωγή, τευχ.186, σ.260-270. σ.266. 
2 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1991,  σ.216.  
3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (1980). Το διαζύγιο. Επίδραση σε παιδιά και γονιούς. 
Ιατρική, τόµος 38, σ. 183-2000. σ.193. ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1993, σ.246.  ΖΗΚΟΣ: ό.π., 1974, σ.281. 
4 FREEMAN, M., & NKOMO, N. (May 2006). Guardianship of orphans and vulnerable children. A 
survey of current and prospective South African caregivers AIDS Care, Vol.18, No.4, pp.302-310. 
p.303. 
5 ΓΑΛΑΝΗΣ, Γ. (1995). Το άλλοθι του πατέρα και οι ενοχές της µητέρας - η απουσία του πατέρα ως 
θύτη στην εξέλιξη των παιδιών - είναι οι µητέρες υπεύθυνες για όλα; Στο: ΓΑΛΑΝΗΣ, Γ. Ν. (Επί.). 
(1995). Οικογένεια µε ένα γονέα. Μια πραγµατικότητα στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. (σ.37-60). 
Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. σ.53-54. 
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Οι γονείς είναι οι φυσικοί φορείς της αγωγής του παιδιού και είναι υπεύθυνοι 
για την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξή του, ειδικά στην πρώτη περίοδο της ζωής 
του. Αυτοί έχουν τη βασική και αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθούν την πορεία 
εξέλιξης του παιδιού τους και να ικανοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
ανάγκες του. Η ευθύνη τους αυτή, υποδεικνύει και επιβάλλει στους γονείς να 
γνωρίζουν βασικά θέµατα της εξελικτικής ψυχολογίας και να έχουν επίγνωση των 
αναγκών του παιδιού τους και των φυσιολογικών αντιδράσεών του, γιατί οι ανάγκες 
του διαφοροποιούνται και είναι επιτακτικότερες, ανάλογα µε την ποιότητά τους και 
την ηλικία στην οποία βρίσκεται το παιδί. Π.χ. οι ανάγκες του βρέφους είναι λίγες, 
του παιδιού της προσχολικής ηλικίας περισσότερες, ενώ του εφήβου ακόµα πιο 
αυξηµένες. Ενώ ως προς την ποιότητα, π.χ. το νήπιο έχει εκτός των άλλων, 
µεγαλύτερη ανάγκη για ασφάλεια, το παιδί της σχολικής ηλικίας για παιχνίδι, ενώ ο 
έφηβος για αυτονοµία.1 Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, σηµαίνει ότι, η ηλικία του παιδιού 
είναι αυτή, η οποία ρυθµίζει τον τρόπο δράσης και συµπεριφοράς και προσδιορίζει 
τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίζουν οι γονείς µέσα στην οικογένεια.2 

Οι γονείς έχουν αναλάβει και βασικά ευθύνονται για τις ακόλουθες τέσσερις 
λειτουργίες-ρόλους της οικογένειας, που αφορούν στην αγωγή του παιδιού τους: α) 
Επαρκής και σταθερή κάλυψη των βασικών βιολογικών αναγκών του, όπως π.χ. 
διατροφή, ένδυση, στέγη, ζεστασιά, ύπνο, κ.λπ., προκειµένου να διασφαλίζεται η 
σωµατική του ακεραιότητα, η υγεία του, η απρόσκοπτη ανάπτυξή του, και κατά 
συνέπεια, η επιβίωσή του. Μόνο αν ικανοποιηθούν αυτές, το παιδί θα ενδιαφερθεί για 
περαιτέρω και ανώτερες ανάγκες. Γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως «πρωτεύουσες 
ανάγκες».3 β) Τη µέριµνα εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την κοινωνικοποίησή 
του, π.χ. φροντίδα για προαγωγή της γλωσσικής έκφρασης -η οποία επιτρέπει την 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον-, εισαγωγή σε κανόνες συµπεριφοράς -που 
επιβάλλει η κοινωνική ζωή-, µεταλαµπάδευση αντιλήψεων, στάσεων και αξιών για 
τον κόσµο,4 καλλιέργεια θετικής στάσης προς το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, 
συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής κ.ά. Οι γονείς 
µε τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους, αλλά κυρίως µε τη στάση, τη συµπεριφορά 
και τον τρόπο ζωής τους, αποτελούν σεξουαλικά και κοινωνικά πρότυπα και 
κοινωνικά στερεότυπα, δίνουν παιδαγωγικό τόνο στη οικογένεια και συντελούν στο 
να βιώσει το παιδί τις πρώτες ηθικές και θρησκευτικές αξίες, να διαµορφώσει την 
εικόνα, τόσο του φύλου του, όσο του αντίθετου, αλλά και γενικά να αποκτήσει τα 
απαραίτητα στοιχεία και εφόδια, για την προσωπική και, ευρύτερη, κοινωνική ζωή.5 
Θα µπορούσε να ειπωθεί µάλιστα, ότι µια από τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου 
είναι η αναζήτηση της αποδοχής µέσα στην κοινωνική οµάδα.6 γ) Τη φροντίδα, 
επιµέλεια και µέριµνα για την συναισθηµατική υγεία και ισορροπία του παιδιού τους, 
για τη συγκρότηση-οικοδόµηση µιας προσωπικότητας, έτσι ώστε αυτή να είναι 
ισορροπηµένη και ολόπλευρη, και για τη δηµιουργία µιας προσωπικής ταυτότητας, η 
οποία θα συνάδει µε την ταυτότητα της οικογένειάς του. δ) Την εξασφάλιση στο 
παιδί πρόσφορων µορφωτικών ερεθισµάτων και περιβαλλοντικών συνθηκών, για την 

                                                 
1 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1991, σ.80.  
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.75. ΜΑΝΟΥ∆Η, Σ. (2006). «Το παιδί χωρίς οικογένεια» µέσα από 
λογοτεχνικά κείµενα του 19ου αιώνα. (∆ιδακτορική διατριβή). Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 
Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών. σ.142. 
3 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.56. 
4 ΚΟΥΦΑΚΗ: ό.π., 1997, σ.124. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: ό.π., 1994, σ.67. 
5 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1990, σ.37.  ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1993, σ.247. 
6 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.56. 
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απόκτηση ακαδηµαϊκών γνώσεων και επαγγελµατικών δεξιοτήτων από την πλευρά 
του, που είναι απαραίτητες για την επαγγελµατική και κοινωνική καταξίωσή του.1 

Είναι απαραίτητος λοιπόν, ένας ενήλικας γονέας, ο οποίος θα βοηθήσει και θα 
ωθήσει το παιδί να ενεργοποιήσει, να µετατρέψει τις δυνατότητές του σε ικανότητες 
και να τις αξιοποιήσει, προκειµένου να ορθοποδήσει και να αντιµετωπίσει επάξια τις 
αντιξοότητες της ζωής. Σε ό,τι αφορά αυτό, η ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η αναφέρει: «Είναι 
δείγµα υπεύθυνης συµπεριφοράς να χρησιµοποιούµε τη δύναµή µας και τα εφόδια 
που διαθέτουµε για να καταστήσουµε εκείνους που είναι αδύναµοι ή εξαρτηµένοι από 
εµάς (στην προκειµένη περίπτωση τα παιδιά) ισχυρούς».2 

 1.1.7 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

Ο ρόλος των γονέων µέσα σε µια οικογένεια συνίσταται, στο να αποτελούν 
αυτοί τους αρχιτέκτονές της.3 Η σηµασία της σταθερής, φυσικής και ψυχολογικής 
παρουσίας και των δύο γονιών είναι τεράστια, για την οµαλή πορεία και εξέλιξη της 
διαδικασίας ταυτοποίησης των παιδιών µε τους γονείς τους, µια έκφανση της οποίας 
είναι και η σεξουαλική ταυτοποίηση.4 Το να απουσιάζει ο ένας εκ των δύο γονέων 
από τη ζωή του παιδιού, δεν είναι σπάνιο φαινόµενο, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση το 
παιδί έχει να αντιµετωπίσει πολύ περισσότερα προβλήµατα. Αυτό περιµένει και έχει 
ανάγκη να το φροντίζουν και οι δύο ταυτόχρονα, να το προφυλάσσουν από πιθανούς 
κινδύνους, αλλά και γενικότερα, να συµβάλουν στην ανάπτυξή του. Όµως, ο ρόλος 
και η δράση, που οι γονείς πρέπει να έχουν σε ό,τι αφορά το παιδί τους, δεν 
περιορίζονται µόνο µέσα σε αυτά τα πλαίσια.5 

Φως θα πρέπει να επιρριφθεί κυρίως στα αρχικά κίνητρα, που οδηγούν τους 
γονείς στην απόκτηση παιδιών, που µπορεί να είναι: Οικονοµικοί, προσωπικοί ή 
οικογενειακοί λόγοι, βλέψεις για ανταπόδοση µελλοντικά από τα παιδιά τους της 
στήριξης, της προστασίας και των φροντίδων που θα τους προσφέρουν, επιδίωξη 
διατήρησης της οικογενειακής επωνυµίας, επιθυµία οικογενειακής συνέχειας µέσω 
των απόγονων ή κληροδότησης της οικογενειακής περιουσίας, ικανοποίηση ατοµικών 
ανεκπλήρωτων επιδιώξεων, πόθων και ονείρων, προσωπικά κίνητρα των γονέων για 
απόκτηση κοινωνικού γοήτρου, δύναµης πάνω σε άλλα άτοµα ή ως επίδειξη-
απόδειξη επάρκειας και ικανότητας στα πλαίσια του κοινωνικού τους ρόλου, λόγοι 
εγωιστικοί ή προσωπικής αθανασίας, αλτρουιστικά αισθήµατα και ανάγκη για 
χορήγηση ζωής σε έναν άνθρωπο, όπως επίσης, βοήθεια για την εξέλιξη ενός παιδιού 
ή απλά επειδή θεωρείται ως µια πτυχή της ζωής κάθε ανθρώπου.6 

Το πότε τελικά θα αποφασίσει ένα ζευγάρι να προχωρήσει στην απόκτηση ενός 
παιδιού εξαρτάται από την ηλικία τους, την ψυχολογική τους ετοιµότητα, την 

                                                 
1 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.124. ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ, Ε. (1990). Φτώχεια και  οικογένεια. Στο: 
ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.43-58). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας 
κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης 
και παραµέλησης των παιδιών. σ.44. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν. (1985). Εξελικτική ψυχολογία: 
Ψυχολογική θεώρηση της πορείας της ζωής από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Η ψυχική ζωή από τη 
σύλληψη ως την ενηλικίωση. 1ος τόµος: Γενικές έννοιες και ορισµοί της εξελικτικής ψυχολογίας. 
Προγεννητική περίοδος-Βρεφική ηλικία. Αθήνα. σ.145-146.  ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1990, σ.60-61. 
2 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.202. 
3 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ: ό.π., 1995, σ.31. 
4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: ό. π., 1980, σ.193.  
5 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ. 237-238.  
6 BLUSTEIN, J. (1982). Parents and children. The ethics of the family. New York: Oxford University 
Press. pp.148-149.  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.95-96 & 122. 
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ποιότητα των µεταξύ τους σχέσεων, την υφιστάµενη κοινωνική ιδεολογία και 
διάρθρωση.1 

Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωµα να γίνει γονιός, όµως, το 
κατά πόσον αυτός θα είναι καλός και σωστός απέναντι στο παιδί του, είναι υπόθεση 
περίπλοκη, εφόσον αφορά µια διαδικασία δυσχερή και µακροχρόνια, η οποία 
προχωρά παράλληλα µε την ψυχοσωµατική του εξέλιξη και ωρίµανση και εξαρτάται 
από τα κίνητρά του και από την επιθυµία του να το αποκτήσει.2 Μέσα σ’ αυτή τη 
διαδικασία, τα λάθη θεωρούνται δεδοµένα και είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 
γνώσης και των εµπειριών που αποκτούν οι γονείς. Αναγνωρίζοντας αυτή την 
προσέγγιση, αυτοί δεν φοβούνται να αποδεχθούν τα λάθη τους, κάτι που δεν θα 
γινόταν, αν έθεταν ανέφικτα υψηλά κριτήρια όσον αφορά τον ιδανικό γονεϊκό ρόλο.3 
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι, οι γονείς µπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα, έστω και αν 
είναι σε θέση να αιτιολογούν τις πράξεις ή τα παιδαγωγικά µέτρα τους, αλλά ότι θα 
πρέπει να έχουν κριτικό βλέµµα ως προς αυτά, να τα αποδέχονται-αναγνωρίζουν και 
να τα διορθώνουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.4 Οι µόνοι γονείς, οι οποίοι δεν 
διαπράττουν λάθη µε τα παιδιά τους, είναι αυτοί οι οποίοι απουσιάζουν, γιατί δεν 
είναι πλέον γονείς.5 

Μέριµνα κάθε γονέα δεν θα πρέπει να είναι απλά, το να φέρει στον κόσµο ένα 
παιδί· το έργο του αρχίζει από κει και έπειτα. Στόχος δεν θα πρέπει να είναι η 
επιβίωση του παιδιού, αλλά η εξασφάλιση σ’ αυτό του ευ ζην.6 Η προσφορά έγκειται 
στην φροντίδα της σωµατικής και της αλληλένδετης µε αυτήν ψυχικής υγείας του 
παιδιού, όπως επίσης στην παροχή στο ίδιο των κατάλληλων εφοδίων για την 
αντιµετώπιση της ζωής.7 Σε σχέση µε αυτό, αναφέρεται η οικονοµική στάθµη των 
γονέων και της οικογένειάς τους, αφού στις περιπτώσεις που υπάρχει οικονοµική 
ανέχεια, δυσχεραίνεται το έργο της καλής ανατροφής και της µόρφωσης των παιδιών 
και της στέγασης της οικογένειας. Ως επακόλουθο αυτών έρχονται τα αισθήµατα 
µειονεξίας των παιδιών, όταν υποβάλλουν τον εαυτό τους σε σύγκριση µε άλλα 
παιδιά, που βρίσκονται σε καλύτερη µοίρα, όποτε αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις 
στην ψυχολογία τους.8  

Ως προς τη διαπαιδαγώγηση, οι γονείς, αν και διαφορετικοί µεταξύ τους 
σχετίζονται µε το ίδιο παιδί µέσα στην οικογένεια,9 το οποίο σηµαίνει ότι, οι σχέσεις 
τις οποίες διαµορφώνει αυτό µε κάθε γονέα, αλλά και οι εµπειρίες που αποκοµίζει 
από καθέναν από αυτούς διαφέρουν, ανάλογα µε το αν ταυτίζονται γονέας-παιδί ως 
προς το φύλο ή όχι.10 Συµπληρωµατικό και σχετικό αναφορικά µε αυτά είναι ότι, ο 
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9 ΟΜΑ∆Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ (1990). Εµείς και τα παιδιά µας. Η οικογένεια χθες, σήµερα, 
αύριο. Ένα βιβλίο από γονείς για γονείς. Αθήνα: Εκδ. Θυµάρι. Ανθρώπινες σχέσεις, αγωγή, 
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10 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.133. 
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προσανατολισµός του παιδιού δυσχεραίνεται ορισµένες φορές και το ίδιο οδηγείται 
σε αδιέξοδο, γιατί οι παιδαγωγικές αντιλήψεις και η πολιτική του ενός γονέα (π.χ. ως 
προς την πειθαρχία) αποκλίνουν, σε µεγάλο βαθµό, από τις αντιλήψεις του άλλου, 
στέλνοντας αντιφατικά µηνύµατα. Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα µπορεί να 
προκύπτουν συγκρούσεις και να υπάρχουν διαπληκτισµοί, µε ενδεχόµενο την 
πρόκληση διαταραχών συµπεριφοράς στο παιδί είτε άµεσα (µε τις επιδράσεις της 
σύγκρουσης των γονέων επάνω στο παιδί) είτε έµµεσα (µε το να επηρεάζεται ο 
γονιός από τη σύγκρουσή του µε το σύντροφό του και αυτό, κατ’ επέκταση, να 
επηρεάζει τη συµπεριφορά του προς το παιδί µε τα ξεσπάσµατά του πάνω σ’ αυτό). 
Στην πραγµατικότητα είναι απαραίτητη µια ενιαία, κοινή και σταθερή γραµµή και 
στάση όσον αφορά την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, µε την 
πραγµατοποίηση συνεννόησης και αµοιβαίων υποχωρήσεων.1  

Το πρόβληµα, βέβαια, της διπολικής στάσης περιπλέκεται ακόµη περισσότερο, 
όταν η φροντίδα του παιδιού έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Το παιδί 
αποπροσανατολίζεται ακόµη πιο πολύ, όταν το πρόσωπο που το φροντίζει, ικανοποιεί 
συνήθως τις ανάγκες και τις επιθυµίες του και ενθαρρύνει την ανεξαρτησία του, ενώ 
απ’ την άλλη πλευρά, οι γονείς διατυπώνουν αυστηρές απαγορεύσεις και δεν του 
δίνουν πολλές ευκαιρίες, έτσι ώστε να  αποκτά εµπειρίες και να δρα-ενεργεί από µόνο 
του.2 Αυτό επηρεάζεται αποφασιστικά από τη µέθοδο ανατροφής, που έχουν επιλέξει 
και εφαρµόζουν οι γονείς του. Αν η µέθοδός τους έχει λανθασµένα στοιχεία, όπως το 
παραχάϊδεµα, την γκρίνια και την υπερβολική επίβλεψη, το παιδί δεν θα µπορέσει να 
έχει την εµπειρία των συνεπειών των πράξεών του, οπότε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν 
θα µπορέσει να διδαχτεί από την ζωή και από την πραγµατικότητα. Γιατί, όταν οι 
γονείς προστατεύουν το παιδί από τις λογικές συνέπειες των πράξεων και των 
αποφάσεών του, µε το να τις υποκαθιστούν µε την γκρίνια, την τιµωρία ή την 
υπερπροστασία, καταστρέφουν τη σχέση γονιού-παιδιού και εµποδίζουν το παιδί να 
γίνει ανεξάρτητο και υπεύθυνο.3  

Ιδανική γονεϊκότητα είναι αυτή κατά την οποία, οι γονείς αποδέχονται 
συνειδητά και υπεύθυνα τους ρόλους τους, τους έχουν ξεκάθαρα καθορισµένους, και 
εφαρµόζουν στην οικογένειά τους ελαστικά, αλλά σαφή όρια.4 Η υπερπροστασία, η 
οποία είναι συνάρτηση των υπερβολικά στενών δεσµών µιας οικογένειας5 και του 
πλήθους των περιορισµών που επιβάλλουν οι γονείς στα πλαίσια της αυστηρής-
αυταρχικής και σκληρής αγωγής και που είναι εναρµονισµένα µε τις τεχνικές 
επιβολής τους, έτσι και αλλιώς, στερεί την πρωτοβουλία και την ανεξαρτησία του 
παιδιού, προωθεί την ετερονοµία του και ακρωτηριάζει την προσωπικότητά του. Το 
ασφυκτικό περιβάλλον καθιστά το παιδί σε άτοµο εξαρτηµένο, άβουλο, οκνηρό, 
νωχελικό, ντροπαλό, αποσυρµένο και συγκρατηµένο, εφόσον αυτό υποταχθεί στους 

                                                 
1 ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1993, σ.248. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.144-145. 
ΦΩΤΕΙΝΟΥ: ό.π., 1987, σ.97. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ. 138. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.130.  
JENKINS, J.M., & SMITH, M.A. (1991). Marital disharmony and children’s behaviour problems: 
aspects of a poor marriage that affect children adversely. Journal of child psychology and psychiatry, 
Vol.32, N.5, pp.793-810. p.794. 
2 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.250. 
3 ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕΡ, ΝΤ., & ΜΑΚΚΑΙH, ΓΚ. (1980). Το υπεύθυνο παιδί και πώς να το µεγαλώσουµε: 
πρακτική µέθοδος για την αποδοτική ανατροφή του. (Μετάφρ.:Εύη Νάντσου). Αθήνα: Εκδ. «Θυµάρι» . 
Ανθρώπινες σχέσεις, αγωγή, συµπεριφορά. σ.40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Α. (Σεπτέµβρης-Οκτώβρης 1987). 
Ο ρόλος του γονιού δεν είναι απλώς ένα καθήκον. Είναι ένα λειτούργηµα. Οικογένεια και σχολείο, 
χρονιά 18η, τευχ.87, σ.21-23. σ.23. RATTNER, J. (1970). Ατοµική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. 
Μπουκουµάνη. σ.77. 
4 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.161 & 163. 
5 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π.,  2000, σ.214 & 341-342. 
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περιορισµούς και στις υποδείξεις των γονέων του ή, διαφορετικά, γίνεται εγωιστικό 
και εγωκεντρικό, νευρικό και επιθετικό µε αντικοινωνική συµπεριφορά, εάν 
εναντιωθεί σε αυτές και διατηρήσει µια επιθετική στάση προς αυτούς.1 

Υπεύθυνοι, όµως, για τον λανθασµένο προσανατολισµό του παιδιού, δεν είναι 
οι γονείς αυτοί καθαυτοί, αλλά η πολυπλοκότητα του γονεϊκού ρόλου και οι 
υπερβολικές απαιτήσεις της κοινωνίας, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε άµεση 
συνάρτηση, µε το τί είναι καλό και αναγκαίο για τα παιδιά τους.2 Αρχίζουν τότε, οι 
γονείς να τα παιδαγωγούν σύµφωνα µε τις αρχές και τα προσωπικά πιστεύω τους -τα 
οποία πηγάζουν από το ένστικτό τους-, µε τις συγκεκριµένες παιδαγωγικές τους 
γνώσεις και µε αυτές που προστάζει η ευρύτερη κοινωνία, αλλά και ανάλογα µε το 
φύλο τους, την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, µε τις προσωπικές τους 
εµπειρίες, την εκπαιδευτική τους στάθµη, το κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο και 
την περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.3 Σ’ αυτό το σηµείο λοιπόν, 
µπορούν να αποδοθούν οι πιθανές αποκλίσεις από οικογένεια σε οικογένεια, αλλά και 
µεταξύ των γονέων της ίδιας οικογένειας, ως προς την ανατροφή των παιδιών τους. 
Αυτό όµως δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός 
παιδιού, δεν διαφοροποιείται από τον ίδιο τον γονέα η στάση, που αυτός κρατάει 
απέναντι στο παιδί του, ανάλογα µε το εξελικτικό στάδιο που βρίσκεται αυτό. 
Εποµένως, δεν παρατηρούνται-εντοπίζονται τα ίδια χαρακτηριστικά ακόµα και στον 
ίδιο γονέα ως προς τη στάση και συµπεριφορά όσον αφορά την ανατροφή του παιδιού 
του, στο πέρασµα του χρόνου.4 

Γενικά πάντως, αµφιθυµικά και αντιφατικά συναισθήµατα των γονέων απέναντι 
στα παιδιά τους θεωρούνται απαγορευτικά και ιδιαίτερα επιβλαβή. Το ιδανικό είναι 
να γίνεται ίση µεταχείριση των παιδιών από τους γονείς, αφού πρώτα λαµβάνουν 
υπόψη τους τόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού όσο και τη διαφορετικότητά του, να 
το αποδέχονται και να αποδίδουν δικαιοσύνη µεταξύ των αδερφών.5 

Υπάρχουν, όµως, και κάποια άλλα διακριτικά γνωρίσµατα, τα οποία 
χαρακτηρίζουν κάθε γονέα, όπως είναι π.χ. η αφοσίωση στο υψηλό και υπέρτατο 
καθήκον της σωστής και µε αρχές διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, αλλά και η 
αγάπη, ο σεβασµός και η υπακοή που θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά να επιδεικνύουν 
προς τους γονείς τους.6 Ιδιαίτερα, στο θέµα της υπακοής, οι γονείς δίνουν µεγάλη 
έµφαση, γιατί και από αυτή καθορίζεται άµεσα, η µέθοδος ανατροφής που θα 
ακολουθήσουν.7 Με εργαλείο τους τις αµοιβές και τις ποινές, προσπαθούν συνειδητά 
να χειριστούν το παιδί και να το προσανατολίσουν σε µορφές συµπεριφοράς, 
οικογενειακά και κοινωνικά αποδεκτές, ενώ δεν παραγνωρίζεται και η ασυνείδητη 

                                                 
1 ΦΛΟΥΡΗΣ: ό.π., 1981, σ.35. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. (Φεβρουάριος 1974). Παράγοντες 
επηρεάζοντες την συναισθηµατικότητα το του παιδιού. Ελληνοχριστιανική αγωγή, τεύχ. 225, σ.37-38. 
σ.38.  ΧΑΡΒΑΤΗΣ, Α. (2000). Χαρακτηριστικά γονέων και η σχέση τους µε την εκτίµηση δυνατοτήτων 
και δυσκολιών των παιδιών: Αντλεριανή και ορθολογιστική - συναισθηµατική προσέγγιση. (∆ιδακτορική 
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πρόθεσή τους και τα µηνύµατα που εκπέµπουν, αποτελώντας οι ίδιοι παραδείγµατα 
και πρότυπα για το παιδί.1 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι, το παιδαγωγικό λειτούργηµα, ο ρόλος των γονέων 
και ο τύπος της στάσης που οι ίδιοι θα υιοθετήσουν απέναντι στα παιδιά τους, 
επηρεάζεται από το κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο, την επαγγελµατική τους 
απασχόληση και την ύπαρξη συγκροτηµένης προσωπικότητάς τους.2 Στοιχεία, όπως 
το φύλο και η ηλικία του κάθε γονέα, η εξωτερική τους εµφάνιση, το πνευµατικό 
τους επίπεδο, η µόρφωσή τους, οι γνώσεις, η ψυχική τους υγεία, ο χαρακτήρας τους, 
οι ιδέες, οι αρχές, οι αξίες, τα ιδανικά και η συµπεριφορά τους, τόσο µέσα στην 
οικογένεια, όσο και εκτός αυτής, προσδίδουν στους γονείς κύρος, τους καταξιώνουν 
στη συνείδηση του παιδιού, το οποίο τους εκτιµά περισσότερο και, συνεπώς, 
επηρεάζουν την ανατροφή του, αφού τους υπακούει αδιαµαρτύρητα και µε 
µεγαλύτερη προθυµία.3 Βρίσκονται, δε, κάτω από την επιρροή και κάποιων άλλων, 
εξωγενών παραµέτρων, όπως είναι ο αριθµός των παιδιών στην οικογένειά τους, η 
µεταξύ τους ηλικιακή διαφορά και η σειρά γέννησης που κατέχει κάθε ένα απ’ αυτά 
µέσα στην οικογένεια.4 

Εξάλλου, το βρέφος, έστω και αν στα πρώτα βήµατα της ζωής του έχει 
περισσότερο ανάγκη την κάλυψη των αναγκών του, το παιδί κάθε ηλικίας, και πολύ 
περισσότερο µάλιστα, το παιδί της προσχολικής ηλικίας, νιώθει την ανάγκη ύπαρξης 
ενός προτύπου, µιας αυθεντίας, µε άλλα λόγια, το οποίο θα µιµείται και έτσι θα 
προσανατολίζει και θα κατευθύνει τη ζωή του.5 Η αυθεντία αυτή, διανοίγει τους 
πνευµατικούς ορίζοντες του παιδιού, επιδρώντας στη σκέψη, στις αρχές και στις ιδέες 
του, ενώ παράλληλα θέτει τα θεµέλια για την διαµόρφωση του χαρακτήρα και της 
προσωπικότητάς του, χωρίς όµως να καταπνίγει την πρωτοβουλία και τον 
αυθορµητισµό του. Τα πρόσωπα µε τα οποία, κατά κανόνα, το παιδί έρχεται σε 
αρχική επαφή και επικοινωνία, συναναστρέφεται σε µεγάλο βαθµό, αναπτύσσει µαζί 
τους γνήσιους συναισθηµατικούς δεσµούς, τα θαυµάζει και τα αναγνωρίζει ως 
αυθεντίες, είναι, όπως είναι φυσικό, οι γονείς του.6 Είναι ωφέλιµο και αναγκαίο να 
ταυτιστεί το παιδί µε τους γονείς του και να τους έχει ως πρότυπα και παραδείγµατα, 
αρκεί όµως, να µην εκδηλώνονται ακραίες καταστάσεις, γιατί τόσο η απόλυτη 
ταύτιση και εξάρτηση από αυτούς, όσο και η υπερβολική αντιπάθεια και αποστροφή 
προς αυτούς, δηµιουργεί προβλήµατα στον ψυχισµό του και εσωτερικές συγκρούσεις, 
λόγω της αδυναµίας σύναψης εσωτερικών και συναισθηµατικών δεσµών.7 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδραση των ορθών προτύπων στο παιδί είναι η 
απόλυτη συµφωνία µεταξύ λόγων και έργων των γονέων, η συνέπεια και η 
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σταθερότητα στη συµπεριφορά τους και η αποφυγή αλλοπρόσαλλης µεταχείρισης και 
αντιµετώπισης των παιδιών από αυτούς.1 

Αναγκαία είναι, δηλαδή, η επίγνωση -σε συµφωνία µε τα παραπάνω- ότι, η 
επιρροή τους λειτουργεί κατά τρόπο, τόσο άµεσο όσο και έµµεσο. Ο άµεσος αφορά 
στις ενέργειές τους, που έχουν ως στόχο το παιδί, στις συνήθειες που το βοηθούν ν’ 
αποκτήσει και στην διαπαιδαγώγησή του (καθηµερινές φροντίδες υγιεινής, 
διατροφής, συστηµατική φροντίδα εκµάθησης δεξιοτήτων, κ.λπ.). Ο έµµεσος 
συνίσταται, στα µηνύµατα που εκπέµπει η συµπεριφορά τους, µε τις σχέσεις τους µε 
πρόσωπα και πράγµατα και τις στάσεις τους προς αυτά· στοιχεία δηλαδή, που το 
παιδί έχει την ικανότητα να αποκωδικοποιεί από πολύ µικρή ηλικία. Όµως, για να 
χαρακτηριστεί ως θετική η επίδραση των γονέων επάνω στο παιδί, µε άµεσο ή 
έµµεσο τρόπο, είναι ανάγκη, αυτοί να έχουν συνεχώς υπόψη τους, τα στάδια από τα 
οποία διέρχεται το παιδί κατά την εξέλιξή του, τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε 
σταδίου, καθώς επίσης, τις σηµαντικές διεργασίες που συντελούνται στον ψυχισµό 
του, και που το βοηθούν στην εξέλιξή του. Τα παιδιά χρειάζονται, πάντως, και τους 
δύο γονείς τους σε όλα τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής τους εξέλιξης.2 

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι, οι γονείς όχι µόνο θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι, αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να έχουν τον κύριο λόγο στη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, αλλά και να το συνειδητοποιούν, έτσι ώστε να 
µην αρκούνται στον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου ή κάποιων άλλων φορέων.3 Γι’ 
αυτό και η UNESCO τους έχει χαρακτηρίσει ως αναντικατάστατους παιδαγωγούς.4 

 1.1.7.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΨΥΧΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 
Στην οµαλή σωµατική, ψυχική και νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου συντελούν, 

ταυτόχρονα, βιολογικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Μερικά ενδεικτικά σηµεία που 
αναφέρονται σε αυτή, είναι τα εξής: 
� Ακόµα και στο ίδιο παιδί ο ρυθµός εξέλιξής του δεν είναι πάντα ο ίδιος. 
� Τα πρώτα χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή η ηλικία από 1 έως 6 ετών, 
είναι αυτά, στα οποία η ανάπτυξη του παιδιού είναι ταχεία. Αργότερα, οι ρυθµοί 
αυτοί επιβραδύνονται, ενώ υπάρχει ανάκαµψή τους στην εφηβεία. 
� Το άτοµο είναι πιο δεκτικό στις επιδράσεις του περιβάλλοντος, όταν η ανάπτυξή 
του γίνεται µε ταχείς ρυθµούς. Οι περίοδοι αυτές χαρακτηρίζονται ως κρίσιµες ή 
ευαίσθητες. 

Θα µπορούσε να ειπωθεί λοιπόν ότι, τα βιώµατα και ο τρόπος ζωής ενός 
ανθρώπου κατά την παιδική του ηλικία, είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη 
µετέπειτα εξέλιξή του. Θα πρέπει όµως, να ληφθούν υπ’ όψιν και οι σηµαντικές 
ατοµικές ιδιοσυστατικές διαφορές που παρατηρούνται, όσον αφορά τον ρυθµό και 
την έκταση, της βιολογικής, νοητικής, συναισθηµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
µεταξύ των παιδιών. Οι διαφορές αυτές καθορίζουν, ταυτόχρονα, την ποικιλία των 
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αναγκών, που θα εκφράσει κάθε άτοµο, ενώ ο τρόπος και το µέγεθος στο οποίο αυτές 
θα ικανοποιηθούν, βρίσκεται σε συνάρτηση µε τους τρόπους διαπαιδαγώγησης και 
ανατροφής, που θα χρησιµοποιήσουν και θα χειριστούν οι γονείς. 

Οι ατοµικές αυτές διαφορές, θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως υπεύθυνες για τα 
εξής: 
1. Οι αρχές και οι πρακτικές, τις οποίες θα χρησιµοποιήσουν οι γονείς για την 
ανατροφή των παιδιών τους, επαφίενται καθαρά και αποκλειστικά σε αυτούς. Βάση 
αποτελεί η διαίσθησή τους και οι αντιλήψεις τους, όσον αφορά τον τρόπο µε τον 
οποίο θα συµπεριφερθούν σε κάθε παιδί, ο οποίος µπορεί να είναι διαφορετικός 
ακόµα και στα µέλη της ίδιας οικογένειας. Αυτό σηµαίνει ότι, οι γονείς πρέπει κάθε 
φορά να προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους και τη στάση τους, όχι µόνο προς κάθε 
άτοµο ξεχωριστά, αλλά και ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξής του. 
2. Εφόσον κάθε γονιός θέτει ως στόχο να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες 
ενός παιδιού, θεωρώντας το ως ξεχωριστή προσωπικότητα, δεν θα µπορούσε να 
συµπεριφερθεί προς αυτό, µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει κάποιο άλλο παιδί της 
οικογένειας. Έστω και αν η ταυτόσηµη στάση και συµπεριφορά ήταν επιθυµητή, 
παρόλα αυτά, δεν θα µπορούσε να είναι εφικτή. Αυτό συµβαίνει, επειδή οι σχέσεις, οι 
οποίες αναπτύσσονται στο εσωτερικό της οικογένειας, εξαρτώνται από την ηλικία 
των µελών της, το φύλο τους, την προσωπικότητά τους, τη σειρά των παιδιών στην 
οικογένεια, κ.ά. 
3. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρά κάθε παιδί, διαφέρει, καθώς αυτό µπορεί να είναι 
λιγότερο ή περισσότερο ευάλωτο στο στρες.1 
4. Τέλος, σηµαντικά γεγονότα στη ζωή ενός παιδιού (ασθένεια, θάνατος γονέα, 
απόκτηση αδελφιού κ.ά.) µπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση της ανάπτυξής του, 
παλινδρόµηση σε προηγούµενο εξελικτικό επίπεδο ή καθήλωση σε συγκεκριµένο 
εξελικτικό στάδιο για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, πέραν αυτού που θεωρείται 
φυσιολογικό.2 

Από αυτά γίνεται κατανοητό ότι, η εξέλιξη ενός παιδιού και τα ενδεχόµενα 
αναπτυξιακά προβλήµατα που µπορεί να παρουσιάσει, εξαρτώνται όχι µόνο από την 
κληρονοµικότητά του, προδιαθεσικούς και από προ- ή περί- γεννητικούς παράγοντες 
(τα οποία χαρακτηρίζονται ως µείζονα και αφορούν, π.χ. τη νοητική υστέρηση, την 
εγκεφαλική παράλυση κ.ά.), αλλά κυρίως από περιβαλλοντικά αιτία κατά την 
µεταγεννητική περίοδο, οπότε τα προβλήµατα του παιδιού χαρακτηρίζονται ως 
ελάσσονα και περιλαµβάνουν λ.χ. διαταραχές στη συµπεριφορά, µαθησιακές 
δυσκολίες κ.ά..3 

Τα µείζονα αναπτυξιακά προβλήµατα κατατάσσουν τα παιδιά στην κατηγορία 
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, λόγω της διαφορετικότητας της συµπτωµατολογίας 
τους και του ιδιαίτερου τρόπου µε τον οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστούν, γι’ αυτό 
και δεν θα µελετηθούν εδώ. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί, κατά κύριο λόγο, στα 
ελάσσονα αναπτυξιακά προβλήµατα, τα οποία προκαλούνται από παράγοντες όπως, ο 
αποχωρισµός του παιδιού από τους γονείς και ιδιαίτερα η µητρική αποστέρηση, η 
διάσπαση της οικογένειάς του, ο ρόλος των γονέων στη ζωή του παιδιού, η στάση 
τους απέναντι σ’ αυτό, οι µέθοδοι διαπαιδαγώγησης που υιοθετούν και εφαρµόζουν, 
η λειτουργικότητά τους ως γονεϊκών προτύπων, καθώς επίσης η 
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κοινωνικοοικονοµική τους στάθµη, αφού είναι γνωστό ότι, παράγοντες όπως, η 
φτώχεια, ο συνωστισµός στην οικογενειακή εστία και οι κακές συνθήκες διαβίωσης 
µέσα σε αυτήν βρίσκονται σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη ψυχολογικών και 
συµπεριφοριστικών προβληµάτων στο παιδί.1 

 1.1.8 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
 

Ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά κυρίως ψυχολόγοι και παιδαγωγοί, 
εστίασαν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην µητέρα, η οποία, θεώρησαν ότι, 
κατέχει εξέχουσα θέση µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, εξέτασαν 
τους τρόπους µε τους οποίους, η παρουσία ή απουσία της επηρεάζει την ψυχολογική 
και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού.2 Ένας εξ αυτών των ερευνητών και 
θεωρητικών ήταν ο BOWLBY, οι απόψεις και η θεωρία του οποίου θα αναπτυχθούν 
σε άλλο σηµείο της ∆ιατριβής. Στο συγκεκριµένο σηµείο όµως, θα µπορούσε να 
αναφερθεί ένα απόσπασµα από την κλασσική του εργασία για τις «ανάγκες των 
παιδιών χωρίς σπίτι»: «Ουσιαστικό για την ψυχική υγεία είναι το βρέφος και το µικρό 
παιδί να έχει την εµπειρία µιας ζεστής, στενής και συνεχούς σχέσης µε τη µητέρα του 
(ή το µόνιµο µητρικό υποκατάστατο) και ότι η έλλειψη της σχέσης δηµιουργεί 
µητρική αποστέρηση».3  

Χαρακτηριστικές, εξάλλου, είναι και δύο άλλες αναφορές στο πρόσωπο της 
µητέρας, τις οποίες κάνουν Έλληνες συγγραφείς, ο ΠΑΤΕΡΑΣ και ο 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ αντίστοιχα: «Πάντως η µητέρα είναι το ηλιοτρόπιο της 
οικογένειας και η παρουσία της συµβάλλει ουσιαστικώς στην οµαλή ανάπτυξη και 
προσαρµογή του παιδιού και µαζί µε τον ευρύτερο οικογενειακό παράγοντα 
αποτελούν τους στυλοβάτες στην εξελικτική ακολουθία του παιδιού και είναι 
εγγύηση για την επιτυχία στην ζωή του».4 «Η µητέρα είναι για το παιδί, των πρώτων 
τουλάχιστον χρόνων, το πολυτιµότερο πράγµα που υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσµο. 
Μπορεί ο οµφάλιος λώρος να µην συνδέει την προσφιλέστερη στον κόσµο δυάδα 
αλλά τους ενώνει κάποιος άλλος, ο ψυχικός, που είναι ισχυρότερος».5 

Η σχέση, η οποία δηµιουργείται ανάµεσα στη µητέρα και το παιδί, είναι 
αποτέλεσµα ψυχικής συναλλαγής και αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, επηρεάζεται δε, 
τόσο από περιγεννητικούς παράγοντες και καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, 
όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η ψυχοσυναισθηµατική εξέλιξη και η 
διαµόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού, εξαρτώνται σε 
µεγάλο βαθµό από τα βιώµατά του, µόλις αυτό έρθει στον κόσµο, αλλά και από τον 
βαθµό ανταπόκρισης και ικανοποίησης των αναγκών του από την πλευρά της 
µητέρας του. Το βρέφος από τον 6ο µέχρι τον 8ο µήνα της ζωής του διαµορφώνει 
έντονο συναισθηµατικό δέσιµο (προσκόλληση) µε ένα άτοµο, που συνήθως είναι η 
µητέρα του, γιατί αυτή είναι που το φροντίζει και δείχνει ευαισθησία και 
ανταπόκριση στην ικανοποίηση των αναγκών του, ενώ παράλληλα του παρέχει 
κοινωνικά ερεθίσµατα.6 

Κατά την διάρκεια των πρώτων αυτών έξι µηνών, οι συναισθηµατικές και 
νοητικές ικανότητες του βρέφους εξαρτώνται από τον βαθµό και την ποιότητα 
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ενασχόλησης της µητέρας του µε αυτό. Αυτή η σχέση και η αλληλεπίδραση, που 
αναπτύσσεται, εντός του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, δεν διακόπτεται, 
αλλά διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού. Η πνευµατική 
ανάπτυξη ενός παιδιού φτάνει στο µέγιστο των δυνατοτήτων της, ανάλογα µε το κατά 
πόσον η µητέρα προσφέρει σε αυτό κατάλληλη φροντίδα και διαχειρίζεται τις 
διανοητικές του εµπειρίες, µοιράζεται µαζί του συναισθήµατα και αντιλήψεις, 
αναπτύσσει και επεξεργάζεται τις δραστηριότητές του, εστιάζει την προσοχή του σε 
αντικείµενα εξερεύνησης, του παρέχει ψυχαγωγία και συζητά µαζί του· συνοπτικά 
δηλαδή, εξαρτάται από την ποιότητα της σχέσης µητέρας και παιδιού (κατά πόσον 
αυτή είναι «κεντριστική»).1 

Σ’ αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης, όµως, εφόσον υπάρχουν δύο πλευρές, θα 
πρέπει να γίνει αναφορά και στην επίδραση που το παιδί ασκεί επάνω στη µητέρα 
του. Γιατί, καθώς αυτό αντιδρά και ανταποκρίνεται στη συµπεριφορά της µητέρας 
του, την επηρεάζει άµεσα, αυτή γίνεται πιο ευαίσθητη και εκδηλώνεται µε 
περισσότερη τρυφερότητα και στοργικότητα απέναντι σ’ αυτό. Στην περίπτωση µιας 
τέτοιας µορφής συµπεριφοράς, η µητέρα, έχει φτάσει στο επίπεδο, που 
χαρακτηρίζεται από τον WINNICOTT ως «αρκετά καλή µητρότητα» (good enough 
mothering), καθώς προωθεί τη συναισθηµατική, τη νοητική, την κοινωνική ωρίµανση 
και τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού της. Αν ένα παιδί καταφέρει ή έχει την τύχη, να 
γευτεί ενός τέτοιου είδους µητρική συµπεριφορά, τότε η εσωτερική ασφάλειά του θα 
είναι εγγυηµένη, οπότε θα µπορέσει αργότερα να ανεξαρτητοποιηθεί.2 Στην 
ανεξαρτητοποίηση και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού καταλυτικός είναι ο ρόλος 
που έχει ο πατέρας, όσο αυτός δεν αποτελεί απλά ένα άτοµο µε υποβοηθητικό και 
συµπληρωµατικό ρόλο. Παρεµβαίνει στη σχέση της µητέρας µε το παιδί, βοηθώντας 
το να αποστασιοποιηθεί από αυτή, θέτει όρια και ταυτόχρονα αποτελεί πρότυπο γι’ 
αυτό.3 Ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται εκτεταµένη αναφορά στη δική του 
λειτουργικότητα είναι τόσο επειδή οι µελέτες για αυτόν είναι περιορισµένες, όσο 
εξαιτίας του γεγονότος ότι, η θεωρία του BOWLBY, στην οποία θα στηριχτεί αυτή 
εδώ η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, επικεντρώνει στην προσκόλληση του παιδιού στη 
µητέρα. 

Γενικά, η ασφάλεια και η φροντίδα του παιδιού σχετίζεται άµεσα µε τη µητρική 
παρουσία, καθώς αυτή είναι, που αρχικά φέρνει το παιδί στον κόσµο και, αργότερα, 
φροντίζει για την ασφαλή επιβίωσή του, την κάλυψη των ποικίλλων αναγκών του και 
την ισόρροπη ανάπτυξή του.4 Αµφισβητούµενο, ωστόσο, είναι κατά πόσον ο όρος 
µητρική παρουσία, αντιστοιχεί στην ίδια τη µητέρα, ή σε ένα υποκατάστατό της, και 
αν ισχύει µόνο το πρώτο, αν αυτή θα πρέπει αποκλειστικά να φροντίζει το παιδί ή 
µπορούν να συνυπάρχουν και να συνεισφέρουν, παράλληλα, και κάποια άλλα άτοµα. 
Αυτοί οι προβληµατισµοί, οδηγούν κατ’ ανάγκη και στα ακόλουθα ερωτήµατα, όσον 
αφορά:  
• τον αριθµό των ατόµων που µπορούν να αναλάβουν την ανατροφή ενός παιδιού. 
• τις επιπτώσεις που θα έχει στο ίδιο το παιδί, η ανάπτυξή του σε περιβάλλον ξένο, 
πέρα από αυτό της οικογένειάς του. 
• εφόσον διαµορφωθεί και εδραιωθεί στενή σχέση µητέρας-παιδιού, σε περίπτωση 
απουσίας της, αν αυτό θα επηρεάσει το παιδί. 

                                                 
1 STEWART, C. (1988). Το παιδί όταν η µητέρα εργάζεται. Ηµερήσια φροντίδα, απασχόληση, παιδικοί 
σταθµοί. Αθήνα: Εκδ. Κουτσουµπός Α.Ε. Σειρά: Εµείς και τα παιδιά µας από τη γέννηση µέχρι την 
εφηβεία. σ.107. 
2 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.97. 
3 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.134. 
4 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.202. 
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• σε καταστάσεις στις οποίες, οι φροντιστές του παιδιού εναλλάσσονται -και αν 
παράλληλα, ληφθεί υπόψη ότι, καθένας από αυτούς έχει διαφορετικές αξίες και 
συµπεριφορές-, εάν αυτό θα έχει επιπτώσεις στην εξέλιξη του αναπτυσσόµενου 
ανθρώπου.1 

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα, οι απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν, 
βρίσκονται µέσα στο θεωρητικό πλαίσιο, που έχει αναπτύξει ο BOWLBY, ο οποίος 
έκανε λόγο για την προσκόλληση που αναπτύσσει ένα παιδί στην µητέρα του ή στο 
υποκατάστατό της. Μέσω της διαδικασίας αυτής, το παιδί δείχνει την σαφή 
προτίµησή του προς ένα πρόσωπο και έτσι, το διαχωρίζει από τους υπόλοιπους, 
ευκαιριακούς φροντιστές του.2 

Οι µητέρες από την πλευρά τους, ανταποδίδοντας αυτήν την προτίµηση που τα 
παιδιά τους δείχνουν, παρά το πλήθος των ασχολιών τους, και ταυτόχρονα, παρά την 
έλλειψη γνώσεων και εκπαίδευσής τους όσον αφορά το µητρικό τους ρόλο, 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να προσφέρουν ό,τι καλύτερο στα 
παιδιά τους και να ανταπεξέρχονται άξια στον πολυτιµότερο ρόλο της ζωής τους.3 

Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται, εφόσον οι δύο γονείς συγκαταθέσουν-
το συµφωνήσουν, η φροντίδα του παιδιού να γίνεται και από τους δύο ταυτόχρονα, ή 
εναλλάξ, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση, οι δύο τους είναι ισότιµα πρόσωπα 
καθηµερινής φροντίδας και επαφής µε το παιδί.4 

Θα µπορούσε, ανακεφαλαιωτικά να υποστηριχτεί ότι, το κύριο πρόσωπο που 
φροντίζει το παιδί, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι η βιολογική του µητέρα, αλλά 
µπορεί να είναι κάποιο άλλο άτοµο, γυναίκα ή άντρας. Χρειάζεται, όµως γενικά, να 
υπάρχει ένα πρόσωπο που συνειδητά και υπεύθυνα να διατηρεί στενή επαφή µε το 
παιδί, κυρίως, όταν αυτό είναι µικρής ηλικίας· γιατί στην αντίθετη περίπτωση, κατά 
την οποία στερείται της στενής επαφής, αυτό υποαναπτύσσεται, όχι µόνο 
συναισθηµατικά, αλλά και γνωστικά και κινητικά.5  

Εννοιολογικά θα πρέπει να γίνει διάκριση των όρων «στέρηση» (deprivation) 
και «έλλειψη» (privation: όρος που χρησιµοποιούσε και ο ίδιος ο BOWLBY), καθώς 
ο πρώτος υπονοεί ότι, κάτι υπήρχε στην κατοχή και έπειτα αφαιρέθηκε ή 
απωλέσθηκε, ενώ ο δεύτερος υποδηλώνει τον χωρισµό από κάτι, πριν ακόµη 
διαµορφωθεί σχέση µε αυτό.6 Εδώ βέβαια, δεν θα υφίσταται ο διαχωρισµός αυτός, 
αφενός γιατί δεν τον ασπάζονται όλοι οι συγγραφείς, στους οποίους θα γίνει 
παραποµπή και αναφορά, αφετέρου για να αποτραπεί η µονοτονία στην αναφορά των 
συγκεκριµένων όρων. 

Συνοψίζοντας, δεδοµένου ότι, η µητέρα, αποτελεί µορφή αναντικατάστατη, µια 
πιθανή απουσία της δεν είναι δυνατό να παρέλθει δίχως σοβαρές επιπτώσεις στη 
δοµή του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και γενικότερα, στη 
ζωή του. Αν όµως κάποιο άλλο άτοµο την αντικαταστήσει µόνιµα και σταθεί αντάξιο 
του ρόλου που θα αναλάβει, τότε τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Σύµφωνα µε τον 
ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ: «Χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει η πρώτη αυτή 
σχέση του παιδιού µε τη µητέρα και τους γονείς γενικά, για την οµαλή ανάπτυξη της 
ψυχοπνευµατικής και συναισθηµατικής του σφαίρας, είναι το γεγονός ότι, όλοι οι 

                                                 
1 STEWART: ό.π., 1988, σ.36. 
2 STEWART: ό.π., 1988, σ.81.  
3 ΚΑΤΣΙΚΗΣ, Λ. (χωρίς ηµεροµηνία έκδοσης). Γάµος και διαζύγιο. Ηθικώς-κοινωνικώς-νοµικώς. 
∆ιαπιστώσεις-κρίσεις-υποδείξεις. Αθήναι: Εκδ. Νέα σκέψη. σ.84.  
4 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.248.  
5 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.202.  
6 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ,  Β. (Μάρτιος 1981). Απουσία γονέων και στέρηση γονέων. Σχολείο και ζωή, 
τόµος 29, τευχ.3, σ.135-139. σ.135. 
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γιατροί προσφεύγουν στην πρώτη παιδική ηλικία, προκειµένου να εντοπίσουν τα 
αίτια µιας οποιασδήποτε ψυχονευρωτικής διαταραχής».1 

 1.1.9 Η ΑΠO ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 

Οι µελέτες που συνήθως διεξάγονται, σχετικά µε τις επιδράσεις των γονιών 
επάνω στα παιδιά τους, αφορούν κυρίως οικογένειες µεσαίας κοινωνικής τάξης, µε 
παραδοσιακή δοµή, στις οποίες ο πατέρας εργάζεται, ενώ η µητέρα φροντίζει τα 
παιδιά στο σπίτι. Χρήσιµες θα ήταν οι πληροφορίες, αναφορικά µε τις επιρροές  που 
υφίστανται τα παιδιά, όταν η µητέρα δεν αποτελεί το µοναδικό φροντιστή τους.2  

Οι λέξεις «µητέρα» και «γονιός» που φροντίζει τα παιδιά του, πολλές φορές 
φαίνεται ότι, ταυτίζονται και χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα. Οι γυναίκες όµως, 
καθηµερινά ανακαλύπτουν και προβάλλουν ως αίτηµά τους, ότι θέλουν και οι 
πατεράδες των παιδιών τους, καθώς και άλλοι ενήλικες, όπως οι παππούδες, 
γιαγιάδες, και άλλοι συγγενείς και φίλοι, να τις βοηθούν και να τις ξεκουράζουν από 
τις ευθύνες των παιδιών, που οι ίδιες τα έχουν αναλάβει σε 24ωρη βάση, έτσι ώστε να 
έχουν περισσότερο ελεύθερο προσωπικό χρόνο. Συνειδητοποιούν, όλο και 
περισσότερο, ότι θέλουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν την αγάπη και την φροντίδα 
και αυτών των προσώπων. Άρχισε λοιπόν, να γίνεται λόγος για ένα είδος 
«µοιρασµένης ανατροφής» των παιδιών, καθώς οι µητέρες και οι πατέρες αναζητούν 
πρακτικές και µεθόδους να µοιράζονται το µεγαλύτερο µέρος της φροντίδας των 
παιδιών τους, ξεπερνώντας κατά κάποιο τρόπο, τη στερεότυπη αντίληψη ότι, οι 
γυναίκες είναι αυτές που αποκλειστικά φροντίζουν τα παιδιά, ενώ οι άντρες 
εξασφαλίζουν τα προς το ζην. Μια τέτοια κατανοµή αρµοδιοτήτων ανάµεσα στους 
γονείς, ανοίγει νέους σηµαντικούς ορίζοντες. Στους, µεν, άντρες δίνει τη δυνατότητα 
να ασχοληθούν µε τα παιδιά τους, στις, δε, γυναίκες παρέχει τη δυνατότητα να 
απελευθερωθούν, να αυτενεργούν και έξω από τα στενά πλαίσια της οικογενειακής 
εστίας τους, να αποκτήσουν επαγγελµατική και κοινωνική ζωή, ενώ παράλληλα, τα 
παιδιά µεγαλώνουν, γνωρίζοντας την καθηµερινή αγάπη από µεγαλύτερο αριθµό 
ενηλίκων και έχουν ποικιλία προτύπων.3 

Υπάρχουν απόψεις, που υποστηρίζουν τη θέση αυτή, για την από κοινού µε 
άλλους ανατροφή των παιδιών· το να είναι κανείς γονιός, είναι ζήτηµα µέγιστης 
σηµασίας, καθώς υποκινεί τα άτοµα που αναλαµβάνουν αυτό το ρόλο, να ωριµάσουν. 
Είναι κάτι που αφορά, ταυτόχρονα και εξίσου, άντρες και γυναίκες, γιατί και οι 
άντρες µπορούν να φροντίζουν, να είναι µαλακοί, τρυφεροί, υποµονετικοί, 
παιχνιδιάρηδες και εύθυµοι, στοιχεία απαραίτητα για την ανατροφή των παιδιών. Ενώ 
παράλληλα, και οι γυναίκες είναι ικανές για ενδιαφέροντα, δραστηριότητες και, 
γενικότερα, δηµιουργία πέρα από αυτά που προσφέρει η φροντίδα των παιδιών και 
του νοικοκυριού. Η οικογενειακή ζωή µπορεί να γίνει µια πλουσιότερη εµπειρία, 
όταν µοιράζεται η ανατροφή των παιδιών.4 

Όσον αφορά τα παραπάνω, προβληµατισµό προκαλεί το γεγονός, του κατά 
πόσον η ηλικία του παιδιού παίζει ρόλο, ως προς την συµπληρωµατική παροχή 
φροντίδας σ’ αυτό, από άλλα πρόσωπα εντός ή εκτός της οικογένειας, και κατά πόσον 
υφίστανται κάποιες ευαίσθητες περίοδοι στην ανάπτυξη του παιδιού, κατά τη 
διάρκεια των οποίων, οι φροντίδες από άλλα άτοµα δεν είναι ενδεδειγµένες. 

                                                 
1 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ, Γ. (Οκτώβριος 1982). Ελλιπείς οικογένειες και κοινωνική παιδαγωγική. Σχολείο 
και Ζωή, τεύχ. 10, σ.335-342. σ.338. 
2 STEWART: ό.π., 1988, σ.110.  
3 ΟΜΑ∆Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: ό.π., 1990, σ.199 & 201.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.309. 
4 ΟΜΑ∆Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: ό.π., 1990, σ.199 & 201. 
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Πρόκειται, όµως, για ιδιαίτερα πολύπλοκα ερωτήµατα, τα οποία είναι δύσκολο να 
απαντηθούν, ακόµη και από επίσηµες επιστηµονικές µελέτες. Μια προσέγγιση είναι 
αυτή, η οποία αποκλείει τη φύλαξη του παιδιού από άτοµα εκτός των γονέων του 
πριν τα 2 χρόνια ζωής του, καθώς το χρονικό διάστηµα µεταξύ του 6ου και του 9ου 
µήνα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµο. Αυτό συνεπάγεται ότι, η καλύτερη τακτική που θα 
µπορούσαν να ακολουθήσουν οι γονείς, θα ήταν να φροντίζουν οι ίδιοι το παιδί τους 
τουλάχιστον µέχρι το τέλος του πρώτου έτους, γιατί τότε είναι, που το παιδί 
δηµιουργεί έναν στενό και έντονο συναισθηµατικό δεσµό µε έναν ενήλικο άνθρωπο. 
Αυτή η διαδικασία άλλοτε συντελείται στον 5ο µήνα ζωής, ενώ σε άλλα παιδιά στον 
6ο ή 7ο µήνα τους. 

Από τη στιγµή, που το παιδί θα διαµορφώσει αυτή την πρωταρχική του 
συναισθηµατική σχέση, έπειτα θα είναι έτοιµο βάση αυτής, να δοµήσει περαιτέρω 
κοινωνικές σχέσεις. Στην περίπτωση όµως, που δεν θα το φροντίζει αργότερα η 
µητέρα, αλλά κάποιος άλλος ενήλικος, τότε θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο 
µετάβασης του παιδιού από την πρωταρχική του σχέση, στη σχέση του µε το νέο 
φροντιστή. Πιο αναλυτικά, αρχικά θα πρέπει και τα δύο άτοµα να φροντίζουν το 
παιδί, χωρίς όµως να µοιράζονται τις αρµοδιότητες µεταξύ τους. Έπειτα, η µητέρα θα 
πρέπει να απουσιάζει για µικρά χρονικά διαστήµατα και έπειτα να επιστρέφει, έτσι 
ώστε το παιδί σταδιακά, να συνηθίζει την απουσία της. Σε περίπτωση, που ο 
χωρισµός του παιδιού από τη µητέρα είναι ξαφνικός, τότε προκαλείται στο παιδί «ο 
φόβος του αποχωρισµού». Αυτό σηµαίνει ότι, το παιδί εξαιτίας της ανασφάλειας που 
αισθάνεται, γαντζώνεται επάνω στο άτοµο που το περιποιείται ή στη µητέρα του, 
όταν αυτή επιστρέφει. Ως προς τις βραχύχρονες απουσίες της µητέρας, ένα σχετικό 
παράδειγµα είναι η επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας, αλλά µόνο για λίγες 
ώρες, όσο το παιδί διανύει το 1ο έτος της ζωής του. 

Ιδίως, σε ό,τι αφορά το δεύτερο εξάµηνο του ζωής του παιδιού, αυτό είναι 
σηµαντικό, γιατί µέσα σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, το παιδί αποκτά το 
συναισθηµατικό και κοινωνικό στίγµα του. Ο υπερβολικά στενός δεσµός του παιδιού 
µε τους γονείς του παρακωλύει την βαθµιαία ανεξαρτητοποίησή του. Οι γονείς είναι 
αυτοί, οι οποίοι θα βοηθήσουν το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι, δεν το φροντίζουν 
µόνο οι ίδιοι, αλλά αντί αυτών µπορούν και κάποιοι άλλοι ενήλικες, γεγονός που θα 
συντελέσει στο άνοιγµα του παιδιού για δηµιουργία και άλλων κοινωνικών σχέσεων. 

Συγκεφαλαιώνοντας, λοιπόν, όλα όσα αναπτύχθηκαν διεξοδικά ως εδώ, ως προς 
το συγκεκριµένο ζήτηµα, στο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στον έκτο µήνα και στο 
τρίτο έτος του παιδιού, στο οποίο συντελείται η κοινωνική του ανάπτυξη, το παιδί θα 
πρέπει τόσο να δοµήσει στέρεες βάσεις µε τον κύριο φροντιστή του, όσο και να 
κατέχει την απαραίτητη σιγουριά και ανεξαρτησία, έτσι ώστε να αποκτήσει 
κοινωνικές εµπειρίες. Αυτό θα γίνει µόνο µε την χαλάρωση των πρωταρχικών του 
δεσµών και την ικανότητα στήριξης στον εαυτό του, ακόµη και στις περιπτώσεις που 
η µητέρα απουσιάζει (αν αυτή είναι ο βασικός φροντιστής). Εξάλλου, δεν έχει τόση 
σηµασία η ηλικία στην οποία βρίσκεται το παιδί, όταν αρχίζουν να το φροντίζουν και 
άλλα άτοµα, αλλά κυρίως οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν, όταν γίνεται αυτή η 
κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Το σίγουρο είναι πάντως ότι, πιο ευνοϊκό και 
ευεργετικό είναι έως το 3ο έτος της ζωής του παιδιού, να φροντίζουν το παιδί µόνο οι 
γονείς του, έστω και αν αυτοί εργάζονται.1 

Οι γονείς, σε αρκετές περιπτώσεις, αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τον 
ρόλο τους, όµως µε το να βρίσκονται µέσα σε έναν ιστό κοινωνικότητας, έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν βοήθεια και υποστήριξη, όταν αυτό χρειάζεται. Ο τρόπος, 

                                                 
1 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.254-256. 
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άµεσος ή έµµεσος, τον οποίο θα χρησιµοποιήσουν οι γονείς, προκειµένου να 
ζητήσουν βοήθεια, θα προσδιορίσει την ταχύτητα ανταπόκρισης των άλλων. Αλλά 
και η ανταπόκριση αυτή θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και την επιλογή του ατόµου, 
προς το οποίο οι γονείς θα προβάλλουν το αίτηµά τους, καθώς δεν διαθέτουν όλοι οι 
άνθρωποι τον χρόνο και την προθυµία για παροχή βοήθειας.1 

Τα κριτήρια, βάση των οποίων οι γονείς θα επιλέξουν το πρόσωπο ή το ίδρυµα, 
το οποίο θα φροντίζει το παιδί τους, είναι τα εξής: 

Η φροντίδα του παιδιού γίνεται µε τις καλύτερες προδιαγραφές, αν την 
αναλάβει η γιαγιά ή κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση 
το παιδί αισθάνεται οικεία, έχοντας από πριν συχνές επαφές µε αυτό. 2 Προϋπόθεση 
αποτελεί, το άτοµο αυτό να έχει τον χρόνο και τη διάθεση να αναλάβει το παιδί, να το 
αγαπά, να έχει ευαισθησίες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες του 
παιδιού, να είναι ευπροσάρµοστο και να συµπεριφέρεται προς αυτό ζεστά και µε 
κατανόηση. Αν εµποδίζει το παιδί στην εξερεύνηση του περιβάλλοντος, τότε 
ασυνείδητα παρακωλύει την ανάπτυξή του. Κάθε πράξη και ενέργεια του φροντιστή 
θα πρέπει να µπορεί να είναι αιτιολόγησιµη (να την τεκµηριώνει) και να µη βασίζεται 
απλά στη διαίσθησή του ή στην πείρα του. Εξάλλου, παράλληλα µε αυτά, απαραίτητη 
είναι η σταθερή πορεία αγωγής και όχι η αµφιταλάντευση ανάµεσα στην 
αυστηρότητα και την επιείκεια, ενώ συχνές θα πρέπει να είναι και οι συζητήσεις και η 
συνεργασία αυτού του προσώπου µε τους γονείς, για να αποφασίζεται ο τρόπος 
ανατροφής του παιδιού τους. Μόνο αυτή η µέθοδος θα εξασφαλίσει µια ενιαία 
ανατροφή του παιδιού, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του.3 

 1.2 ΑΠΟ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 1.2.1 Η ΑΠΟ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε (σε άλλο σηµείο) το µόνο πλαίσιο, µέσα στο οποίο µπορούν 
να αναπτυχθούν φυσιολογικά παιδιά µε υγιείς προσωπικότητες, είναι η οικογένεια, η 
οποία χαρακτηρίζεται από ήρεµη οικογενειακή ατµόσφαιρα.4 Στο εσωτερικό αυτής, 
οι ψυχικοί δεσµοί που αναπτύσσουν τα µέλη της µεταξύ τους είναι αγνοί και θερµοί.5 
Το συναισθηµατικό αυτό δέσιµο που παρατηρείται, από τη µια πλευρά είναι 
προτέρηµα και δύναµή της, αλλά απ’ την άλλη, αποτελεί ελάττωµα και αδυναµία της. 
Το πρώτο είναι ευνόητο και αποδεδειγµένο για ποιό λόγο ισχύει. Όσον αφορά το 
δεύτερο όµως, αποτελεί αδυναµία, γιατί αν η οικογένεια υποστεί ένα ρήγµα, λόγω 
των σαθρών βάσεών της, αυτή κινδυνεύει να καταρρεύσει. Κάθε οικογένεια στη 
σύγχρονη εποχή, διατρέχει τον κίνδυνο της διάσπασης και δεν γνωρίζει κατά πόσον 
θα µπορέσει να επιβιώσει µε την ολοµέλειά της.6 Η πορεία κάθε οικογένειας έχει τις 
ίδιες σχεδόν πιθανότητες, να είναι οµαλή ή διαταραγµένη και, κατά συνέπεια, να έχει 
φυσιολογική ή παθολογική εξέλιξη.7 

                                                 
1 ΟΜΑ∆Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: ό.π., 1990, σ.312-313.  
2 RUTTER, M. (1979). Separation experiences: A new look at an old topic. The journal of pediatrics. 
Vol.95. N.1. pp.147-154. p.148. 
3 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.256-257.  
4 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ, Ε. Σ. (Απρίλιος 1978). Η ρύθµιση της επιµέλειας των παιδιών συζύγων που 
βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγµένοι και τα προβλήµατά της. Εκλογή, τεύχ. 45, σ. 13-17. σ.13. 
5 ΠΑΠΑΚΟΥ-ΛΑΓΟΥ, Α. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1982). Η επίδραση του οικογενειακού 
περιβάλλοντος στην ψυχοπνευµατική ανάπτυξη του παιδιού. Προβλήµατα, τεύχ. Β/5, σ.75-76. σ.75.  
6 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.342.  
7 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ: ό.π., 1978, σ.13.  
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Πέρα από οποιαδήποτε φυσιολογική µεταβολή ή µετασχηµατισµό, που µπορεί 
να υποστεί µια οικογένεια, υπάρχουν πλήθος εκτάκτων και απροσδόκητων 
περιστατικών, συµβάντων, συµπτώσεων και καταστάσεων, τα οποία µπορούν να 
αναστρέψουν ή να διακόψουν-ανακόψουν την πορεία της. Παραδείγµατα τέτοιων 
γεγονότων είναι ο θάνατος, ένα τροχαίο ατύχηµα, η αρρώστια ή το διαζύγιο των 
γονέων, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τα παιδιά, ακόµη και σε σύγκριση µε 
αντίθετες, θετικές εµπειρίες και ενέργειες, οι οποίες γίνονταν σκόπιµα και µεθοδικά 
από τους γονείς τους.1 Αποτέλεσµα καθεµιάς εξ αυτών των περιπτώσεων είναι µια 
ατελής µορφή οικογένειας, µέσα στην οποία, εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών 
ζωής, καθένα από τα µέλη της επηρεάζονται ποικιλοτρόπως.2 

Εκτός, όµως, από αυτές τις έκτακτες καταστάσεις, υπάρχουν και δυσµενείς 
συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίες διαταράσσουν την αρµονία της 
οικογένειας, όπως λ.χ. οικονοµική ανέχεια, ασυµβίβαστοι χαρακτήρες και 
ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, βία, βαναυσότητα και αυταρχισµός, εγκατάλειψη 
και παραµέληση των παιδιών ή της οικογενειακής εστίας, απορριπτικοί γονείς,  
αντικοινωνική συµπεριφορά του ενός ή και των δύο γονιών, προβλήµατα, όπως 
αλκοολισµός, χρήση τοξικών ουσιών -συνηθισµένο φαινόµενο της εποχής µας-, 
χαρτοπαιξία, κάθειρξη-καταδίκη, χρόνια νοσήµατα, κ.ά.3 Ως σχετικά παραδείγµατα 
θα µπορούσαν να αναφερθούν, οι πολυµελείς οικογένειες που έχουν πενιχρά 
οικονοµικά µέσα, λόγω άεργων, ανέργων ή ανίκανων προς εργασία γονέων, γονείς 
που εξαιτίας της έντονης κοινωνικής ζωής τους, δεν έχουν το χρόνο και τη διάθεση 
να ασχοληθούν µε την οικογένεια και τα παιδιά τους, ή ακόµη και γονείς, οι οποίοι, 
καθώς έχουν «πλούσιο ποινικό µητρώο και µακρά θητεία σε φυλακές ενσταλάζουν 
καθηµερινά δηλητήριο στις αθώες ψυχές των παιδιών τους».4 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, µια οικογένεια διασπάται, όταν οι γονείς 
αδυνατούν ή είναι ανίκανοι να ασκήσουν τον γονεϊκό τους ρόλο, ο οποίος τότε 
χαρακτηρίζεται ως δυσλειτουργικός. Η διάσπαση αυτή είναι συνώνυµη µε την 
αποδιοργάνωση της οικογένειας, η οποία, σύµφωνα µε τον GOODE, µπορεί να λάβει 
τις εξής πέντε κύριες µορφές: 
1) Την απόκτηση παιδιού εκτός γάµου. 
2) Το διαζύγιο. 
3) Την οικογένεια, η οποία χαρακτηρίζεται ως «κενό-κέλυφος», γιατί ενώ τυπικά 
φαίνεται ότι υπάρχει, στην ουσία είναι διαλυµένη. 
4) Την «χωλή» οικογένεια. 
5) Την αδυναµία ή η αποτυχία εκπλήρωσης του ρόλου, ενός ή περισσοτέρων µελών 
στο εσωτερικό της οικογένειας.5 

Η παραµικρή, δηλαδή, ανωµαλία στην εκπλήρωση του ρόλου που έχει κάθε 
µέλος µέσα στην οικογένεια, έχει ως αποτέλεσµα την διαταραχή του συνόλου της 
οικογενειακής οµάδας. Από οικογένειες στις οποίες η συµβίωση των γονιών δεν είναι 
αρµονική, προκύπτουν «προβληµατικά παιδιά».6 Αυτά είναι εκείνα, τα οποία οι 
υπηρεσίες παιδικής προστασίας θεωρούν ως «κοινωνικές περιπτώσεις». Πρόκειται 
για παιδιά, τα οποία για λόγους οικογενειακούς, ψυχολογικούς ή οικονοµικούς, 
αποµακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, γιατί δεν βρίσκουν µέσα σ’ 

                                                 
1 ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1993, σ.246. 
2 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ:ό.π., 1982, τεύχ. 8-9, σ.262.  
3 ΓΑΝΙΑΡΗ, ∆. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 1992). Οι φυσικοί γονείς. Εκλογή, τεύχ. 92, σ. 48-
51. σ.48.  
4 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1991, σ.136.  
5 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π.,1989, σ.64.  
6 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ& ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.148.  
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αυτό, τη φροντίδα και, γενικά, το απαραίτητο κλίµα για να αναπτυχθούν φυσιολογικά 
και να ευτυχήσουν. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα παιδιά αυτά στερούνται οικογένειας ή 
κανονικού και ήρεµου οικογενειακού περιβάλλοντος.1 ∆εν είναι σίγουρο πάντοτε, ότι 
τα παιδιά αυτά είναι κακοποιηµένα, αλλά πιο συχνά, πρόκειται για περιπτώσεις στις 
οποίες, οι γονείς δεν παρουσιάζουν επαρκείς εγγυήσεις. Τέτοιες µπορεί να είναι π.χ. 
ένας αλκοολικός πατέρας, µια φιλάσθενη µητέρα και γενικά, γονείς οι οποίοι δεν 
µπορούν να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους και στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.2 

Τα παιδιά, τα οποία ζουν και αναπτύσσονται µέσα σε ένα αταίριαστο, εριστικό, 
βίαιο και δυσαρµονικό οικογενειακό πλαίσιο, θεωρούνται καταδικασµένα και άτυχα, 
γιατί υφίστανται πολλαπλές καταστρεπτικές συνέπειες στην ψυχολογική και 
διανοητική εξέλιξή τους. Το παιδί, κάτω από αυτές τις συνθήκες, νιώθει έντονη 
ανασφάλεια, έχοντας την αίσθηση ότι, βρίσκεται στο κενό και είναι ανυπεράσπιστο 
και µόνο του. ∆εν αποκλείεται τότε, αυτό να εµφανίσει συναισθηµατικές διαταραχές  
και πολλαπλές µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς, όπως επιθετικότητα, ή 
γλωσσικές διαταραχές, ενούρηση, ονυχοφαγία, φοβίες, αποτυχία στις σχολικές του 
επιδόσεις και άλλα. Οι δυσµενείς επιπτώσεις των δυσαρµονικών γονεϊκών σχέσεων, 
είναι εµφανείς όχι µόνο στα παιδιά, αλλά ακόµη και στα βρέφη.3 Αυτά έχουν την 
ικανότητα να διαισθάνονται κάθε ανωµαλία στις συνθήκες του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, γεγονός που επηρεάζει τη συµπεριφορά τους και την ευρύτερη 
ανάπτυξή τους. Ένα γεγονός, το οποίο µπορεί να θεωρείται από τους ενήλικους ως 
ασήµαντο, το παιδί µπορεί να το αντιληφθεί µε διαφορετικό τρόπο, οπότε υπάρχει το 
ενδεχόµενο, να του εγείρει αγωνία και να του δηµιουργήσει ψυχολογικά τραύµατα.4 
Τραυµατικές εµπειρίες, που µπορεί να βιώσει ένα παιδί, λόγω της ηλικίας του και της 
ευαισθησίας που το χαρακτηρίζει, προκαλούν σ’ αυτό ανασφάλεια, αγωνία, φόβο, 
συναισθήµατα απειλής και απώλεια της αυτοεκτίµησής του.  

Οι προαναφερθείσες καταστάσεις µπορεί να αποτελέσουν λόγους για την 
αποµάκρυνση ενός παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον. Αυτό, όµως, που θα 
πρέπει κυρίως να ληφθεί υπ’ όψιν, είναι ότι, εξίσου δυσµενείς θα είναι οι επιπτώσεις 
στο παιδί, οι οφειλόµενες στην αποµάκρυνσή του από τους γονείς του, µιας και τον 
χωρισµό του από αυτούς, τον εισπράττει το παιδί, ως ένα πολύ τραγικό γεγονός· θα 
πρέπει να επιλέγεται µόνο ως έσχατη λύση. Αυτό είναι ένα σοβαρό επιχείρηµα, υπέρ 
της προσπάθειας διατήρησης της παραµονής του παιδιού µέσα στην οικογένειά του, 
εάν αυτή δεν είναι επιβλαβής και επικίνδυνη για το ίδιο, και η αποφυγή του 
«ξεριζώµατός» του από το φυσικό του περιβάλλον.5 ∆εν είναι εύκολο, ωστόσο, 
πρέπει πάντα να αξιολογείται, κατά πόσον το παιδί πρέπει να παραµένει ή να 
αποµακρύνεται από την οικογένεια και να τοποθετείται υπό την φροντίδα κάποιων 
άλλων ατόµων, τα οποία, ναι µεν, δεν θα είναι οι φυσικοί του γονείς, αλλά 
τουλάχιστον, θα έχουν τη διάθεση να το βοηθήσουν να ξεπεράσει τα προβλήµατα, 
που αυτοί, ίσως, προκάλεσαν. ∆εν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις, το παιδί να 
αποµακρυνθεί από τους γονείς του, κυρίως, για λόγους ψυχοθεραπευτικούς, όπως σ’ 
αυτές π.χ. όπου η µητέρα είναι ελευθέρων ηθών ή ο πατέρας αλκοολικός.6 Οι 
κοινωνικοί λειτουργοί, στην περίπτωση που δεν διασπαστεί η οικογένεια -έστω και 

                                                 
1 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π.., 1980, σ.111.  
2 ΚΟΥΑΡΤΙ: ό.π., 1980, σ.50.  
3 ∆ΡΟΣΟΣ, Ζ. (1972). Παιδαγωγικά προβλήµατα και γονείς. Η αγωγή του παιδιού στην οικογένεια. 
Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων. σ.34.  JENKINS & SMITH: ό.π.,1991, p.793. 
4 ΠΑΠΑΚΟΥ: ό.π., 1982,  τεύχ. Β/5, σ.75. 
5 ΓΑΝΙΑΡΗ: ό.π., 1992, σ.48-49. RUTTER, M. (December 1982). Prevention of children’s 
psychosocial disorders: Myth and substance. Pediatrics, Vol.70, No.6, pp.883-894. p.888. 
6 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.120.  
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αν παρατηρηθεί µέσα σ’ αυτή παιδική κακοποίηση-, παρέχουν στήριξη στο παιδί και 
παράλληλη συµβουλευτική βοήθεια στους γονείς.1 Στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται, είναι απολύτως δικαιολογηµένα και 
επιβεβληµένα από τις καταστάσεις, οι αµφιβολίες, όµως, όσον αφορά το αν πάρθηκε 
η σωστή απόφαση δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν απόλυτα (δεν εκλείπουν).2 Η 
επιλογή της απόφασης θα πρέπει να γίνεται πάντοτε µε συνέπεια και συνείδηση του 
γεγονότος, ότι η δηµιουργία προβληµατικών παιδιών, δεν θα είναι επιβλαβής µόνο 
για τα ίδια τα παιδιά, που θα γίνουν θύµατα και µάρτυρες άσχηµων καταστάσεων, 
ούτε µόνο για την ίδια την οικογένειά τους, αλλά θα έχει άµεσο αντίκτυπο και στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.3 

 1.2.2 ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ – ΑΠΟXΩΡΙΣΜΟΣ 
 

Χρήσιµο είναι, να γίνει ένας διαχωρισµός ανάµεσα στις έννοιες «αποστέρηση» 
και «αποχωρισµός», έτσι ώστε να διευκρινιστούν και να διαπιστωθούν οι διαφορές 
ανάµεσά τους: Στη, µεν, πρώτη, υφίσταται έλλειψη της γονικής φροντίδας εξαρχής, 
ενώ στην δεύτερη υπονοείται ότι, ενώ αρχικά υπήρχε, έπειτα επήλθε απώλειά της. Το 
ενδιαφέρον θα εστιαστεί, στα παιδιά τα οποία, ενώ ανέπτυξαν µια φυσιολογική 
προσκόλληση σε κάποιο άτοµο, αργότερα βίωσαν την διάλυση αυτού του δεσµού είτε 
προσωρινά είτε µόνιµα.4 

Η συχνότητα των αποχωρισµών, που γνωρίζει ο άνθρωπος µέσα στην 
οικογένειά του, στη σύγχρονη εποχή, είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και αυτή µπορεί να 
αποδοθεί είτε σε τυχαίους παράγοντες είτε να είναι εσκεµµένοι αποχωρισµοί, όπως 
π.χ. ο θάνατος του ενός ή και των δύο γονέων, η µετανάστευση, εσωτερική ή 
εξωτερική, των γονέων για λόγους εργασίας, η αποµάκρυνση του παιδιού από την 
οικογενειακή εστία για εκπαιδευτικούς λόγους ή για λόγους υγείας (νοσοκοµειακής 
περίθαλψης), η επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας, η ολοήµερη παραµονή του 
παιδιού στον παιδικό σταθµό, τα παιδιά των ιδρυµάτων, κ.ά. Καµία από αυτές τις 
περιπτώσεις δεν οµοιάζει µε κάποια άλλη, καθώς διαφέρουν, τόσο ως προς τους 
λόγους του αποχωρισµού του παιδιού από τους γονείς, όσο και ως προς την διάρκειά 
τους. 

Η ποικιλία και πολυπλοκότητα αυτού του φαινοµένου, ήταν αυτή, η οποία 
υπέδειξε στους ερευνητές, να στρέψουν την προσοχή τους και την ενασχόλησή τους 
σε αυτό το αντικείµενο. Θα µπορούσε να ειπωθεί, πως οι µελέτες που αφορούν 
αποχωρισµούς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι σαφώς περισσότερες από 
εκείνες, που έχουν διεξαχθεί στα παιδιά της σχολικής ηλικίας.5 Και ενώ, όπως τέθηκε 
πρωτύτερα σ’ αυτή εδώ τη ∆ιατριβή, ο προβληµατισµός γενικότερα είναι, κατά πόσο 
το παιδί θα πρέπει να αποχωρίζεται ή όχι την οικογένειά του, σηµασία ίσως έχει σε 
µεγαλύτερο βαθµό, σε περιπτώσεις που αυτός συµβεί, να ερευνηθούν παράγοντες, 
όπως το είδος του, η διάρκειά του, οι αιτίες που τον προκάλεσαν, οι προηγούµενες 
συνθήκες που έζησε το παιδί µέσα στην οικογένειά του, οι σχέσεις που είχε µε τους 
γονείς του, καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων και η 
ηλικία και ο βαθµός ωριµότητας και ανάπτυξης του παιδιού, όταν αυτός συνέβη, ενώ 

                                                 
1 SCHAFFER, R. (1996). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αθήνα: 
Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Εξελικτική Ψυχολογία 1. σ.46.  
2 ΚΟΥΑΡΤΙ: ό.π., 1980, σ.50. 
3 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.148.  
4 SCAFFER: ό.π., 1996, σ.44. 
5 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.111. 
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δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ο έλεγχος της ποιότητας των φροντίδων 
αναπλήρωσης.1  

Αναµφίβολα, αποχωρισµοί, οι οποίοι είναι πρόωροι, µεγάλης διάρκειας ή 
µόνιµοι, προκαλούν διαταραχές στη συναισθηµατική και διανοητική ανάπτυξη των 
παιδιών. Η συµπεριφορά ενός παιδιού, εάν για κάποιο λόγο αποχωριστεί τους γονείς 
του, ενώ βρίσκεται στην ηλικία µεταξύ 2 και 3 ετών, αποτελείται από ένα σύνολο 
αντιδράσεων-εκδηλώσεων και ακολουθεί µια πορεία, η οποία θεωρείται 
προβλέψιµη.2 Αναλυτικά, η ακολουθία των σταδίων, από τα οποία το παιδί διέρχεται 
κατά τον αποχωρισµό του από τους γονείς του, θα εκτεθεί και θα περιγραφεί στο 
κεφάλαιο, που αφορά τις θεωρίες, και συγκεκριµένα, στη Θεωρία Προσκόλλησης, 
που ανέπτυξε ο BOWLBY. 

Συνοπτικά, εδώ, απλά αναφέρεται ότι, τη στιγµή του αποχωρισµού, το πιο 
πιθανό είναι, το παιδί να αντιδράσει έντονα, ξεσπώντας σε κλάµατα, ενώ θα 
προσπαθήσει να γαντζωθεί επάνω στο γονέα που θα αποπειραθεί να φύγει, 
σπρώχνοντας, παράλληλα, µακριά του το πρόσωπο που θα το φροντίζει, όσο θα 
απουσιάζει ο γονέας, παρότι αυτό το άτοµο µπορεί να του είναι οικείο, αγαπητό και 
προσφιλές, όπως π.χ. ο πατέρας ή η γιαγιά του.3 Μπορεί όµως να το επιβλέπει, όχι 
κάποιο από τα µέλη της οικογένειάς του, αλλά πρόσωπο άγνωστο-ξένο, σε 
περιβάλλον µη οικείο, οπότε το παιδί θα είναι, ακόµα περισσότερο, ανήσυχο και 
αναστατωµένο.4 

Ο τρόπος µε τον οποίο το παιδί θα αντιδράσει και θα αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα του αποχωρισµού, θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των χειρισµών των 
φροντιστών του και των ατόµων του περιβάλλοντός του. Αν ο αποχωρισµός είναι 
αναπόφευκτος και µόνιµος, όπως στην περίπτωση του θανάτου ενός εκ των δύο 
γονέων, όλο το βάρος των χειρισµών θα το επωµιστεί ο επιζών γονέας. Τα ψυχικά 
του αποθέµατα θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην στήριξη του παιδιού, ενώ αν 
απουσιάζει και αυτός -περίπτωση διπλής ορφάνιας-, τότε το παιδί θα γίνει ακόµα πιο 
ευάλωτο σε δυσµενείς επιπτώσεις.5 Η ταυτόχρονη απουσία και των δύο γονέων, 
οδηγεί το παιδί σε µια περίοδο πένθους και του προκαλεί ένα έντονο συναίσθηµα 
νοσταλγίας γι’ αυτούς.6 Το παιδί, όχι µόνο θα πρέπει να αντιµετωπίσει την απουσία 
των γονέων του, αλλά και το ίδιο το γεγονός του θανάτου τους, που αποτελεί τον 
λόγο απουσίας τους. Η παρουσία των γονέων δεν µπορεί να αντικατασταθεί· 
µπορούν, όµως, να την υποκαταστήσουν επάξια άλλα πρόσωπα, όπως π.χ. ο παππούς 
ή η γιαγιά. Γενικά, είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές, στις οποίες το παιδί, αν ζει 
µακριά από τους γονείς του, δέχεται την απαραίτητη φροντίδα και στήριξη, για να 
ξεπεράσει ή, έστω, να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες του.7 

Συµπερασµατικά, ο αποχωρισµός ενός παιδιού από τους γονείς του, δεν είναι 
αποκοµµένος από τις αιτίες που τον προκάλεσαν, αλλά βρίσκεται σε άµεση 
συνάρτηση µε αυτές. Οφείλεται, συνήθως, σε καταστάσεις αβέβαιες και σε συνθήκες 
δυσµενείς, γι’ αυτό και το παιδί αποµακρύνεται από το οικογενειακό του περιβάλλον 
και τοποθετείται στο περιβάλλον υποδοχής. Αυτό όµως, δεν αποτελεί εγγύηση ότι, το 

                                                 
1 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.113 & 114. 
2 HERBERT, M. (1995). Ψυχολογικά προβλήµατα παιδικής ηλικίας. 1ος τόµος. (6η έκδοση). Αθήνα: 
εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. σ.128.  
3 ΣΤΑΪΝΕΡ, Ν. (1996). Κατανοώντας το παιδί σας 1-2 ετών. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη. Ψυχαναλυτική 
βιβλιοθήκη για το παιδί και τον έφηβο. σ.34.  
4 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.115.  
5 HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ.130.  
6 ΓΑΝΙΑΡΗ: ό.π., 1992, σ. 50. 
7 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ∆. Κ. (1999). Η εξέλιξη παιδιών δυσαρµονικών οικογενειών (∆ιαχρονική 
ερευνητική εργασία). Αθήνα : (χωρίς όνοµα εκδότη). σ.17. 
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ίδιο θα είναι πιο ευνοϊκό για το παιδί, καθώς µπορεί να προκαλέσει αρκετές και 
σοβαρές στερήσεις, που δύσκολα απαλείφονται. Εάν, λοιπόν, παρατηρηθούν 
διαταραχές στην ανάπτυξη του παιδιού, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί, κατά πόσον 
αυτές οφείλονται, σε προγενέστερους παράγοντες διαταραχής -πριν από τον 
αποχωρισµό-, στον αποχωρισµό αυτόν καθ’ αυτόν ή στις συνθήκες ζωής που 
διαµορφώνονται στο περιβάλλον υποδοχής του παιδιού.1 

 1.2.3 ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 
 

Στη σύγχρονη εποχή, οι νέες τεχνολογίες και οι συνθήκες ζωής που έχουν 
δηµιουργηθεί, έχουν διαµορφώσει ένα πλαίσιο, στο οποίο υπάρχουν προϋποθέσεις 
ουσιαστικής διαφοροποίησης αξιών, σχέσεων και ρόλων, όσον αφορά την οικογένεια 
και την εν γένει οργάνωση του ιδιωτικού του βίου του ανθρώπου.2 Ο τρόπος 
οργάνωσης, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του οικογενειακού βίου του ανθρώπου, 
εξαρτάται από τις προσωπικές του επιλογές, από τις συνθήκες που επικρατούν µέσα 
στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει και δρα, αλλά και από το κατά πόσον είναι 
ευπροσάρµοστος και έτοιµος να ανακατευθύνει τη ζωή του, σύµφωνα µε τις 
συνθήκες που παραλλάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Γεγονός, όµως, είναι ότι, 
έστω και αν η σύγχρονη κοινωνία θεωρείται αρκετά ανεκτική, ωστόσο δεν 
αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο όλα τα σχήµατα που αποτελούν παραλλαγές της 
συµβατικής οικογένειας ή εναλλακτικούς, προς αυτήν, τρόπους οργάνωσης της 
ιδιωτικής ζωής.3 

Είναι δυνατό, να διακρίνει κανείς σήµερα, τα εξής σχήµατα οργάνωσης του 
οικογενειακού βίου, τα οποία χαρακτηρίζουν τις οικογένειες και τα οποία 
διαφοροποιούνται µεταξύ τους, ανάλογα µε το ποιό υιοθετούν αυτές και πού αποδίδει 
κάθε µια απ’ αυτές, µεγαλύτερη σηµασία: 
� Οικογενειοκεντρικές, στις οποίες και οι δύο σύζυγοι δίνουν πρωτεύοντα ρόλο 
στην οικογένεια. 
� Επαγγελµατοκεντρικές, όπου τόσο ο ένας όσο και ο άλλος σύζυγος αποδίδουν 
µεγαλύτερη σηµασία στην εργασία τους και στην επαγγελµατική τους καταξίωση και 
επιτυχία. 
� Επαναστατικές, κατά τις οποίες, ενώ ο σύζυγος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 
στην οικογένεια, η σύζυγος, απεναντίας, αποδίδει κύρια σηµασία στην επαγγελµατική 
της σταδιοδροµία. 

Από τους τρεις τύπους οργάνωσης της οικογενειακής ζωής που αναφέρθηκαν, 
αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο δεύτερος απαντάται όλο και πιο συχνά, καθώς δεν αποτελεί 
πρόσκαιρο φαινόµενο. Οι οικογένειες διπλής σταδιοδροµίας επηρεάζουν ολοένα και 
αυξανόµενα, όχι µόνο τις οικογενειακές, αλλά και τις κοινωνικές δοµές.4 

Τα πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι οικογένειες διπλής σταδιοδροµίας, 
είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και του αυτοσεβασµού των γονέων, το 
ισχυρό δέσιµο που αναπτύσσεται µεταξύ των µελών αυτής της οικογένειας, η 
ικανοποίηση από τη συντροφικότητά τους, καθώς συµβάλλει ο ένας στην 
σταδιοδροµία του άλλου, αλλά και η απόκτηση αυτοπεποίθησης, λόγω της 
ικανότητάς τους να αντιµετωπίζουν από κοινού τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της 

                                                 
1 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.114. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.109.  
3 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.108.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.89. 
4 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.94.  
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καινοτόµου ζωής τους. Όλα αυτά, ίσως, αποτελούν συνθήκες, τις οποίες δεν µπορεί 
να συνειδητοποιήσει και να απολαύσει το ζευγάρι µιας τυπικής οικογένειας.1 

Μπορεί, φυσικά, αυτές να οργανώνονται βάση των επιθυµιών και των αναγκών 
των γονέων, πληρώνουν, όµως, ένα πολύ σοβαρό τίµηµα· οι επιλογές που θα πρέπει, 
κάθε φορά, να αποφασίζονται από τους γονείς, χαρακτηρίζονται από διλήµµατα, δύο 
ή και περισσότερων εκ διαµέτρου αντίθετων κατευθύνσεων. Γιατί, κάθε φορά, αυτοί 
θα πρέπει να συµβιβάζουν το εφικτό, το δέον και το επιθυµητό. Π.χ. θα πρέπει να 
κάνουν τέτοιους χειρισµούς, έτσι ώστε να ανταπεξέρχονται, τόσο στις 
επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις, όσο και στην την επιθυµία τους για απόκτηση 
οικογένειας και παιδιών. Οι, δε, κοινωνικές τους σχέσεις και η κοινωνική τους ζωή 
καθορίζονται πάντα, όχι σύµφωνα µε τα προσωπικά τους κριτήρια και τις επιθυµίες 
τους, αλλά βάση του ποιές από αυτές θα µπορούσαν να αποβούν πρόσφορες για την 
ανέλιξη της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Το ευρύτερο οικογενειακό και το 
κοινωνικό περιβάλλον µιας τέτοιας οικογένειας, αρκετές φορές αντιτίθεται και 
αποδοκιµάζει τον καινοτόµο τρόπο ζωής των οικογενειών διπλής σταδιοδροµίας,2 
σπεύδει, όµως, να παρέχει στους γονείς βοήθεια και στήριξη, όταν αυτοί τις 
επικαλεστούν. 

∆υσκολίες αντιµετωπίζει, βέβαια, αυτή η κατηγορία οικογενειών, αλλά, και 
γενικότερα, οι σύζυγοι σε κάθε τύπο οικογένειας, όταν πρωτοαναλαµβάνουν το 
γονεϊκό ρόλο. Απλά, όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι, η ανάγκη τους για 
στήριξη είναι ακόµα πιο έντονη. Γενικά, κάθε γονέας, όταν βρίσκεται στις πρώτες 
φάσεις της γονεϊκότητάς του, αισθάνεται πελαγωµένος και καταλαµβάνεται από 
απελπισία, καθώς πιστεύει, ότι τα πράγµατα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχό του. Αντί 
οι γονείς να καλέσουν σε βοήθεια, κλείνονται στον εαυτό τους, κρατώντας για τους 
ίδιους τα προβλήµατα που έχουν, φοβούµενοι ότι, οι άλλοι θα τους κριτικάρουν ή ότι 
θα τους χαρακτηρίσουν δυσµενώς. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τις επαφές του ζευγαριού 
µε τους γονείς του, αυτές συνήθως τους προκαλούν άγχος και εκνευρισµό και όχι 
ξεκούραση και ηρεµία, όπως θα έπρεπε.3 

 1.2.3.1 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΪΚΟΥ 
ΡΟΛΟΥ 

 
Η δηµοκρατική ιδεολογία, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εξέχουσα θέση 

έχει η ισότητα και τα ατοµικά δικαιώµατα, τα οποία υπερτονίζονται και φτάνουν στα 
όρια του ατοµικισµού, υποβάλλουν σε κλυδωνισµούς και κλονίζουν την ιεραρχία της 
οικογένειας.4 Ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής έχει διχάσει τον άνθρωπο, ο οποίος 
προσπαθεί και παλεύει, να συνδυάσει την ικανοποίηση των προσωπικών του 
επιθυµιών και επιδιώξεων, µε τη συλλογικότητα και την αµοιβαιότητα στις στενές 
κοινωνικές του σχέσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ικανοποίηση των 
συναισθηµατικών του αναγκών. Καταλήγει, λοιπόν, αυτός ο αγώνας του για επίτευξη 
των ατοµικών του επιδιώξεων -απαραίτητος, τόσο για την οικονοµική του ευχέρεια, 
όσο και για την παροχή αξίας στην προσωπικότητά του-, να τον φέρνει σε σύγκρουση 
µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των υπολοίπων µελών της οικογένειάς του, οι πιο 
σηµαντικές, εκ των οποίων, είναι η συντροφικότητα, η υποστήριξη και η φροντίδα.5 

                                                 
1 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.96.  
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.95. 
3 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.66.  
4 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.66.  
5 ΚΑΤΑΚΗ, Χ. (1984). Οι τρεις ταυτότητες της Ελληνικής οικογένειας. (2η  Εκδ.). Αθήνα: Εκδ. Κέδρος. 
σ.68. 
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Η πολυπλοκότητα των υφιστάµενων κοινωνικών δοµών υποχρεώνει τους συζύγους 
των συζύγων σε αµοιβαία εσωτερική-ενδοοικογενειακή στήριξη, προκειµένου να 
αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, µιας και έχοντας φύγει µακριά 
από τις αγροτικές περιοχές (έχοντας µεταναστεύσει στις αστικές περιοχές) είναι 
πλέον περισσότερο αποκοµµένοι από τον συγγενικό ιστό τους και από τις 
παραδοσιακές τους ρίζες. Όσο και αν οι στενές σχέσεις µεταξύ των συγγενών είναι 
επιθυµητές, ο παράγοντας της απόστασης αποβαίνει αποτρεπτικός. Mόνο όταν 
παραµένουν σε µια περιοχή για µεγάλο χρονικό διάστηµα καταφέρνουν να 
αναπτύξουν πλήθος επαφών µε γειτονικά και φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα που 
µετακοµίζουν κοντά τους.1 

Στο  εσωτερικό της οικογένειας, υπάρχει σύζευξη της ατοµικής ανέλιξης και 
του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος, γι’ αυτό και θεωρείται ως ένα πλαίσιο, το οποίο 
παρέχει ελευθερίες, αλλά και υπαγορεύει κάποιους περιορισµούς. Όπως αναφέρει και 
η ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: «Η οικογένεια είναι µια συµβολική, δυναµική, συλλογική και µη 
βιούµενη πραγµατικότητα, η οποία αποτελεί φαινόµενο της ενσωµατωµένης στην 
δράση των µελών της ανθρώπινης συνείδησης. Όπως εµφανίζεται στην συνείδηση, η 
οικογένεια είναι έτσι ταυτόχρονα µια βαθύτατα υποκειµενική προσωπική εµπειρία 
και ένα έντονα αντικειµενοποιηµένο κοινωνικό µόρφωµα. Μεταξύ των θεσµών, η 
οικογένεια ή υποκατάστατό της, ίσως αποτελεί την µοναδική εµπειρία ταυτόχρονης 
συνύπαρξης του εαυτού και του άλλου. Η ταυτόχρονη αυτή συνύπαρξη υπονοεί ότι 
είναι δυνατό να βιώσει κανείς και ίσως να υπερβεί, περιοδικά έστω, παραδοσιακές 
γνωστικές και εµπειρικές διχοτοµήσεις όπως εαυτός-άλλος, υποκείµενο-αντικείµενο, 
πρωτότυπο-συνηθισµένο και αυθόρµητο-τυπικό. Στην εµπειρία αυτή, η βιογραφία 
του ατόµου εµπλέκεται µ’ εκείνη της οικογένειας αλλά δεν ταυτίζεται µε αυτήν».2 

Πιο αναλυτικά, οι γονείς βιώνουν σε καθηµερινή βάση πρακτικά προβλήµατα 
και εσωτερικές συγκρούσεις του τύπου, αν θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη 
ζωή τους, στον γονεϊκό τους ρόλο ή στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Με λίγα 
λόγια, αν θα πρέπει να υπερέχει η γονεϊκότητα ή η εργασία. Αφενός, θέλουν να είναι 
διαθέσιµοι για τα παιδιά τους, αφετέρου, έχουν ανάγκη να νιώθουν, ότι είναι άξιοι και 
υπεύθυνοι στη δουλειά τους, κερδίζοντας, έτσι, το σεβασµό των συναδέλφων τους.3 
Ο µόνος, ίσως, τρόπος για να το καταφέρουν αυτό, είναι να ξεκαθαρίσουν µέσα τους, 
αλλά και σε συνεργασία µε το σύντροφό τους, τις προσδοκίες τους, όπως επίσης τις 
αρµοδιότητές τους, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο επαγγελµατικό πεδίο·4 κάτι 
το οποίο γίνεται µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε οικογένειες στη βόρεια Αµερική 
και σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπου οι γονείς διευθετούν και αναπροσαρµόζουν 
το πρόγραµµά τους, έτσι ώστε να έχουν ελεύθερο χρόνο για την επιµέλεια των 
παιδιών τους.5 Τα παιδιά, εάν δείξουν λίγη κατανόηση και συµµεριστούν τις ανάγκες 
και τις επιθυµίες των γονιών τους, θα είναι ευεργετικό και για τα ίδια, το να βλέπουν, 
πως οι γονείς τους κερδίζουν-παίρνουν ικανοποίηση και αυτοεκτίµηση από την 
εργασία τους.6 

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη όψη του νοµίσµατος, σύµφωνα µε την οποία, η 
επαγγελµατική απασχόληση και των δύο γονέων, διαρκώντας κατά το µεγαλύτερο 
                                                 
1 VERMEULEN, C. J. J. (September 1970). Families in urban Greece. Michigan, U.S.A., London, 
England: Cornell University. Microfilms international Ann Arbor. p.108. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.141-142. 
3 ΟΜΑ∆Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: ό.π., 1990, σ.222.  
4 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.241.  ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 2004, σ.84. 
5 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.221. 
6 ΟΜΑ∆Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: ό.π., 1990, σ.292.  HARRELL, J. E., & RIDLET, C. A. (August 
1975). Substitute child care, maternal employment and the quality of mother-child interaction. Journal 
of marriage and the family. Vol.37. N.3. pp.556-564. p.562.  
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µέρος της ηµέρας, έχει ως συνέπεια την επιστροφή τους στην οικογενειακή εστία 
κατά τις βραδινές ώρες, όπου τα παιδιά είναι έτοιµα να κοιµηθούν. Η µόνη, λοιπόν, 
ευκαιρία τους να έρθουν σε επαφή µε τα παιδιά τους, είναι τα σαββατοκύριακα. Αυτό 
σηµαίνει ότι, δεν µπορούν να έχουν την απαίτηση ή την προσδοκία, να είναι οι ίδιοι 
τα πρωτεύοντα πρόσωπα στη ζωή των παιδιών τους, εφόσον την κύρια ευθύνη αυτών 
έχουν σε καθηµερινή βάση, ο παππούς, η γιαγιά ή κάποιο άλλο πρόσωπο, ίσως 
µισθωµένο. Εάν οι γονείς αντιδράσουν και έρθουν σε σύγκρουση ή ρήξη µε το 
πρόσωπο, που φροντίζει το παιδί, λόγω της ζήλιας τους, αυτό θα έχει δυσµενή 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του παιδιού.1 

Σε τέτοιες καταστάσεις, όπου και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι, τουλάχιστον 
ένας από αυτούς θα πρέπει να καθορίζει το πρόγραµµά του, έτσι ώστε αυτό να είναι 
σταθερό, και να επιστρέφει στην οικογενειακή εστία περίπου την ίδια ώρα σε 
καθηµερινή βάση. Αυτό είναι σηµαντικό και παίζει ρόλο στην τακτική, κατά χρονική 
προσέγγιση, ενασχόληση του γονιού µε το παιδί του, ακόµη και όταν αυτό είναι 
ακόµη βρέφος και δεν έχει αίσθηση του χρόνου, µε την ακριβή έννοια του όρου -δεν 
γνωρίζει τις ώρες, µπορεί όµως να αποκτά µια υποτυπώδη αίσθηση του χρόνου, από 
την επαναληπτικότητα των καταστάσεων. Η συχνή αλλαγή της ώρας, που ο γονιός 
επιστρέφει στο σπίτι ή που πραγµατοποιούν από κοινού κάποιες ασχολίες, δηµιουργεί 
ανασφάλεια στο παιδί, το οποίο δεν µπορεί, έτσι, να βασιστεί στο εσωτερικό του 
χρονοδιάγραµµα. Η ανάγκη του παιδιού έγκειται, στο να είναι σταθερά, η 
ικανοποίηση των αναγκών του και ο ρυθµός της ζωής του, έτσι ώστε να συντονίζεται 
σωµατικά και ψυχικά. Η επαναλαµβανόµενη εµπειρία φροντίδας του από ένα 
συγκεκριµένο πρόσωπο σε τακτικό ρυθµό, του δηµιουργεί το αίσθηµα της ασφάλειας 
και της εµπιστοσύνης, αρχικά προς αυτό το πρόσωπο, και κατ’ επέκταση, στον εαυτό 
του, ενώ αργότερα και στους ξένους.2 

Επιπρόσθετα, το παιδί δεν έχει ανάγκη, µόνο σταθερού ρυθµού στη ζωή του, 
αλλά και σταθερού και ισορροπηµένου περιβάλλοντος. Η υποβολή του παιδιού σε 
συχνή αλλαγή τόπου φροντίδας του, δυσχεραίνει την ικανοποίηση της ανάγκης του 
για συνέχεια και µονιµότητα του οικείου περιβάλλοντος. Σε αυτή την προσέγγιση, θα 
µπορούσε να αντιταχθεί η άποψη ότι, το παιδί έχει ανάγκη από πολλές και 
ποικιλόµορφες εντυπώσεις, οι οποίες προκαλούνται µέσω διαφόρων ερεθισµάτων. Η 
αλλαγή τόπου ευνοεί τη δηµιουργία εµπειριών στο παιδί, µέσω της εξερεύνησης του 
νέου περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση όµως, ότι θα ληφθεί υπ’ όψιν η ηλικία του 
παιδιού, η ικανότητά του να αφοµοιώνει νέες εντυπώσεις και η παράλληλη παρουσία 
των φροντιστών του µέσα στο νέο περιβάλλον. Η υποστήριξή τους στο παιδί και η 
εµπιστοσύνη που αυτό τους προσδίδει, συντελούν στην αντιµετώπιση και εξερεύνηση 
του αγνώστου εκ µέρους του παιδιού, έτσι ώστε να το µετατρέψει σε γνωστό και 
οικείο. Στην περίπτωση όµως, που συµπέσουν αλλαγές προσώπων και 
περιβάλλοντος, αυτές θίγουν το αίσθηµα ασφάλειας του παιδιού διττά. Καθήκον των 
γονέων αποτελεί, εάν οι ίδιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φροντίζουν το παιδί τους, 
να φέρουν το παιδί σε επαφή µε πρόσωπα και περιβάλλον, προκειµένου να 
εξοικειωθεί µε αυτά.3 

Οι καλύτερες προϋποθέσεις φροντίδας του παιδιού εξασφαλίζονται -σε 
περίπτωση που οι ίδιοι οι γονείς δεν µπορούν-, αν το παιδί το περιποιούνται, µαζί µε 
τα αδέρφια του ή άλλα παιδιά, µέσα στην οικογενειακή του εστία, πρόσωπα που τα 
εµπιστεύεται και είναι οικεία σε αυτό.4 Το παιδί είναι πιο ήρεµο, εάν γνωρίζει και 

                                                 
1 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.250.  
2 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.252.  
3 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.254. 
4 ΣΤΑΪΝΕΡ: ό.π., 1996, σ.39.  
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πειστεί ότι οι γονείς του απουσιάζουν λόγω εργασίας και όχι διασκέδασης, ενώ η 
µητέρα είναι πιο ήσυχη, εάν έχει αφήσει να την υποκαταστήσουν, άτοµα τα οποία 
εµπιστεύεται και ακολουθούν τις ίδιες παιδαγωγικές µεθόδους µε αυτή.1 Όµως, όσο 
καλές κι αν είναι οι διευθετήσεις για την φροντίδα του, είναι φυσικό για ένα µικρό 
παιδί να παρουσιάσει κάποιες διαταραχές (π.χ. ύπνου, όρεξης του βρέφους για 
φαγητό), οι οποίες το επηρεάζουν, ιδιαίτερα µάλιστα, εάν υπάρξουν µεγάλες αλλαγές 
στη ζωή του ή µια αναστάτωση στην οικογένεια.2 Ως παραδείγµατα τέτοιων 
µεταβολών θα µπορούσαν να θεωρηθούν π.χ. η αποµάκρυνση του παιδιού από τους 
γονείς του και από το σπίτι του, οπότε θα πρέπει να κοιµηθεί για παράδειγµα σε ξένο 
κρεβάτι, η επιστροφή της µητέρας στην εργασία της, η οποία απουσίαζε από αυτήν, 
προκειµένου να φροντίζει το ίδιο το παιδί ή η έλευση νέου µέλους, ενός βρέφους, 
στην οικογένεια.3 

Από την οπτική των µητέρων, αυτές έχουν, βέβαια, εµπιστοσύνη στο άτοµο, 
στο οποίο αναθέτουν τη φροντίδα του παιδιού τους, ωστόσο δεν παύει να τους 
απασχολεί κατά πόσον το παιδί αισθάνεται ικανοποιηµένο και δεν στερείται κάτι.4 
Αυτό οφείλεται στα αισθήµατα ενοχής και φόβου -όσον αφορά το αν µεγαλώνει το 
παιδί σωστά ή όχι-, που τις βασανίζουν λόγω του γεγονότος ότι, δεν φροντίζουν το 
παιδί τους αποκλειστικά οι ίδιες. Παράλληλα, έχουν να αντιµετωπίσουν και την 
εσωτερική σύγκρουση που προαναφέρθηκε, για την ικανοποίηση που νιώθουν λόγω 
της προσωπικής τους επαγγελµατικής καταξίωσης.5 

Όλες αυτές οι καταστάσεις, στις οποίες παρατηρούνται µεταβολές στον τρόπο 
ζωής των ανθρώπων και µετασχηµατισµός στον τρόπο οργάνωσης του οικογενειακού 
βίου, είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήµατα, καθώς επηρεάζεται ολόκληρο το 
οικογενειακό σύστηµα, οπότε απαιτούνται ανακατανοµή των ρόλων µέσα στην 
οικογένεια, νέες προσεγγίσεις και ρεαλιστικές λύσεις.6 Παράγοντες, όπως π.χ. η 
ηλικία, η εκπαίδευση, η επαγγελµατική κατηγορία, η στάση των γονιών απέναντι στη 
µητρική απασχόληση, η αυτοεκτίµηση, η αυτοεκπλήρωση, η αφοσίωση στο παιδί, η 
αποτελεσµατικότητα της γονεϊκής φροντίδας και η ύπαρξη ενοχών στους γονείς, 
αποτελούν παραµέτρους, από τις οποίες εξαρτώνται οι σχέσεις και η επικοινωνία στο 
εσωτερικό της οικογένειας. ∆ηλαδή, οι παράµετροι αυτές, είναι εκείνες οι οποίες 
ρυθµίζουν και καθορίζουν τη συµπεριφορά ενός µέλους της οικογενείας προς τα 
υπόλοιπα και συνεπώς τον τρόπο ζωής στο εσωτερικό της.7 

Τα παραπάνω σηµεία αποτελούν ενδεικτική αναφορά και απαρίθµηση των 
δυσκολιών και των προβληµάτων -που δεν είναι ούτε αναπόφευκτα ούτε 
ανυπέρβλητα-, που ανακύπτουν στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει σύγκρουση των 
ατοµικών επιδιώξεων µε τον γονεϊκό ρόλο, οπότε αποφασίζεται το ένα ή το άλλο 

                                                 
1 ΠΑΠΑΚΟΥ: ό.π., 1982, τεύχ. Β/5, σ.75.  
2 ΣΤΑΪΝΕΡ: ό.π., 1996, σ.39.  
3 ΣΤΑΪΝΕΡ: ό.π., 1996, σ.47.  
4 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.235.  
5 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.72.  
6 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.74. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Οκτώβριος 2004). Η απασχόληση των γυναικών: 
Ανάγκη η επιλογή; Στο: ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ., & ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Επιµ.). (Οκτώβριος 2004). 
Ζητήµατα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εµπειρικές διερευνήσεις. (1η έκδοση). ( 
227-250). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, Κέντρo Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. 
ISBN 960-01-1033-6. σ.246. 
7 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.74. ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, Λ. (Οκτώβριος 1993). Πρότυπα 
οικογένειας και συζυγικές κατανοµές των οικιακών εργασιών: Η περίπτωση των οικογενειών της 
Αθήνας. Το βήµα των κοινωνικών επιστηµών. τόµ. Γ΄, τεύχ.12, σ.133-151. σ.144. 
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οικογενειακό σχήµα κατανοµής των αρµοδιοτήτων των γονιών· δηλαδή είτε τις 
αναλαµβάνουν οι ίδιοι είτε τις αναθέτουν σε άλλα πρόσωπα.1 

 1.2.3.2 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ – ΜΗΤΕΡΑ 
 

Οι ριζικές κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που έφερε η βιοµηχανική ανάπτυξη 
στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, έχουν σηµαντικά επηρεάσει το ρόλο και τη θέση 
των γυναικών στην οικογένεια, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.2 

Στην παραδοσιακή, αλλά και στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, ο ρόλος των 
γονέων, σύµφωνα µε το φύλο τους, ήταν σαφώς καθορισµένος και διαχωρισµένος. 
Κατά τον κοινωνικό καταµερισµό των ρόλων, ο άνδρας-πατέρας αποτελούσε τον 
συνδετικό κρίκο ανάµεσα στην οικογένειά του και στην υπόλοιπη κοινωνία και 
έχοντας το ρόλο του κουβαλητή, προσπαθούσε να εξασφαλίζει τα προς το ζην για τα 
µέλη της οικογένειάς του, αλλά και να αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο αρχηγός της. Η 
γυναίκα-µητέρα λειτουργούσε ως ο σύνδεσµος ανάµεσα στο σύζυγό της και στα 
παιδιά της, καθώς υπήρχε η κοινωνική αντίληψη ότι, η άµεση ενασχόληση του 
πατέρα µε τα παιδιά του θα ήταν ένδειξη θηλυπρέπειας.3 Ρόλος της ήταν η επιµέλεια 
του νοικοκυριού και η ανατροφή των παιδιών, η ερµηνεία και η ικανοποίηση των 
αναγκών όλων των µελών της οικογένειας, όπως επίσης ο συµβιβασµός των 
ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.4 Παρόλα αυτά, οι συγκεκριµένοι ρόλοι τείνουν να 
εκλείψουν, καθώς το παραδοσιακό αυτό σχήµα οικογένειας παρατηρείται όλο και σε 
µικρότερη συχνότητα στη σύγχρονη εποχή.5 Ωστόσο, τείνει να θεωρείται 
υπερεκτιµηµένος ο χρόνος που περνούσε µια µητέρα µε τα παιδιά της τα πιο παλιά 
χρόνια, µιας και υπάρχουν ελάχιστα λεπτοµερή στοιχεία για το παρελθόν και πιο 
συγκεκριµένα για τις εξωοικιακές δραστηριότητές της.6 ∆εδοµένου µάλιστα ότι 
δαπανούσε µεγάλο µέρος του χρόνου και της ενέργειάς της στην προσφορά βοήθειας 
στις γεωργικές και άλλες επαγγελµατικές ενασχολήσεις του συζύγου της και τα 
παιδιά τα αναλάµβαναν οι παππούδες-γιαγιάδες, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, δε 
διαφέρει κατά πολύ από την εργαζόµενη γυναίκα της σύγχρονης εποχής.7 

                                                 
1 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.72. 
2 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.145.  
3 ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1991,  σ.20. 
4 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.67.  Γι’ αυτό το λόγο, οι άνδρες όταν µείνουν µόνοι τους µαζί µε τα 
παιδιά τους µετά από διαζύγιο ή χηρεία, στην περίπτωση που επιτύχουν να αναλάβουν την επιµέλεια 
και γονική µέριµνα των παιδιών τους, εξασκούν αυτό το καθήκον τους, όχι διατηρώντας αυτόνοµο 
νοικοκυριό, αλλά είτε µε τη βοήθεια συγγενικών ή φιλικών προσώπων, γειτόνων και συναδέλφων 
(εντάσσοντας την οικογένειά τους στην εκτεταµένη οικογένεια), είτε συνάπτουν πολύ σύντοµα σχέση 
ή γάµο µε µια νέα σύντροφο,  προκειµένου να λαµβάνουν βοήθεια στην ανατροφή των παιδιών. Οι  
πατέρες των παιδιών, οι οποίοι µένουν µόνοι τους χωρίς τη σύζυγό τους και που αναλαµβάνουν την 
επιµέλεια αυτών είναι, συνήθως, άντρες µεγαλύτερης ηλικίας, ανήκουν σε ανώτερα κοινωνικό 
οικονοµικά κλιµάκια, έχουν πιο διευρυµένους πνευµατικούς ορίζοντες, αφού δε µένουν 
προσκολληµένοι και δεν περιορίζονται στα αυστηρά καθορισµένα όρια των κοινωνικών στερεότυπων 
ως προς τους ρόλους, που θα πρέπει να αναλαµβάνει-διαδραµατίζει κάθε φύλο και έχουν ιδιαίτερα 
καλές σχέσεις µε τις δικές τους µητέρες, τις οποίες χρησιµοποιούν ως υποκατάστατο της µητρικής 
φιγούρας στις πρακτικές ανατροφής των παιδιών τους. Παράλληλα, επιβραβεύονται και γίνονται 
αποδεκτοί και αποδέκτες στήριξης από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε αντίθεση µε την κοινωνική 
πολιτική που τους εξοστρακίζει, αφού δεν τους αναγνωρίζει και δεν τους αποδίδει κοινωνικές 
υπηρεσίες και αγαθά (εξάλλου έχουν οικονοµική άνεση), µιας και ο όρος «µόνος γονέας» είναι 
ταυτισµένος µια τη γυναίκα-µητέρα.   ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.211-214,228-22 & 232. 
5 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.86.  
6 BIANCHI, S. M. (November 2000). Maternal employment and time with children: dramatic change 
or surprising continuity? Demography, Vol. 37, No. 4, pp.401-414. p.402. 
7 BIANCHI: ό.π., 2000, p.404. 
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Σταδιακά, ωστόσο, έγινε συνείδηση της σύγχρονης κοινωνίας ότι, εάν η 
οικογένεια θέλει να διατηρεί την ενότητά της, τότε θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη 
η εξίσωση του ρόλου των γονέων µέσα σ’ αυτή. ∆ηλαδή είναι απαραίτητη η ισότητα 
των συζύγων, τόσο ως προς τις δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης, όσο και 
ως προς την επαφή και τη σχέση τους µε τα παιδιά τους.1 Η ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ εύστοχα 
παρατηρεί ότι: «Αν οι υποχρεώσεις των γονέων προς τα παιδιά τοποθετηθούν σ’ ένα 
ιδεατό σφαιρικό σχήµα, η τοµή των ευθυνών ανάµεσα στον πατέρα και τη µητέρα δε 
θα είναι πια κάθετη, µα οριζόντια, εγκάρσια. Όλοι οι τοµείς µοιρασµένοι στους δύο 
γονείς. Κι οι δύο γεµάτοι από ποικίλο περιεχόµενο και πλούσιο ψυχισµό».2 

Ένα παιδί δεν είναι ευθύνη µόνο της µητέρας, αλλά ολόκληρης της οικογένειας 
και γενικότερα της κοινωνίας.3 Στις αρµοδιότητες της κοινωνίας εµπίπτει η 
διασφάλιση των δικαιωµάτων, αλλά και του σεβασµού, τόσο των παιδιών όσο και 
των µητέρων τους. Όµως, το δικαίωµα επαγγελµατικής απασχόλησης της µητέρας 
αντιστρατεύεται στο δικαίωµα του παιδιού για ικανοποίηση των αναγκών του και 
σωστής ανατροφής του, που αποτελεί καθήκον και των δύο γονέων ταυτόχρονα. Και 
στις δύο πλευρές αποδίδεται το δίκιο, όµως στην συγκεκριµένη φάση, δεν υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να υπερισχύσει το ένα έναντι του άλλου και 
να αποφασιστεί µια σίγουρη και µόνιµη λύση· γιατί οι οποιοιδήποτε 
µετασχηµατισµοί απαιτούν δοκιµασίες και χρόνο.4 

Ο προβληµατισµός, του κατά πόσον η µητέρα θα πρέπει να εργάζεται ή όχι, 
παραµένει.5 Η σύγκρουση των ρόλων εργαζόµενης γυναίκας και µητέρας, 
εµφανίζεται ως δίληµµα, ανάµεσα στις δύο κατευθύνσεις: οικογένεια και επάγγελµα. 
Στο σηµείο αυτό, απαραίτητος είναι ένας διαχωρισµός των δύο κατηγοριών 
εργαζόµενων γυναικών: η µία περιλαµβάνει τις γυναίκες που εργάζονται για καθαρά 
οικονοµικούς λόγους, αφορµώνται από καθαρά βιοποριστικά κίνητρα και έχουν ως 
µοναδικό στόχο τους την κάλυψη βιοτικών αναγκών, και η άλλη, όπου δεν είναι 
υπαρκτοί οικονοµικοί λόγοι -αν και το οικονοµικό ζήτηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως πρόσχηµα για την ανάγκη της γυναίκας να εργαστεί-, που περιλαµβάνει αυτές που 
φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα.6 Στην πρώτη εκδοχή, κατά την οποία µια γυναίκα 
αποφασίζει να εργαστεί λόγω οικονοµικών κινήτρων, αυτό θα της δηµιουργήσει 
αισθήµατα ενοχής, αν στην πραγµατικότητα επιθυµούσε να παραµείνει µε το παιδί 
της και να αφοσιωθεί σ’ αυτό. Αντίθετα, στη δεύτερη εκδοχή, η γυναίκα χρησιµοποιεί 
ως άλλοθι την επαγγελµατική της απασχόληση, προκειµένου να ικανοποιήσει 
προσωπικές της ανάγκες και επιθυµίες, όπως την επαγγελµατική σταδιοδροµία και 
καταξίωση, ενώ παράλληλα, προβάλλει ως δικαιολογία, ότι η επιλογή της στηρίχτηκε 
σε καθαρά αλτρουιστικά κίνητρα· όχι εγωιστικά, όπως στ’ αλήθεια ισχύει.7 

Από τις δύο, λοιπόν, αυτές κατηγορίες, η πρώτη θεωρείται επιβεβληµένη, 
καθώς αιτιολογείται από το αυξηµένο κόστος ζωής και τον υψηλό πληθωρισµό, οι 
οποίες κατά συνέπεια οδηγούν στην ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού 
επιπέδου της οικογένειας.8 Η ανάγκη εργασίας της γυναίκας εµφανίζεται σε 

                                                 
1 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.420.  
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.381-382. 
3 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.420.  
4 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.246. 
5 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1991, σ.239.  
6 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.65.  
7 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.73.  
8 STEWART: ό.π., 1988, σ.19.  Το βιοτικό επίπεδο και η οικονοµική στάθµη µιας οικογένειας παίζει 
καθοριστικό ρόλο στις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της, στην ψυχολογία και στη 
συµπεριφορά των µελών της, στις σχέσεις που αναπτύσσουν µε το συγγενικό, φιλικό ή ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, στον τρόπο ζωής τους και στην πορεία που θα ακολουθήσει η εξέλιξη καθενός 
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υψηλότερο βαθµό, όταν δεν επαρκούν τα εισοδήµατα του άντρα για τα έξοδα 
διαβίωσης της οικογένειας, π.χ. σε περιπτώσεις, όπου αυτός δεν έχει ολοκληρώσει τις 
σπουδές ή την εκπαίδευσή του, σε περιπτώσεις χηρείας µε µικρή σύνταξη, ή όταν 
πρόκειται για διαζευγµένη ή άγαµη µητέρα, καθώς και στην περίπτωση µακροχρόνιας 
αρρώστιας ή ανεργίας του συζύγου. 

Εκτός όµως, από τους οικονοµικούς, δεν θα πρέπει να παραλειφθούν και άλλοι, 
οι προσωπικοί λόγοι (επιθυµίες) των γυναικών, που δεν ικανοποιούνται µόνο από τη 
φροντίδα του νοικοκυριού και την ανατροφή των παιδιών τους, καθώς κι εκείνων που 
µέσω του επαγγέλµατός τους, θέλουν να αποµακρυνθούν ή να ξεφύγουν, κατά κάποιο 
τρόπο, από τα προβλήµατα της ιδιωτικής τους ζωής. Η εργασία εκλαµβάνεται ως 
καταφύγιο από τη ρουτίνα της καθηµερινής ζωής ή ως τρόπος φυγής από προσωπικά 
και οικογενειακά προβλήµατα. Η ιεραρχία των ρόλων µιας γυναίκας αλλάζει, αφού η 
επαγγελµατική της απασχόληση προτάσσεται και έπονται ο ρόλος της ως συζύγου, 
µητέρας και νοικοκυράς, σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε παλαιότερα.1 Οι γυναίκες πάλι, 
αγαπούν την εργασία τους και δεν θέλουν να χάσουν την ευκαιρία για επαγγελµατική 
καριέρα, διαµέσου της οποίας θεωρούν ότι, ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους.2 
Αυτό βέβαια, δεν θεωρείται παράλογο, γιατί, γενικά, η εργασία παρέχει τη 
δυνατότητα στον άνθρωπο να αξιοποιεί τις ικανότητές του και τη νοηµοσύνη του, 
όπως επίσης την κοινωνική, ή ακόµη, και την οικογενειακή προβολή του, εφόσον 
έρχεται σε επικοινωνία µε τον υπόλοιπο κόσµο.3 

Γενικά, το κατά πόσο µια γυναίκα θα έχει ευκαιρίες για επαγγελµατική 
απασχόληση θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες µεταξύ των οποίων είναι η 
διαθεσιµότητα των γονέων να παραχωρήσουν τη φροντίδα των παιδιών τους σε  
συγγενείς, όπως π.χ. στα µεγαλύτερα παιδιά τους ή στους παππούδες, και η προθυµία 
αυτών να τα αναλάβουν.4 

 1.2.3.3 ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
Στη σύγχρονη εποχή, των αυξηµένων απαιτήσεων ζωής, κατά τις οποίες 

υποχρεούνται να εργάζονται και οι δύο γονείς, η ύπαρξη των γονέων και πεθερικών 
των συζύγων, κρίνεται απαραίτητη περισσότερο από ποτέ άλλοτε, όσον αφορά την 
φροντίδα των εγγονιών τους.5  Τώρα που θεωρείται πια δεδοµένο ότι, η µητέρα βγήκε 
στην αγορά εργασίας και είναι πλέον αναγκασµένη να λείπει πολλές ώρες την ηµέρα 
έξω από το σπίτι, αυτό συνεπώς οδηγεί σε ανεπαρκή προστασία και επίβλεψη 

                                                                                                                                            
από τα µέλη της, στη νοοτροπία και στις συνήθειες που υιοθετούν και στον τρόπο αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου τους. Ιδιαίτερα στις οικονοµικά ασθενέστερες οικογένειες, δεν είναι µόνο οι 
καταστάσεις, τις οποίες βιώνουν (ή που δε βιώνουν, αφού αδυνατούν να πραγµατοποιήσουν ακόµη και 
απλά-αυτονόητα πράγµατα), που τους δηµιουργούν προβλήµατα , αλλά ακόµη και το ίδιο το γεγονός 
της σύγκρισης στην οποία υποβάλλουν την οικογένειά τους σε σχέση µε το τι επικρατεί στον περίγυρό 
τους. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.77-78. 
1 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.187. 
2 SUSSMUTH: ό.π., 1981, σ.246.  
3 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.359. 
4 BIANCHI: ό.π, 2000, p.403. 
5 ΚΑΤΣΙΚΗΣ: ό.π., σ.61.  ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ, Α. (Οκτώβριος 2004). Ο ηλικιωµένος και η οικογένειά του. 
Στο: ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ., & ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Επί.). (Οκτώβριος 2004). Ζητήµατα 
οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εµπειρικές διερευνήσεις. (1η έκδοση). (σ.161-
188). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, Κέντρo Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ISBN 
960-01-1033-6. σ.170. 
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του/των παιδιού/-ιών της.1 Στην Ελλάδα, η φροντίδα των παιδιών από τους 
παππούδες, αποτελεί τον κανόνα στις περισσότερες οικογένειες.2  

Εκτός όµως από αυτούς, και άλλα συγγενικά πρόσωπα, ή ακόµη, και έµµισθο 
προσωπικό µπορεί να επιβλέπει και να φροντίζει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
εργασιακής απασχόλησης της µητέρας. Όσον αφορά τον αριθµό των παιδιών, αυτός 
κυµαίνεται από ένα έως τρία -συχνότερα ένα ή δύο- παιδιά, ιδιαίτερα αναφορικά µε 
την µέση αστική τάξη.3 

Η πλειοψηφία (40%) των παιδιών των εργαζόµενων µητέρων, παραµένουν στο 
σπίτι της οικογένειάς τους και φυλάσσονται από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, 
συνήθως δε, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Από τα υπόλοιπα παιδιά, ένα 
µέρος της τάξης του 29,4% λαµβάνουν φροντίδα έξω από την οικογενειακή τους 
εστία, µέσα σε µια άλλη οικογένεια, συνήθως από ένα µόνιµο πρόσωπο. Ένα ακόµη 
πιο µικρό ποσοστό (10,8%) των παιδιών εργαζόµενων µητέρων, παρακολουθούν τα 
µαθήµατα του νηπιαγωγείου ή κάποιου άλλου παρόµοιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 
Από το παραπάνω συµπεραίνεται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία (3/4) των παιδιών 
αυτών, παραµένει στο ίδιο τους το σπίτι.4  

Αυτό ίσως οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη βρεφονηπιακών σταθµών, στις µη 
ικανοποιητικές συνθήκες λειτουργίας τους ή στο ανελαστικό ωράριό τους, το οποίο 
δεν συνάδει µε το ωράριο εργασίας της µητέρας. Εξάλλου, η λειτουργία των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων διακόπτεται κάποιες φορές, λόγω σχολικών ή 
καλοκαιρινών διακοπών, αποχής, απεργίας, συνέλευσης ή εκλογών του σώµατος των 
εκπαιδευτικών. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έχουν δίδακτρα, συνήθως, αρκετά υψηλά, 
τα οποία οι γονείς αδυνατούν να αποπληρώσουν, ιδιαίτερα µάλιστα, εάν έχουν 
περισσότερα του ενός παιδιά. Η µητέρα τότε, εκ των καταστάσεων αναγκάζεται να 
αναθέτει τη φροντίδα και φύλαξη των παιδιών της στις γιαγιάδες -και πιο σπάνια 
στους παππούδες.5 Κάτι τέτοιο αποτέλεσε ένα από τα πιο σηµαντικά και 
αξιοσηµείωτα ευρήµατα της έρευνας του ATTIAS, σύµφωνα µε την οποία: 85% των 
γιαγιάδων και 75% των παππούδων είχαν την καθηµερινή, εβδοµαδιαία, ή διάρκειας 
αρκετών εβδοµάδων, ακόµη και κατά την διάρκεια των διακοπών, επίβλεψη και 
φροντίδα των εγγονιών τους χωρίς την παρουσία των γονέων των παιδιών.6 Ακόµα 
και η PRESSER κατέδειξε το γεγονός αυτό στην έρευνά της, συµπεραίνοντας ότι, 
όταν µια µητέρα είναι εργαζόµενη και ειδικότερα ανύπαντρη, η φροντίδα των παιδιών 
της ανατίθεται σε συγγενείς και πιο συγκεκριµένα στις γιαγιάδες.7 Αυτές από την 

                                                 
1 HERBERT, M. (1996). Ψυχολογικά προβλήµατα παιδικής ηλικίας. 2ος τόµος. (7η έκδοση). Αθήνα: 
εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. σ.298.  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.187. ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-
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πλευρά τους, µε ευχαρίστηση και προθυµία αναλαµβάνουν αυτό το ρόλο, καθώς 
θεωρούν καθήκον και υποχρέωσή τους τη συνέχιση του προηγούµενου ρόλου 
ανατροφής των παιδιών. 

Το συνηθέστερο προφίλ αυτών των γιαγιάδων είναι, µεσήλικες γυναίκες, οι 
οποίες είναι χήρες και συγκατοικούν µε την οικογένεια προορισµού των παιδιών 
τους, ή, τουλάχιστον, κατοικούν κοντά σ’ αυτή. Οι υπηρεσίες, ο χρόνος και η πείρα 
που αυτές διαθέτουν, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιβίωσης των 
οικογενειών, που ανήκουν στα κατώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια, µιας και η 
συµπαράστασή τους έχει οικονοµική, αλλά και πρακτική διάσταση.1 Αλλά και το 
αντίθετο συµβαίνει, όπως στην χώρα της Ταϊβάν, όπου οι παππούδες και γιαγιάδες 
(µετά τη συνταξιοδότησή τους) όντας απόλυτα εξαρτηµένοι οικονοµικά από τις 
νεότερες γενιές των συγγενών τους, δεν διστάζουν ακόµη και να συνταξιοδοτηθούν 
νωρίτερα προκειµένου να φροντίσουν τα εγγόνια τους.2  

Προϋπόθεση, λοιπόν, της εργασίας της µητέρας, αποτελεί η παροχή στήριξης 
και η διαθεσιµότητα, ιδίως, εκ µέρους της µητέρας της.3 Αυτό θεωρείται αυτονόητο 
και εφικτό, αφού οι περισσότερες ηλικιωµένες δεν εργάζονται, οπότε διαθέτουν 
αρκετό ελεύθερο χρόνο για τον ρόλο, που τους ανατίθεται. Η είσοδος των γυναικών 
στον επαγγελµατικό στίβο, δεν συνοδεύτηκε από παράλληλα και απαραίτητα µέτρα 
κοινωνικής πολιτικής όσον αφορά τη φύλαξη των παιδιών, γεγονός που είχε ως 
απόρροια, την υπόδειξη της επιτακτικής ανάγκης φροντίδας των παιδιών από τους 
ηλικιωµένους.4 Αλλά ακόµη και τα νηπιαγωγεία ή τα κέντρα καθηµερινής-ηµερήσιας  
φροντίδας και επίβλεψης των παιδιών τα οποία δηµιουργήθηκαν, δεν αποτέλεσαν 
παράγοντες απόσυρσης της παρεχόµενης φροντίδας και υποστήριξης των 
ηλικιωµένων στα εγγόνια τους, παρά µετατράπηκε ο ρόλος τους σε συµπληρωµατικό 
των πρώτων.5 ∆εν αποκλείεται, βέβαια, το ενδεχόµενο, και οι ίδιες οι γιαγιάδες να 
επιθυµούν να εργαστούν ή να έχουν µεγάλη οικονοµική ανάγκη, οπότε τότε η 
εναλλακτική οδός που προτείνεται είναι, το ζευγάρι των γονέων να αποζηµιώνει τη 
γιαγιά, έστω κατά ένα µέρος, για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην οικογένεια, µια 
εκ των οποίων είναι η φύλαξη των εγγονιών. ∆ιαφορετικά, µπορεί οι γιαγιάδες να 
εξακολουθούν να είναι εργαζόµενες, αλλά να έχουν προσυµφωνήσει µε τους γονείς 
(ή µε την άγαµη µητέρα) εκ περιτροπής φροντίδα των παιδιών.6 Στην περίπτωση, 
όµως, που κάτι τέτοιο δεν ισχύει και είναι άνεργες νοικοκυρές, αυτές αποτελούν όχι 
απλά την εσχάτη, αλλά την πιο καλή και ενδεδειγµένη λύση, όπως γίνεται στις 
περισσότερες βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες, καθώς επίσης και στην Ελλάδα.  

Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτηµα στον Ελληνικό χώρο, ερευνητές που ασχολούνται 
µε θέµατα της οικογένειας και της τρίτης ηλικίας, έχουν επισηµάνει αυτό το γεγονός. 
Ένας εξ αυτών, είναι η ΣΑΦΙΛΙΟΥ-ROTHSCHILD, η οποία, χρόνια πριν, 
αναφέρθηκε στο ότι, η Ελληνίδα µητέρα έχει αυξηµένες ευκαιρίες επιλογής του µη 
παραδοσιακού ρόλου, οπότε κατ’ επέκταση, µπορεί να απασχοληθεί επαγγελµατικά 

                                                 
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2000). Θέµατα γεροντολογίας και 
γηριατρικής. Η τρέχουσα Ελληνική εµπειρία στην αυγή της 3ης χιλιετίας. Αθήνα: Εκδ. Σύνεδρον. σ.20. 
2 AIBA, K. (March 2003). Women’s working lives in east Asia. (edited by Mary C. Brinton. (2001). 
Stanford, CA: University Press. ISBN: 0-8047-4354-1) Contemporary sociology, Vol.32, No.2, pp.181-
183. p.182. 
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Ι., ΚΟΝ∆ΥΛΗ, ∆., ΧΑΝ∆ΑΝΟΣ, Γ., & ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ, Ε. (1993). Αλληλεγγύη 
ανάµεσα στις γενεές. Σχέσεις και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ ηλικιωµένων και νεότερων µελών της 
ελληνικής οικογένειας. Αθήνα: Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας. Σειρά: Σύγχρονα Προνοιακά Θέµατα 2. 
σ.434. 
4 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.194.  
5 ATTIAS-DONFUT&SEGALEN: ό.π., 2002, p.285. 
6 PRESSER: ό.π., 1989, p.582. 
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και να µην εξαρτάται από τον σύζυγό της, εφόσον της δίνεται η δυνατότητα, κατά τις 
ώρες απουσίας της, να αναθέτει τη φροντίδα των παιδιών της σε συγγενείς γένους 
θηλυκού, και κατά κανόνα στη µητέρα της· είναι σαν να πράττει εκ του ασφαλούς.1 
Παρατίθεται, εδώ, ένα απόσπασµα των όσων έχει γράψει σχετικά µε το εν λόγω θέµα: 
«Υπάρχουν ενδείξεις εξ άλλων συγκεντρωθέντων στοιχείων, ότι η µητρότης εις την 
Ελλάδα συµβιβάζεται µε τον ρόλον της εργαζόµενης µητρός, κυρίως, διότι υπάρχουν 
γυναίκες συγγενείς (και ιδίως µάµµαι), αι οποίαι κατοικούσαι πλησίον του ζεύγους 
είναι πρόθυµοι να φυλάσσουν τα παιδιά κατά τας ώρας εργασίας της µητρός των».2 

Αν θα έπρεπε να γίνει αναφορά σε ποσοτικά στοιχεία, τότε θα µπορούσε να 
λεχθεί ότι, κατά το έτος 1977 ο αριθµός των παιδιών που είχαν ηλικία έως 3 ετών και 
των οποίων η φροντίδα είχε ανατεθεί σε παρακόρες ή σε ένα µέλος της οικογένειας, 
ανερχόταν, κατά προσέγγιση στις 150.000.3 

Θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 
ωφελιµότητα και την προσφορά των ηλικιωµένων, γιατί αυτοί αποτελούν την οµάδα, 
που κατεξοχήν συµµετέχει και αποδίδει στην Ελληνική οικογένεια. Όσον αφορά την 
παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια, ίσως αυτή δεν έπαψε να υπάρχει, αλλά απλά 
άλλαξε µορφή, εφόσον οι δεσµοί µεταξύ των γονέων και των παιδιών τους, όχι µόνο 
υφίστανται, αλλά και παραµένουν ισχυροί. Οι παππούδες (εννοείται συνολικά 
παππούδες και γιαγιάδες) συµβάλλουν σηµαντικά στην φύλαξη και ανατροφή των 
εγγονιών τους, κάνοντας ένα είδος baby-sitting, ενώ παράλληλα συντελούν στην 
µετάδοση των παραδοσιακών γνώσεων και των πολιτιστικών αξιών.4 Η σχετικά 
πρόσφατη έρευνα της ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ σε Ελληνικές οικογένειες, επιχειρηµατολογεί 
υπέρ της άποψης που αναφέρθηκε, µε ποσοστό 92% των ηλικιωµένων, να έχουν 
αναλάβει τη φύλαξη των εγγονιών τους, προσφέροντας, έτσι, βοήθεια στα παιδιά 
τους.5 Αυτού του είδους οι ανταλλαγές µεταξύ των παππούδων και των παιδιών τους, 
συντελούν στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ τους, αλλά και στην ενίσχυση του 
αισθήµατος υποχρέωσης για περαιτέρω ανταλλαγές, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης και 
ανταπόδοσης.6 

Εξεταζόµενο το ζήτηµα της εργασίας της µητέρας, σε συνδυασµό µε τη 
φροντίδα των παιδιών της, από την οπτική των παππούδων, καταλήγει στο ότι, αυτοί 
δεν µπορούν ούτε να έχουν θετική στάση, αλλά ούτε και να αντιταχθούν σε αυτή. 
Οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρουν οι γονείς των παιδιών, αυτή προκύπτει µετά 
από συνεννόηση από κοινού µεταξύ τους, οπότε στη δεδοµένη περίπτωση, οι 
παππούδες το µόνο που µπορούν να κάνουν, είναι να παράσχουν τη βοήθειά τους, αν 
αυτή τους ζητηθεί. Γιατί υπάρχει και το ενδεχόµενο, η φύλαξη των παιδιών να 
ανατεθεί σε ξένο άτοµο, αν θεωρηθεί ως πιο πρόσφορη λύση, εφόσον αυτό θα έχει 
µόρφωση και προσωπικότητα, τέτοια που να µπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τις 
προσδοκίες των γονέων στην υπόθεση των παιδιών τους. Οι παππούδες δεν έχουν 

                                                 
1 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.28 & 132-133.  
2 ΣΑΦΙΛΙΟΥ-ROTHSCHILD, Κ. (Ιούλιος-Σεπτέµβριος 1972). Η διάρθρωσις της οικογενειακής 
εξουσίας και αι εκ του γάµου ικανοποιήσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 13, σ.92-100. 
σ.94.  
3 ΚΟΥΑΡΤΙ: ό.π., 1980, σ.23.   
4 ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ, Α. (1984). Η συµβολή των ηλικιωµένων στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη 
της Ελλάδος: Εισήγηση στο Παγκύπριο σεµινάριο για τα Γηρατειά. Λευκωσία 7-8 Νοεµβρίου 1983. 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 52, σ.86-94. σ.90-91.  
5 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΪΖΟΥ, Μ. (1995). ∆ιαγενεακές σχέσεις και αντιλήψεις: πρώτη και τρίτη ηλικία. 
Στην Επιστηµονική περιοδική έκδοση της Ο.Μ.Ε.Ρ., Παγκόσµια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής-
Ελληνική Επιτροπή: Ερευνώντας τον κόσµο του παιδιού, τεύχ. 1, Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. 
σ.63.  
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ & συν.: ό.π., 1993, σ.434. 
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παρά να το δεχθούν, παρότι είναι πιθανή µια αντίδρασή τους, καθώς δεν θεωρούν την 
επιµέλεια των εγγονιών τους ως αγγαρεία ή θυσία, αλλά ως πραγµατική χαρά -που 
ζεσταίνει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους-, που τους την στερεί το ζευγάρι.1 

Αν, τελικά, ανατεθεί η επιτήρηση και φροντίδα των παιδιών στους παππούδες 
τους, τότε θα περνούν αρκετές και ουσιαστικές ώρες µαζί τους, µε αποτέλεσµα να 
αναπτυχθεί µεταξύ τους µεγάλη οικειότητα.2 Φυσικό και επόµενο είναι λοιπόν, να 
θεωρείται ότι, οι ηλικιωµένοι συµβάλλουν µε τον τρόπο τους στην ψυχική ισορροπία 
των παιδιών, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε λόγω της απουσίας 
των γονέων τους.3 

Υπάρχει, όµως, και η άλλη όψη του νοµίσµατος, σύµφωνα µε την οποία, οι 
γιαγιάδες νιώθουν µειονεκτικά και δυσάρεστα, επειδή αποτελούν απλά υποκατάστατα 
των µητέρων, ενώ συχνά η εξουσία τους αµφισβητείται. Φοβούνται κάτι, το οποίο 
είναι πολύ πιθανό: Να τους αποστερήσουν οι γονείς τα εγγόνια τους, όπως για 
παράδειγµα, το να φύγει ολόκληρη οικογένεια σε µέρος, που δεν θα µπορεί η γιαγιά, 
να τους ακολουθήσει.4 Αν παρόλα αυτά, φύγει σε άλλο τόπο µόνο το ζευγάρι για 
λόγους εργασίας, αφήνοντας στη γιαγιά τα παιδιά, η ενθάρρυνση που θα επιδείξουν 
οι παππούδες στους γονείς, µπορεί να είναι µια εγκληµατική ενέργεια. Γιατί, 
ασυνείδητα, είναι σαν να προσπαθούν, να κρατούν εξαρτηµένα5 τα παιδιά τους επάνω 
τους, καθιστώντας τα ανίκανα να αναλάβουν µόνα τους τις ευθύνες της 
οικογενειακής τους ζωής, έτσι ώστε να µην µπορούν να αποσπαστούν από αυτούς.6 
Κάτι ανάλογο γινόταν και στην παραδοσιακή µορφή της οικογένειας, κατά την οποία 
η πυρηνική οικογένεια υπαγόταν στην εκτεταµένη, οπότε η γιαγιά, έχοντας 
επιφορτιστεί κατεξοχήν τη φροντίδα και τις ευθύνες όλης της οικογένειας και του 
νοικοκυριού, υπέβαλε άθελά της τα παντρεµένα παιδιά της σε µια σχέση εξάρτησης 
από αυτή. Η διευρυµένη οικογένεια έχει πλέον σήµερα εκλείψει, δεν έγινε όµως και η 
απαγκίστρωση των συζύγων από τους γονείς τους, αφού µε την επαγγελµατική 
απασχόληση της γυναίκας, οι ηλικιωµένοι γονείς συνεχίζουν να φροντίζουν τα 
εγγόνια τους και το σπιτικό των παντρεµένων παιδιών τους, τα οποία παραµένουν-
συνεχίζουν να κατέχουν το ρόλο του παιδιού τους.7  

Οι ηλικιωµένοι φαίνεται σαν να εκµεταλλεύονται, κατά κάποιο τρόπο, τις 
ανάγκες των γονιών, προκειµένου να καθιστούν τα παιδιά τους εξαρτηµένα από 
αυτούς και να προσελκύουν τα εγγόνια τους. Κάτι τέτοιο δεν το κάνουν πάντα µε 
θεµιτό τρόπο, αφού δεν είναι λίγες οι φορές, που κακολογούν στα παιδιά τους γονείς 
τους ή προσπαθούν µε δώρα και γλυκίσµατα που παρέχουν σε αυτά, να τους 
ξεπεράσουν σε περιποίηση, κερδίζοντας και µε αυτόν τον τρόπο την αµέριστη αγάπη 

                                                 
1 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.417-418.  
2 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ & συν.: ό.π., 1996, σ.395.  
3 ΚΑΤΣΙΚΗΣ: ό.π., σ.61.  
4 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ, Σ. (1980). Τα γηρατειά. Είναι οι γέροι ανθρώπινα πλάσµατα; (Μετάφρ.: Έλη 
Έµκε). (De Beauvoir S.). Αθήνα: Εκδ. Γλάρος. σ.552.  
5 «Εξάρτηση σηµαίνει ότι το άτοµο ενεργητικά ή παθητικά ζητά ή αποδέχεται βοήθεια από άλλους σε 
βαθµό µεγαλύτερο από αυτόν που απαιτείται για να αντιµετωπίσει τις σωµατικές και ψυχολογικές του 
ανάγκες. Η εξάρτηση είναι φυσιολογική κατάσταση για τα παιδιά, αλλά όσο µεγαλώνουν τόσο αυξάνει 
η τάση και πίεση για ανεξαρτησία».  ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (1999). Η ανάπτυξη στην ενήλικη ζωή. Στο: 
ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). Θέµατα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. (σ.179-
230). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ. 219.  
6 ΦΑΡΟΣ, παπαΦΙΛΟΘΕΟΣ, & ΚΟΦΙΝΑΣ, παπαΣΤΑΥΡΟΣ (Μάρτιος 1993). Γονείς και παιδιά. (3η 
έκδοση). Αθήνα: Εκδ. «Ακρίτας». Σειρά: Ψυχολογία-Ποιµαντική. σ.212. 
7 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ-ΚΙΤΣΑΡΑ: ό.π., 1999, σ.91. 
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και το ενδιαφέρον τους. Τότε η προσφορά των παππούδων, όχι µόνο δεν είναι 
πολύτιµη, αλλά είναι και επικίνδυνη.1 

 1.2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
Παράµετροι, όπως ο θάνατος ενός ή και των δυο γονέων, το διαζύγιο ή η διάσταση 
των γονέων, η µετανάστευση, η στρατιωτική θητεία, η κακοποίηση ή/και 
παραµέληση των παιδιών, η εγκατάλειψη της συζυγικής εστίας, τα χρόνια νοσήµατα 
και οι αναπηρίες (π.χ. διανοητική καθυστέρηση), η παραβατική συµπεριφορά των 
γονέων, η καταδίκη-κάθειρξη (µε βαρύ ποινικό µητρώο), ο εθισµός στις τοξικές 
ουσίες, η χαρτοπαιξία, ο αλκοολισµός, οι σεξουαλικά διεστραµµένοι γονείς, οι 
ανώριµοι -όχι µόνο ηλικιακά, αλλά και ψυχολογικά2-, βάναυσοι και απορριπτικοί 
γονείς, είναι µερικοί από τους παράγοντες που διαταράσσουν την ισορροπία της 
οικογένειας, δρουν καταλυτικά στη συνοχή της και προκαλούν τη διάσπασή της.3 
Γίνεται τότε λόγος, σε αντίθεση µε τον ιδανικό τύπο οικογενειακής οργάνωσης, για 
οικογενειακό περιβάλλον διαλυµένο ή ανύπαρκτο, ταραγµένο, εγκληµατικό, ή 
αναφορά σε ειδικές κατηγορίες οικογενειών, που σε αρκετές περιπτώσεις αποβαίνουν 
προβληµατικές, όπως οικογένειες µεταναστών, παλιννοστούντων, προσφύγων, 
τσιγγάνων και θετών γονέων και για ανώριµους, προβληµατικούς, απροετοίµαστους 
και απαίδευτους γονείς. Τα παιδιά µε το βεβαρηµένο αυτό οικογενειακό ιστορικό 
είναι τις περισσότερες φορές εγκαταλελειµµένα ή ορφανά, καταλήγουν να έχουν 
πολλά ψυχολογικά προβλήµατα (πολλές φορές εξαιτίας της στέρησης των φυσικών 
γονιών τους) και προβαίνουν σε παραβατική συµπεριφορά και δραστηριότητες, 
καταλήγοντας σε αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.4  

Όµως, µια τέτοια συµπεριφορά και στάση ζωής από την πλευρά των παιδιών 
µπορεί να προληφθεί, εάν ως προς την ανατροφή των παιδιών οι γονείς 
αντικατασταθούν από τους παππούδες, όπως συνηθίζεται στην Αµερική ιδιαίτερα για 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.5 

Ενδεικτικά, θα γίνει ελαφρώς πιο εκτεταµένη αναφορά σε κάποιες από αυτές, 
όχι τόσο εξαιτίας του ότι είναι πιο µεγάλης σπουδαιότητας, αλλά επειδή έχουν 
ερευνηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό και οι αναφορές σε αυτές στη βιβλιογραφία είναι πιο 
εκτεταµένες. 

                                                 
1 ∆ΡΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ, Ν. (1983). Τα σωστά και τα λάθη για γονείς και παιδιά από τη γέννηση έως την 
ενηλικίωση. Αθήνα: Εκδ. ∆ίπτυχο. σ.650. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.189. 
3 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1999, σ.16. BRATTON, S., RAY, D., & MOFFIT, K. (1998). 
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και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.510-519). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.512-515. 
ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.101.     RUTTER: ό.π., 1982, p.889. ∆εν θα µπορούσε, να διαπιστωθεί στην 
έρευνα αυτή, το ποσοστό των παιδιών που µεγαλώνουν µε τους παππούδες τους και τα οποία 
εκδηλώνουν παραβατικότητα, επειδή δεν υπήρξε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά της κοινωνικής 
υπηρεσίας ανηλίκων των δικαστηρίων Φθιώτιδας, λόγω  προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Και 
όπως είναι φυσικό, ούτε η ίδια η οικογένειά τους θα µπορούσε να διαβεβαιώσει, την τυχόν ύπαρξη 
µιας τέτοιας συµπεριφοράς των εγγονιών τους. 
5 BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, p.392. 
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 1.2.4.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 

Η µετανάστευση, στην παρούσα έρευνα, θα εξεταστεί από την οπτική της 
οικογένειας, αν και βιβλιογραφικά έχει ελάχιστα µελετηθεί η επίδραση που ασκεί 
επάνω στην οικογένεια -µε τη διάσπασή της-, ενώ παράλληλα δεν είναι γνωστό σε 
ποιο βαθµό ο χωρισµός της οικογένειας έχει προσωρινό ή µόνιµο χαρακτήρα. Kατά 
συνέπεια, εξαιτίας πρακτικών δυσκολιών, παραµένουν άγνωστα τα ποσοστά των 
παιδιών που παραµένουν στη χώρα καταγωγής τους, µακριά από τους µετανάστες 
γονείς τους.1 Ενώ πρόκειται για ένα ατοµικό και οικογενειακό φαινόµενο, και στις 
δύο των περιπτώσεων µεγάλο ρόλο διαδραµατίζει η οικογενειακή στρατηγική που θα 
ακολουθηθεί, σύµφωνα µε τις δυνατότητες και τους στόχους των συγγενικών ή 
εκτεταµένων οικογενειών. Η αντίληψη αυτή, δίνει ίσως, µια ερµηνεία των κριτηρίων, 
βάση των οποίων λαµβάνεται η απόφαση για µετανάστευση, κάθετη ή οριζόντια, και 
του τρόπου µε τον οποίο η συγγενική οµάδα στηρίζει τη συζυγική οικογένεια, του 
τρόπου µε τον οποίο αξιοποιούνται τα ποσά των εµβασµάτων από τα µέλη της 
οικογένειας που µένουν πίσω στην χώρα προέλευσης, αλλά και της ποιότητας 
επικοινωνίας µεταξύ των µεταναστών και των ατόµων που παραµένουν στην πατρίδα 
τους.2 

Σύµφωνα µε τον ορισµό, που η ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ δίνει: «Με τον όρο 
µετανάστευση εννοούµε την οµαδική ή ατοµική µετακίνηση ανθρώπων σ’ έναν τόπο 
διαφορετικό από εκείνον της µέχρι τότε µόνιµης διαµονής τους. Με τη σηµερινή της 
χρήση η λέξη µετανάστευση σηµαίνει µετακίνηση ανθρώπων από τόπο σε τόπο µε 
σκοπό την εξεύρεση καλύτερων όρων ζωής. Η µετανάστευση αυτή µπορεί να είναι 
προσωρινή ή µόνιµη, ατοµική ή οµαδική.»3 Γίνεται, λοιπόν, διάκριση της 
µετανάστευσης, ως προς τους εξής παράγοντες:  

α) ως προς τη διάρκεια της, είναι σύντοµη-προσωρινή ή µακροχρόνια και 
µόνιµη,  

β) σύµφωνα µε τον τόπο µετακίνησης των ανθρώπων, είναι εξωτερική ή 
εσωτερική,4 έχοντας ως σταθερό σηµείο αναφοράς τη χώρα προέλευσής τους,  

γ) αναφερόµενη στον αριθµό των ατόµων, που θα µεταναστεύσουν, 
χαρακτηρίζεται ως ατοµική ή οµαδική, και  

δ) ανάλογα µε τα άτοµα που αφορά και τους ρόλους τους µέσα στην οικογένεια, 
αποτελεί κάθετη ή οριζόντια µετανάστευση. Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε τον 
τελευταίο διαχωρισµό, στην κάθετη διαίρεση της οικογένειας, ο ένας γονέας 
µεταναστεύει, ενώ ο άλλος παραµένει στη χώρα καταγωγής µαζί µε τα παιδιά, οπότε 
προκύπτει η χωλή οικογένεια. Η οριζόντια κατάτµηση αναφέρεται στην µετανάστευση 
και των δύο γονέων, σύµφωνα µε την οποία, τα παιδιά παραµένουν στη χώρα 
καταγωγής µε υποκατάστατα των γονέων, που µπορεί να είναι είτε εκ πλαγίου 
συγγενείς των συζύγων (δηλαδή µε οικογένειες του θείου-θείας ή της 
ανύπαντρης/χήρας θείας κ.λπ.) είτε µε ανιόντες συγγενείς (παππούς, γιαγιά), οπότε 
γίνεται λόγος για την κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, που αποτελεί την 

                                                 
1 DUMON, W. (1979). The situation of children of migrants and their adaptation and integration in the 
host society, and their situation in the country of origin. International migration, Vol. XVII, ½, pp.59-
75. p.70. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ. (Οκτώβριος-Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1990). Οικογένειες και µετανάστευση: 
προβλήµατα και προβληµατική. Εκλογή, τεύχ. 87, σ.147-153. σ.147-148.  
3 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.15. 
4 ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1991, σ.82.  
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συνηθέστερη -χωρίς να υπάρχουν ακριβή επιστηµονικά ποσοτικά στοιχεία-1 µορφή 
οικογένειας, όσον αφορά την ενδοευρωπαϊκή µετανάστευση.2 

Η ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ αναφέρει ότι: «η θεσµοποίηση της στήριξης αυτής ή 
τουλάχιστον, η νοµιµοποίησή της από το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον είναι καίριας 
σηµασίας για τις επιπτώσεις του σχήµατος αυτού».3 Η δοµή και µορφή της 
οικογένειας, υπόκεινται σε µεγάλες αλλαγές, λόγω της αναγκαστικής µακρόχρονης 
απουσίας ενός ή και των δύο γονέων.4 Οι παρελκόµενες επιπτώσεις της κινητικότητας 
των δύο συζύγων, βρίσκονται σε συνάρτηση µε: α) τη µορφή της οικογένειας πριν 
την µετανάστευση, β) τη διάρκεια της µετανάστευσης, και γ) το βαθµό συγκέντρωσης 
συµπατριωτών (συντοπιτών, και πολύ περισσότερο, συγγενών) στον τόπο 
µετανάστευσης.5 

Οι συνέπειες της µετανάστευσης, ως προς την ποιότητά τους, προσδιορίζονται 
στην αποδιοργάνωση της οικογένειας, λόγω του περιορισµού και κλονισµού των 
σχέσεων στο εσωτερικό της, ύστερα από µακρόχρονη και επαναλαµβανόµενη 
απουσία των γονέων.6 Η αποδόµηση της οικογένειας, εξαιτίας της µετανάστευσης, 
έγκειται: 1. στην διάσπαση στην οποία την υποβάλλει, 2. στην βίαιη αποκοπή από το 
ευρύτερο συγγενικό δίκτυο και την κοινωνία, και 3. στις πιέσεις τις οποίες υφίστανται 
όλα τα µέλη της, λόγω των καινούργιων ρόλων τους και του νέου τρόπου ζωής τους. 

Κατά συνέπεια, προκύπτουν δύο τύποι οικογενειών: η χωλή και η 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, οι οποίες αναφέρουν δυσκολίες και 
προβλήµατα, κυρίως, οικονοµικά, εξαιτίας των αυξηµένων δαπανών που απαιτεί η 
συντήρηση δύο νοικοκυριών, τα αυξηµένα κονδύλια ταξιδιών και τηλεφωνηµάτων 
κ.λπ., αλλά και εξαιτίας της έλλειψης µέτρων οικογενειακής και κοινωνικής 
πολιτικής στις χώρες καταγωγής και υποδοχής των µεταναστών, τα οποία εκ των 
πραγµάτων, οδηγούν τις διασπασµένες οικογένειες στον κοινωνικό αποκλεισµό τους.7 
Ο KATUNARIĆ, προσθέτει έναν τρίτο όρο, αναφερόµενος στις οικογένειες των 
οποίων τα µέλη χωρίζουν λόγω της µετανάστευσης, και τις ονοµάζει αµφίτοπες ή 
ετερότοπες οικογένειες, στην προσπάθειά του να τονίσει την θετική όψη της 
µετανάστευσης και της διάσπασης της οικογένειας.8 

Οι προστατευτικές  δοµές της οικογένειας υφίστανται αποδυνάµωση ή ακόµη 
και διάλυση, αφού αυτή, βρισκόµενη εκτός τόπου και χρόνου, δεν είναι σε θέση να 
λειτουργήσει εποικοδοµητικά για τα µέλη της.9 Η µετακίνηση των γονέων αποτελεί 
παράγοντα στρες και µπορεί να προσβάλει την συνοχή και ύπαρξη της οικογένειας, 
όπως επίσης την οµαλή εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών.10 Τα  παιδιά των 
µεταναστών, ζώντας κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες, επηρεάζονται, άµεσα και 

                                                 
1 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.60. 
2 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.56-57. 
3 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1990, σ.147-148. 
4 ΤΖΩΡΤΖΩΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.192.  
5 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.59. 
6 ΑΜΗΡΑ, Α., & ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, Λ. (1988). Μετανάστευση και οικογένεια. Η 
κοινωνικοποίηση των παιδιών σε µια αγροτική κοινότητα. Εισήγηση στα πρακτικά του στο Ελληνο-
Γαλλικού συνεδρίου: Ο αγροτικός κόσµος στον Μεσογειακό χώρο. (σ.284-307). Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε.-
Ε.Ι.Ε.  σ.285. ΦΙΛΙΑΣ, Β. (1966). Μετανάστευση: αίτια και επιπτώσεις. Σύγχρονα Θέµατα, τεύχ. 20, 
σ.194-210. σ.208.  
7 ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. (4/1994). ∆ηµογραφική κατάσταση και οικογένεια. Εκλογή, τεύχ. 
103, σ. 213-228. σ.223.  
8 DUMON: ό.π., 1979, p.72. 
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ, Σ. (1988). Η µετανάστευση και η επίδρασή της στην ανθρώπινη συµπεριφορά. 
Κοινωνική Εργασία, τεύχ. 9-10, σ.69-77. σ.73.  
10 ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1991, σ.82. 
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έµµεσα, ως προς την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και στο σύνολο της διαδικασίας 
διαµόρφωσης της προσωπικότητάς τους.1  

Οι µετανάστες γονείς, ασυναίσθητα, είναι σαν να εγκαταλείπουν την βαθύτερη 
έννοια του γονεϊκού ρόλου τους, αναθέτοντάς τον σε άλλους και περιορίζοντάς τον 
µόνο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων συντήρησης των 
παιδιών τους, η οποία, κατά κάποιο τρόπο, δικαιώνει τη µετανάστευσή τους. Η 
πραγµατικότητα, που διαµορφώνεται, είναι ιδιάζουσα, αφού τα παιδιά µπορούν να 
θεωρηθούν ως ορφανά, ενώ στην ουσία δεν είναι, και στην άλλη πλευρά τα 
υποκατάστατα των µεταναστών-γονέων έχουν αρκετά δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 
όχι όµως τα πλήρη χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τα στοιχεία ενός γονέα. Η 
ιδιαιτερότητα αυτή, µεταφράζεται σε µια ρευστή οικογενειακή δοµή, στο µέτρο που 
οι ρόλοι στο εσωτερικό της βιώνονται ως ασαφείς και πρόσκαιροι.2 Υπάρχει µεγάλη 
αντίθεση ανάµεσα στον ιδεατό και στον πραγµατικό τρόπο ζωής των παιδιών των 
µεταναστών, γιατί, ενώ η πλειοψηφία τους θεωρεί ότι, ζει στα πλαίσια πυρηνικής 
οικογένειας, στην πραγµατικότητα είναι ενταγµένη σε εκτεταµένη οικογένεια.3 
Παράλληλα µε αυτό, η σύνθεση των συγκατοικούντων στη νέα µορφή οικογένειας, 
είναι, τις περισσότερες φορές, τελείως ανοµοιογενής και αλλοπρόσαλλη, µε 
αποτέλεσµα τα παιδιά αυτά να µην έχουν σαφή αντίληψη της έννοιας της 
οικογένειας.4 

Η ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ σε έρευνά της βρήκε ότι, ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό (72-
75%) παιδιών, των οποίων οι γονείς µετανάστευσαν εκτός Ελλάδας, παρέµειναν και 
ανατράφηκαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Αυτό σηµαίνει ότι, σε 
περιπτώσεις µετανάστευσης, την ευθύνη της ανατροφής επωµίζονται άτοµα 
ηλικιωµένα, άρρωστα, αδύναµα, που πολλές φορές δεν έχουν την αναγκαία αυθεντία, 
τη δύναµη θέλησης, την αντοχή, την υποµονή ή, γενικά, τις δυνατότητες, να 
ανταποκριθούν στον ρόλο που τους ανατίθεται· γεγονός που δεν θεωρείται 
κατακριτέο, αλλά φυσιολογικό.5 Αναπόφευκτη και επόµενη, ίσως, είναι η 
διαµόρφωση δυσµενών συνθηκών περίθαλψης και αγωγής των παιδιών αυτών.6 

Μικρό είναι το ποσοστό των παιδιών, των οποίων την κηδεµονία αναλαµβάνουν 
κάποιοι συγγενείς εκ πλαγίου (9,72%)7 ή αυτών που εισάγονται σε κάποιο κρατικό, 
εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό ίδρυµα (6,40%),8 των οποίων, όµως, η εξέταση θεωρείται 
άσκοπη και περιττή, αφού ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας ∆ιατριβής.  

Σκόπιµη, ωστόσο, είναι η αναφορά στα παιδιά που παραµένουν στην Ελλάδα 
και στους δυνατούς συναισθηµατικούς δεσµούς που αναπτύσσουν µεταξύ τους, χάριν 
της υπεραναπλήρωσης και κάλυψης του κενού της απουσίας των γονιών τους.9 Η 
συνοχή τους, όµως, κινδυνεύει, όταν οι διάφοροι συγγενείς, που τα αναλαµβάνουν, τα 
µοιράζονται χωρίζοντάς τα, προκειµένου να διανέµουν και να περιορίσουν τις 
ευθύνες. Αυτή η λύση δεν είναι συνετή και επιθυµητή, γιατί τότε τα παιδιά δεν 
αποχωρίζονται απλά τους γονείς τους, αλλά και τα αδέλφια τους, οπότε 

                                                 
1 ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Κ. (1983). Η πολιτισµική ταυτότητα της δεύτερης γενιάς των Ελλήνων µεταναστών 
της ∆υτικής Γερµανίας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 48. σ.4. 
2 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.60-62. 
3 ΑΜΗΡΑ & ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1988, σ.290.  
4 ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ, Ι., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ν., ΑΧΛΑ∆ΑΣ, Χ., ΚΑΛΤΣΙΟΣ, Χ., & ΚΑΣΙΜΟΣ, Χ. 
(1981). Προβλήµατα παιδιών µεταναστών. Παιδιατρική, τόµ. 44, σ.360-368. σ.366.  
5 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.79-80. 
6 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1966, σ.208.  
7 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.79-80.  
8 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.62-63 & 79-80.  
9 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.94.  
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κοινωνικοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο.1 Αυτή η αποµάκρυνση-αποκοπή ενός 
παιδιού και από τις δύο πλευρές, όταν είναι παρατεταµένη και µακροχρόνια, µπορεί 
να έχει ως συνέπεια την αποξένωση, και το ακόµη πιο σηµαντικό, να αποβεί 
κατάσταση µε αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.2 

Η ιδιόµορφη αυτή κατάσταση, µακροχρόνιας απουσίας των γονέων, µέσα στα 
γενικότερα προβλήµατα που αυτή συνεπάγεται, εµπεριέχει την διαταραχή της 
ψυχικής υγείας και της συναισθηµατικής ισορροπίας των παιδιών, λόγω έλλειψης 
γονεϊκών προτύπων, αλλά και των επαναλαµβανόµενων αποχωρισµών, που αυτά 
βιώνουν· ψυχικά τραύµατα τα οποία δύσκολα αποκαθίστανται, ακόµη και µετά την 
επανασύνδεση της οικογένειας.3 Οι αρνητικές επιπτώσεις της απουσίας των γονέων, 
παρατηρούνται ακόµη και σε βρέφη ηλικίας 12 έως 18 µηνών. Όµως, οι 
ψυχοπαθολογικές επιδράσεις αυτής της πραγµατικότητας, τοποθετούνται-οφείλονται, 
όχι µόνο στην απουσία των γονέων, αλλά και στην αλλαγή της δοµής της οικογένειας 
και σε βασικά προβλήµατα αναπροσαρµογής, που θα πρέπει να αντιµετωπίσουν όλα 
τα µέλη της οικογένειας.4 

 1.2.4.1.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΓΕΝΕΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΠΑΠΠΟΥ-ΓΙΑΓΙΑ 
 
Τα άτοµα, τα οποία αναλαµβάνουν τα παιδιά των µεταναστών, που συνήθως 

είναι οι παππούδες, αισθάνονται αγωνία, ανησυχία και αµφιβολία, όσον αφορά το 
κατά πόσον θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους, και υπερβολικό άγχος, 
λόγω της αυξηµένης ευθύνης τους.5 Σε σηµείο µάλιστα, που δίνουν την εντύπωση 
ότι, δεν ενδιαφέρονται τόσο για το παιδί, όσον για τις ευθύνες που θα τους 
καταλογίσουν-αποδώσουν οι γονείς, εάν γίνει κάποιο λάθος.6 Οδηγούνται, λοιπόν, 
στην υπερπροστασία, ή στον δεσποτισµό, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.7 

Υπάρχει ωστόσο, και η θέση που υποστηρίζει ότι, οι κηδεµόνες των παιδιών 
αυτών υιοθετούν έναν περισσότερο ελεύθερο τρόπο ανατροφής, που οφείλεται στην 
υπερβολική τους αδυναµία σε αυτά, παρά στην σωστή αντίληψή τους για τις 
µεθόδους διαπαιδαγώγησης. Η κάλυψη των αναγκών και των επιθυµιών των παιδιών 
από τους παππούδες, φτάνει σε σηµείο υπερβολής λόγω των εµβασµάτων που τους 
αποστέλλουν οι γονείς,8 και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις κατηγορίες των 
παιδιών, ότι οι ίδιοι χρησιµοποιούν τα χρήµατα των γονιών προς όφελος δικό τους.9 

Η ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ (1989) υποστηρίζει ότι, αν και ο ρόλος των παππούδων, 
όταν υπάρχουν και οι γονείς µέσα στην οικογένεια, είναι αναµφισβήτητος, παρ’ όλα 
αυτά, κατά την απουσία των γονέων, αυτοί δεν είναι σε θέση να τους 
υποκαταστήσουν, µεριµνώντας σε καθηµερινή βάση για την φυσική, πνευµατική, 
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αλλά και ψυχική υγεία των παιδιών· οπότε δεν µπορούν να τα βοηθήσουν στην 
επίλυση των προβληµάτων τους.1 

Στον αντίποδα αυτής της άποψης, βρίσκονται οι HARITOS-FATOUROS και 
DIKAIOU (1986), οι οποίοι σε έρευνά τους βρήκαν ότι, τα παιδιά, ηλικίας 8 έως 10 
ετών,  που παρέµεναν στην Ελλάδα ζώντας µε τους παππούδες τους, είχαν λιγότερες 
πιθανότητες να εµφανίσουν ψυχολογικά προβλήµατα, σε σχέση µε αυτά που 
ακολουθούσαν τους γονείς τους και παρέµεναν µε αυτούς, ή επέστρεφαν στη χώρα 
προέλευσης.2 Σε παρόµοια συµπεράσµατα έχει φτάσει και η ∆ΙΚΑΙΟΥ, η οποία 
βρήκε ότι, το παιχνίδι των παιδιών των µεταναστών δεν διέφερε από τα παιδιά της 
οµάδας ελέγχου, γεγονός το οποίο σήµαινε ότι, το παιχνίδι το οποίο αντικατοπτρίζει 
τον ψυχισµό τους, δεν έφερε στο φως ενδείξεις ψυχοπαθολογίας τους. Κατά 
συνέπεια, το παιχνίδι των παιδιών βρίσκεται σε συνάρτηση όχι τόσο µε την 
αποστέρηση των γονέων, αλλά µε τις συνθήκες που επικρατούν στο οικογενειακό 
περιβάλλον και µε τις βιωµένες εµπειρίες των παιδιών µέσα σ’ αυτό.3 

Τα προβλήµατα τα οποία, αναφέρεται ότι, παρουσιάζουν τα παιδιά των 
µεταναστών, είναι πολλαπλής φύσης και σχετίζονται µε δυσκολίες στην αντίληψη, 
στην οµιλία και στην ανάγνωση4 -λόγω της µηδαµινής ή ανύπαρκτης βοήθειας και 
της συχνής εναλλαγής σχολείων-,5 αλλά και µε χειρότερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις στο 
σχολείο -ίσως λόγω φτωχών ερεθισµάτων, προερχόµενα από κηδεµόνες χαµηλού 
µορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου. Η διαφορά αυτή στα παιδιά δηµοτικού, 
µπορεί να καλυφθεί από τη βοήθεια συγγενικού προσώπου ή, σε µεγαλύτερες 
εκπαιδευτικές βαθµίδες, µε εξωσχολική βοήθεια που οι γονείς παρέχουν στα παιδιά, 
όπως π.χ. φροντιστήρια ή ιδιαίτερα µαθήµατα, κάτι όµως, που δεν παρατηρείται 
στους κηδεµόνες των παιδιών των µεταναστών.6  

Εξάλλου, σε αυτό συντελεί, όχι µόνον η αδυναµία παροχής βοήθειας εκ µέρους 
των παππούδων λόγω ελλιπών γνώσεών τους, αλλά και εξαιτίας των ψυχολογικών 
προβληµάτων που έχουν να αντιµετωπίσουν τα παιδιά και τα οποία οφείλονται στην 
απουσία των γονέων τους. Επίσης, οι παππούδες, όντας κάποιες φορές πιο αυστηροί, 
τους αναθέτουν οικιακές ή άλλες εργασίες, παρακωλύοντας τη σχολική µελέτη των 
παιδιών. Επιπρόσθετα, δεδοµένου ότι, το περιβάλλον στην οικογένεια των 
παππούδων χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές αξίες και πρότυπα, που 
διαφοροποιούνται και αποκλίνουν, κατά πολύ, από αυτές των σύγχρονων 
οικογενειών, εφόσον τα παιδιά κοινωνικοποιούνται στο εσωτερικό της, αυτό τους 
προκαλεί δυσκολίες προσαρµογής στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.7 

Γενικά, η µετανάστευση έχει δυσµενείς επιπτώσεις, που αντανακλώνται στη 
συµπεριφορά, στο χαρακτήρα και στον ψυχισµό των παιδιών των µεταναστών.8 Σε 
έρευνα που διεξήχθη (ΧΑΣΑΠΗΣ και συν., 1969), τα συµπτώµατα της συµπεριφοράς 
των παιδιών αυτών ήταν ψυχογενούς αιτιολογίας: πείσµατα-εκρήξεις οργής-
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επιθετικότητα1 36,6%, αποµόνωση-µελαγχολία 25,8%, ανήσυχος ύπνος-εφιαλτικά 
όνειρα 15,8%, υπερκινητικότητα 12,5%, δυσκολίες στο φαγητό-ανορεξία 10%, 
φοβίες 7,5%, όπως π.χ. φόβος στο σκοτάδι, αντικοινωνικές πράξεις 5%, κοιλιακά 
άλγη-έµετοι 4,1%, αδιαφορία (για το περιβάλλον, τους φίλους, τα «κοινά», το 
συνάνθρωπο) 3,3%, διαταραχές ελέγχου των σφικτήρων και άλλων λειτουργιών, 
όπως ενούρηση, εγκόπριση 0,8% και τικ 0,8%,2 (ονυχοφαγία, θηλασµός δακτύλου, 
τραυλισµός κ.λ.π.),3 βατταρισµός. 

Αυτού του είδους τις διαταραχές, τις παρουσίασαν τόσο τα παιδιά που 
αναζητούσαν οι γονείς τους όσο και αυτά που έδειχναν να αδιαφορούν για αυτούς.4 
Εύρηµα της ΜΑ∆ΙΑΝΟΥ ήταν ότι, στις οικογένειες στις οποίες οι γονείς ήταν 
σύµφωνοι µε την ιδέα της µετανάστευσης, αλλά και στις οικογένειες που 
προέρχονταν από αγροτικές περιοχές, τα παιδιά µετά τη µετανάστευση των γονέων 
είχαν ελάχιστες πιθανότητες να παρουσιάσουν συµπτώµατα ψυχοπαθολογίας.5 

Επιπλέον, θεωρείται ότι, η µετανάστευση των γονέων συνδέεται µε δυσκολίες 
στη διαδικασία κοινωνικοποίησης6 και, κατ’ επέκταση, στην κοινωνικότητα των 
παιδιών τους,7 τα οποία εµφανίζουν δυσκολίες ή πλήρη ανικανότητα στο να 
αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις µε τους συνανθρώπους τους, γεγονός που 
αντανακλάται στο ότι, δεν συνάπτουν εύκολα φιλίες. Τα παιδιά αυτά εκδηλώνουν 
µελαγχολία, κατάθλιψη και επιθετικότητα, λόγω των αισθηµάτων εγκατάλειψης, 
ντροπής και αµηχανίας που νιώθουν, ακούγοντας π.χ. τους παππούδες τους να 
κακολογούν τους γονείς τους.8 Περιγράφονται, λοιπόν, αυτά τα άτοµα ως ευέξαπτα, 
εσωστρεφή, µε έκφραση κατάθλιψης και δυστυχίας στο πρόσωπό τους, ενώ 
χαρακτηρίζονται και από έντονα αισθήµατα κατωτερότητας. 

Σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει στη βιβλιογραφία, κατά τη δική της διαπίστωση, η 
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ ανακάλυψε στην έρευνά της ότι, όσον αφορά την ηλικία των 
παιδιών κατά τον αποχωρισµό λόγω µετανάστευσης των γονιών τους, τα παιδιά 
ηλικίας µεγαλύτερης των 7 ετών, εµφάνιζαν περισσότερα ψυχολογικά προβλήµατα, 
σε σχέση µε τα µικρότερα. Το γεγονός αυτό, µπορεί να αποδοθεί στο ότι, σε αυτά τα 
παιδιά, έχοντας ζήσει περισσότερο και έχοντας συνδεθεί µε τους γονείς τους, ο 
αποχωρισµός απ’ αυτούς καταλήγει να είναι περισσότερο τραυµατικός.9 

Ως προς τους µετανάστες γονείς, όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, αυτοί σταδιακά 
χάνουν τον συναισθηµατικό τους ρόλο και τον ρόλο της κοινωνικοποίησης των 
παιδιών τους, αφού οι σχέσεις τους µε αυτά προσδιορίζονται, όλο και περισσότερο, 
από µια µονόπλευρη διακίνηση και παροχή αγαθών, το οποίο τις περισσότερες φορές 
υποβάλλεται από τους κηδεµόνες των παιδιών.10 Ωστόσο, η πλειοψηφία των παιδιών 
(88,2%) απαντάνε ότι, αγαπούν τους γονείς, έστω και αν δεν τους έχουν ζήσει έτσι 
ώστε να τους γνωρίζουν και ότι «αντιπροσωπεύουν γι’ αυτά περισσότερο την έννοια 
του γονιού παρά την πραγµατικότητα που υλοποιείται στα πρόσωπα των παππούδων 
και γιαγιάδων».11 ∆εν παραλείπουν να εκφράζουν λύπη και θλίψη, εξαιτίας της 
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έλλειψης της οικογένειάς τους, επιθυµία για επάνοδο των γονιών τους στην πατρίδα 
και νοσταλγία λόγω της απουσίας αυτών.1 

Αξιοπρόσεκτο είναι το ότι, αρκετά από αυτά τα παιδιά, δεν κρύβουν πως 
τρέφουν µεγαλύτερη αγάπη για τους παππούδες τους, επειδή τα µεγάλωσαν, σε σχέση 
µε αυτή προς τους γονείς τους, ενώ εξίσου αξιοσηµείωτο είναι ότι, ένας άλλος 
σηµαντικός αριθµός παιδιών -ιδιαίτερα αυτά, των οποίων οι γονείς ήταν και οι δύο 
µετανάστες για περισσότερο των 10 ετών-, έφτασαν στο σηµείο της άρνησης των 
γονιών τους, θεωρώντας τους ως ξένους, και της ιδιότητας αυτών. ∆εν έλειψαν, 
ακόµη, περιπτώσεις παιδιών, που εξέφρασαν υπερβολικά αρνητικά συναισθήµατα, 
όπως µίσος και διάθεση να τους εκδικηθούν. 

Έστω κι αν, γενικά για τη µετανάστευση, θεωρείται ότι, η επιστροφή των 
γονιών θα σηµάνει την εξάλειψη αυτών των συναισθηµατικών διαταραχών λόγω του 
ότι, τότε θα εκλείπουν οι αιτίες που τις προκάλεσαν, αυτές, σύµφωνα µε 
βιβλιογραφικές αναφορές (ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, 1980), δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθούν.2 

Η δοµή της οικογένειας που θα διαµορφωθεί, µετά την παλιννόστηση και την 
επανασύνδεση των µελών της οικογένειας, εξαρτάται από τις εξής παραµέτρους: α) 
από τη χρονική διάρκεια της κατάτµησης, β) από τη µορφή που θα έχει οικογένεια 
κατά την επανασύνδεση, κατά πόσον δηλαδή θα είναι συζυγική-πυρηνική ή 
εκτεταµένη, και γ) από τον χώρο και το περιβάλλον εγκατάστασης της οικογένειας. 
Καθένας από τους προαναφερθέντες παράγοντες µπορεί να προκαλέσει διαφορετικά 
προβλήµατα σε κάθε γενιά.3 Το σίγουρο είναι πάντως ότι, η επανασυνδεθείσα 
οικογένεια δεν έχει την ίδια µορφή ούτε αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µε την αρχική 
οικογένεια, της προ της µετανάστευσης.4 

Τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν τους γονείς τους, ή και το αντίστροφο, αλλά ούτε 
είναι πρόθυµα να συµµορφωθούν στις υποδείξεις τους, αφού δεν αναγνωρίζουν την 
αυθεντία τους και έχουν κόψει τους συναισθηµατικούς δεσµούς µε αυτούς.5 Οι γονείς 
από την πλευρά τους, έχουν την τάση να συµπεριφέρονται στα παιδιά τους βάση 
κριτηρίων, που ίσχυαν πριν την µετανάστευσή τους, γεγονός που τους προκαλεί 
δυσκολίες στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στον γονεϊκό τους ρόλο και στην 
αποκατάσταση των σχέσεών τους µε τα παιδιά τους. Αυτό είναι ακόµα πιο δύσκολο 
για τη µητέρα, η οποία θα πρέπει να έρθει ακόµα πιο κοντά στα παιδιά, 
αντικαθιστώντας το υποκατάστατό της. 

Η όλη κατάσταση απαλύνεται και εξοµαλύνεται σε ελάχιστο βαθµό, λόγω ενός, 
και ίσως του µοναδικού, ευνοϊκού γεγονότος που αποκόµισαν από τη µετανάστευσή 
τους· αυτού της εξασφάλισης ενός καλύτερου επιπέδου διαβίωσης και µεγαλύτερης 
οικονοµικής ευηµερίας. Όµως, αυτό το θετικό στοιχείο δεν είναι αρκετό για να 
αποσβηστούν, να υποτιµηθούν ή να αγνοηθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις του 
φαινοµένου της µετανάστευσης, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται, πολύ µετά 
την παλιννόστηση των µεταναστών γονέων. 

Θεωρείται λοιπόν, όχι απλά ενδεδειγµένη, αλλά επιτακτική, η ανάγκη 
χορήγησης επισταµένης φροντίδας στα παιδιά και στις οικογένειες των µεταναστών, 
από τα συγγενικά δίκτυα, αλλά πολύ περισσότερο, από την κοινωνία και τους 
ειδικούς-σχετικούς φορείς της, έχοντας ως στόχο την αναγνώριση, αλλά και 
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ελαχιστοποίηση ή επίλυση των προβληµάτων που αυτή η κοινωνική οµάδα 
αντιµετωπίζει.1 

Βέβαια, το µεταναστευτικό κύµα των οικογενειών του Ελληνικού χώρου έχει 
διέλθει, οπότε δεν είναι πια δυνατή και πρόσφορη η µελέτη της διαδικασίας λήψης 
της απόφασης, προετοιµασίας και µετακίνησης κάποιων µελών της συζυγικής ή 
εκτεταµένης οικογένειας.2  

 1.2.4.2 ΤΟ ∆ΙΑΖΥΓΙΟ 
 

Η αύξηση των διαζυγίων που παρατηρήθηκε, από τις αρχές του εικοστού αιώνα,  
έφτασε σε ένα ποσοστό της τάξης του 700%. Ο γάµος, ένας πανάρχαιος θεσµός-ένα 
θρησκευτικό µυστήριο, χαρακτηρίζεται από µικρή διάρκεια και λύνεται απλά και 
εύκολα µε το διαζύγιο.3 Η, δε, συχνότητα των διαζυγίων στις οικογένειες των 
τσιγγάνων είναι πιο αυξηµένη σε σχέση µε τις υπόλοιπες οικογένειες της κοινωνίας. 
Παρόλα αυτά, τα παιδιά αυτών των οικογενειών, δύσκολα θα αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα, γιατί η πυρηνική οικογένειά τους είναι συνήθως ενταγµένη στην 
εκτεταµένη οικογένεια, οπότε βρίσκουν εκεί την ασφάλεια, την προστασία και την 
κάλυψη των αναγκών τους.4  

Το διαζύγιο, γενικά, αποτελεί την: «επίσηµη διάλυση ενός θεσµού ή µάλλον 
νοµική επικύρωση µιας διάλυσης που στην ουσία έχει συντελεστεί πολύ νωρίτερα».5  
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: «ένα διαζύγιο επιλέγεται πάντα σαν η 
λιγότερο κακή λύση, επειδή θεωρείται ότι είναι προτιµότερο από µια τυραννική ζωή, 
αν όντως είναι τέτοια».6 Το ότι όµως διασπάται ο πυρήνας µιας οικογένειας µε τη 
διάλυση της συντροφικής σχέσης δύο συζύγων, δεν συνεπάγεται αυτοµάτως ότι, 
επέρχεται ρήξη και διακοπή της σχέσης γονέα και παιδιού.7 

Αυτό σχετίζεται άµεσα µε κάποιες αλλαγές αντιλήψεων και κοινωνικές 
µεταβολές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Ως τέτοιοι παράγοντες 
µπορούν να θεωρηθούν, π.χ. η έµφαση στην αγάπη και στην προσωπική επιλογή του 
της/της συζύγου, οι νέες αντισυλληπτικές µέθοδοι, ο εστιασµός σε κριτήρια επιλογής 
του συντρόφου µε βάση επιφανειακά σεξουαλικά κίνητρα και όχι βαθύτερα, όπως 
συντροφικότητα, η αύξηση των προσδοκιών για προσωπική ικανοποίηση µετά τον 
γάµο, η µε επικεντρωµένο τρόπο συναισθηµατική τροφοδοσία µόνο µεταξύ του 
ζευγαριού, αποκλείοντας-ελαττώνοντας το ζεστό δέσιµο µε τα παιδιά τους, η 
περιορισµένη επικοινωνία µεταξύ των µελών της οικογένειας, η εστίαση και ο 
υπερτονισµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα, από τα οποία ακολούθησαν η διαµόρφωση 
λανθασµένων αντιλήψεων και ακατάλληλοι χειρισµοί, οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η 
αύξηση της ανοχής του κοινωνικού συνόλου σε νέες µορφές ζωής και οικογενειών, η 
µείωση της κοινωνικής αποδοκιµασίας και του στίγµατος σχετικά µε το διαζύγιο, η 
απουσία στενού συγγενικού δικτύου στήριξης, η αστικοποίηση, η πληθυσµιακή 
ανοµοιογένεια, η µετανάστευση, η µεγαλύτερη γεωγραφική κινητικότητα και 

                                                 
1 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.94-95.  
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1990, σ.148. 
3 STEWART: ό.π., 1988, σ.21. 
4 ΝΤΟΥΣΑΣ, ∆. (Ε.Ο.Π.). Η κρατική εγκατάλειψη, οι κοινωνικές διακρίσεις, οι ιστορικές αντιφάσεις 
και οι µορφές στις οικογένειες ROM. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επί.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική 
σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 
1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.501-509). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. 
(χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.503. 
5 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982, τεύχος 8-9 , σ.268.  
6 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.219. 
7 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.268. 
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ευχέρεια επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων, ο υποβιβασµός της θέσης και του 
ρόλου του άνδρα στην κοινωνία, η χειραφέτηση και η αύξηση του µορφωτικού 
επιπέδου των γυναικών, η είσοδός τους στον επαγγελµατικό στίβο, όπως επίσης η 
υπογεννητικότητα και η επιλογή ατεκνίας. Σε ό,τι αφορά τις δύο τελευταίες 
παραµέτρους, αυτές συντέλεσαν στη µείωση της οικονοµικής και ψυχολογικής 
εξάρτησης της γυναίκας από τον άντρα και τα παιδιά της, έτσι ώστε την 
ανακατεύθυναν σε νέες επιδιώξεις και την αποµάκρυναν από τον παραδοσιακό της 
ρόλο.1 

Ένας από τους αιτιολογικούς παράγοντες διαζυγίου, είναι και η εµπλοκή 
«τρίτων ατόµων» στην οικογένεια, όπως είναι οι γονείς των συζύγων.2 ∆εν είναι λίγες 
οι φορές, κατά τις οποίες, οι παππούδες µε δολιοφθορές, όπως καλοπιάσµατα του 
εγγονιού, για να τους αγαπήσει περισσότερο από τους γονείς του, ή κακολόγηµα 
αυτών, προσπαθούν ασυνείδητα να προκαλέσουν διχόνοια και να υπονοµεύσουν τα 
θεµέλια της οικογένειας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ένας εκ των συζύγων δεν 
τους είναι επιθυµητός και αρεστός.3 

Το γεγονός του διαζυγίου συνοδεύεται από πλήθος αλλαγών στα αισθήµατα και 
τη συµπεριφορά των ατόµων που το βιώνουν στο επίπεδο των σχέσεών τους, στο 
περιβάλλον διαβίωσής τους, αλλά και στις καταστάσεις µε τις οποίες θα βρεθούν 
αντιµέτωποι, µερικές εκ των οποίων µπορεί να είναι συγκρούσεις, διαµάχες, 
διαφωνίες και βιαιότητες.4 Το πρώτο, και ίσως πιο σηµαντικό πρόβληµα που θα 
πρέπει να αντιµετωπίσει το ζευγάρι, είναι η λήψη της απόφασης σχετικά µε την 
ανάθεση της επιµέλειας, της ανατροφής και της άσκησης της γονικής µέριµνας των 
παιδιών σε έναν εκ των δύο γονέων. Ακολουθούν ύστερα, οι ρυθµίσεις των 
συναντήσεων και επαφών των συζύγων µε τα παιδιά τους, ενώ έπονται οι οικονοµικοί 
διακανονισµοί και η κατανοµή-καταµερισµός της περιουσίας της οικογένειας.5 Αυτό 
φέρνει σε δυσχερή θέση τη µητέρα, η οποία εξαιτίας του ότι, συνήθως, αναλαµβάνει 
τα παιδιά, έχει µεγαλύτερα έξοδα, ενώ βρίσκεται σε ακόµα πιο µειονεκτική θέση, εάν 
η ίδια δεν εργάζεται ή, αντίθετα, δεν έχει δικό της άνθρωπο για να αφήσει τα παιδιά, 
τις ώρες που εργάζεται.6 

Το διαζύγιο των γονέων, αποτελεί εστία πρόκλησης αρκετών δυσµενών 
καταστάσεων, αλλά οι συνέπειές του είναι περισσότερο εµφανείς στη νοσηρή ψυχική 
εξέλιξη του παιδιού, καθώς αυτό αποκτά επικίνδυνη και αντικοινωνική 
συµπεριφορά.7 Ο χωρισµός ενός παιδιού από τον γονέα του εξαιτίας διαζυγίου, έχει 
αποδειχτεί ότι, είναι περισσότερο επιβλαβής σε σχέση µε αυτόν λόγω θανάτου.8 Αυτό 
σηµαίνει πως, η ένταση και η δυσαρµονία στην οικογενειακή ατµόσφαιρα ασκεί 
µεγαλύτερη επίδραση στο παιδί, σε σύγκριση µε την οικογενειακή διασπορά, που 
παίζει δευτερεύοντα ρόλο.9 Οι γονείς, µπορεί µέσω του διαζυγίου να κερδίζουν την 
ελευθερία τους, αλλά για τα παιδιά, αυτό αποτελεί καταδίκη µε πολλαπλές 
επιπτώσεις. 

                                                 
1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: ό.π., 1980, σ.185. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.216.  
ΣΙΑΜΟΣ, Ν. Σ. (1992). Νεολαία και ναρκωτικά. Αγρίνιο: Εκδ. Αχαϊκές. σ.111-112. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.133.  
3 ∆ΡΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ: ό.π., 1983, σ.343.  
4 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ, Μ. (1993). Οικογένεια σε χωρισµό, Κοινωνική Εργασία, τεύχ. 31, σ.181-185. σ.182.  
5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: ό.π., 1980, σ.187. 
6 HERBERT: ό.π., 1996, 2ος τόµος, σ.298.  
7 ∆ΡΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ: ό.π., 1983, σ.441.  
8 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.190. ΠΑΤΕΡΑΣ, Κ. Ι. (Ιανουάριος 1994). Προβλήµατα στην οικογένεια µε 
ένα γονέα. Σχολείο και ζωή, τόµος 42, τεύχ. 1, σ.26-32. σ.28. 
9 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.118.  
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Οι αντιδράσεις και η συµπεριφορά του παιδιού, αλλά και η τελική ανάθεση της 
επιµέλειάς του, και, άρα, η περαιτέρω πορεία της ζωής του, βρίσκονται σε συνάρτηση 
µε παράγοντες που προϋπάρχουν, αλλά και έπονται του διαζυγίου. Τέτοιοι είναι: η 
ηλικία και το φύλο1 των παιδιών, η ποιότητα της ιδιοσυγκρασίας τους, η ωριµότητα 
και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και αυτής των γονιών τους, οι 
εµπειρίες και τα βιώµατά τους από τη συµβίωση µε τους γονείς τους, οι σχέσεις των 
γονέων µε τα παιδιά, αλλά και µεταξύ τους, η µορφή και η δοµή της οικογένειάς 
τους, η ύπαρξη άλλων αδελφών και οι σχέσεις του παιδιού µε αυτά, το κοινωνικό 
υποστηρικτικό δίκτυο και η παρουσία µέσα στην οικογένεια παππούδων και 
γιαγιάδων, που να απορροφούν τους κραδασµούς στο εσωτερικό της,2 αλλά και η 
ύπαρξη, η στήριξη και η συνεισφορά άλλων προσώπων του ευρύτερου οικογενειακού 
και φιλικού περιβάλλοντος,3 η κοινωνικοοικονοµική επιφάνεια της οικογένειας, η 
φύση, η διαδικασία και η διάρκεια της διάστασης των γονέων, όπως επίσης ο τρόπος 
µε τον οποίο γίνεται η διάλυση της οικογένειας.4 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ηλικία του παιδιού κατά τη διάρκεια του 
χωρισµού των γονιών, θεωρείται ότι, χειρότερη από άποψη επιπτώσεων, είναι αυτή 
µεταξύ των τριών µε πέντε ετών.5 Τα παιδιά εξάλλου, ανάλογα µε το φύλο τους, 
εκφράζουν διαφορετική στάση και συµπεριφορά, ως αντιδράσεις στο διαζύγιο των 
γονιών τους, µε τα κορίτσια να αντιδρούν πιο ήπια και τα αγόρια να τον βιώνουν 
εντονότερα. Εφόσον η µητέρα τις περισσότερες φορές αναλαµβάνει την επιµέλεια 
των παιδιών, το αγόρι δεν έχει πρότυπο ταύτισης, αφού µάλιστα ο πατέρας, ο οποίος 
αποχωρεί από την οικογένεια, καταστρέφει τις προσδοκίες του και την εικόνα που 
είχε για αυτόν ως στήριγµα της οικογένειας. Αντίθετα, το κορίτσι ως πιο εκδηλωτικό 
από τη φύση του, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήµατά 
του, αλλά και να είναι πιο στενά δεµένο µε τη µητέρα του.6 Συχνές εναλλαγές 
πατρικής φιγούρας, θέτουν σε κίνδυνο τη διαµόρφωση της εικόνας του πατέρα στα 
παιδιά, ενώ αυτή η απειλή εξαλείφεται από την ύπαρξη µιας ισχυρής µορφής του 
παππού, µε τον οποίο µπορούν να ταυτιστούν.7 Βέβαια, δεν εκλείπει ποτέ και η 
αντίθετη οπτική, την οποία προβάλλουν ερευνητές που έχουν φτάσει σε 
συµπεράσµατα σύµφωνα µε τα οποία, το φύλο ή η ηλικία του παιδιού κατά τον 
χωρισµό των γονιών του έχει σχέση µε την εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς 
στο παιδί.8 

                                                 
1 DUNN, J. (2002). The adjustment of children in stepfamilies: lessons from community studies. Child 
and Adolescent Mental Health Vol.7, No.4, pp. 154–161. 2002 Association for Child Psychology and 
Psychiatry. Published by Blackwell Publishers. p.158-159. 
2 BOTCHEVA, L. B., & FELDMAN, S. S. (2004). Grandparents as family stabilizers during economic 
hardship in Bulgaria. International Journal of psychology, Vo.39, No.3, pp.157-168. p.159. 
3 ∆ΡΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ: ό.π., 1983, σ.444. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.208. 
4 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ: ό.π., 1993, σ.183. ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Οικογένεια µε διαζύγιο. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, 
Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.91-104). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής 
παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης και 
παραµέλησης των παιδιών. σ.96. ΤΣΙΤΟΥΡΑ,  Σ. (Ε.Ο.Π.). Τα παιδιά του διαζυγίου. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. 
∆. (Επί.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών 
και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.322-332). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.326. 
5 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.152.  
6 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.194-195.  ΤΣΙΤΟΥΡΑ,: ό.π., 1990, σ.98-99. 
7 ΟΛΟΥΦ–ΛΑΡΣΕΝ, Μ.,  & ΣΕΡΙΓΚ, Κ. (1994). Οικογενειακά πρότυπα και προσωπικότητα. Αθήνα: 
Εκδ. Στάχυ. σ.89.  
8 WELLS, L.E., & RANKIN, J.H. (February 1991). Families and delinquency: a meta-analysis of the 
impact of broken homes. Social problems, Vol.38, N.1, pp.71-93. p.84 & 88. 
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Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, σε φαινόµενα όπως το διαζύγιο, είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη των ηλικιωµένων, παππούδων και γιαγιάδων, στην οικογένεια.1 Γιατί, αυτοί 
είναι που παρέχουν βοήθεια στα ευαίσθητα µέλη της, όπως είναι τα παιδιά, και 
αναλαµβάνουν την ανατροφή αυτών,2 σε κρίσιµες καταστάσεις και περιόδους, µια εκ 
των οποίων είναι και το διαζύγιο, που παρατηρείται όλο και συχνότερα.3 Έχει 
αποδειχτεί ότι, το 14,4% των οικογενειών, απαρτίζεται από ηλικιωµένους, οι οποίοι 
συµβιώνουν είτε µόνο µε τα εγγόνια τους είτε µε άγαµα, εν διαστάσει, διαζευγµένα ή 
χήρα παιδιά τους, γεγονός που ίσως δηλώνει την επιθυµία ή ανάγκη αυτών των 
ανθρώπων από την στήριξη των ηλικιωµένων.4 Αυτή είναι ιδιαίτερα επιτακτική, σε 
περιπτώσεις θανάτου ή χωρισµού των γονέων, κατά τις οποίες οι παππούδες, έχοντας 
συνείδηση των ορίων και του ξανανιώµατος που τους ζητείται, µπορούν να 
βοηθήσουν τα εγγόνια τους να βρουν την ισορροπία τους, µιλώντας τους για τους 
γονείς τους, και διαδραµατίζοντας, έτσι, σηµαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών 
αυτών.5 

Υπάρχει, βέβαια, και το ενδεχόµενο, οι γονείς να νιώθουν αβοήθητοι από το 
συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους, το οποίο, ορισµένες φορές, δεν δείχνει 
διάθεση για βοήθεια ή, κάποιες άλλες, τους την αρνείται ξεκάθαρα. Θεωρώντας το 
διαζύγιο -όπως και τη φυλάκιση ενός γονιού- ως ένα γεγονός, το οποίο το 
προκάλεσαν οι ίδιοι οι γονείς, και ότι ευθύνονται για το χωρισµό της οικογένειας, 
τους αφήνουν να διευθετήσουν µόνοι τους την κατάσταση που προέκυψε. Οι λόγοι 
γι’ αυτό είναι κυρίως ψυχολογικοί και κοινωνικοί. Γιατί η στάση και η αντίδρασή 
τους διαφοροποιείται σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και γεγονότα, όπως είναι η 
ασθένεια ή ο θάνατος, όπου όλοι εκδηλώνουν συµπόνια και πολλοί σπεύδουν για 
στήριξη και συµπαράσταση.6 Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι, οι αντιδράσεις του 
συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον λόγο που 
προκαλεί τον αποχωρισµό των παιδιών από τους γονείς τους και την διάσπαση µιας 
οικογένειας, σαν να γίνεται ένας διαχωρισµός ανάµεσα στους παράγοντες 
αποδιοργάνωσης της οικογένειας, σε κοινωνικά αποδεκτούς ή µη.7 Εξάλλου, το 
διαζύγιο σε σχέση µε τον θάνατο µέσα στην οικογένεια είναι ένα επιβλαβές συµβάν 
που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισµούς, αφού σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε έντονη 
επιθετικότητα, εχθρότητα, συγκρούσεις, διαµάχες και νεανική παραβατικότητα.8 

Όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, η άσκηση της γονικής µέριµνας, σε 
περιπτώσεις διαζυγίου, ρυθµίζεται νοµικά και ανατίθεται σε έναν από τους δύο γονείς 
ή, σε κάποιες περιπτώσεις, σε τρίτο άτοµο.9 Τραγική είναι η περίπτωση, όπου τα 
παιδιά αποβαίνουν το µήλο της Έριδας ανάµεσα στους δύο γονείς (αν και δεν 
συνηθίζεται ο χωρισµός των γονέων να συνεπάγεται και χωρισµός των παιδιών τους 

                                                 
1 ΚΟΥΡΟΣ, Ι. (1993).  Γονεϊκά υποκατάστατα. Ο παππούς και η γιαγιά για το παιδί. Στα πρακτικά του 
συνεδρίου της Εταιρείας Ψυχολογικής-Ψυχιατρικής ενηλίκου και παιδιού (21-24 Μαΐου 1992): 
Ψυχολογικά θέµατα παιδιών και εφήβων. 2ος τόµος. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.107. 
2 ΕΜΚΕ: ό.π., 1999, σ.27. 
3 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.133. 
4 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ & συν.: ό.π. , 1993, σ.405.  
5 ISAMBERT, F. (χωρίς ηµεροµηνία έκδοσης). Ο παππούς και η γιαγιά. Στο: Σχολή γονέων και 
παιδαγωγών στο Παρίσι.:  Οι καθηµερινές δυσκολίες της αγωγής. (Μετάφρ.: Γ.Α. Βασδέκη). Αθήνα: 
Εκδ. ∆ίπτυχο. σ.518.  
6 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ: ό.π., 1993, σ.183. ARDITTI, J. A., LAMBERT-SHUTE, J., & JOEST, K. (2003). 
Saturday morning at the jail: implications of incarceration for families and children. Family relations, 
Vol.52, No.3, pp.195-204. p.197. 
7 ARDITTI, LAMBERT-SHUTE & JOEST: ό.π., 2003, p.202. 
8 WELLS & RANKIN: ό.π., 1991, p.84 & 88. 
9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (1998). ∆ιάγραµµα αστικού δικαίου. Οικογενειακό δίκαιο. Αθήνα: Εκδ. Π.Ν. 
Σάκκουλα. σ.159.  
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µεταξύ τους, οπότε οι γονείς τα διεκδικούν ως σύνολο1), καθώς πολλοί από αυτούς 
χρησιµοποιούν τις µαρτυρίες και κατηγορίες των παιδιών, εναντίον του αλλού 
ενάγοντα-συζύγου, προκειµένου να επιτύχουν την πιο συµφέρουσα για τους ίδιους 
απόφαση του δικαστηρίου, σε θέµατα επιµέλειας, παροχών, επισκέψεων κ.λπ. Ακόµα 
κι αν τα παιδιά, έχουν εξοικειωθεί µε τις καταστάσεις αυτές, και φαινοµενικά 
δείχνουν άνεση µε την εµπλοκή τους στις γονεϊκές διαµάχες, είναι βέβαιο ότι, αυτή η 
συµµετοχή τραυµατίζει τον ψυχοσυναισθηµατικό τους κόσµο, µε µακροπρόθεσµες 
συνέπειες. Οι συναισθηµατικές εντάσεις και ο διχασµός, τους αφήνουν οδυνηρά και 
αθεράπευτα, ψυχικά σηµάδια. Αυτά επιτείνονται, στις περιπτώσεις επανάληψης των 
δικαστικών διεκδικήσεων, λόγω τροποποίησης αρχικών αποφάσεων ή οποιωνδήποτε 
άλλων µεταβολών. Τα παιδιά, όσο κι αν φαίνονται δυνατά και ώριµα, δεν αντέχουν 
µια τόσο επώδυνη περιπέτεια· κάτι που οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ. Η µόνη 
προσφορά των γονέων, αφού δεν µπορούν να διασώσουν την οικογένειά τους, είναι 
να συµπεριφερθούν µε ανωτερότητα και να κρατήσουν τα παιδιά τους µακριά από 
κάθε διεκδίκηση.2 Έστω και αν απέτυχαν ως σύζυγοι, µπορούν τουλάχιστον να 
επιτύχουν ως γονείς.3 

Στα καθήκοντά τους εµπίπτει το να ξεκαθαρίσουν την εικόνα και τα αίτια του 
διαζυγίου στα παιδιά τους, η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται αντιληπτή από τα ίδια, έτσι 
ώστε να µην αισθάνονται ενοχές και υπευθυνότητα γι’ αυτό το γεγονός, να τα 
διαβεβαιώσουν για την αγάπη τους και να τα καθησυχάσουν προετοιµάζοντάς τα για 
τη νέα κατάσταση που θα διαµορφωθεί. Έτσι, θα απελευθερώσουν τα παιδιά τους και 
θα αποβάλουν από το µυαλό τους κάθε µυστήριο και σκοτεινή πτυχή του διαζυγίου, 
συµβάλλοντας στην επαναφορά και στην εδραίωση της ψυχικής τους ηρεµίας.4 

Υπάρχει,  όµως, και η αντίθετη τοποθέτηση, σύµφωνα µε την οποία, οι γονείς 
όχι µόνο δεν διεκδικούν τα παιδιά τους, αλλά τα εγκαταλείπουν «ελαφρά τη καρδία», 
οπότε αυτά νιώθουν έχθρα και µίσος για αυτούς, ίσως όχι αδικαιολόγητα. Τότε, και 
πάλι εµφανίζονται οι παππούδες ως σωτήρες των παιδιών.5 

Ένα  διαζύγιο έχει, σχεδόν πάντα, αποδιοργανωτική επίδραση στη ζωή ενός 
παιδιού και µακροπρόθεσµα επακόλουθα στη µόρφωσή του, στην εξέλιξη της 
ψυχικής ισορροπίας του, στην οικογενειακή του αποκατάσταση και στην ευρύτερη 
ευτυχία του.6 Κάποιες από τις αντιδράσεις και τα χαρακτηριστικά που µπορεί να 
παρουσιάσει ένα παιδί, ανάλογα µε το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται, είναι οι 
εξής: 

Όσον αφορά την προσχολική ηλικία, η οποία χαρακτηρίζεται και ως «η ηλικία 
της ανάπτυξης», παρατηρούνται αλλαγές παροδικού χαρακτήρα στα συναισθήµατα 
και στη συµπεριφορά του παιδιού και παλινδρόµηση, λόγω της τεταµένης 
ατµόσφαιρας του διαζυγίου, ενδείξεις οι οποίες µπορεί να προϋπήρχαν, αλλά δεν 
ήταν εµφανείς. ∆είγµατα αυτών είναι η ανασφάλεια και η έλλειψη εµπιστοσύνης 
στους γονείς και δυσπιστίας προς τους ανθρώπους, διαταραχές ύπνου και διατροφής, 
αισθήµατα ενοχών, µειονεξίας, απογοήτευσης, κατάθλιψης, αποτυχίας, ευθυνών και 
ανικανότητας, επειδή δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν τον χωρισµό των γονιών τους,7 
υπερκινητικότητα, ευθιξία, εριστικότητα και οξυθυµία, εκρήξεις θυµού, έντονη 
επιθετικότητα συνοδευόµενη από καταστροφική διάθεση, απώλεια της ικανότητας 

                                                 
1 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.228. 
2 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982,  τεύχ. 8-9,  σ.268-269.  
3 ΧΑΪΜ, ΤΖ. ΤΖ. ( ). Μεταξύ γονέων και παιδιών. σ.200-201. 
4 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.245. 
5 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ: ό.π., 1978, σ.17.  
6 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.153.  
7 ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1994, σ.28-29. 
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του παιδιού να κυριαρχήσει πάνω στο άγχος του, αδυναµία συγκέντρωσης της 
προσοχής και µαθησιακές δυσκολίες, δυσπροσαρµοστικότητα, όπως επίσης 
µελαγχολική διάθεση, ιδιαίτερα έντονη κατά τον πρώτο καιρό, µετά την αλλαγή της 
οικογενειακής ζωής,1 προσφυγή στην εσωστρέφεια και στον µαρασµό. Τα παιδιά 
αυτά σπαράζονται από µόνωση, υποφέρουν ενδόµυχα, ενώ δεν µπορεί να 
αποσιωπηθεί ο ψυχικός πόνος τους, που λαµβάνει τη µορφή λύπης, φόβου και 
κατάθλιψης και καταλήγει στην µείωση της αυτοεκτίµησης.2  

Οι άµεσες αντιδράσεις των παιδιών, ευθύς µόλις τους ανακοινωθεί ο χωρισµός 
των γονιών τους, είναι συνήθως, έντονη αναστάτωση, ακολουθεί απάθεια ή 
κατάθλιψη, και, έπεται, ο τερµατισµός-λήξη τους, µε την απώλεια του ενδιαφέροντος 
για τους γονείς και την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα. Στα παιδιά πιο µικρής 
ηλικίας, είναι αυξηµένες οι φοβίες και ιδιαίτερα ο φόβος εγκατάλειψής τους και από 
τους δύο γονείς, αν δεν έχει ήδη συµβεί, γεγονός που τα φέρνει αντιµέτωπα µε 
επώδυνες εσωτερικές συγκρούσεις. Αφενός, αγαπούν και επιθυµούν τους γονείς τους 
και καταλαµβάνονται από το άγχος του αποχωρισµού, αφετέρου, είναι θυµωµένα µε 
αυτούς επειδή τα πρόδωσαν,3 ενώ σχεδόν ποτέ δεν σβήνει η ελπίδα τους για 
επανασύνδεση των γονέων και ξανασµίξιµο της οικογένειάς τους. Ως συνέπεια της 
ψυχικής και κοινωνικής τους διαταραχής, έρχεται η µειωµένη σχολική επίδοσή τους, 
προβλήµατα συµπεριφοράς, όπως η άρνηση πρόσληψης τροφής, νυχτερινή ενούρηση, 
εγκόπριση και διαταραχές του ύπνου και παραπτωµατική συµπεριφορά.4 

Όπως και να κυλήσουν τα πράγµατα, µετά τη δικαστική διαδικασία του 
διαζυγίου, τα παιδιά θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις µε τους γονείς 
τους, και κυρίως µε τον γονέα που ζει σε ξεχωριστό σπίτι.5 Το γεγονός του διαζυγίου 
ισοδυναµεί µε την απώλεια του ενός ή και των δύο γονέων, η οποία µπορεί να είναι 
παροδική ή µονιµότερη· σίγουρα πάντως αφορά τη διάσπαση των συναισθηµατικών 
δεσµών µεταξύ των µελών µιας οικογένειας. Το παιδί είναι πιθανόν να παρουσιάσει 
το άγχος του αποχωρισµού και να εκδηλώσει, µέσω της διαρκούς αναζήτησης του 
χαµένου προσώπου, αντιδράσεις θρήνου όµοιες µε αυτές του πένθους µετά από 
θάνατο του γονέα. Βέβαια, διαµέσου αυτής της διαδικασίας, γίνεται ένα είδος 
παραδοχής του γεγονότος του διαζυγίου και της απώλειας του γονέα, έστω και αν τα 
παιδιά δίνουν την εντύπωση συνεχούς θρήνου. Αυτός τροφοδοτείται από την 
περιοδική επαφή τους µε τον γονέα που αποχωρίστηκαν, ή από εξωτερικά 
περιστατικά, όπως δικαστικές διαδικασίες ή συγκρούσεις και διαµάχες των γονέων, 
γεγονότα που δύσκολα αφοµοιώνονται από τα παιδιά. 

Σε µια τέτοια περίσταση, όπως είναι το διαζύγιο, το παιδί προκειµένου να την 
αντιµετωπίσει, χρησιµοποιεί τον µηχανισµό άµυνας της εξιδανίκευσης είτε του γονέα 
που είναι παρών είτε εκείνου που απουσιάζει, όπου και οι δύο διαδικασίες συντελούν 
σε ανώµαλη-µη φυσιολογική ταυτοποίηση.6 Πάνω σε αυτό, αν π.χ. το αγόρι 
αναπτύξει προσκόλληση και ταυτιστεί µε τη µητέρα του, αυτό µπορεί να 
ακρωτηριάσει την προσωπικότητά του ή, πιο ακραία, να οδηγήσει σε οµοφυλοφιλία.7 

Όσον αφορά τα παιδιά της λανθάνουσας περιόδου, δηλαδή της ηλικίας 5 ½  έως 
10-11 ετών, διακατέχονται από ενοχές και ντροπή, κατηγορούν τους εαυτούς τους, 
                                                 
1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: ό.π., 1980, σ.192.  ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ: ό.π., 1973, σ.185. 
ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.254-255. 
2 ΚΟΡΩΣΗΣ: ό.π., 1997, σ.20.   ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ: ό.π., 1995, σ.31. 
3 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.190 & 192. DUNN: ό.π., 2002, p.158. 
4 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982, τεύχ. 8-9, σ.268.  ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1994, σ.30. ΤΣΙΤΟΥΡΑ,: ό.π., 1990, 
σ.98-99. ΤΣΙΤΟΥΡΑ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.327-329. 
5 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ: ό.π., 1993, σ.184. 
6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: ό.π., 1980, σ.193. 
7 ∆ΡΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ: ό.π., 1983, σ.444.  
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νιώθουν πολύ έντονα την απώλεια και µαστίζονται από κατάθλιψη (γι’ αυτό και 
πολλά παιδιά καταφεύγουν στο παιχνίδι και στη φαντασία προκειµένου να 
αποφύγουν και να απελευθερωθούν από τα συναισθήµατά τους),1 ενώ ως προς αυτά, 
ηλικίας 9 και 10 ετών, της δεύτερης σχολικής περιόδου, ευθυγραµµίζονται µε τον ένα 
ή τον άλλο γονέα και οι αντιδράσεις τους, όπως στενοχώρια, λύπη, ντροπή, φόβος της 
εγκατάλειψης ή ανησυχίες όσον αφορά τη νέα οικογενειακή τους δοµή, είναι πιο 
ήπιες, στα µισά από αυτά τα παιδιά, ένα χρόνο µετά το διαζύγιο των γονιών τους. Τα 
υπόλοιπα, έστω κι αν προσπαθούν, να δείξουν ότι, βρίσκονται σε καλύτερη διάθεση, 
παρόλα αυτά, δεν είναι πάντα εύκολο, να κρύψουν αισθήµατα πικρίας και 
νοσταλγίας, ευχόµενα να µην είχε συµβεί αυτό το γεγονός εξαρχής.2 

Ο πόνος, που ίσως εκδηλώνουν µεγαλύτερα παιδιά 12-18 ετών, βρίσκεται σε 
συνάρτηση µε ρεαλιστικούς φόβους που αυτά έχουν και µε αισθήµατα συµπόνιας για 
τον γονέα που δεν έχει την επιµέλειά τους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που 
διακατέχονται από αισθήµατα ενοχής για τυχόν δικές τους κακές πράξεις, που 
πιθανόν συντέλεσαν στην οικογενειακή διαταραχή, έστω και αν κάτι τέτοιο δεν 
υφίστατο. Σε στιγµές έντονης συναισθηµατικής φόρτισης, είτε θυµώνουν προς τους 
γονείς τους, επειδή κατέστρεψαν την οικογένειά τους και τα ίδια προδόθηκαν είτε 
τους λυπούνται, τους συµπονούν για τη δυστυχία που βιώνουν και ανησυχούν γι’ 
αυτούς, όπως και για το δικό τους µέλλον (την εκπαίδευση και την οικονοµική τους 
κατάσταση, τη δική τους µελλοντική ικανότητα να συνάψουν γάµο και να κάνουν 
δική τους οικογένεια).3 Το παιδί, και ιδιαίτερα, ο έφηβος,4 δεν είναι σε θέση να 
αντιληφθεί, το πόσο ψυχοφθόρος µπορεί να είναι ένας αποτυχηµένος γάµος για τους 
γονείς, αλλά ούτε και τους λόγους του διαζυγίου, οπότε το εκλαµβάνει ως προσωπική 
του απόρριψη και εγκατάλειψη, ενώ παράλληλα προσάπτει στον εαυτό του τη 
διάλυση της οικογένειάς του.5 

Αλλά και οι γονείς από την πλευρά τους, µπορεί να νιώθουν ενοχές, 
οφειλόµενες στις αντιδράσεις και στις ψυχοσωµατικές διαταραχές του παιδιού, ενώ 
παράλληλα αισθάνονται ανασφάλεια, όσον αφορά τη µέθοδο ανατροφής που 
υιοθετούν. Σε περίπτωση που ασκούν τον γονεϊκό ρόλο, χωρίς την ταυτόχρονη 
υποστήριξη από ανεπίσηµο δίκτυο των συγγενών και φίλων ή την υποστήριξη 
εθελοντικών οργανισµών,6 το έργο τους είναι ακόµα πιο δύσκολο, τους επιφορτίζει 
µε περισσότερες ευθύνες, ενώ δεν είναι απίθανο να δηµιουργήσουν δυσαρέσκεια και 
απελπισία στα παιδιά τους.7 Κατά τη διάρκεια της διαταραχής των σχέσεων των 
συζύγων, αλλά και κατά την εξέλιξη του διαζυγίου, οι γονείς καταλαµβάνονται από 
οργή, που παίρνει τη µορφή µελαγχολικής, ή και καταθλιπτικής, διάθεσης. Αυτή είτε 
εκφράζεται ελεύθερα είτε συγκαλύπτεται πίσω από κάποια υπεραπασχόληση 
επαγγελµατικής ή κοινωνικής φύσης, ενώ δεν συνδυάζεται, πάντοτε, µε παράλληλη 
επίδειξη αγάπης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των παιδιών, τα οποία τα 
παραµελούν επανειληµµένα ή διαρκώς, αφού είναι απορροφηµένοι από τα 
προσωπικά τους προβλήµατα.8 Σε ακραίες περιπτώσεις, οι αντιδράσεις των γονέων 
δεν περιορίζονται µόνο σε ψυχοσωµατικές διαταραχές και στη λήψη ψυχοφαρµάκων 
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4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: ό.π.., 1980, σ.193. 
5 HERBERT: ό.π., 1996, 2ο τόµ., σ.295. 
6 ΤΣΙΤΟΥΡΑ,: ό.π., 1990, σ.100-101. 
7 ΚΟΡΩΣΗΣ: ό.π., 1997, σ.20. 
8 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ: ό.π., 1993, σ.183.  ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1994, σ.29. 
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(ηρεµιστικών), προκειµένου να απαλύνουν τα συναισθήµατά τους, αλλά µπορεί να 
εθιστούν σε ψυχότροπες ουσίες, όπως το αλκοόλ.1 

Συγκεφαλαιώνοντας, λοιπόν, όλα όσα αναπτύχθηκαν διεξοδικά έως εδώ, το 
γεγονός του διαζυγίου φέρει όλα τα µέλη της οικογένειας αντιµέτωπα µε νέες 
καταστάσεις και µεταβολές στον τρόπο ζωής τους, τις οποίες θα πρέπει να 
επεξεργαστούν και να αντιµετωπίσουν. Οπότε, οι αντιδράσεις και τα συµπτώµατα 
που θα παρουσιάσει ένα παιδί, δεν πρέπει εσφαλµένα ίσως, να θεωρηθούν ως 
προβληµατική συµπεριφορά -αν και µπορούν κάποιες απ’ αυτές να σταθεροποιηθούν 
µε αυτήν τη µορφή-, αλλά ως φυσιολογικές, και περισσότερο ως προσπάθειές του, να 
αντεπεξέλθει στα νέα δεδοµένα.2 Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία των παιδιών του 
διαζυγίου, ξεπερνάει τα µειονεκτήµατα και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και 
διέρχεται µια απόλυτα φυσιολογική πορεία ζωής, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, µε 
την αυξανόµενη συχνότητα αυτού του φαινοµένου, θα έπρεπε λογικά, η κοινωνία, 
τροφοδοτούµενη από παθολογικά άτοµα, να έχει αποδοµηθεί τελείως.3 

 1.2.4.3 ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Οι αλλαγές που επισυµβαίνουν µέσα σε µια οικογένεια, όταν χάνεται ένα 
αγαπηµένο πρόσωπο και µέλος της, είναι πολλές και συνθέτες, αφού θα πρέπει τόσο 
να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι και οι σχέσεις στο εσωτερικό της, οπότε υφίσταται 
αναδιάρθρωση η δυναµική της, όσο και να προσαρµοστούν και να συµβιβαστούν µε 
το ίδιο το γεγονός της απώλειας του προσώπου αυτού. Η ισορροπία της οικογένειας 
διαταράσσεται, αφού όλα τα µέλη της, θα πρέπει ή, είναι σίγουρο ότι, θα διέλθουν 
από τη διεργασία του πένθους και του θρήνου.4  

Όσον αφορά τον θάνατο ενός αγαπηµένου προσώπου, τα παιδιά, είναι 
προτιµότερο να γνωρίζουν την αλήθεια και να αντιµετωπίζουν την πραγµατικότητα, 
παρά να µαστίζονται από αγωνία, σύγχυση, αναστάτωση και αβεβαιότητα, που 
προκαλεί η έλλειψη πληροφόρησης και οι απλοϊκές εξηγήσεις.5  

Οι αντιλήψεις, που έχουν διαµορφωµένες τα παιδιά σχετικά µε τον θάνατο, 
επηρεάζονται όχι τόσο από τη χρονολογική τους ηλικία, αλλά τη διανοητική τους 
ικανότητα, από το γνωστικό επίπεδο της εξέλιξής τους, από τις εµπειρίες που έχουν 
αποκοµίσει από την µέχρι τότε ζωή τους (π.χ. από την απώλεια ενός αγαπηµένου 
ζώου ή πουλιού),6 από τις θρησκευτικές και γενικότερες αντιλήψεις και αξίες, που 
επικρατούν στην οικογένεια και στην κοινωνία που τα περιβάλλει.7  

Σωστό είναι, να ξεκαθαρίζεται στο παιδί τί συµβαίνει και για ποιά αιτία, όταν 
πεθαίνει ένα αγαπηµένο του πρόσωπο, προκειµένου να αποφεύγονται ενδεχόµενες 
παρερµηνείες από την πλευρά του παιδιού, όταν το διαβεβαιώνουν ότι το άτοµο που 

                                                 
1 ΚΟΡΩΣΗΣ: ό.π., 1997, σ.20.  
2 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ: ό.π., 1993, σ.184. 
3 HERBERT: ό.π., 1996, 2ος τόµ., σ.295.  
4 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ, ∆. (1990). Το παιδί αντιµέτωπο µε το θάνατο και το πένθος στην οικογένεια. Στο: 
ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.177-192). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας 
κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης 
και παραµέλησης των παιδιών. σ.179-180. 
5 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ. Π.Φ. (Σεπτέµβρης-Οκτώβρης 1991). Πρέπει να µιλάµε στα παιδιά για το θάνατο; 
(µέρος α΄).  Οικογένεια και σχολείο, χρονιά 23η, τεύχ.107, σ.12-15. σ.15. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, 
σ.185-187. 
6 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ. Π.Φ. (Νοέµβρης-∆εκέµβρης 1991). Πρέπει να µιλάµε στα παιδιά για το θάνατο;  
(µέρος β΄).  Οικογένεια και σχολείο, χρονιά 23η, τεύχ.108, σ.67-70. σ.67. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, 
σ.182. 
7 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: ό.π.,  1991, τεύχ.107, σ.14. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.258. 
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πέθανε, έφυγε ή πήγε για ύπνο, γιατί έτσι θα φοβάται και το ίδιο να αποκοιµηθεί. Ο 
θάνατος είναι µια κατάσταση µη αναστρέψιµη και χαρακτηρίζεται από καθολικότητα 
(αφορά όλους, ακόµα και το ίδιο) και οριστικότητα (έχει µη αναστρέψιµη πορεία), 
γεγονότα που δεν θα πρέπει το περιβάλλον του παιδιού να παραλείψει να τα 
επισηµάνει σε αυτό, έστω και αν η συνειδητοποίησή τους από το παιδί γίνει 
σταδιακά, κατά την ηλικιακή του εξέλιξη. ∆ηλαδή ό,τι γεννιέται, κάποια στιγµή θα 
πεθάνει, λόγω της φυσικής φθοράς και αυτό ισχύει τόσο για αντικείµενα όσο και για 
πρόσωπα, χωρίς τα ίδια να το επιδιώκουν και να το επιθυµούν, και χωρίς να 
οφείλονται σε κάποια τυχαία γεγονότα ή ατυχήµατα, οπότε το παιδί δεν θα πρέπει να 
θυµώνει µε αυτά ή να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο.1 

Καλό είναι επίσης, το παιδί να συµµετάσχει στην νεκρώσιµη ακολουθία και 
στις τελετουργίες του πένθους π.χ. την ταφή, προκειµένου να συµµετάσχει στη 
διαδικασία αποχωρισµού από το αγαπηµένο του πρόσωπο, να (οπτικοποιήσει) να 
σχηµατίσει µια εικόνα για τον θάνατο και να πάρει µια γεύση για το µελλοντικό δικό 
του τέλος. Έχει τη δυνατότητα να αποχαιρετίσει το αγαπηµένο του πρόσωπο, αλλά 
και να αποµυθοποιήσει-αποκαταστήσει την έννοια του θανάτου.2 Σηµασία δεν έχει να 
προστατευτεί το παιδί από τη βίωση του πόνου, αλλά η ενηµέρωσή του για το 
γεγονός του θανάτου και η επίδειξη κατανόησης και συµπόνιας προς αυτό, σε 
συνδυασµό µε την παροχή συµπαράστασης για να διαχειριστεί, να αντιµετωπίσει και 
να ξεπεράσει τα συναισθήµατα που νιώθει. 

Ο τρόπος µε τον οποίο, κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει την ιδέα του θανάτου,  
εκδηλώνει τις αντιδράσεις θρήνου και πενθεί για την απώλεια ενός αγαπηµένου 
µέλους της οικογένειάς του, εξαρτώνται από χαρακτηριστικά του πενθούντα, του 
αποθανόντος και του θανάτου του. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το άτοµο που πενθεί, 
παίζουν ρόλο προσωπικά χαρακτηριστικά του, όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο 
ανάπτυξης, της µόρφωσης, των γνωστικών ικανοτήτων του και της ωριµότητάς του, η 
ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητά του, η ποιότητα και το είδος της σχέσης, της 
επικοινωνίας και των δεσµών που είχαν αναπτυχθεί ανάµεσα στο άτοµο που πενθεί 
και σε αυτό που πέθανε, η σχέση του ατόµου που πενθεί µε τα εναποµείναντα µέλη 
(µεταξύ των οποίων και ο άλλος γονέας) της οικογένειάς του, τα αίτια και οι 
συνθήκες θανάτου (απρόβλεπτος, αιφνίδιος και ξαφνικός, όπως η δολοφονία η 
αυτοκτονία, ή αναµενόµενος, αργός µετά από χρόνια τροχιά ασθένειας, βίαιος ή 
ήρεµος, κ.λπ.), ο βαθµός ψυχολογικής προετοιµασίας των πενθούντων και η παροχή 
ευκαιρίας (στο παιδί) για συµµετοχή στη διαδικασία του πένθους, η ύπαρξη 
συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού υποστηρικτικού-θεραπευτικού πλαισίου, η τυχόν 
ένταξη του γεγονότος σε ένα γενικότερο πλαίσιο κρίσιµης περιόδου από την οποία 
διέρχεται η οικογένεια, το ψυχοκοινωνικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό και πολιτισµικό 
πλαίσιο.3 

Έτσι λοιπόν, το παιδί που είναι ακόµη σε µικρή π.χ. βρεφική ηλικία, επειδή δεν 
µπορεί να εκφραστεί µε άλλο τρόπο, οι αντιδράσεις του σωµατοποιούνται παίρνοντας 
τη µορφή ψυχοσωµατικών συµπτωµάτων. Το παιδί λίγο µεγαλύτερης ηλικίας αντιδρά 
αρχικά µε άρνηση του γεγονότος θανάτου (φάση της αποφυγής), το οποίο διαρκεί για 

                                                 
1 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: ό.π., 1991, τεύχ.108, σ.68. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, σ.178-179. 
2 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: ό.π., 1991, τεύχ.108, σ.69. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, σ.178. ALBA, M. (2001). Ο 
θυµός των παιδιών. Παραµύθια για την κατανόηση της παιδικής συµπεριφοράς. Θεσσαλονίκη: Εκδ. 
University studio press. σ.105-106. 
3 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, σ.180 & 184-185. ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (1999). Θάνατος και πένθος. Στο: 
ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). Θέµατα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. (σ.405-
432). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.412-413 & 420-423. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.228 & 258-
259. 
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λίγες µέρες, ενώ αµέσως µετά ξεσπά σε κλάµα µε λυγµούς, εξωτερικεύοντας τον 
βαθύ πόνο που αισθάνεται, ενώ ταυτόχρονα καταλαµβάνεται από άγχος, ανασφάλεια 
και φόβο εγκατάλειψής του από τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς του, γι’ αυτό 
παλινδροµεί σε προηγούµενα εξελικτικά στάδια ως προς τη συµπεριφορά του και 
εκδηλώνει τάσεις εξάρτησης από αυτά. Από την τρίτη εβδοµάδα του θανάτου ενός 
προσώπου και κατά τη διάρκεια ενός έτους, στη φάση της συνειδητοποίησης της 
απώλειας και της αντιµετώπισής της, το παιδί εκδηλώνει και πλήθος άλλων 
αντιδράσεων όπως λ.χ. εξαιτίας του εγωκεντρικού τρόπου σκέψης του αισθάνεται, ότι 
είναι υπεύθυνο για το θάνατο, αυτοκατηγορείται, αυτοτιµωρείται, έχει αισθήµατα 
ενοχής και ενδέχεται να εκφράσει ιδέες ή να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, γίνεται 
ευερέθιστο και επιθετικό, εκδηλώνει θυµό όχι µόνο προς τον θανόντα, αλλά και προς 
κάθε κατεύθυνση, υποπίπτει σε παραβατικές συµπεριφορές, υποτιµά ή εξιδανικεύει 
τον θανόντα γονέα, κατά την επιθυµία του να εκφράσει τη θλίψη του αποσύρεται από 
οποιαδήποτε δραστηριότητα και σχέση, νιώθει νοσταλγία για το αγαπηµένο του 
πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή και µοναξιά, ενώ παράλληλα ενδέχεται να έχει 
ψευδαισθήσεις για αυτό το πρόσωπο και έχει την τάση να επαναλαµβάνει πράγµατα 
που έκανε µε τον θανόντα, ταυτίζεται και υιοθετεί κάποια στοιχεία της συµπεριφοράς 
του ατόµου που χάθηκε. Ο έφηβος από την άλλη πλευρά πάλλεται µεταξύ της 
ανάγκης του για αυτονοµία και της τάσης του για εξάρτηση από το φιλικό και 
συγγενικό του περιβάλλον κατά την περίοδο που πενθεί, ζώντας έτσι µια εσωτερική 
σύγκρουση. Αυτή µπορεί να καταλήξει σε συµπεριφορά αδιαφορίας, η οποία είναι 
πιθανό να ξαφνιάσει ή να πανικοβάλει τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του.1 

Οι αντιδράσεις ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα του παιδιού την περίοδο του 
θρήνου θεωρούνται φυσιολογικές, εφόσον δεν εκτείνονται πέρα από τη χρονική 
περίοδο κάποιων µηνών, και πραγµατοποιούνται µε την ψυχολογική στήριξη του 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Γιατί σταδιακά όλες οι παραπάνω αντιδράσεις 
υποχωρούν, αφού το άτοµο περνάει στην τρίτη φάση του πένθους, στην ανάκαµψη 
και εµφανίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό η προσαρµογή τους στη νέα κατάσταση.2 Αν 
παρόλα αυτά επεκταθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δεν είναι απλά παροδικές, 
πρόσκαιρες και προσωρινές, τότε γίνεται πλέον λόγος όχι για αντιδράσεις τους, αλλά 
για συµπτώµατα, τα οποία για να καταπολεµηθούν, χρήζουν υποστήριξης από 
ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Η συµπτωµατολογία που µπορεί να εµφανιστεί και που 
αποτελεί ένδειξη της ανάγκης παρέµβασης του ειδικού, είναι η εξής: οργανικές 
διαταραχές π.χ. πόνους, διαταραχές του ύπνου και της διατροφής, αποµόνωση, 
αποφυγή κοινωνικών σχέσεων και δραστηριοτήτων, προβολή στον εαυτό του 
κατηγοριών και ενοχών, αυτοκαταστροφική τάση και επιθυµία ή τάση ανάληψη της 
ρόλων µέσα στην οικογένεια οι οποίοι δεν του ταιριάζουν, στην προσπάθειά του να 
υποκαταστήσει το άτοµο το οποίο πέθανε και να σταθεί άξιο των προσδοκιών του 
περιβάλλοντός του.3 

Ως κατηγορίες παιδιών, τα οποία υπολείπονται οικογένειας και στερούνται το 
ασφαλές, οµαλό και υγιές περιβάλλον της, θα µπορούσαν να οριστούν εκείνα τα 
οποία είναι εγκαταλελειµµένα (µε οποιαδήποτε αιτιολογία όπως π.χ. κλοπή, απώλεια- 
αδυναµία ανατροφής κ.ά.) ή ορφανά από τον ένα (ηµι-ορφανό) ή και τους δύο γονείς 
τους. Τα παιδιά αυτά θεωρούνται ότι, είναι «χωρίς οικογένεια», όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 20 της σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού, που επικυρώθηκε το 1989 

                                                 
1 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, σ.182-184. ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.423-429. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, 
σ.260. 
2 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.429. 
3 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, σ.180-181. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.259. 
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από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ και επικυρώθηκε και στον ελληνικό χώρο στις 2 ∆εκεµβρίου 
1992.1 

Η έλλειψη στοργής από την πλευρά των γονέων λόγω του θανάτου τους ή έστω 
αισθηµάτων συµπάθειας και συµπόνιας εκ µέρους του συγγενικού και φιλικού 
περιβάλλοντος εξαιτίας της αδυναµίας του να τα εκδηλώσει προς το παιδί, βιώνεται 
από αυτό µε εξαιρετικά τραυµατικό τρόπο, γεγονός που το εξωθεί στην οικειοθελή 
αποµόνωση και του προκαλεί την εκδήλωση διαταραχών και αποκλίσεων στη 
συµπεριφορά του.2 

Τα ορφανά παιδιά άλλες φορές αντιµετωπίζονται ως ιδιαίτερες περιπτώσεις που 
χρήζουν προστασίας και φροντίδας, και άλλες φορές ως κάτι το διαφορετικό που 
αποκλίνει από την ευρύτερη κοινωνία. Η ταυτότητα του «ορφανού παιδιού» που τους 
αποδίδεται, επισκιάζει οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά και την ευρύτερη 
ταυτότητα του παιδιού.3 

Όπως διαπιστώνει και η ΜΑΝΟΥ∆Η, οι καλλιτέχνες εξετάζοντας θέµα των 
ορφανών παιδιών µέσα από το βλέµµα µεγαλύτερης ευαισθησίας, έχουν την 
ικανότητα να διεισδύουν στον ψυχισµό και στην ψυχική διάθεση του παιδιού µε 
µεγαλύτερη ευχέρεια, σε πιο εκτεταµένο βάθος και το έκαναν αυτό πολύ πριν, 
συγκριτικά µε το χρόνο και την ευχέρεια που είχαν οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι.4 

 1.2.4.4 ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
 

Κάθε κοινωνία, χαρακτηρίζεται από ανοµοιογένεια, αφού αποτελείται από 
άτοµα «φυσιολογικά» και άτοµα µε ιδιαιτερότητες, αναφερόµενες ως µειονεξίες και 
αναπηρίες, φυσικής-σωµατικής, ψυχολογικής ή νοητικής-πνευµατικής φύσης.5 Αν 
κάποια από τα άτοµα αυτά, που ασκούν το γονεϊκό ρόλο, πάσχουν από κάποια 
σοβαρή χρόνια ασθένεια, αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσωπική και 
οικογενειακή τους ζωή, επηρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό τη στάση και τη 
συµπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά τους και, κατ’ επέκταση, τον χαρακτήρα και 
την προσωπικότητα, που αυτά θα διαπλάσουν.6 

Αυτό σηµαίνει ότι, η εκδήλωση ψυχολογικών προβληµάτων σε παιδιά 
βρίσκεται σε συνάρτηση µε την συχνότητα εµφάνισης σωµατικών ή ψυχικών 
παθήσεων στους γονείς τους. Έτσι αποδείχθηκε σε έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία, 
στην οποία διαπιστώθηκε ότι, ένα στα πέντε παιδιά, τα οποία νοσηλεύτηκαν σε 
παιδική ψυχιατρική κλινική, έχοντας νευρωσικές  διαταραχές και προβλήµατα 
αντικοινωνικής συµπεριφοράς, είχε τουλάχιστον έναν γονέα ως φορέα ψυχικής 
ασθένειας. Επιπλέον, από όλα τα παιδιά της παιδικής ψυχιατρικής κλινικής, αυτά, 
των οποίων οι γονείς είχαν κληρονοµικό ιστορικό ψυχικών διαταραχών, διακρίνονταν 
περισσότερο ως προς τη συχνότητα, την ένταση και την ποικιλία ψυχολογικών 
προβληµάτων, σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά της ίδιας κλινικής. 

Θα ήταν βέβαια παράδοξο-παράλογο, να καταλήξει κάποιος στην εσφαλµένη 
επαγωγή ότι, οι γονείς µε ψυχολογικά προβλήµατα θα αποκτούν πάντα ψυχικά 
ασθενή παιδιά, διαγράφοντας, έτσι, έναν αναπόφευκτο φαύλο κύκλο. Αρκετά από 
αυτά, αναπτύσσονται φυσιολογικά, ζουν έναν ισορροπηµένο τρόπο ζωής και 
εξελίσσονται σε υγιείς ενήλικες. ∆εν αποκλείονται, όµως, και οι περιπτώσεις, όπου 

                                                 
1 ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.4 & 25. 
2 ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.85-86. 
3 ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.5 & 92. 
4 ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.91. 
5 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.139.  
6 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1990, σ.33-34.  
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συµβιώνοντας µε ψυχωσικούς (βαριές µορφές) ή νευρωσικούς (ελαφρές µορφές) 
γονείς, τα παιδιά, όντας ευάλωτα λόγω της ηλικίας τους, διατρέχουν κινδύνους να 
αναπτύξουν παρεµφερείς συµπεριφορές, συµπτώµατα και αντιδράσεις. Μάλιστα, στις 
πρώτες καταστάσεις-µορφές υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα από ό,τι στις δεύτερες. 

Παρόλα αυτά, έχει διαπιστωθεί ότι, η συγκεκριµένη µορφή ψυχικής ασθένειας 
ενός ή και των δύο γονέων δεν σχετίζεται άµεσα µε το είδος του ψυχολογικού 
προβλήµατος, που θα εκδηλώσει ένα παιδί. Αυτό που παίζει µεγαλύτερο ρόλο είναι, 
κατά πόσον ο γονέας εµπλέκει άµεσα στα παθολογικά του συµπτώµατα το παιδί του· 
γεγονός που θα έχει σοβαρές και δυσµενείς επιπτώσεις επάνω σε αυτό. Π.χ. ένα παιδί 
διατρέχει κίνδυνο, αν ο γονέας: 
� Έχει παραισθήσεις γύρω από αυτό. 
� Εκδηλώνει προς αυτό παρανοϊκά-αντιφατικά συναισθήµατα. 
� Έχει ψυχαναγκαστικούς φόβους, µήπως βλάψει το παιδί. 
� Εκδηλώνει νοσηρό άγχος και ανησυχία, όσον αφορά την υγεία και την οµαλή 
εξέλιξη του παιδιού. 
� Βιώνει εχθρικά συναισθήµατα για το παιδί, κ.λπ. 

Γενικά,  δηλαδή, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, η εµφάνιση θυµικών διαταραχών, 
όπως λ.χ. συναισθήµατα κατάθλιψης, εχθρότητας και επιθετικότητας στους γονείς, 
ευθύνονται άµεσα για την εκδήλωση προβληµάτων από την πλευρά του παιδιού. 

Ειδικότερα, όσον αφορά αυτό, έχει βρεθεί ότι, η ψυχική ασθένεια της µητέρας 
σχετίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό, σε σύγκριση µε εκείνα που έχουν σχέση µε την 
ψυχική ασθένεια του πατέρα, µε τα προβλήµατα που εµφανίζει ένας άνθρωπος στην 
παιδική του ηλικία. Αυτό µπορεί, ίσως, να αποδοθεί στον στενό συναισθηµατικό 
δεσµό που αναπτύσσεται µεταξύ της µητέρας και παιδιού. Η κατάσταση περιπλέκεται 
ακόµη περισσότερο, όταν και οι δύο γονείς είναι ψυχικά διαταραγµένοι, χωρίς την 
παράλληλη ύπαρξη κάποιου άλλου ατόµου, π.χ. αδελφών ή άλλων συγγενικών 
προσώπων στην οικογένεια, τα οποία θα λειτουργούν ως προστατευτικό τείχος· τότε 
το παιδί γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτο και κινδυνεύει να επηρεαστεί από τους γονείς του, 
καθώς η επαφή του µε αυτούς είναι πιο άµεση.1 

 1.2.4.5 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ KAI ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, µια από τις συνέπειες του διαζυγίου είναι το να 
οδηγήσει τους γονείς στην εξάρτηση από το αλκοόλ. Αυτός όµως, δεν είναι ο µόνος 
αιτιολογικός παράγοντας πρόκλησης του αλκοολισµού.2 

Μπορεί εξάλλου, να συµβεί και το αντίστροφο: δηλαδή εξαιτίας του 
αλκοολισµού, της τοξικοµανίας ή της χαρτοπαιξίας ενός ατόµου, να οδηγηθεί το 
ζευγάρι στο διαζύγιο και η οικογένεια στη διάλυσή της. Υπεύθυνη µπορεί να είναι η 
περιέργεια και ο πειραµατισµός, η οργανική τάση ενός ατόµου για εθισµό σε ουσίες, 
η επιθυµία του να γευτεί το αίσθηµα της ευφορίας σε στιγµές ελεύθερου χρόνου, µιας 
κι εσφαλµένα θεωρείται ότι κάποιες ουσίες φέρνουν την ευτυχία3 ή ακόµη µπορεί να 
προκληθεί ασυναίσθητα και σταδιακά, µετά από επαναλαµβανόµενες και 
επιτηδευµένες εµπειρίες διασκέδασης µε το συγκεκριµένο τρόπο εκτόνωσης. Σε 
τέτοιου είδους εθισµούς µπορούν να καταφύγουν, επίσης, άτοµα τα οποία αναζητούν 
να καλύψουν κενά της ζωής τους και να ξεφύγουν από τη ρουτίνα ή από προβλήµατα 

                                                 
1 HERBERT: ό.π., 1996, 2ος τόµ., σ.294. 
2 LEIKIN, C. (Οκτώβριος-Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1986). Η διάγνωση και θεραπεία του αλκοολικού. 
(Μετάφρ.:  Ελένη Καπέλου – Μαίρη ∆ηµοπούλου), Εκλογή, τεύχ. 71, σ.141-151. σ.151. 
3 ARNAO, G. (1995). Το ∆ίλληµα ηρωίνη: µύθοι και επιστηµονική έρευνα. (Μετρ.: Γιώργος 
Κασαπίδης).  (1η έκδοση: 1985). Αθήνα: Εκδ. Βαβέλ-Σέλας. σ.32. 
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προσωπικής και οικογενειακής φύσης. Καταντούν, τότε, να υποδουλώνονται σε 
ποικιλότροπες εξαρτήσεις και πάθη, επιτείνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατά 
τους, ενώ ταυτόχρονα θέτουν την οικογένειά τους σε δύσκολη θέση από οικονοµική 
και κοινωνική άποψη, µε την οικονοµική ανέχεια και τον στιγµατισµό λόγω 
κοινωνικής κατακραυγής στα οποία την υποβάλλουν.1 

Οι χρήστες δεν αντιµετωπίζονται ως ασθενείς, όπως είναι στην πραγµατικότητα, 
αλλά ως επικίνδυνα στοιχεία τα οποία βλάπτουν την υπόληψη της οικογένειάς τους, 
του σχολείου, της δουλειάς, της παρέας και οποιουδήποτε άλλου περιβάλλοντος µέσα 
στο οποίο βρίσκονται. Είναι πιθανόν, ο κοινωνικός περίγυρος των 
τοξικοεξαρτηµένων ατόµων να µην εκφράσει ποτέ ευθέως την περιφρόνησή του για 
αυτούς ή τον χαρακτηρισµό που τους αποδίδει, αλλά σχεδόν πάντα, εξαιτίας 
προκαταλήψεων, είτε αποφεύγει τις συναναστροφές µε τέτοιου είδους άτοµα, 
περιθωριοποιώντας τα, είτε έµµεσα αφήνει να φανεί πως αυτά παρεκκλίνουν, είναι 
αλλιώτικοι άνθρωποι και ανήκουν σε τελείως διαφορετικούς κόσµους, όποτε µε τη 
διαφορετικότητά τους αποβαίνουν επιζήµια για το κοινωνικό σύνολο.2 

Επειδή δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος τύπος οικογένειας, που να αντιστοιχεί 
στους χρήστες-µέλη της τοξικοεξάρτησης, θα γίνει µια ενδεικτική υπογράµµιση 
ορισµένων χαρακτηριστικών των οικογενειών, στις οποίες τουλάχιστον ένα µέλος 
τους είναι χρήστης τοξικών ουσιών.3 Επίσης, δεν έχει βρεθεί ξεκάθαρη συσχέτιση της 
χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από ορισµένα άτοµα και του µεγέθους της οικογένειας 
από την οποία κατάγονται.4 Στα ναρκωτικά, συνήθως, καταφεύγουν παιδιά 
προερχόµενα από οικογένειες µε χαλαρούς ψυχικούς δεσµούς και περιορισµένη 
ευελιξία. Σ’ αυτές απουσιάζει ο διάλογος, η επικοινωνία, ο σεβασµός, τα ζεστά και 
τρυφερά συναισθήµατα, όπως αγάπη, στοργή, τρυφερότητα και συµπαράσταση, η 
διέλευσή τους από στρεσσογόνες καταστάσεις είναι αρκετά συχνή, ενώ αρκετά 
συχνοί είναι και οι θάνατοι µελών τους. Επιπρόσθετα, στο εσωτερικό τους 
εµφανίζεται πληθώρα περιπτώσεων άσκησης αρνητικών τρόπων επικοινωνίας -στα 
οποία συµπεριλαµβάνονται η κριτική, οι παρατηρήσεις, τα παράπονα, οι µοµφές και 
οι κατηγορίες-, απουσιάζει η ενίσχυση και ο έπαινος θετικής συµπεριφοράς και 
δράσης, κυριαρχούν τα διπλά µηνύµατα και η ασυµφωνία λόγων και πράξεων. Οι 
γονείς κρύβουν τις δικές τους προσωπικές και οικογενειακές αποτυχίες ως προς την 
άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, ενώ παράλληλα εντός των οικογενειών τους 
υπάρχει η τάση της κάλυψης και όχι της ουσιαστικής αντιµετώπισης των 
προβληµάτων που προκύπτουν.5  

Χαρακτηριστικό των οικογενειών αυτών είναι, είτε ο υπερβολικά αυξηµένος 
έλεγχος και η αυταρχικότητα µεταξύ των µελών τους είτε το αντίθετο άκρο του, η 
ασύδοτη ελευθερία. Οι συγκρούσεις και οι φιλονικίες µεταξύ των γονέων δίνουν τη 
θέση τους στην υπερβολική υποχωρητικότητα, ακόµη και σε παράλογες απαιτήσεις 

                                                 
1 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.203. 
2 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Ι. (1980). Τα ναρκωτικά πέρασαν την πόρτα µας. (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. Θ. 
Νιάρχος. σ.194. 
3 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (1990). Ναρκωτικά: κοινωνικά αίτια, 
πρόληψη, θεραπεία. Αθήνα: Εκδ. Σύγχρονη εποχή. σ.132. 
4 ΚΟΥΤΡΑΣ, Β. Θ. (1990). Ναρκωτικά και µαθητές Μέσης Εκπαίδευσης. (∆ιδακτορική ∆ιατριβή). 
Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. σ.325-326. 
5 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ, Α. Β. (Ιούνιος 1994). Η αποµυθοποίηση των ναρκωτικών…και µε ελπίδα. (3η έκδοση). 
Αθήνα: Εκδ. Ακρίτας, σειρά: Σύγχρονες µάστιγες, αρ. 2. σ.161. ΚΟΥΤΡΑΣ: ό.π., 1990, σ.113 & 331. 
ΜΑΤΣΑ, Κ. Σ. (1997). Ο τοξικοµανής και η οικογένειά του: χαρακτηριστικά, σχέσεις και δυναµικά του 
συστήµατος. (∆ιδακτορική διατριβή). Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. σ.19. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε. 
Γ. (1990). Εξαρτήσεις στη ζωή µας. (2η έκδοση). Αθήνα: Εκ. Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης. σ.159. 
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και αξιώσεις των παιδιών τους.1 Οι γονείς είναι συνήθως ανώριµοι ή αδιάφοροι, το 
οποίο φαίνεται όχι απλά στο ότι δεν διαπαιδαγωγούν σωστά τα παιδιά τους, αλλά 
φτάνουν και στο σηµείο να κάνουν συνεχείς και αδικαιολόγητες απουσίες από την 
οικογενειακή εστία.2 ∆εν αποκλείεται η ταυτόχρονη λήψη και χρήση άλλων τοξικών 
ουσιών, όπως του αλκοόλ από την πλευρά των γονέων, που σε συνδυασµό µε την 
τοξικοεξάρτηση συντελεί στην εκδήλωση φαινοµένων ενδοοικογενειακής βίας και 
κακοποίησης. Οι ίδιοι εξάλλου, ενεργώντας ως πρότυπα αυξάνουν τις πιθανότητες 
µύησης των παιδιών τους στον εθισµό στις ίδιες ή και σε πιο σκληρές εξαρτησιογόνες 
ουσίες.3 Όπως είναι φυσικό, σε τέτοιου είδους οικογένειες υπάρχουν ελάχιστα 
ενδιαφέροντα και περιορισµένη συµµετοχή σε ψυχαγωγικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 
και πνευµατικές δραστηριότητες.4 

Εύρηµα της έρευνας του ΚΟΥΤΡΑ αποτελεί η διαπίστωση ότι, δεν παίζει τόσο 
σηµαντικό ρόλο το αν οι σχέσεις στο εσωτερικό µιας οικογένειας είναι δυσαρµονικές 
και δυσλειτουργικές µεταξύ των συζύγων, των αδελφών ή των παιδιών και των 
γονέων (ή έστω µε τον απόντα γονέα, όταν οι γονείς δεν συνυπάρχουν), παρά το ίδιο 
το γεγονός της µικρής συνοχής µεταξύ τους και της ενδοοικογενειακής διατάραξης, 
το οποίο οδηγεί στην αύξηση των πιθανοτήτων για χρήση τοξικών ουσιών από ένα 
τουλάχιστον µέλος της.5 Βρήκε µάλιστα, όπως και αρκετοί προκάτοχοί του, πως 
υπάρχει άµεση συσχέτιση της συχνότητας χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε άτοµα 
νεαρής ηλικίας και του ενδεχόµενου να µην ζουν και µε τους δύο ή έστω τον ένα 
(ιδίως τον πατέρα, λόγω της ανάγκης ταυτοποίησης των αγοριών µε αυτούς) από τους 
γονείς τους. Αυτό σηµαίνει ότι, η σύνθεση και η ποιότητα της οικογένειας, το κατά 
πόσον δηλαδή είναι αποδιοργανωµένη ή όχι, προµηνύει-προεξοφλεί την πορεία 
εξέλιξης των νεαρών µελών της και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται µέσα σε 
«διαλυµένο σπίτι» σε ηλικία άνω των 12 ετών.6 Αν και η συχνότητα και η ένταση των 
συγκρούσεων µεταξύ του εξαρτηµένου ατόµου και της οικογένειάς του είναι 
αυξηµένες, παρόλα αυτά εξακολουθεί να παραµένει σε αυτή για αρκετά χρόνια 
ακόµη και µετά την ενηλικίωσή του, αφού οι δεσµοί του µε τους γονείς του 
διατηρούνται σταθερά στενοί, έστω κι αν είναι ταραχώδεις.7 

Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε τον STANTON και τον HALEY, ο χρήστης 
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο, το εξιλαστήριο θύµα, το στοιχείο αποκατάστασης της 
ενότητας και επαναφοράς της ισορροπίας και της σταθεροποίησης των 
διαταραγµένων σχέσεων µεταξύ των µελών της οικογένειάς του, αφού αναλαµβάνει 
οµοιοστατική λειτουργία και δραστηριοποιείται µε την προσέλκυση επάνω του της 
προσοχής των ατόµων που υπόκεινται σε ένταση-ασυµφωνία, όταν αυτή (η 
οικογένεια) ρέπει προς την αστάθεια και τη διάλυση. Η όλη διαδικασία λαµβάνει 
χώρα, επειδή η αλληλεξάρτηση ενός ατόµου και της οικογένειάς του είναι σε τόσο 
υπερβολικό βαθµό, ώστε ούτε η µεν ούτε η δε, µονάδα µπορεί να αποκοπεί από την 
άλλη.8 

Η περιοχή, στην οποία είναι περισσότερο εµφανείς οι επιπτώσεις της εξάρτησης 
από το αλκοόλ και γενικά από τα ναρκωτικά ενός ανθρώπου, είναι στα προβλήµατα 
που προκαλεί στη δυναµική της οικογένειας και στην κοινωνική δυσλειτουργία. Τα 
                                                 
1 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Κ. (1997). Η διεθνής των ναρκωτικών. (4η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα. σ.29. ΚΟΥΤΡΑΣ: ό.π., 1990, σ.332. 
2 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.35. 
3 ΚΟΥΤΡΑΣ: ό.π., 1990, σ.333-334. 
4 ΜΑΤΣΑ: ό.π., 1997, σ.12,19 & 57. 
5 ΚΟΥΤΡΑΣ: ό.π., 1990, σ.328 & 330. 
6 ΚΟΥΤΡΑΣ: ό.π., 1990, σ.326-327. 
7 ΜΑΤΣΑ: ό.π., 1997, σ.24. 
8 ΚΟΥΤΡΑΣ: ό.π., 1990, σ.117-118 & 330. ΜΑΤΣΑ: ό.π., 1997, σ.14,16,18,19 & 63. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  75  

άτοµα, τα οποία είναι εξαρτηµένα από τέτοιες ουσίες, χρήζουν άµεσης βοήθειας, γι’ 
αυτό και εισάγονται τα ίδια, σε ψυχιατρικές κλινικές ή σε οµάδες στήριξης, των ίδιων 
και των οικογενειών τους. Μια απ’ αυτές τις κοινωνικές οργανώσεις είναι το Alatot 
και το Alateen, που αποτελούν οµάδες παροχής στήριξης και βοήθειας, σε παιδιά και 
εφήβους που συµβιώνουν µε αλκοολικούς γονείς,1 ενώ όσον αφορά τα ναρκωτικά 
υπάρχουν τόσο κρατικοί όσο και µη κρατικοί φορείς µε προληπτικό ή θεραπευτικό 
(κέντρα αποτοξίνωσης και µονάδες κοινωνικής επανένταξης) ρόλο-δραστηριότητα.2 

Αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, ο χρήστης δεν δέχεται να ενταχθεί 
σε κάποιο κέντρο αποτοξίνωσης, αφενός για να µην χάσουν τα µέλη της οικογένειάς 
του το εισόδηµα από την εργασία του -αν εργάζεται- και αφετέρου για να µην τα 
υποβάλει σε δοκιµασία, εφόσον θα υποστούν δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας της 
απουσίας του, εάν βέβαια είναι ο ίδιος προστάτης της οικογένειάς του.3 Συνήθως, 
όµως, προϋπάρχει αυτών των αιτιών ο φόβος του για την διαδικασία από την οποία 
θα διέλθει και για το στερητικό σύνδροµο και τα επακόλουθα συµπτώµατα τα οποία 
θα υποστεί.4 Πάντως, αρκετοί είναι οι τοξικοµανείς και των δύο φύλων,  οι οποίοι 
βρίσκονται σε διαρκή πισωγυρίσµατα µε την εναλλαγή των φάσεων της 
αποκατάστασης-θεραπείας-κάθαρσης και της υποτροπής, γεγονός που επηρεάζει 
άµεσα τη ζωή τους, προσωπική και οικογενειακή, ιδιαίτερα δε των παιδιών τους.5 

Οι ψυχοτρόπες ουσίες κατά τη λήψη τους δηµιουργούν πρόσκαιρη ευεξία και 
ευφορία στο άτοµο, ενώ παράλληλα οξύνεται η αισθητηριακή του αντιληπτικότητα, 
µε τα ερεθίσµατα να βιώνονται πιο έντονα και µε ευχάριστο τρόπο. Περισσότερο 
καταλυτική, όµως, είναι η επίδραση των δυσµενών επιδράσεων από τη χρήση 
ναρκωτικών: Αίσθηµα δυσφορίας, επιθετικότητα, άγχος, ένταση, αύξηση της 
σεξουαλικότητας ή, αντίθετα, πιθανή παροδική σεξουαλική ανικανότητα, 
ψευδαισθητικές διαταραχές, παραµόρφωση της πραγµατικότητας, µε αλλοιωµένα 
αισθητηριακά ερεθίσµατα, κ.ά. 6 Τα συµπτώµατα, τα οποία παρουσιάζουν τα 
αλκοολικά άτοµα, είναι συνήθως κατάθλιψη, διάχυτο άγχος, τάσεις αυτοκτονίας, 
ενοχές, ντροπή, χαµηλή αυτοεκτίµηση και σεξουαλική δυσλειτουργία οργανικής, 
ψυχολογικής ή περιβαλλοντικής αιτιολογίας.7  

Τα προαναφερθέντα συµπτώµατα αφορούν περισσότερο τις άµεσες επιδράσεις 
της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στο άτοµο, ενώ µακροπρόθεσµα ακολουθεί µια 
προοδευτική φθορά και καταρράκωση του οργανισµού του εξαρτηµένου ατόµου. Τα 
προβλήµατα που προκύπτουν δεν είναι µόνο οργανικής φύσης ούτε αλλοτριώνουν και 
απογυµνώνουν-αποδιοργανώνουν µόνο την προσωπικότητά του αφορώντας το άτοµο 
προσωπικά, αλλά έχουν ευρύτερες προεκτάσεις στις διαπροσωπικές και κοινωνικές 
του σχέσεις. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται παράλογο, αν σκεφτεί κανείς ότι, σταδιακά 
επέρχεται άµβλυνση του αισθητηρίου της ηθικής και χαµηλώνει το επίπεδο της 
                                                 
1 LEIKIN: ό.π., 1986, σ.151. 
2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ: ό.π., 1990, σ.211. Για λεπτοµέρειες βλ. 
ΦΑΚΙΟΛΑΣ, Ν., ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, Γ., & ΜΟΥΛΑ, Κ. (1996). Ο κοινωνικός αποκλεισµός των 
απεξαρτηµένων ατόµων. ∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα (Κύρια θέµατα και 
προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής: Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). Αθήνα: 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. σ.343-347. 
3 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, Λ. (1988). Θέµατα εγκληµατολογίας - ανακριτικής: Ο τοξικοµανής - εγκληµατίας (το 
πορτραίτο του Έλληνα τοξικοµανούς εγκληµατία). Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη, τευχ. α΄. σ.321. 
4 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.197. 
5 BARNARD, M. (2003). Between a rock and a hard place: the role of relatives in protecting children 
from the effects of parental drug problems. Child and Family Social Work, Vol.8, pp.291–299. 
Blackwell Publishing Ltd, p.293. 
6 ΛΙΑΠΠΑΣ, Γ. Α. (1991). Ναρκωτικά: Εθιστικές ουσίες, κλινικά προβλήµατα, αντιµετώπιση. Αθήνα: 
Εκδ. Πατάκη. σ.136,162&180. 
7 LEIKIN: ό.π., 1986, σ.142. 
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συνείδησής του, γεγονός που οξύνει την αντικοινωνική του διάθεση και την επιθετική 
του συµπεριφορά. Τα αλτρουιστικά στοιχεία παύουν να υφίστανται και επικρατούν 
τα εγωιστικά στην προσωπικότητα του εξαρτηµένου ατόµου, η εσωτερικευµένη 
υποχρέωση και το καθήκον απέναντι στους άλλους µειώνεται ή εξαλείφεται 
παντελώς, η σωστή και αρµόζουσα συµπεριφορά σε κάθε περίσταση δεν είναι στις 
προτεραιότητες του ατόµου αυτού, γενικά αδιαφορεί για οτιδήποτε, ενώ το 
ενδιαφέρον του περιορίζεται αποκλειστικά στον χρόνο και τον τρόπο λήψης της 
ουσίας από την οποία εξαρτάται ή στην ικανοποίησή των πρωταρχικών βιοτικών του 
αναγκών. Τα προβλήµατα της οικογένειάς του δεν είναι πλέον και δικά του, αφού δεν 
τον αφορούν πια, ενώ ο ίδιος προξενεί και πρόσθετες δυσχέρειες σ’ αυτούς.1  

Η συνηθισµένη τακτική που ακολουθούν ως προς τη φροντίδα των παιδιών τους 
είναι είτε να τα αναθέτουν στους παππούδες και τις γιαγιάδες τους είτε σε άλλη 
εκτεταµένη συγγενική οικογένεια είτε σε κάποια άλλη τοπική αρχή, όπως ένα ίδρυµα. 
Κι αν αυτό δεν γίνει για όλα τα παιδιά τους, θα αφορά τουλάχιστον ένα από αυτά.2 
Κρίνεται πάντως σκόπιµο ακόµη και από τους ίδιους, µιας και συνειδητοποιούν ότι 
δεν είναι σε θέση να φροντίζουν τα παιδιά τους εξαιτίας του ότι για µεγάλες 
περιόδους βρίσκονται στη φυλακή λόγω των ναρκωτικών ή µικροκλοπών 
προκειµένου να τα προµηθευτούν, άστεγοι ή υπό την διαρκή επήρεια των ουσιών. Η 
διάρκεια των περιόδων που τα παιδιά των τοξικοεξαρτηµένων ατόµων διαµένουν µε 
τους συγγενείς τους είναι απροσδιόριστα και µπορεί να εκτείνονται από µερικές 
εβδοµάδες έως και µήνες, χωρίς καν να έχουν συναντήσει τους γονείς τους ούτε για 
µία φορά µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Οι συναντήσεις γονέων και παιδιών 
επαφίεται καθαρά στα χέρια των γονέων και βρίσκεται στα πλαίσια της βίωσης του 
συναισθήµατος ενοχών από την πλευρά τους, επειδή δεν ζουν µαζί µε τα παιδιά 
τους.3 

Τα άτοµα, τα οποία κάνουν κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών, λόγω της έλλειψης 
συνείδησης και των πράξεών τους, µπορεί να προκαλέσουν κακοποίηση µελών της 
οικογένειάς τους, όπως του/της συζύγου και των παιδιών τους, η οποία µπορεί να 
φτάσει στα όρια της αιµοµιξίας και σε άλλες µορφές βίας.4 Σε εργασία, η οποία έγινε 
όσον αφορά την κακοποίηση-παραµέληση των παιδιών, βρέθηκε ότι, η κακοποίηση 
των παιδιών συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τον αλκοολισµό των γονιών τους, ενώ, 
µετέπειτα και πιο πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν ότι, εξαρτάται και από το φύλο 
του γονέα, µε µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης να αποδίδεται στον πατέρα. Ωστόσο, ο 
συσχετισµός βίας και αλκοόλ, θεωρείται στη σύγχρονη εποχή, περισσότερο, ως 
σύνοδος και όχι τόσο ως αιτιολογικός παράγοντας.5 

Τα µέλη της οικογένειας του αλκοολικού, αναπτύσσουν χαµηλή αυτοεκτίµηση 
και αισθήµατα ανεπάρκειας, καθώς, σταδιακά, συνειδητοποιούν ότι, τα ίδια δεν είναι 
σε θέση, αλλά ούτε έχουν και τα απαραίτητα εφόδια για να του παράσχουν βοήθεια. 
Απ’ την άλλη πλευρά, είναι φοβισµένα και ανασφαλή ως προς τις σχέσεις, που 
αναπτύσσουν µαζί του. Μέσα σε µια τέτοια οικογένεια, έχουν ανάγκη στήριξης, όχι 
µόνο το εξαρτηµένο άτοµο, αλλά και τα υπόλοιπα µέλη της, καθώς αρκετά από τα 
συναισθήµατα που αντιµετωπίζουν, είναι κοινά και στις δύο πλευρές. Τέτοια είναι 
π.χ. τα συνεχή συναισθήµατα αποτυχίας, ενοχής, ντροπής, θυµού και αυτοοικτιρµού, 

                                                 
1 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ, Α. Β. (1981). Η αλήθεια για τα ναρκωτικά. (2η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. Ακρίτας. σ.145.  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: ό.π., 1990, σ.146. 
2 BARNARD: ό.π., 2003, p.293. 
3 BARNARD: ό.π., 2003, p.294. 
4 LEIKIN: ό.π., 1986, σ.142.  
5 ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (∆εκέµβριος 1990). Η βία στην οικογένεια. Ανασκόπηση. 
Σύγχρονα Θέµατα, τεύχ. 43-44, σ.78-100. σ.87.  
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τα οποία εκδηλώνονται, συχνά, σε όλα τα µέλη της οικογένειας του αλκοολικού, 
συµπεριλαµβανοµένου του ίδιου, και τα οποία συµβάλλουν, έτσι ώστε όλα τα άτοµα 
αυτής, να εµφανίζονται ή να δίνουν την εντύπωση ότι, είναι εξίσου καταθλιπτικά και 
ψυχοσωµατικά άρρωστα άτοµα. Άλλοτε πάλι, τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας 
καταφέρνουν να συγκαλύψουν αυτά τα συναισθήµατα µε ένα επίστρωµα ελέγχου και 
αυτάρκειας.1 

Στην πραγµατικότητα όµως, από τη στιγµή που γνωστοποιηθεί στα υπόλοιπα 
πρόσωπα µιας οικογένειας η εξάρτηση ενός µέλους της, η συµβολή και η συµµετοχή 
τους θα είναι καθοριστική στη θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησής του. Η 
παράλληλη γονεϊκή και συζυγική συµµετοχή έχει αποδειχθεί ότι, αποδίδει στο 
µέγιστο βαθµό, φέρνοντας τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσµατα. Σε συγκριτική 
αξιολόγηση τους, φαίνεται ότι, η συζυγική θεωρείται πιο σηµαντική κατά τους 
πρώτους έξι µήνες θεραπείας του εξαρτηµένου ατόµου, ενώ σταδιακά υποχωρεί 
παραχωρώντας τον ουσιώδη ρόλο της στην γονεϊκή συµµετοχή.2 

Εξαιτίας του πλήθους των δυσµενών καταστάσεων που δηµιουργούνται στην 
οικογένεια λόγω του αλκοολισµού ή της τοξικοεξάρτησης ενός γονέα, οι παππούδες 
ιδίως από την πλευρά της µητέρας- ή, πιο σπάνια, άλλοι συγγενείς δεν διστάζουν να 
υποκαταστήσουν τους γονείς ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο, προκειµένου να 
προστατέψουν τα παιδιά και να διασώσουν την οικογένεια από την επικείµενη 
διάλυσή της. Ο ρόλος των παππούδων δεν είναι µόνο γονεϊκός, αλλά είναι ζωτικής 
σηµασίας για την προστασία των παιδιών από την υπερβολική έκθεσή τους στις 
αρνητικές επιπτώσεις της εξάρτησης των γονιών τους από τις ψυχοτρόπες ουσίες.3 Η 
υποστήριξη των συγγενών στην οικογένεια του εξαρτηµένου γονέα µετατρέπεται 
στην φροντίδα των παιδιών και είναι ιδιαίτερα ευεργετική, αν σκεφτεί κανείς ότι, οι 
συγγενείς παρέχουν ένα ασφαλές και σταθερό πλαίσιο, ενώ παράλληλα προσφέρουν  
µε προθυµία (δική τους πρωτοβουλία) τη βοήθειά τους.4  

Όµως, η ανάληψη των παιδιών από συγγενικά πρόσωπα και ιδιαίτερα από τους 
παππούδες -οι οποίοι βρίσκονται σε πιο δυσµενή θέση λόγω της ηλικίας τους και των 
αυξηµένων προβληµάτων της υγείας τους-, προκαλεί εµφανείς αλλαγές στη δοµή και 
στη γενικότερη ζωή της οικογένειας. Πρωταρχικά, διαφοροποιούνται κατά πολύ τα 
οικονοµικά της οικογένειας µε την αύξηση των δαπανών της, εµφανίζονται στο 
προσκήνιο νοµικά, αλλά και πρακτικά ζητήµατα της καθηµερινής ζωής, ενώ ιδιαίτερα 
δύσκολο να αντιµετωπιστούν είναι τα προβλήµατα που προκύπτουν στα παιδιά σε 
ψυχοφυσιολογικό, συµπεριφοριστικό και κοινωνικό επίπεδο, εάν µέσα στην πυρηνική 
οικογένειά τους είχαν δεχθεί κακοποίηση ή παραµέληση από τους γονείς τους. Το 
συναισθηµατικό κλίµα της οικογένειας κυριαρχείται από συναισθήµατα ντροπής, 
ενοχών και θυµού, βιώσιµο από κάθε µέλος της. Οι παππούδες όχι µόνο θα πρέπει να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αναλαµβάνοντας την κηδεµονία των εγγονιών 
τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να επιδείξουν δύναµη, προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν τις εσωτερικές τους συγκρούσεις µε τα αισθήµατα της 
αυτοκατηγορίας και της λύπης ως προς την εξάρτηση των παιδιών τους, καθώς 
επίσης την εξωτερικευµένη σύγκρουση που δέχονται από τους γονείς-παιδιά τους ως 
προς το νοµικό καθεστώς των παιδιών.5 

                                                 
1 LEIKIN: ό.π., 1986, σ.142.  
2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ: ό.π., 1990, σ.150. 
3 BARNARD: ό.π., 2003, p.291 & 294. 
4 BARNARD: ό.π., 2003, p.292. 
5 BARNARD: ό.π., 2003, p. 292. 
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Οι παππούδες και γενικά οι συγγενείς των εξαρτηµένων ατόµων φροντίζουν για 
τα παιδιά τους, ενώ οι ίδιοι συνήθως µόνο για την εξασφάλιση της δόσης τους.1 

Οι συγγενείς και συγκεκριµένα οι παππούδες, έστω κι αν οι γονείς νικήσουν το 
πάθος των ναρκωτικών και θελήσουν να πάρουν πίσω τα παιδιά τους, µπορεί να 
προβάλουν εµπόδια και να είναι απρόθυµοι να τα επιστρέψουν είτε από φόβο να µην 
τα χάσουν είτε από διάθεση προστασίας των παιδιών από τους γονείς τους.2 

 1.2.4.6 ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 

Θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, έως τώρα έχουν µελετηθεί σε ελάχιστο βαθµό 
οι οικογένειες οι οποίες περιέχουν άτοµο που τελεί υπό κάθειρξη. Πολύ περισσότερο 
δε, οικογένειες στις οποίες ένας ή και οι δύο γονείς είναι φυλακισµένοι. Ωστόσο, 
υπάρχουν κάποια στοιχειώδη στοιχεία όσον αφορά τις επιπτώσεις της κάθειρξης των 
γονέων επάνω στα παιδιά τους, που είναι εµφανείς στις χαµηλές σχολικές επιδόσεις 
τους, στη συναισθηµατική φόρτιση και στα ανυπόφορα συναισθήµατά τους, στην 
τάση τους για εθισµό στο αλκοόλ ή στα ναρκωτικά, στην εµπλοκή τους σε 
καταστάσεις που αφορούν το σύστηµα της δικαιοσύνης, και γενικότερα στην 
διάσπαση της οικογένειας, λόγω της βίωσης της τραυµατικής εµπειρίας της 
εγκατάλειψης από τους γονείς ή του χωρισµού από αυτούς.3 Οι γονείς γνωρίζουν την 
θλίψη που νιώθουν τα παιδιά τους όταν ο ένας εξ αυτών βρίσκεται στις φυλακές, 
αφού καθηµερινά είναι σε θέση να παρατηρούν τις αλλαγές στη συµπεριφορά των 
παιδιών, εκφράζοντάς τες µέσα από αισθήµατα κατάθλιψης, τις εκδηλώσεις 
οξυθυµίας, την οπισθοδρόµηση σε προηγούµενα εξελικτικά στάδια ως προς τη 
συµπεριφορά τους και τέλος, τις δυσκολίες ή ακόµη, και την αποτυχία στο σχολείο.4 
Θεωρείται µάλιστα ότι, ο αποχωρισµός ενός παιδιού από τον γονιό του λόγω 
κάθειρξης δηµιουργεί µεγαλύτερα προβλήµατα και προκλήσεις στη συµπεριφορά, 
στη ζωή και στη γενικότερη εξέλιξη ενός παιδιού, σε σύγκριση µε άλλα παιδιά που 
αποχωρίστηκαν τον ένα γονέα λόγω διαζυγίου ή θανάτου.5  

Γενικά, ο εγκλεισµός ενός γονέα στις φυλακές εγκυµονεί αρκετούς κίνδυνους, 
αφού αυτοµάτως αλλάζει όλη τη δοµή µιας οικογένειας, µετατρέποντάς την σε 
µονογονεϊκή. Οι φροντιστές των παιδιών, είτε πρόκειται για τον «ελεύθερο» γονέα 
είτε για άλλα πρόσωπα, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να 
αναπληρώσουν τα κενά που αφήνει ο απών γονέας και να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις και στις ευθύνες της ανατροφής των παιδιών και της διεύθυνσης του 
νοικοκυριού τους.6 Παρόλα αυτά, δεν λείπουν οι δυσχέρειες, πολύ περισσότερο 
οικονοµικής φύσης, οι οποίες όπως φαίνεται από τα συµπεράσµατα του ARDITTI, 
συνδέονται µε το κοινωνικό στίγµα, λόγω της κάθειρξης του γονέα και κατά 
συνέπεια, µε την ανάγκη της οικογένειας να λαµβάνει οικονοµική βοήθεια από τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, το οποίο κατ’ επέκταση οδηγεί στην στέρηση της αυτονοµίας 
και της ανεξαρτησίας της.7 

Συµπερασµατικά, ο εγκλεισµός τουλάχιστον ενός γονέα στη φυλακή σχετίζεται 
µε την οικονοµική δυσπραγία της οικογένειας, µε τον µετασχηµατισµό της σε 
µονογονεϊκή -και όλων των παρελκόµενων αυτής της δοµής-, καθώς επίσης µε την 

                                                 
1 BARNARD: ό.π., 2003, p.294. 
2 BARNARD: ό.π., 2003, p.297. 
3 ARDITTI, LAMBERT-SHUTE & JOEST: ό.π., 2003, p.197. 
4 ARDITTI, LAMBERT-SHUTE & JOEST: ό.π., 2003, p.202. 
5 ARDITTI, LAMBERT-SHUTE & JOEST: ό.π., 2003, p.203. 
6 ARDITTI, LAMBERT-SHUTE & JOEST: ό.π., 2003, p.202. 
7 ARDITTI, LAMBERT-SHUTE & JOEST: ό.π., 2003, p.203. 
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εκδήλωση δυσκολιών προσαρµογής του παιδιού στη νέα κατάσταση, οι οποίες 
γίνονται πιο εµφανείς στην αρνητική τροπή που θα έχει η εξέλιξή του.1 

 1.2.4.7 ΑΝΗΛΙΚΟΙ-ΑΝΩΡΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
 

Εάν ένας έφηβος γίνει γονιός, το πιο πιθανό είναι να βρεθεί σε σύγχυση ως προς 
την ικανότητά του για την άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Έχοντας χαµηλή 
αυτοπεποίθηση οπισθοχωρεί, παραχωρώντας το µεγαλύτερο µερίδιο των ευθυνών 
στους παππούδες, οι οποίοι νιώθουν πως επαληθεύονται οι φόβοι τους ότι το παιδί 
τους είναι ανώριµο και ανεύθυνο να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα. Η 
απόσυρση των γονέων και η µεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών και ελέγχου από την 
πλευρά των παππούδων δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο, που τις περισσότερες φορές 
έχει ως κατάληξη είτε την εγκατάλειψη της πατρικής κατοικίας από τον ανήλικο 
γονέα µαζί µε το παιδί είτε την εγκατάλειψη-παράδοση του εγγονιού στους 
παππούδες του.2 

 1.2.4.8 ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
Συνήθως, σκοπός ενός ζευγαριού το οποίο έρχεται σε γάµου κοινωνία, είναι η 

απόκτηση παιδιών, καθώς αυτά είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα, έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί η οικογένεια. Η φροντίδα για την ανατροφή τους αποτελεί προορισµό 
του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος και καταξιώνει τον ρόλο του ως γονέα. Το 
µεγαλύτερο ποσό των φροντίδων, οι γονείς το παρέχουν, κυρίως, στο πρώτο 
διάστηµα που ακολουθεί τη γέννηση του παιδιού. Αυτήν την περίοδο, το παιδί 
µονοπωλεί το ενδιαφέρον των γονέων και γίνεται αποδέκτης τεράστιων αποθεµάτων 
της τρυφερότητας και της αφοσίωσής τους. 

Ωστόσο, ιδιαίτερα στο παρελθόν, συχνά ήταν τα περιστατικά κακοποίησης των 
παιδιών που έχει να επιδείξει η ιστορία της εξέλιξης του θεσµού της οικογένειας, και 
τα οποία διαπράττονταν από τους γονείς τους, και µάλιστα χωρίς ενοχές. Στη 
σύγχρονη εποχή, βέβαια, δεν έχουν εξαλειφθεί τέτοια συµβάντα, γιατί τα 
περισσότερα απ’ αυτά µένουν στην αφάνεια, όµως, η προστασία της παιδικής ηλικίας 
διασφαλίζεται, πλέον, από τις συµβάσεις διεθνών οργανισµών, όπως π.χ. η UNICEF, 
η UNESCO και ο ΟΗΕ.3 Παρόλα αυτά, η τυπική κάλυψη αυτού του ζητήµατος, δεν 
συνεπάγεται αναγκαστικά την ουσιαστική εξάλειψη της κακοποίησης-παραµέλησης 
των παιδιών. 

Η έννοια της κακοποίησης-παραµέλησης παιδιών είναι ευρεία, καλύπτοντας 
ποικίλες αρνητικές µορφές της ανθρώπινης συµπεριφοράς των ενηλίκων προς τα 
παιδιά, που κυµαίνεται από σοβαρή σωµατική κακοποίηση ή παραµέληση που 
προκαλεί θάνατο του παιδιού, έως συναισθηµατική κακοποίηση και παραµέληση, την 
οποία χαρακτηρίζουν: «η διαρκής απόρριψη, ψυχρότητα, εχθρική συµπεριφορά του 
γονιού ή αυτού που φροντίζει το παιδί, που επιδρά αρνητικά στην 
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού». Ακόµη και η υπερπροστασία, η οποία 
αποτελεί έκφραση υπερβολικής αγάπης και φροντίδας, είναι δυνατόν να έχει 
παρόµοιες δυσµενείς επιπτώσεις.4 Σύµφωνα µε την ΑΓΑΘΩΝΟΣ: «Οι κλασικοί 

                                                 
1 ARDITTI, LAMBERT-SHUTE & JOEST: ό.π., 2003, p.203. 
2 BORCHERDING, K., SMITHBATTLE L., & KRAENZLE SCHNEIDER, J. (August 2005). A 
preliminary investigation of the grandparent support scale for teenage mothers. Journal of family 
nursing, Vol.11, No.3, pp.289-306. Sage Publications. p.292. 
3 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.48. 
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, τεύχ. 43-44, σ.86. 
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ορισµοί της βίας την περιγράφουν ως κατάχρηση της δύναµης από τα ισχυρότερα 
προς τα πιο αδύναµα µέλη της οικογένειας, ενώ ένας πρόσφατος ορισµός την 
περιγράφει ως ‘άσκηση, φυσικής πίεσης µε σκοπό την πρόκληση τραυµατισµού ή την 
πιεστική ανάµειξη στην προσωπική ελευθερία (ARCHER & BROWNE, 1989a)’».1 
Πιο αναλυτικά, ο όρος κακοποίηση δεν αναφέρεται στο χτύπηµα-ξύλο, που αρκετοί 
γονείς χρησιµοποιούν ως µέσο τιµωρίας ή σωφρονισµού, αλλά αφορά, κυρίως, σε 
βαριές σωµατικές κακώσεις, που προκαλούνται στο σώµα των παιδιών µε πράξεις 
των ενηλίκων, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση (ασέλγειες, βιασµός, 
αιµοµιξία) εγκαύµατα όπως π.χ. κάψιµο από τσιγάρο ή/και καυτό σίδερο, κάθισµα 
πάνω σε σόµπα, κακοποίηση µε τη χρήση αιχµηρών αντικειµένων, αλλά και πέταγµα 
µε δύναµη στο πάτωµα, στον τοίχο ή στο κρεβάτι, ξυλοδαρµούς, δυνατά χτυπήµατα 
στα σπλάχνα ή στο κεφάλι, χορήγηση οινοπνεύµατος µε τη βία, κ.τ.λ. Ωστόσο δεν 
περιλαµβάνουν µόνο πράξεις που κάνουν οι γονείς, αλλά και πράξεις που δεν κάνουν, 
όπως π.χ. η µη προστασία του παιδιού από την έκθεσή του σε κινδύνους.2 

Το σύνδροµο αυτό έχει υψηλότερα ποσοστά εµφάνισης σε παιδιά µικρότερα 
των τεσσάρων ετών και ιδιαίτερα σε εκείνα που είναι δύο ετών, ανεξαρτήτως του 
φύλου τους, ενώ δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί κακοποίηση και σε µεγαλύτερα 
παιδιά. Απλά, τα πρώτα εξ αυτών αποτελούν πιο εύκολη λεία, καθώς δεν µπορούν να 
αντιδράσουν και να αµυνθούν. 

Όσον αφορά την παραµέληση, αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί ως σοβαρή 
µορφή κακοποίησης και εκδηλώνεται σε παιδιά µε µικρό σωµατικό βάρος, µε 
παντελή έλλειψη ιατρικής φροντίδας, ακόµη και µε ατηµέλητη εξωτερική εµφάνιση, 
στην οποία δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες ατοµικής υγιεινής. Υπεύθυνοι για 
αυτά, θεωρούνται γονείς ανώριµοι ηλικιακά, συναισθηµατικά ή νοητικά, οι οποίοι 
λ.χ. εγκαταλείφθηκαν από τον σύζυγό τους µε πενιχρά οικονοµικά µέσα και οι οποίοι 
προσπαθούν, µέσω της τιµωρίας του παιδιού τους, να τιµωρήσουν έµµεσα τον εαυτό 
τους, επειδή δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια, για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες 
της ζωής, ενώ παράλληλα, νιώθουν ότι, τιµωρούν την οικογένεια καταγωγής τους, 
αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, οι οποίες δεν τους παρείχαν την κατάλληλη στήριξη 
για την αντιµετώπιση των δυσχερειών που προέκυψαν.3 Σε αυτό οφείλεται η πιθανή 
απόδοση ευθυνών στην εκτεταµένη οικογένεια και στο ευρύτερο συγγενικό δίκτυο, 
που δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πράξεων κακοποίησης, 
οπότε ο ρόλος τους µπορεί να αµφισβητηθεί. Ενώ σε ορισµένες άλλες περιπτώσεις, 
όχι µόνο επειδή δεν συµπαραστάθηκαν, αλλά και επειδή κοντόφθαλµα ή ύπουλα 
προσπάθησαν υποσκελίσουν (να σκεπάσουν) το πρόβληµα λόγω κοινωνικών 
ενοχών.4 

Πιο αναλυτικά, κάποια παιδιά µπορεί να έχουν χαµηλό σωµατικό βάρος ή µικρό 
ανάστηµα εξαιτίας µη επαρκούς διατροφής τους λόγω παραµέλησης των γονιών τους. 
Απ’ την άλλη πλευρά, µπορεί να οφείλεται στο ίδιο το παιδί, το οποίο µπορεί να 
διακατέχεται από κατάθλιψη και αυξηµένο άγχος, επειδή βίωσε καταστάσεις 
οικογενειακής τεταµένης ατµόσφαιρας. Πίσω από αυτά υποκρύπτεται είτε το ότι το 
παιδί που προέκυψε ήταν ανεπιθύµητο εξαρχής είτε ότι οι γονείς από την παιδική 

                                                 
1 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, τεύχ. 43-44, σ.78. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.207. ΜΑΡΟΥΛΗ, Ε. (Απρίλιος 1977). Το σύνδροµο του 
κακοποιηµένου παιδιού. Εκλογή, τεύχ. 42, σ.4-9. σ.5   ΦΩΤΕΙΝΟΥ: ό.π., 1987, σ.72. 
3 ΜΑΡΟΥΛΗ: ό.π., 1977, σ.5. 
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1990). Βία στην οικογένεια. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). 
Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.159-176). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής 
και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης και παραµέλησης των 
παιδιών. σ.165. 
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τους ηλικία δεν είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τις βάσεις και να διαµορφώσουν µια 
σωστή εικόνα του γονεϊκού ρόλου.1 

Οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αυξηµένες πιθανότητες να αποκτήσουν 
ανεπιθύµητο παιδί εντός ή εκτός γάµου, είναι αυτοί που δεν είναι διατεθειµένοι να 
διαθέσουν-προσφέρουν τον εαυτό τους και τις υπηρεσίες τους στους άλλους. 
Υπεύθυνα γι’ αυτήν τη στάση τους δεν θεωρούνται ούτε τα ηθικά τους διλήµµατα, 
ούτε η αντίρρησή (ένσταση) τους ως προς τις µεθόδους αντισύλληψης, αλλά κυρίως 
το γεγονός ότι αδυνατούν να ελέγξουν και να προγραµµατίσουν την πορεία της ζωής 
τους σε όλες τις πτυχές της ή σε κάποιες από αυτές, ή ακόµη το αίσθηµα της 
αδυναµίας που αισθάνονται µπροστά σε καταστάσεις, τις οποίες θεωρούν ως 
αναπόφευκτες.2 

Η σηµαντικότερη µορφή κακοποίησης, η οποία εµφανίζεται τόσο στις 
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής όσο και σε χώρες της Ευρώπης, είναι η σεξουαλική, η 
οποία, όµως, δεν είναι δυνατόν να ερευνηθεί σε έκταση και βάθος, επειδή καλύπτεται 
πίσω από το νόµο του οικογενειακού ασύλου ή λόγω πολιτιστικών ταµπού (taboo), 
αλλά και εξαιτίας της έλλειψης διαγνωστικής εµπειρίας ειδικών. Αυτές ήταν οι αιτίες, 
που το πρόβληµα αυτό δεν βγήκε στην επιφάνεια νωρίτερα, έτσι ώστε τα ποσοστά 
εµφάνισής του, σήµερα, έχουν γίνει τεράστια. Χάριν αυτών, έχουν αναπτυχθεί 
αρκετά προγράµµατα ανίχνευσης, αλλά και αντιµετώπισης της κακοποίησης και 
παραµέλησης των παιδιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.3 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί και συµπυκνώνει η ΑΓΑΘΩΝΟΣ: «Η 
οικογενειακή βία ενδηµεί σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, σε όλες τις χώρες, 
πλούσιες ή φτωχές, άσχετα από θρησκεία, χρώµα, ηλικία, κοινωνικό κύρος, µέγεθος 
οικογένειας, αστική ή αγροτική περιοχή. Κοινωνικοί παράγοντες όπως η φτώχεια, η 
ανεργία, ο αλκοολισµός, το διαζύγιο, η αστυφιλία, οι δυσµενείς συνθήκες κατοικίας 
και η κοινωνική αποµόνωση συνεισφέρουν στο πρόβληµα χωρίς να θεωρούνται 
εκλυτικοί παράγοντες. Κεντρικός αιτιολογικός άξονας είναι πολιτισµικοί παράγοντες, 
που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία και οι οποίοι επιτρέπουν ή και καλλιεργούν 
τη βία».4 Το φαινόµενο αυτό, της βίας, είναι δυνατόν να εµφανιστεί µε πολλές και 
ποικίλες µορφές και διαστάσεις: Σωµατική, ψυχολογική, επαναλαµβανόµενη, διαρκή, 
παθητική ή ενεργητική, ανάλογα µε τις αιτίες που την προκαλούν.5 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στους γονείς και τη συµπεριφορά τους, αυτήν 
εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την ποιότητα των σχέσεων που είχαν οι γονείς µε 
τους δικούς τους και από τον τρόπο µε τον οποίο ανατράφηκαν από αυτούς.6 Ένας 
από τους µελετητές της κακοποίησης-παραµέλησης, ο SELWYN S. (1975), αναφέρει 
ότι, ένα ποσοστό 40% έως 60% των γονέων, οι οποίοι κακοποίησαν τα παιδιά τους, 
είχαν οι ίδιοι υποστεί κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία. 

Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος ευνοεί την πρόκληση κακοποίησης, είναι η 
κοινωνική αποµόνωση των γονιών, δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι εξαιτίας 
προσωπικών ή περιβαλλοντικών λόγων, ανέπτυξαν δυσχερείς ή καθόλου κοινωνικές 
σχέσεις µε συνανθρώπους τους, γενικότερα, ή έστω µε άτοµα του στενού 
οικογενειακού περιβάλλοντος, τα οποία θα τους στήριζαν στις ευαίσθητες και 
κρίσιµες περιόδους. 

                                                 
1 RUTTER: ό.π., 1982, p.886. 
2 RUTTER: ό.π., 1982, p.888. 
3 ΑΓΑΘΩΝΟΣ, Ε. (Απρίλιος 1983). IV ∆ιεθνές συνέδριο για κακοποίηση και παραµέληση παιδιών. 
Εκλογή, τεύχ. 60, σ.39-42. σ.39. 
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, τεύχ. 43-44, σ.78. ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, σ.159. 
5 ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ (Ε.Ο.Π.), σ.429-430. 
6 ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ (Ε.Ο.Π.), σ.430. 
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Ένας τρίτος, εξίσου σηµαντικός παράγοντας, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
της προσωπικότητας των γονέων και του τρόπου αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, 
σύµφωνα µε τα οποία, αν π.χ. ο ένας σύζυγος χαρακτηρίζεται από παθητικότητα ή 
οξεία κριτική των πραγµάτων ή οποιουδήποτε γεγονότος, τότε ο άλλος αρνείται να 
τον εµπιστευτεί και να συνεργαστεί µαζί του όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, οι γονείς οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους, 
συνήθως έχουν εξωπραγµατικές προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτά, οι οποίες δεν 
εµπίπτουν στις δυνατότητες των παιδιών να τις επιτύχουν.1 

Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι, οι µητέρες, οι οποίες 
κακοποιούν τα παιδιά τους, έχουν συνήθως χαµηλό νοητικό επίπεδο, το οποίο σε 
ορισµένες περιπτώσεις αγγίζει τα όρια ελαφράς νοητικής καθυστέρησης, ενώ σε ό,τι 
αφορά τα γνωρίσµατα του χαρακτήρα τους, αυτές διακρίνονται από συστολή, 
επιφυλακτικότητα, φόβο, άγχος, κατάθλιψη και αυξηµένη ευαισθησία στις απειλές, 
αλλά, συγχρόνως, κι από µια προσωπικότητα απείθαρχη, ανεξέλεγκτη, µε έντονες 
εσωτερικές συγκρούσεις και συναισθηµατική ανωριµότητα. Σε µια συγκριτική 
αντιπαράθεση, των Ελληνίδων µητέρων που κακοποιούν και αυτές που έχουν την ίδια 
συµπεριφορά, αλλά ζουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, οι µεν πρώτες 
παρουσιάζουν συµπτώµατα άγχους και κατάθλιψης και είναι ντροπαλές, 
αποσυρµένες και ευαίσθητες σε απειλές, ενώ οι δεύτερες εµφανίζονται σε 
µεγαλύτερο βαθµό τολµηρές, αυθόρµητες και πληθωρικές σε συναισθηµατικές 
αντιδράσεις, σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Το εύρηµα, που αφορά τις 
Ελληνίδες µητέρες, επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται από τα δεδοµένα του 
κοινωνικού ιστορικού, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ο αποµονωµένος και 
αποσυρµένος τρόπος ζωής των Ελληνικών οικογενειών που κακοποιούν τα παιδιά 
τους. Η ΑΓΑΘΩΝΟΣ στην έρευνά της συµφώνησε ότι, ως προς την συνολική εικόνα 
των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των Ελλήνων γονιών, που κακοποιούν τα παιδιά 
τους, ισχύει ότι, µεγάλο ρόλο παίζει το περιορισµένο νοητικό επίπεδο, η χαµηλή 
κοινωνική θέση, η κοινωνική αποµόνωση, η συναισθηµατική τους ανωριµότητα, οι 
µειωµένες κοινωνικές δεξιότητες, ο περιορισµένος αυτοέλεγχος και η µειωµένη 
ικανότητά τους φροντίδας των παιδιών τους σε ό,τι αφορά τις µητέρες, αλλά όχι και 
τους πατέρες.2 

Τώρα, αναφορικά µε το κακοποιηµένο παιδί, πρόκειται για ένα άτοµο, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από το µικρό της ηλικίας του, αδύναµο να αντεπεξέλθει στις 
προσδοκίες των γονιών του και του οποίου, συνήθως, δε γίνεται αποδεκτή η 
ατοµικότητά του από αυτούς, ενώ παράλληλα γίνεται αντιληπτό, ως διαφορετικό από 
τα αδέλφια του, έστω και αν κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Τυπική περίπτωση σε αυτό 
αποτελεί το παιδί, που οι γονείς το αντιλαµβάνονται ως άτοµο µε ιδιαίτερα 
προβλήµατα (νοητική µειονεκτικότητα, συγγενείς ανωµαλίες, υπερκινητικότητα κ.ά.) 
ή ιδιάζοντος χαρακτήρα που προκαλεί το θυµό και την επιθετικότητά τους. Ενδέχεται 
εξάλλου να ήταν πρόωρο όσον αφορά τη γέννησή του, να έχει αποχωριστεί τους 
γονείς του κατά τη νεογνική ηλικία ή να µην διέθετε τέτοια φυσιογνωµία ή αύρα, 
ώστε να γίνεται εύκολα αγαπητό από τους άλλους.3 

Η κρίση που ενδεχοµένως να εµφανιστεί στην οικογένεια, µπορεί να είναι 
µεµονωµένη ή να συνυπάρχει, µε ταυτόχρονα γεγονότα και καταστάσεις, τα οποία 
θέτουν σε λειτουργία τον µηχανισµό πρόκλησης κακοποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι, 
στην περίπτωση, που συγχρονιστούν κάποιοι παράγοντες και συνδυαστούν µεταξύ 

                                                 
1 ΜΑΡΟΥΛΗ: ό.π., 1977, σ.5-7. 
2 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.144-145. ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, σ.164-165 &171. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 
1995, σ.514. 
3 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, σ.165. 
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τους µε συγκεκριµένη σειρά, αυτό θα έχει ως επακόλουθο την εκδήλωση βίας και 
κακοποίησης µέσα στην οικογένεια. Τέτοιες περιστάσεις και καταστάσεις, κατά τη 
διάρκεια του οικογενειακού κύκλου, µπορεί να είναι: η κύηση και ο ερχοµός ενός 
νέου µέλους στην οικογένεια, η αλλαγή της οικογενειακής εστίας ή οι ανεπαρκείς 
συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας, το διαζύγιο ή ορισµένα άλυτα νοµικά 
προβλήµατα, η απώλεια της επαγγελµατικής απασχόλησης ενός εκ των δύο συζύγων 
ή η υποβίβαση σε περιστασιακή εργασία, η εισαγωγή ενός µέλους της οικογένειας για 
νοσοκοµειακή περίθαλψη· γεγονότα δηλαδή, γενικά, που φέρνουν την οικογένεια και 
τα µέλη της σε µια πιο ευάλωτη θέση για κάποια χρονική περίοδο και που αποτελούν, 
βέβαια, περισσότερο αφορµή και όχι τόσο αιτιολογία της κακοποίησης.1 

Ανακεφαλαιωτικά ως προς την εκδήλωση βίας, κακοποίησης και παραµέλησης 
ενός παιδιού, υπεύθυνα είναι τόσο τα προσωπικά του χαρακτηριστικά όσο και αυτά 
των γονιών του, µε τη συνδυαστική αλληλεπίδραση δυσµενών οικογενειακών 
συνθηκών.2 

Η αναγνώριση, η διάγνωση και η αξιολόγηση των κακοποιηµένων παιδιών 
γίνεται, τόσο µέσω της παρατήρησης -αν και υπάρχουν καταστάσεις και γεγονότα τα 
οποία επηρεάζουν έµµεσα την οικογένεια και κατά συνέπεια το παιδί, χωρίς αυτά να 
γίνονται εµφανή και χωρίς να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά µέσω της διαλείπουσας 
παρατήρησης-,3 όσο και µε διάφορες δοκιµασίες, που µετρούν τη νοηµοσύνη και την 
κλίµακα κοινωνικής προσαρµογής του. Η εστίαση της προσοχής των δασκάλων, των 
νηπιαγωγών κ.ά., στην τακτική φοίτηση του παιδιού, στην ατοµική του καθαριότητα, 
στην ενδυµασία του (π.χ. καλοκαιρινά ρούχα το χειµώνα, υπερβολική ακαθαρσία), σε 
πολυάριθµες εκχυµώσεις, πληγές το πρόσωπο και στο σώµα του, αιµατώµατα, 
αλλαγές στη συµπεριφορά του (εάν είναι παθητικό, καρτερικό, ανέκφραστο, 
επιφυλακτικό και προσεκτικό στις αντιδράσεις του µε τους άλλους) κατά τη διάρκεια 
των διαλειµµάτων, και ιδιαίτερα σε εκείνα, που προσφέρονται για το δεκατιανό 
(υπερβολική πείνα, κλέψιµο τροφής από άλλα παιδιά), στην ασυνέπεια στη µελέτη 
και στη χαµηλή σχολική επίδοση, αποτελούν παράγοντες, που αντικατοπτρίζουν την 
εικόνα της οικογενειακής ζωής. Όλα αυτά αποτελούν αφορµές, παραποµπής των 
παιδιών και των οικογενειών τους σε προγράµµατα κακοποίησης-παραµέλησης, µε 
την ένδειξη του «παιδιού σε αυξηµένο κίνδυνο».4 Από την άλλη πλευρά, ερευνητικά 
έχει αποδειχθεί ότι, ο ρόλος που ασκούν οι επισκέψεις νοσηλευτριών σε οικογένειες 
οι οποίες βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο, είναι σηµαντικός, καθώς µπορεί να 
αποτελέσει παράγοντα αποτροπής εκδήλωσης φαινοµένων εγκατάλειψης, 
παραµέλησης, κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής άσκησης βίας σε παιδιά.5 

Στην συνολική εκτίµηση, διαπίστωση και αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
κακοποίησης των παιδιών, πρωταρχικό ρόλο κατέχει η αντιµετώπιση από νοµική 
άποψη. Η νοµοθεσία στο εξωτερικό είναι πιο ευέλικτη, αλλά και η κοινωνική 
υπευθυνότητα πιο µεγάλη, οπότε τέτοιου είδους περιστατικά αναφέρονται, όχι µόνο 
από συγγενείς, γείτονες, εκπαιδευτικούς και κοινωνική λειτουργό, αλλά και από τον 

                                                 
1 ΜΑΡΟΥΛΗ: ό.π., 1977, σ.5-7.  ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, σ.164. 
2 COX, A.D. (άνοιξη 1999). Προλαµβάνοντας την κακοποίηση των παιδιών: Μια ανασκόπηση των 
προγραµµάτων που βασίζονται στην κοινότητα Ι: Παρεµβαίνοντας στις διαδικασίες και αποτέλεσµα 
των ανασκοπήσεων. Παιδί και έφηβος, τόµος 1, τεύχ. 1, σ.101-112. Εκδ. Καστανιώτη. σ.102. 
3 COX, A.D. (άνοιξη 1999). Προλαµβάνοντας την κακοποίηση των παιδιών: Μια ανασκόπηση των 
προγραµµάτων που βασίζονται στην κοινότητα ΙΙ: Θέµατα που προκύπτουν από τις ανασκοπήσεις και 
µελλοντικές κατευθύνσεις. Παιδί και έφηβος, τόµος 1, τεύχ. 1, σ.113-125. Εκδ. Καστανιώτη. σ.120. 
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.163. ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.49. 
5 OLDS, D. L., HENDERSON, C. R., CHAMBERLIN, R., & TATELBAUM, R. (July 1986). 
Preventing child abuse and neglect: a randomized trial of nurse home visitation. Pediatrics, Vol.78, 
No.1, pp.65-78. p.76. 
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γονέα που δεν κακοποιεί, και καταγράφονται σε κεντρικό αρχείο, κοινωνική 
υπηρεσία, αστυνοµία, ή νοσοκοµειακή µονάδα. Έπειτα από αυτή τη διαδικασία, και 
χωρίς να χάνεται καθόλου χρόνος, το παιδί αποµακρύνεται άµεσα από το 
οικογενειακό του περιβάλλον και εισάγεται για νοσοκοµειακή περίθαλψη, εάν χρήζει 
τέτοιας ανάγκης, ενώ συγχρόνως, τίθεται σε λειτουργία ο θεραπευτικός µηχανισµός 
της οικογένειας από την πλευρά ειδικής υποστηρικτικής οµάδας, την οποία 
αποτελούν ψυχίατρος, ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός.1  

Θεωρείται ενδεδειγµένη και δεδοµένη η αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της 
διεπιστηµονικής οµάδας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί και να καταπολεµηθεί η 
κακοποίηση ενός παιδιού, επειδή αυτή αποτελεί βαριά και βάναυση προσβολή της 
υγείας, της προσωπικότητας, αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης και της εν γένει 
ζωής του παιδιού.2 Στο ενδεχόµενο κατά το οποίο, δεν γίνει εγκαίρως θεραπευτική 
παρέµβαση και αντιµετώπιση του προβλήµατος στην οικογένεια, µέσω ειδικών 
προγραµµάτων, τότε το παιδί, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι, θα παρουσιάσει 
καθυστέρηση στη σωµατική του ανάπτυξη, όπως π.χ. προβλήµατα στην όραση, 
ψυχοκινητική καθυστέρηση, οφειλόµενη στα περιβαλλοντικά αίτια, όπως επίσης 
διαταραχές στη συµπεριφορά του.3 Μακροπρόθεσµα η βία και η κακοποίηση 
συνδέονται µε την εκδήλωση συµπτωµάτων οικογενειακής και κοινωνικής 
παθολογίας, µέσω της παραπτωµατικότητας, της χρήσης απαγορευµένων ουσιών, της 
«απόδρασης» από την οικογενειακή στέγη, των αποπειρών αυτοκτονίας κ.ά. που 
µπορεί να εκδηλώσει το παιδί. Στόχος θα πρέπει να είναι η καταπολέµηση της ρίζας 
του προβλήµατος και όχι των συµπτωµάτων του, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
επανεµφάνισής του.4 

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι, η αποµάκρυνση του παιδιού από το 
οικογενειακό του περιβάλλον προβάλλει ως επιτακτική και αναπόδραστη ανάγκη, 
ιδίως, αν ληφθούν υπ’ όψιν, όχι µόνο οι συνέπειες, στις οποίες υπόκειται, αλλά 
κυρίως, το γεγονός ότι, λόγω της βρεφικής ή νηπιακής του ηλικίας, δεν είναι ικανό να 
εκφράσει τη γνώµη του, τα συναισθήµατά του, αλλά και την δυσµενή θέση στην 
οποία βρίσκεται.5 Αλλά και γενικά η βία, όταν εκδηλώνεται µέσα στην οικογένεια, 
συνήθως παραµένει κρυφή, περιφραγµένη πίσω από τα τείχη της κατοικίας της, µε το 
πρόσχηµα και την επικρατούσα κοινωνική αντίληψη ότι, οι υποθέσεις µιας 
οικογένειας δεν αφορούν τρίτα πρόσωπα· µια λανθασµένη εν µέρει άποψη, αφού 
προβλήµατα στο εσωτερικό της οικογένειας έχουν αντίκτυπο και τραγικές επιπτώσεις 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.6 

Ανάµεσα στις λύσεις που προτείνονται και συνήθως επιλέγονται, είναι αυτή της 
θεραπείας της οικογένειας, αλλά και η χρήση της νοµικής ευελιξίας για την 
προσωρινή αποµάκρυνση του παιδιού από την οικογένειά του, όπως επίσης, ακόµη 
και εκείνη της µόνιµης άρσης της πατρικής εξουσίας.7 Με την προϋπόθεση, βέβαια, 
ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια παραµονής του παιδιού µέσα στην οικογένειά 
του και εφόσον οι γονείς έλαβαν κάθε δυνατή υποστήριξη για να µπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στις γονεϊκές υποχρεώσεις, χωρίς βέβαια να προκαλούν µια 
κατάσταση επιβλαβή για το παιδί τους. Η αποµάκρυνση του παιδιού από 
οικογενειακό περιβάλλον θα πρέπει να αποφασίζεται µετά από αυστηρή εξέταση των 

                                                 
1 ΜΑΡΟΥΛΗ: ό.π., 1977, σ.8.  
2 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.253.  
3 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1983, σ.41. 
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1990, σ.170-171. 
5 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.254.  
6 ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ (Ε.Ο.Π.), σ.431. 
7 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1983, σ.39. 
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οικογενειακών καταστάσεων από το δικαστήριο, µε σκοπό να προφυλάσσεται η ζωή 
του παιδιού, χωρίς όµως τη βίαιη και καταναγκαστική αποκοπή από τους γονείς του.1 
Η κίνηση αυτή δεν αποσκοπεί στον µόνιµο αποχωρισµό του παιδιού από τους γονείς 
του, αλλά στην επιστροφή του και στην επανασύνδεσή του µε αυτούς, αµέσως µόλις 
εξαλειφθούν οι παράγοντες, οι οποίοι συντελούν στην κακοποίησή του. Αν όµως η 
κατάσταση δεν βελτιωθεί, τότε το παιδί δεν θα επιστρέψει στο παθογόνο 
οικογενειακό περιβάλλον, αλλά θα αποδοθεί σε ανάδοχη οικογένεια, ή διαφορετικά 
προωθείται για υιοθεσία, από τη στιγµή, που δικαστικά αρθεί η γονεϊκή εξουσία, 
λόγω του ότι, οι γονείς κρίνονται ως ακατάλληλοι.2 

Είναι, κατά κάποιο τρόπο, σαν η Ελληνική νοµοθεσία, να τιµωρεί τους γονείς, 
οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους, όχι απλά αποδοκιµάζοντάς τους, αλλά και 
στερώντας από αυτούς το προνόµιο της γονικής µέριµνας. Η νοµική δοµή της 
οικογένειας ανατρέπεται, καθώς, σύµφωνα µε τον νόµο θεωρείται ότι, αυτός που 
επιφέρει κακώσεις, βασανίζει ή και αδιαφορεί για το παιδί του, δεν έχει το δικαίωµα 
να αποκαλείται γονέας, αλλά ούτε και να φέρει τα δικαιώµατα, που ο Ν. 1329/ 83 
ορίζει για αυτόν.3 Γιατί, ακριβώς, η κακοποίηση και παραµέληση του παιδιού 
αντιβαίνει στην ίδια την έννοια και την ουσία της άσκησης της γονικής µέριµνας.4 

 1.3 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 1.3.1 ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

Το Οικογενειακό ∆ίκαιο, που αποτελεί το ∆΄ κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα, 
σύµφωνα µε αναδιάρθρωση που υπέστη το προηγούµενο, το οποίο χρονολογούνταν 
από το 1946, µε την ψήφιση του Ν. 1329/83, ρυθµίζει, µε βάση το περίγραµµα που 
προσδιορίζουν οι σύγχρονες αντιλήψεις περί της ισότητας των δύο φύλων µέσα στην 
οικογένεια, θέµατα που την αφορούν και προβλήµατα που ανακύπτουν µέσα σ’ αυτή, 
σε περίπτωση διάλυσής της.5 

Οι φροντίδες, τις οποίες οι γονείς παρέχουν στα παιδιά τους, θα µπορούσαν να 
περιγραφούν από νοµική άποψη και να συµπυκνωθούν, στον όρο «γονική µέριµνα», 
ο οποίος αφορά τη φροντίδα για το/τα ανήλικο/-κα παιδί/-ιά τους, κατά την οποία από 
κοινού ασκούν αυτό το καθήκον και δικαίωµά τους ως γονείς (Α.Κ.1510) και δεν 
υφίσταται πλέον η αποκλειστική πατρική εξουσία.6 Μέσα από τα πολλά δικαιώµατα-
υποχρεώσεις, τα οποία χαρακτηρίζουν τον γονεϊκό ρόλο, µεταξύ των οποίων είναι η 
διοίκηση περιουσίας του παιδιού και η εκπροσώπηση αυτού σε κάθε υπόθεσή του, 

                                                 
1 RUTTER: ό.π., 1982, p.888. 
2 ΜΑΡΟΥΛΗ: ό.π., 1977, σ.8.   
3 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ, Χ., & ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ, Τ. (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 1987). Το νοµικό καθεστώς 
για την κακοποίηση-παραµέληση του παιδιού στην Ελλάδα και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
κοινωνικός λειτουργός. Εκλογή, τεύχ. 73, σ.77-85. σ.79. 
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.250.  
5 ΦΩΤΙΚΑ, Α. (1995). Μονογονεϊκές οικογένειες - νέες δοµές οικογένειας στην Ευρώπη - νοµικό 
καθεστώς στην Ελλάδα και έλλειψη νοµικής αντιµετώπισης νέων µορφών οικογένειας. Στο: ΓΑΛΑΝΗΣ, 
Γ. Ν. (Επί.). (1995). Οικογένεια µε ένα γονέα. Μια πραγµατικότητα στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. 
(σ.83-90). Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. σ.86. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ, Π. (1990). Νοµοθεσία και οικογένεια. 
Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.193-200). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής 
εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της 
κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών. σ.193-195. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.368. 
6 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ, Ε. (1998).  Οικογενειακό ∆ίκαιο. 2ος τόµος. (β΄ Εκδ.). 
Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα. σ.166-167. ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. (1983).  
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διακρίνεται και έχει εξέχουσα σηµασία και θέση, αυτό της επιµέλειας του παιδιού, 
στο οποίο συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων η ανατροφή, η επίβλεψη, η εκπαίδευση 
και η µόρφωση αυτού, ενώ δεν θα πρέπει να παραλείπεται και το δικαίωµα 
προσδιορισµού του τόπου κατοικίας του παιδιού (Α.Κ.1518). Πρόκειται δηλαδή για 
όρους, οι οποίοι αλληλοεπικαλύπτονται και υπονοούν τη φροντίδα του παιδιού σε 
κάθε τοµέα ανάπτυξής του, πνευµατικό, ψυχικό και σωµατικό, αφού αναφέρονται στη 
µέριµνα για την τροφή, το ντύσιµο, την υγεία, την ονοµατοδοσία, τη θρησκευτική 
διαπαιδαγώγηση, τη λήψη σωφρονιστικών µέτρων και τον προσδιορισµό του τόπου 
διαµονής ενός παιδιού.1 

Πιο αναλυτικά, η ανατροφή του παιδιού θα πρέπει να γίνεται µέσα σε κλίµα 
ενίσχυσης από την πλευρά των γονιών του, να είναι ανεξάρτητη από το φύλο του και 
να συντελεί στην υπεύθυνη και µε κοινωνική συνείδηση ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του. Η λήψη σωφρονιστικών µέτρων, ενδείκνυται και είναι 
επιτρεπτή, µόνο στις περιπτώσεις, που είναι παιδαγωγικά απαραίτητη και σε σηµείο, 
που δεν θίγει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του παιδιού. Όσον αφορά τη 
µόρφωση και την επαγγελµατική του εκπαίδευση, οι γονείς θα πρέπει να 
συνεργάζονται µε το σχολείο, πάνω απ’ όλα όµως, θα πρέπει να προσέχουν και να 
λαµβάνουν υπ’ όψιν τους, τις ικανότητες και προσωπικές κλίσεις του παιδιού. Αν 
παρόλα αυτά, ανακύπτει ανάγκη ως προς την προαναφερθείσα διαδικασία, δεν θα 
πρέπει να διστάζουν να ζητούν την στήριξη και συνδροµή αρµόδιων κρατικών 
υπηρεσιών ή δηµοσίων οργανισµών και φορέων.2 

Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι, η γονική µέριµνα, και κατ’ επέκταση η 
επιµέλεια, αποτελούν ταυτόχρονα δικαίωµα και υποχρέωση, γεγονός το οποίο 
σηµαίνει ότι ταυτίζονται. Αυτό όµως, δεν είναι απόλυτο, γιατί υπερισχύει, κυρίως, η 
δεύτερη φύση της, δηλαδή το καθήκον,3 αφού έχει ταχθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζει 
την προστασία του παιδιού, το οποίο λόγω της αδύναµης και ευαίσθητης ηλικίας και 
υπόστασής του, δεν είναι σε θέση να προστατεύει και να φροντίζει εαυτό. Στον λόγο 
αυτό αποδίδεται, ίσως, η χρησιµοποίηση της έκφρασης, πως «οι γονείς ασκούν 
λειτούργηµα». Κατά την διάρκεια αυτού, δεν υπάρχουν περιθώρια αλόγιστης, 
ανεξέλεγκτης και καταχρηστικής άσκησής του, αφού η δράση των γονέων θα πρέπει 
να είναι σύµφωνη µε τις κρατούσες αντιλήψεις και την ηθική. Αλλά ούτε επιτρέπεται 
η εκµετάλλευσή του εναντίον του συµφέροντος εκείνου, υπέρ του οποίου λειτουργεί 
το δικαίωµα, δηλαδή του παιδιού, καθώς επίσης, ούτε της αποχής-παραίτησης του 
δικαιούχου από αυτό, δηλαδή της παράλειψής ή κατάργησης της άσκησής του -όπως 
είναι δυνατόν στο Εµπορικό, στο Ιδιωτικό ∆ίκαιο ή στα υπόλοιπα δικαιώµατα του 
Αστικού ∆ικαίου. Απεναντίας, είναι απαγορευµένη η µη άσκηση της γονικής 
µέριµνας, γιατί κάτι τέτοιο αντιστρατεύεται άµεσα το συµφέρον του παιδιού, υπέρ 
του οποίου λειτουργεί, οπότε εφαρµόζεται ποινική νοµοθεσία ενάντια στους γονείς 
που αδυνατούν ή αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, 
πρόκειται για ένα δικαίωµα διαρκές (όσο διατηρείται η οικογενειακή σχέση), 
υποχρεωτικό, προσωποπαγές και απαράγραπτο, αφού δεν µπορεί να µεταβιβασθεί σε 
άλλον, έτσι ώστε να υποκατασταθεί ο φορέας άσκησης της γονικής µέριµνας ούτε να 
εξαλειφθεί µε την πάροδο του χρόνου, αντίστοιχα. Οποιαδήποτε παράβαση αυτών 

                                                 
1 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Ι.Σ. (επιµέλεια/συνεργασία: Μ.Ι. Σπυριδάκης). (Ιανουάριος 2003). Αστικός κώδικας 
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2 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Μ. (1986/β΄). Το δικαίωµα της προσωπικής επικοινωνίας γονέως 
και τέκνου. Ελληνική ∆ικαιοσύνη, τόµ. 27, σ.890-892. σ.890. 
3 BLUSTEIN: ό.π., 1982, pp.147-148. 
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των κανόνων, αποτελεί ένδειξη κακής άσκησης της γονικής µέριµνας.1 Όµως, άτυπα 
και αντίθετα από ό,τι ορίζεται από τον νόµο, συνηθίζεται από αρκετούς γονείς, να 
αρνούνται ή να αδυνατούν να αναλάβουν τον γονεϊκό τους ρόλο, εναποθέτοντάς τον 
σε άλλα πρόσωπα συγγενικά ή µη, ή ακόµη και σε κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες 
στήριξης της οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα ξεγλιστρούν-γλιτώνουν και δεν 
υφίστανται τις κυρώσεις του νόµου. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο νόµος δεν 
ακολουθείται κατά γράµµα.2 Το δικαίωµα της άσκησης της γονικής µέριµνας αφορά 
κάθε οικογένεια, συµπεριλαµβανοµένων εκτός των «φυσιολογικών», και των µη 
άρτιων ή ατελών οικογενειών, µε ιδιαίτερη αναφορά στις µονογονεϊκές οικογένειες3 
(χωρίς όµως να γίνεται κάποια ιδιαίτερη µνεία στις κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες). 

Απαραίτητο είναι, να γίνει ένας διαχωρισµός των εννοιών «λειτούργηµα» και 
«άσκησης», που αναφέρονται στην γονική µέριµνα. Ο πρώτος όρος εναρµονίζεται µε 
αυτόν της παύσης, όταν θέλει να δείξει ότι, η γονική µέριµνα καταργείται διά παντός 
και έχει οριστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, στη δεύτερη έννοια προσάπτεται ο 
χαρακτηρισµός της αδράνειας, σύµφωνα µε την οποία η γονική µέριµνα µπορεί, 
εξαιτίας κάποιων λόγων, να παραµείνει ανενεργή για κάποιο χρονικό διάστηµα. ∆εν 
αποκλείεται όµως, να ενεργοποιηθεί εκ νέου, όταν οι λόγοι αυτοί εκλείψουν.4 

Η κακή άσκηση της γονικής µέριµνας -της οποίας ακραίο παράδειγµα 
εκδήλωσης είναι η κακοποίηση του παιδιού-5 αντιτίθεται στη διάταξη του άρθρου 
1507 του Αστικού Κώδικα, στην οποία αναφέρεται ότι: «γονείς και τέκνα οφείλουν 
αµοιβαία µεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασµό»6 και από τη στιγµή, που αυτή 
θα αναγνωρισθεί και θα διαπιστωθεί δικαστικά, εκ των πραγµάτων οδηγεί, στην 
έκπτωση των γονέων από αυτήν ή στην αφαίρεση της άσκησης της γονικής µέριµνας 
µέσω δικαστικής απόφασης. Η κακή άσκηση της γονικής µέριµνας µέσω δικαστικής 
βεβαίωσης, µπορεί να διακριθεί στις εξής δύο περιπτώσεις: 
α) Η πρώτη και σοβαρότερη, είναι η έκπτωση από τη γονική µέριµνα. Την τόσο 

βαρύνουσας σηµασίας απόφαση, είναι υποχρεωµένο να την λάβει το δικαστήριο, 
µετά από τελεσίδικη ποινική καταδίκη σε φυλάκιση, τουλάχιστον ενός µηνός, για 
αδίκηµα (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας, παιδοκτονίας, παράλειψης λύτρωσης από 
κίνδυνο ζωής, σωµατικές βλάβες, βιασµός, αποπλάνηση παιδιού, αιµοµιξία, 
µαστροπεία, κ.ά.), που διέπραξε ο γονέας µε δόλο (όχι από αµέλεια) κατά της ζωής, 
της υγείας και των ηθών του τέκνου (Α.Κ. 1537). Η έκπτωση αυτή από τη γονική 
µέριµνα είναι αυτοδίκαια, µε την έννοια βεβαίως ότι, θα εκδοθεί πάλι δικαστική 
απόφαση, αλλά αυτή θα έχει, απλώς, επιβεβαιωτικό χαρακτήρα.7 Κάτι όµως, που 
θεωρείται ακόµα πιο σοβαρό και λειτουργεί ως η µέγιστη αποδοκιµασία του 
νοµοθέτη στον γονέα που εγκληµάτησε είναι ότι, η έκπτωση δεν αφορά απλά την 
αναστολή άσκησης της γονικής µέριµνας, αλλά πρόκειται για την οριστική και πλήρη 
παύση της, η οποία ερµηνεύεται ως ο αποκλεισµός της δυνατότητας του έκπτωτου 
γονέα να ασκήσει ποτέ ξανά στο µέλλον το λειτούργηµα αυτό. Η ΑΓΑΘΩΝΟΣ την 
παροµοιάζει µε µια µορφή µόνιµου διαζυγίου µεταξύ γονέα και παιδιού.8  

                                                 
1 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.251. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ: ό.π., 1990, σ.196-197. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-
ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.181-182 & 256. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.167. 
3 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.182, 
4 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.254. 
5 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.251 & 252. 
6 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.387.  ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.176-177. 
7 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: ό.π., 1987, σ.79. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.523.  ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, 
σ.398. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.262 & 264. 
8 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.254. 
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Αν ο γονέας, ο οποίος θα υποστεί την έκπτωση από την γονική µέριµνα ως προς 
ένα παιδί, έχει κι άλλα ανήλικα παιδιά, αδέλφια αυτού, η γονική µέριµνα σε αυτά 
παραµένει, εκτός αν το δικαστήριο του την αφαιρέσει και ως προς τα υπόλοιπα, 
εφόσον προηγηθεί αίτηση του άλλου συζύγου, στενών συγγενών του παιδιού ή 
αίτηση του εισαγγελέα (Α.Κ. 1537, §2).1 Η δεύτερη εκδοχή είναι πιθανή, γιατί, καθώς 
το δικαστήριο εκτιµά τις περιστάσεις, είναι φυσικό να θεωρήσει ότι, δεν είναι 
δυνατόν, ο νόµος να εξακολουθήσει να εµπιστεύεται την τύχη των υπολοίπων 
παιδιών σε ένα γονέα, που αποδείχθηκε βίαιος και βάναυσος τουλάχιστον σε ένα από 
τα παιδιά του.2 
β) Ο χαρακτηρισµός της κακής άσκησης της γονικής µέριµνας ανατίθεται στο 

δικαστήριο, το οποίο για να την εξειδικεύσει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, έχει 
υποχρέωση, να διαπιστώσει την ύπαρξη και συνδροµή µερικών κριτηρίων, όπως 
επίσης, την τυχόν παραβίαση µερικών αρχών που διέπουν την άσκηση της γονικής 
µέριµνας.  Οι προϋποθέσεις αυτές, οι οποίες καθορίζονται διαζευκτικά είναι: 1) η 
παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των γονέων που επιβάλλει το 
λειτούργηµά τους, όσον αφορά την επιµέλεια του παιδιού ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του, 2) η καταχρηστική άσκηση του λειτουργήµατος αυτού, 3) η 
αδυναµία, ανικανότητα3 ή και ακαταλληλότητα ανταπόκρισης στα καθήκοντα που 
έχουν ως γονείς. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, συνιστούν µορφές κακής άσκησης της 
γονικής µέριµνας, και κατά συνέπεια, οδηγούν στην ολική ή µερική αφαίρεσή της από 
τον ένα ή και τους δύο γονείς, οπότε στη δεύτερη περίπτωση ανατίθεται η επιµέλεια 
του παιδιού σε τρίτο πρόσωπο και διορίζεται επίτροπος (Α.Κ. 1532, § 2).4 

Η συνολική παύση της άσκησης της γονικής µέριµνας για έναν από τους δύο 
γονείς προκύπτει ύστερα από θάνατο, κήρυξη σε αφάνεια, έκπτωση του γονέα 
(Α.Κ.1510, § 2&1538)  ή, πιο συγκεκριµένα για τον πατέρα, επιτυχής προσβολή της 
πατρότητας του παιδιού (Α.Κ.1467 & 1472), οπότε ανατίθεται στον άλλο (Α.Κ.1510, 
§ 2) ή παύει και ως προς τους δύο γονείς και διορίζεται επίτροπος (Α.Κ.1589), όταν 
το παιδί ενηλικιωθεί, κηρυχθεί σε αφάνεια ή πεθάνει (Α.Κ.1538). ∆ιαφορετικά η 
γονική µέριµνα παιδιού παύει µε την υιοθεσία του από θετούς γονείς (Α.Κ.1566). 
Από αυτά συµπεραίνεται ότι, οι λόγοι µπορούν να διαχωριστούν σε αυτούς που 
αναφέρονται στους γονείς και σ’ αυτούς που αναφέρονται στο παιδί.5 

Ο νόµος καθορίζει ότι, την αίτηση για κάθε µεταβολή στους φορείς άσκησης 
της γονικής µέριµνας, κι εποµένως, την έκδοση δικαστικής απόφασης, η οποία θα 
κηρύσσει την έκπτωση ή την αφαίρεση της γονικής µέριµνας, µπορεί να την 
υποβάλλει ο άλλος γονέας, ή κάποιος από τους πλησιέστερους συγγενείς του παιδιού, 
ή ο εισαγγελέας, ή γίνεται και αυτεπαγγέλτως· οπότε καθένας από αυτούς, µπορεί να 
αιτηθεί οποιουδήποτε µέτρου (Α.Κ.1532, §1).6 Υπάρχουν, όµως, πολλές περιπτώσεις, 
όπου είτε δεν υπάρχει, είτε δεν τολµά να υποβάλει τέτοια αίτηση ο άλλος γονέας 
(αυτός δηλαδή που δεν κακοποίησε το παιδί του) ή έστω κάποιος από τους 
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3 ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ∆. (Ε.Ο.Π.). Παιδική κακοποίηση: Θεραπευτικές παρεµβάσεις. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. 
(Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών 
και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.407-420). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.411-412. 
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.252.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.523.  ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.396. 
ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.254-257. 
5 ΦΩΤΙΚΑ: ό.π., 1995, σ.86. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.399. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: 
ό.π.,1998, σ.263-264. 
6 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.396. 
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πλησιέστερους συγγενείς, ενώ δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις οικονοµικής 
αδυναµίας προσφυγής στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, το βάρος του σοβαρού αυτού 
δικαστικού διαβήµατος επωµίζεται ο εισαγγελέας της περιοχής, ο οποίος 
αναγορεύεται σε φύλακα και προστάτη της παιδικής ηλικίας, γιατί αυτός 
υποχρεώνεται να προσφύγει στο δικαστήριο, από τη στιγµή, που κάτι τέτοιο δεν 
αποφασίζει να το κάνει ο άλλος γονέας ή κάποιος συγγενής.1 

Πιο αναλυτικά, αναφορικά µε την αφαίρεση του συνόλου της γονικής µέριµνας 
και επιµέλειας του παιδιού και από τους δύο γονείς και, κατά προέκταση, την 
ανάθεσή της σε τρίτο, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 1533 Α.Κ., αυτή 
αποτελεί ριζικό µέτρο και διατάσσεται από το δικαστήριο, µόνο στην περίπτωση που 
η εφαρµογή άλλων µέτρων αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικά ή όταν κρίνεται ότι, 
αυτά δεν επαρκούν για να αποτρέψουν την εκδήλωση κινδύνου για τη σωµατική, 
πνευµατική και ψυχική υγεία του παιδιού (Α.Κ. 1533, § 1).2 

∆υσµενείς περιστάσεις, που µπορεί να αναφέρονται σε οικονοµικές και 
κοινωνικές συνθήκες, αλλά και αρνητικά-επιβλαβή στοιχεία της προσωπικότητάς των 
γονέων, αποτελούν αιτιολογικούς παράγοντες πρόκλησης ανισορροπίας στο 
εσωτερικό της οικογένειας, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται ως «χαλασµένη». Τέτοιες 
καταστάσεις, που συντελούν σε σοβαρή παραµέληση και εγκατάλειψη, ή ακόµη και 
στην πρόκληση σωµατικής, συναισθηµατικής, ή σεξουαλικής κακοποίησης, µπορεί 
είναι: οικονοµικά προβλήµατα, προβλήµατα στέγασης της οικογένειας, σωµατική ή 
ψυχοπνευµατική ασθένεια, διαστροφές, ανικανότητα των γονέων να αντεπεξέλθουν 
στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις τους κ.ά.3  

Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, η ανάθεση της άσκησης της γονικής 
µέριµνας σε άλλο, τρίτο πρόσωπο, προβλέπεται και όταν συντρέχουν ορισµένοι 
λόγοι, οπότε το ζητούν οι ίδιοι οι γονείς (η αίτηση διενέργειας δίκης για αφαίρεση της 
γονικής µέριµνας από τους ίδιους είναι το µόνο που µπορούν να κάνουν µε δική τους 
πρωτοβουλία, αφού δεν τους επιτρέπεται να µεταβιβάσουν ή να παραιτηθούν από τη 
γονική µέριµνα), υποδεικνύοντας µάλιστα στο δικαστήριο και το άτοµο που θεωρούν 
κατάλληλο ή που το ίδιο δέχεται να αναλάβει την αφαιρούµενη άσκηση, δίχως 
πάντως η υπόδειξή τους να είναι δεσµευτική (Α.Κ. 1535).4 Μάλιστα σε έρευνα που 
έγινε στη Νότιο Αφρική, όταν ερωτήθηκαν οι γονείς σε ποιόν θα προτιµούσαν να 
παραχωρηθεί η κηδεµονία των παιδιών τους εάν οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να τα 
φροντίζουν ως κύριοι φροντιστές, υπέδειξαν τον άλλο γονιό (30%) και αµέσως µετά 
τους παππούδες (24,6%), ενώ ακολουθούσαν µε µεγάλη διαφορά από αυτούς άλλος 
αδελφός/-ή (8,1%), οι θείοι (6%) και τέλος, άλλο µέλος της οικογένειας πέρα από τα 
προαναφερόµενα (19%).5  Παραδείγµατα τέτοιων λόγων µπορεί να είναι, αφενός, 
αναφορικά µε τους γονείς, κρίσιµες περίοδοι ή πιεστικές καταστάσεις στην 
οικογένεια, όπως λ.χ. σοβαρή ασθένεια, ιδίως ψυχική πάθηση της µητέρας, κάθειρξη 
του ενός γονέα, εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης από τη µητέρα και αδυναµία του 
πατέρα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της φροντίδας του παιδιού, έλλειψη 
οργανωµένης και συγκροτηµένης οικογενειακής εστίας, ανικανότητα των γονέων να 
ανταποκριθούν και να αντιµετωπίσουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της ζωής κ.ά. 

                                                 
1 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: ό.π., 1987, σ.80. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.523. 
2 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1998, σ.162.  ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.397. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-
ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.257. 
3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (1989). Θέµατα γονικής µέριµνας. αρ. 8. 
Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα. σ.56.  
4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1998, σ.157. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.398. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-
ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.258-259. 
5 FREEMAN & NKOMO: ό.π., 2006, Vol.18, No.4, p.305. 
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Αφετέρου, όσον αφορά το παιδί, αιτίες µπορεί να είναι κάποιες καταστάσεις, που 
έχουν σχέση µε παιδιά ή, σε µεγαλύτερο βαθµό, µε εφήβους, γενικά, άτοµα που 
θεωρούνται ως ανήσυχα ή «δυσπροσάρµοστα». Αντιδράσεις, ειδικότερα των 
µεγαλύτερων παιδιών, είναι η αντιδραστικότητά τους, η άρνησή τους να 
παρακολουθήσουν την υποχρεωτική σχολική φοίτηση, η συστηµατική κακή επίδοσή 
τους στο σχολείο, η ροπή τους στην ασωτία και στη χρήση ναρκωτικών κ.ά.1 

Όµως, η κακή άσκηση της γονικής µέριµνας, δεν συνδέεται µόνο µε την 
υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 281 Α.Κ., αλλά αναφέρεται σε 
κάθε µορφή άσκησης, που δεν συνάδει µε τα συµφέροντα του παιδιού.2 Από 
νοµοθετική άποψη, έχουν οριστεί (άµεσα ή έµµεσα) ορισµένες προϋποθέσεις 
σύµφωνα µε τις οποίες οι δικαστές θα πρέπει να πορεύονται, έτσι ώστε να 
εξειδικεύουν, να διαπιστώνουν και να αποφασίζουν για το συµφέρον ενός παιδιού. Τα 
κριτήρια αυτά είναι: 1. οι σχέσεις και οι δεσµοί του παιδιού µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οικογένειάς του, 2. οι δυνατότητες, οι ικανότητες και οι κλίσεις του παιδιού, 3. η 
άποψη του παιδιού -αν είναι σε θέση να την εκφράσει-, σε συνάρτηση µε την ηλικία 
και τον βαθµό της ωριµότητάς του,  4. η ενίσχυση της εξέλιξης της προσωπικότητας 
του παιδιού, προκειµένου να αναπτυχθεί υπεύθυνα και µε κοινωνική συνείδηση, 
ανεξάρτητα από διακρίσεις ως προς το φύλο του, 5. τη σταθερότητα των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, µέσα στις οποίες αναπτύσσεται το παιδί, 6. οι δεσµοί 
του µε τρίτα πρόσωπα, πέραν των γονιών του (π.χ. ανάδοχη οικογένεια),3  7. οι 
σχέσεις µεταξύ των υποψήφιων ατόµων, τα οποία θα υποκαταστήσουν τους γονείς 
και των γονιών του παιδιού, το οποίο, έστω και αν δεν αποτελεί απόδειξη, είναι 
τουλάχιστον ένδειξη στοργής απέναντι στο παιδί.4 

Μάλιστα, οι GOLDSTEIN, A. FREUD και SOLNIT, έχοντας δώσει έµφαση 
στις επιβλαβείς συνέπειες της επιµέλειας που ανατίθεται σε ένα άτοµο, µε το οποίο το 
παιδί δεν είχε καθόλου σχέσεις, κατέφυγαν στην πρόταση κάποιων οδηγιών, σε ό,τι 
αφορά την επιµέλεια του παιδιού και την επικοινωνία του µε τους φυσικούς του 
γονείς. Πρότειναν ότι, η επαφή µεταξύ τους θα πρέπει να καθορίζεται και να 
διευθετείται από τις δύο πλευρές, µε αµοιβαία συγκατάνευσή τους και όχι να 
ρυθµίζεται µέσω επιβολής από το δικαστήριο, ενώ αυτή θα πρέπει να διακόπτεται ή 
να παύει οριστικά, αν ο γονέας χρησιµοποιεί το παιδί για προσωπικούς του, 
παθολογικούς λόγους. Και γενικά, θα πρέπει πάντα να επιλέγεται και να 
αποφασίζεται η «λιγότερο καταστρεπτική λύση» για το παιδί.5 

Σε κάθε φορέα, όπως λ.χ. το δικαστήριο, ή άτοµο, είτε αυτοί είναι γονείς είτε 
είναι πρόσωπα που ασκούν τη γονική µέριµνα, θα πρέπει να πρυτανεύει το συµφέρον 
του παιδιού, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε προσωπικά του ζητήµατα ή που 
σχετίζονται µε αυτό. Ο όρος «συµφέρον του παιδιού» είναι ευρύς και καλύπτει στα 
πλαίσιά του, τόσο το ειδικότερο σωµατικό, ψυχικό, πνευµατικό, οικονοµικό ή 
κοινωνικό συµφέρον του, όσο και την συνισταµένη όλων αυτών. ∆εν αποκλείεται 
µάλιστα, µία από τις ειδικότερες µορφές του να αντιβαίνει σε κάποια άλλη ή να 
πρέπει να θυσιαστεί για χάρη της· γεγονός όχι απαγορευµένο. Όπως γίνεται λ.χ., όταν 
ανατίθεται η γονική µέριµνα παιδιού στο πρόσωπο, που θα εγγυάται την ανταπόκριση 
στις ανάγκες του παιδιού και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, µε τον 

                                                 
1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ό.π., 1989, σ.58-59.  
2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ό.π., 1989, σ.109. 
3 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.253.  
4 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ, Ρ. (1998). Η επιτροπεία ανηλίκων. Στο: ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η πρόσφατη µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου (ν. 
2447/1996). Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. σ.108.  
5 ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1991, σ.157. 
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καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά σε εκείνο το άτοµο, που έχει µεγαλύτερη οικονοµική 
δυνατότητα.1 

Σε γενικές γραµµές, το άρθρο 1532 Α.Κ. θα πρέπει να τίθεται σε εφαρµογή, 
τόσο κατά την κακή ή την αδύνατη άσκηση της γονικής µέριµνας εκ µέρους του 
γονέα, τόσο και στις περιπτώσεις, που το περιβάλλον διαβίωσης του παιδιού, 
επηρεάζει αρνητικά την ψυχοσωµατική ανάπτυξή του· όπως ακριβώς γίνεται και στο 
άρθρο 1513, §1, εδ. γ΄ Α.Κ., στο οποίο δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτον, όχι 
µόνο για κινδύνους, οι οποίοι είναι υπαρκτοί, αλλά και για πιθανούς-ενδεχόµενους.2  

Το δικαστήριο ορίζει, συνήθως, την έκταση της γονικής µέριµνας, που 
παραχωρεί στον τρίτο και προσδιορίζει τον τρόπο και τους όρους άσκησής της.3 
Επίσης, ο ίδιος φορέας αποφασίζει την ανάθεση της πραγµατικής φροντίδας και 
επιµέλειας σε τρίτο πρόσωπο, µόνο µετά από έλεγχο όλων των στοιχείων, και εφόσον 
αυτό παρουσιάζει τα κατάλληλα εχέγγυα από άποψη ήθους, βιοτικών συνθηκών, και 
της, εν γένει, καταλληλότητάς του, στηριζόµενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση αρµόδιας 
κοινωνικής υπηρεσίας.4 Στις περισσότερες των περιπτώσεων, κάτω από ανώµαλες 
συνθήκες, στις οποίες απουσιάζει ή δυσλειτουργεί η κρίση και η βούληση των 
γονέων, µέσω του δικαστικού ελέγχου των κριτηρίων, αποφασίζεται η επιτροπεία του 
παιδιού κατά προτίµηση σε συγγενικά του πρόσωπα, όταν αυτά θεωρούνται 
κατάλληλα (ανάδοχη οικογένεια)5 ή διαφορετικά σε κατάλληλο ίδρυµα.6 Άλλες 
παράµετροι, οι οποίες καθορίζουν το εάν το παιδί θα τελέσει υπό επιτροπεία, είναι το 
να είναι άγνωστοι οι γονείς του παιδιού, να έχουν πάψει και οι δύο να ασκούν το 
λειτούργηµά της γονικής µέριµνας (όπως γίνεται µετά από θάνατο, κήρυξη σε 
αφάνεια, έκπτωση από τη γονική µέριµνα και των δύο βιολογικών γονέων, παύση της 
γονικής µέριµνας των θετών γονέων και, τέλος, λύση ή ακύρωση της υιοθεσίας ενός 
παιδιού). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει γονική µέριµνα, ενώ και στην 
περίπτωση που υπάρχει, αλλά αδρανεί και ως προς τους δύο γονείς του παιδιού, 
επειδή έχει επέλθει αφαίρεση της άσκησης γονικής µέριµνας από αυτούς, πάλι το 
παιδί τίθεται υπό επιτροπεία, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους κάθε 
γονέας µέσα σε µια οικογένεια δεν ασκεί, λόγω παύσης ή αδράνειας, τη γονική 
µέριµνα.7 

Το δικαστήριο µπορεί, αφού, βέβαια, προηγουµένως πειστεί, µέσω της 
απόδειξης του γεγονότος της κακοποίησης ή της παραµέλησης, για τον κακό τρόπο 
άσκησης της γονικής µέριµνας, να την αφαιρέσει από τον ακατάλληλο γονέα, ολικά ή 
µερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο. Εάν όµως, συντρέχουν και στο 
πρόσωπο αυτού οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή άλλες κρίσιµες καταστάσεις, 
που καθιστούν και τους δύο γονείς ανίκανους για την άσκηση του γονεϊκού ρόλου,8 
το δικαστήριο αναθέτει την πραγµατική φροντίδα του παιδιού, ή, ακόµη και την 
επιµέλειά του, ολικά ή µερικά, σε τρίτο πρόσωπο, ή διορίζει επίτροπο (δοτή 
επιτροπεία), κατά προτίµηση στα πλησιέστερα συγγενικά πρόσωπα, που θα ασκεί 

                                                 
1 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.252 & 253.  
2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ό.π., 1989, σ.111. 
3 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: ό.π., 1987, σ.80.  
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1991, σ.254.  ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.397. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-
ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.257. 
5 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. (1995/Β). Η σχεδιαζόµενη µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου στον τοµέα 
της επιτροπείας.  Αρµενόπουλος, τόµος 10, σ.1241-1254. σ.1244.  
6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ό.π., 1989, σ.58. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-
ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.257. 
7 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.369-370. 
8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ό.π., 1989, σ.56. 
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ολόκληρη τη γονική µέριµνα (Α.Κ. 1532, § 2, 1589 & 1592).1 Αυτός έχει περίπου 
ανάλογα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους γονείς (ανάλογες µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1518 Α.Κ. σχετικά µε την επιµέλεια ως περιεχόµενο της γονικής µέριµνας), 
αφού στα καθήκοντά του περιέχονται η επιµέλεια του παιδιού, η διοίκηση της 
περιουσίας του και η εκπροσώπησή του σε κάθε δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το 
παιδί (Α.Κ.1603 & 1627).2 Είθισται να διορίζεται µόνο ένας επίτροπος, ακόµη και αν 
υπάρχουν περισσότερα παιδιά κάτω από την επιµέλειά του, εκτός και αν τα 
συµφέροντα αυτών συγκρούονται µεταξύ τους, οπότε διορίζεται επιπλέον άτοµο 
(Α.Κ.1594). Εάν δε, η σύγκρουση των συµφερόντων εξειδικεύεται σε µερικά θέµατα 
ή έχει περισσότερο προσωρινό χαρακτήρα, τότε διορίζεται ειδικός επίτροπος 
(Α.Κ.1628 & 1629), ενώ αν έχει προκύψει µια επείγουσα περίπτωση και δεν έχει 
οριστεί ακόµη ο οριστικός επίτροπος για οποιονδήποτε λόγο, σ’ αυτή την περίπτωση, 
µε προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου διορίζεται προσωρινός επίτροπος, ύστερα 
από αίτηση των συγγενών ή και αυτεπαγγέλτως (Α.Κ.1594, 1601 & 1628).3 Εξάλλου, 
θεωρείται και από τη νοµοθεσία υποχρέωση των συγγενών, έως τρίτου βαθµού µε 
δεσµούς αίµατος, να φροντίζουν το ανήλικο παιδί και την περιουσία του σε 
περίπτωση ανάγκης (Α.Κ.1602).4 Τα άλλα δυο όργανα της επιτροπείας είναι το 
δικαστήριο, που λαµβάνει συνήθως τις αποφάσεις, και το εποπτικό συµβούλιο, που 
είναι όργανο µόνιµο και συλλογικό µε ελαστική σύνθεση, απαρτίζεται από τρία έως 
πέντε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα ως προς τους γονείς του ανήλικου παιδιού ή, αν 
αυτό δεν είναι εφικτό, από όργανο κοινωνικής υπηρεσίας ή ακόµη και από τον ίδιο 
τον ειρηνοδίκη (Α.Κ.1635) και σκοπό έχει να εποπτεύει και να ελέγχει τις ενέργειες 
του επιτρόπου και τους λογαριασµούς που αυτός υποβάλει στο εποπτικό συµβούλιο, 
το οποίο είναι δυνατόν να τον συµβουλεύει, δίνοντάς του οδηγίες σχετικά µε το έργο 
του.5 

∆εν αποκλείεται, βέβαια, ως επίτροποι να οριστούν άτοµα περισσότερα του 
ενός. Σχετικά µε το θεσµό του συνεπιτρόπου, έστω και αν θεωρείται θετικός, ωστόσο 
θα ήταν καλύτερο, οι περισσότεροι επίτροποι να αποτελούν εξαιρέσεις και, κατά 
κύριο λόγο, να ορίζονται, µόνο, όταν κρίνεται ότι, σε άλλο πρόσωπο πρέπει να 
ανατεθεί η επιµέλεια του παιδιού (π.χ. ολιγογράµµατη ή αγράµµατη γιαγιά, η οποία 
όµως, δεν µπορεί να διαχειριστεί την περιουσία του παιδιού και να το εκπροσωπήσει 
σε επίσηµες υποθέσεις του) και σε άλλο η διαχείριση της περιουσίας του. Αυτή η 
τακτική, έχει ως αποτέλεσµα, κάποιες φορές, να παρακάµπτεται και να παρακωλύεται 
η από κοινού ενέργειά τους προς το συµφέρον του παιδιού. ∆ιαφορετικά, την 
επιτροπεία µπορεί να την αναλαµβάνει ένα ζεύγος και να εξασφαλίζεται η εύρυθµη 
άσκηση και λειτουργία της, επειδή, αφού αυτοί θα υποκαθιστούν τους γονείς, θα 
µπορούν να ασκούν από κοινού και την επιτροπεία.6  

Τέλος, η επιτροπεία ενός ανήλικου λήγει, όταν αυτό το παιδί ενηλικιωθεί, 
πεθάνει, κηρυχτεί σε αφάνεια ή αν υιοθετηθεί από θετούς γονείς, ή ως προς τον 
επίτροπο, όταν συντρέχουν λόγοι στο πρόσωπό του (Α.Κ.1649, 1650 & 1651), και 
που αφορούν είτε παραµέληση των καθηκόντων του, είτε σε δική του υπαιτιότητα 
είτε σε άλλους λόγους που δεν οδηγούν σε πταίσµα του (π.χ. το να έχει γεράσει, να 
                                                 
1 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.420-421. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.223. 
2 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.424. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.391-392 & 418-
419. 
3 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.422,424&433. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, 
σ.371,374,377-378 & 418-420. 
4 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.424. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.377. 
5 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.370 & 378-384. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.435-
436. 
6 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1998, σ.98.  
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έχει κακή κατάσταση υγείας ή να έχει αλλάξει τόπο διαµονής, οπότε να µην είναι σε 
θέση εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του παιδιού, έστω και αν ο ίδιος δεν παραιτείται).1 

Εάν, ωστόσο, πρόκειται για ένα άτοµο, που πάσχει από ψυχικές ή διανοητικές 
διαταραχές, χαρακτηρίζεται από σωµατική αναπηρία και άλλα ελαττώµατα (π.χ. 
γεροντική άνοια), ή λόγω ασωτίας, τοξικοµανίας ή αλκοολισµού, που δεν του 
επιτρέπουν να χειρίζεται µόνος του τις υποθέσεις του ή που ακόµη µπορεί να εκθέσει 
σε κίνδυνο τον εαυτό του ή κατιόντες και ανιόντες συγγενείς του (προστατεύει 
δηλαδή  τόσο τον συµπαραστατούµενο όσο και τρίτα άτοµα), µε οριστική απόφαση 
ορίζεται η δικαστική συµπαράσταση γι’ αυτό το άτοµο (Α.Κ.1666). Αυτή η διαδικασία 
αφορά κυρίως τα ενήλικα άτοµα, αλλά ακόµη και τα παιδιά, στα όποια 
διαγιγνώσκονται τέτοια προβλήµατα, οπότε κινείται µια τέτοια διαδικασία, έναν 
χρόνο πριν αυτά ενηλικιωθούν, έτσι ώστε να µην υπάρξει χρονικό κενό χωρίς 
προστασία κατά τη µετάβασή τους από την επιµέλεια των γονιών τους ή του 
επιτρόπου τους στην ενηλικίωσή τους. Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι, ο δικαστικός 
συµπαραστάτης παίρνει τη θέση των γονέων ή του επιτρόπου, από τη στιγµή που το 
παιδί θα ενηλικιωθεί.2 

Γενικά, η ύπαρξη εξήντα έξι άρθρων (Α.Κ. 1589-1654), που αφορούν στην 
επιτροπεία ανηλίκων, αποτελεί σαφή ένδειξη της επικέντρωσης του ενδιαφέροντος 
και της προσοχής των νοµοθετών στα απροστάτευτα και ευάλωτα παιδιά. Το ίδιο 
αποδεικνύουν και οι έντονες και επισταµένες προσπάθειες, που γίνονται, προκειµένου 
να διασφαλιστεί η επιλογή του περιβάλλοντος και των καταλληλότερων ατόµων, τα 
οποία θα αναλάβουν την άσκηση της επιτροπείας ή παρεπιτροπείας, σύµφωνα µε τη 
συµπαράσταση της κοινωνικής υπηρεσίας. «∆ιότι ο επίτροπος δεν καλείται απλώς να 
διαχειριστεί µια ξένη περιουσία υπό τη διακριτική, αλλά ίσως και γεµάτη υποψία, 
παρουσία της πολιτείας. Καλείται να παιδαγωγήσει, να αναθρέψει, να επιπλήξει και 
να επαινέσει, να επιτρέψει αλλά και να βάλει όρια. Καλείται αυτός, που πιθανόν να 
µην υπήρξε ποτέ γονέας να γίνει και πατέρας και µητέρα. Με µία λέξη: καλείται σε 
ένα έργο αγάπης. Κι όσο και να προσπαθεί ο σύγχρονος νοµοθέτης να οργανώσει και 
να εποπτεύσει καλύτερα αυτό το έργο, κατά βάση η στοργή και η αγάπη ούτε 
ελέγχεται ούτε νοµοθετείται».3 

 1.3.2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ: 

 1.3.2.1. Ι∆ΡΥΜΑ 
 

Οι έρευνες σχετικά µε την ποιότητα της φροντίδας του παιδιού, αλλά και των 
επιδράσεων της ίδιας και της έλλειψής της στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, 
ξεκίνησαν κυρίως στις δεκαετίες του ʼ30 και του ʼ40, περίοδος που επόταν του Β΄ 
Παγκόσµιου Πολέµου. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης (πολέµου), αρκετά παιδιά 
µένοντας ορφανά και από τους δύο γονείς τους, εισήχθησαν σε ιδρύµατα, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η επιµέλεια, η ανάπτυξη και η επιβίωσή τους. Οι 
µελέτες λοιπόν, που διεξήχθησαν, κατά κύριο λόγο, στην Αµερική και στη Μεγάλη 
Βρετανία, έριξαν φως στις δυσµενείς επιπτώσεις της µακροχρόνιας παραµονής των 
παιδιών στα ιδρύµατα, αλλά και της συχνής εναλλαγής της µητρικής φιγούρας.4 Ένας 

                                                 
1 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.420-422. 
2 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.450-453 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.448. 
3 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1998, σ.110. 
4 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.203.  
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από τους µελετητές αυτούς, υπήρξε και ο BOWLBY, στον οποίο θα γίνει εκτενής 
αναφορά σε άλλο κεφάλαιο της εργασίας αυτής.1 

Η εισαγωγή ενός παιδιού σε ειδικό ίδρυµα ή κατάστηµα διενεργείται µετά από 
αίτηση του επιτρόπου, τη σύµφωνη γνώµη του εποπτικού συµβουλίου ή µπορεί 
ακόµη να γίνει µε αυτεπάγγελτη κίνηση του δικαστηρίου, ύστερα από πρόταση του 
εποπτικού συµβουλίου. Οι ενέργειες αυτές πραγµατοποιούνται µετά από τη 
διαπίστωση κακής σωµατικής, ψυχικής και πνευµατικής κατάστασης του ανήλικου 
παιδιού και επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 1609 Α.Κ. εδ.1, η εισαγωγή του 
παιδιού σε ένα τέτοιο ίδρυµα, εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παραµονής του παιδιού σ’ αυτούς τους χώρους παρακολουθείται από 
το εποπτικό του συµβούλιο και από αρµόδια κοινωνική υπηρεσία, η διαµονή του 
µπορεί να ανακληθεί, αν εκλείψουν οι λόγοι που το οδήγησαν στην εισαγωγή αυτή, ή 
διαφορετικά ανανεώνεται για άλλο ένα εξάµηνο, όπως γίνεται σύµφωνα µε αυτή τη 
διαδικασία (Α.Κ.1609 & 1610).2 

Μια πρόσφατη σχετικά έρευνα, αυτή της ΚΟΡΟΝΑ (1988), επικέντρωσε στην 
εξέταση των παραγόντων, που οδήγησαν στην εισαγωγή του παιδιού σε κάποιο 
ίδρυµα και, κυρίως, στις αιτίες που την προκάλεσαν, όπως επίσης στην ηλικία που 
είχε το παιδί, όταν αυτή συνέβη.3 Ένα παιδί, το οποίο εισάγεται στο ίδρυµα σε ηλικία 
µικρότερη των 2 ½ ετών, συνεπάγεται ότι, αφενός πιθανότατα δεν έχει προλάβει να 
δοµήσει και να επισφραγίσει τους δεσµούς του µε τη µητρική φιγούρα, αφετέρου το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα παραµείνει στο ίδρυµα, θα είναι µεγαλύτερο σε 
σύγκριση µε αυτό κάποιου παιδιού που θα εισαχθεί αργότερα, οπότε θα είναι πιο 
εκτεθειµένο στις δυσµενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος αυτού. 

Η είσοδος ενός παιδιού στο ίδρυµα προϋποθέτει την ταυτόχρονη απόρριψη (π.χ. 
εξώγαµο παιδί), εγκατάλειψη ή ορφάνια του και από τους δύο γονείς του ή για 
διαφορετικούς, ίσως, λόγους από την πλευρά κάθε γονέα. Έστω και αν στην 
πλειοψηφία αναφέρονται οικονοµικοί λόγοι, π.χ. φτώχεια σε συνδυασµό µε 
πολυτεκνία, τα αίτια της εισαγωγής του παιδιού εξαιτίας της διάσπασης της 
οικογένειας είναι συνήθως πιο βαθιά και ανάγονται στις διαταραγµένες σχέσεις 
µεταξύ των συζύγων και σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον.4 Στην εν λόγω 
έρευνα, αποδείχθηκε ότι, το γεγονός της εγκατάλειψης, ασκούσε δυσµενέστερη 
επίδραση στα παιδιά, από ό,τι η προηγούµενη διαταραγµένη οικογενειακή 
ατµόσφαιρα. Αυτό σήµαινε ότι, η απόλυτη έλλειψη δηµιουργίας στενού 
συναισθηµατικού δεσµού, έστω και µε ένα πρόσωπο, στοιχίζει συναισθηµατικά στο 
παιδί πολύ περισσότερο, από ό,τι αν µετά τη διαµόρφωσή του αυτός διακοπτόταν, 
ιδιαίτερα µε βίαιο και απότοµο τρόπο.5 

Σε µια άλλη έρευνα, που πραγµατοποίησε η WILSON C., φάνηκε ότι, µερικοί 
από τους παράγοντες που συντελούν στην εισαγωγή των παιδιών στα ιδρύµατα, είναι 
π.χ. η κλονισµένη υγεία των γονέων, η ελλιπής δοµή της οικογένειας από την οποία 
απουσιάζει τουλάχιστον ένας γονέας λόγω κάθειρξης, θανάτου ή εγκατάλειψης της 
οικογενειακής στέγης, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων, όπως η 
αδυναµία ή η απροθυµία τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες που απαιτεί ο γονεϊκός 

                                                 
1 2.1 “ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ” ΤΟΥ JΟΗΝ BOWLBY (ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ: 
ADLER, BANDURA, ERIKSON, SPITZ KAI WINNICOTT). 
2 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.391-393. 
3 ΒΟΡΡΙΑ, Γ., & ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ, Ε. (1991). Κοινωνική συµπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας που 
µεγαλώνουν σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης. Ψυχολογικά Θέµατα, τόµος 4, τεύχ. 3, σ.269-283. 
σ.268.  
4 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.528.  ΒΟΡΡΙΑ: ό.π., 1991, σ.281-282. 
5 ΒΟΡΡΙΑ: ό.π., 1991, σ.281-282.  
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ρόλος, κ.ά.1 Γενικά δηλαδή, σε οποιαδήποτε περίπτωση η οικογένεια δεν είναι σε 
θέση να προστατέψει και να αναθρέψει παιδιά, τα οποία θα εξελιχθούν σε υγιείς 
ενήλικες, οµαλά και αρµονικά ενταγµένους στην κοινωνία, τότε επεµβαίνει η 
Πολιτεία και µέσω του νόµου και προγραµµάτων της κοινωνικής πολιτικής, 
προσπαθεί να προστατέψει τα παιδιά αυτά και να υποκαταστήσει τους γονείς τους µε 
διαφορά ιδρύµατα, όπως ορφανοτροφεία, στέγες ανηλίκων κ.λπ.2 

Αλλά η αναφορά στην κλειστή ιδρυµατική περίθαλψη, που γίνεται από την 
οπτική της νοµοθεσίας, η οποία λαµβάνει υπόψη της τα πορίσµατα της παιδικής 
ψυχολογίας, δεν σηµαίνει ότι, αυτή ενδείκνυται· το αντίθετο µάλιστα. Θα πρέπει να 
καταφεύγει κανείς σ’ αυτή µόνο ως έσχατη λύση, χρησιµοποιώντας την επικουρικά, 
και αφού πρώτα αποκλειστούν διαδοχικά, η παραµονή του παιδιού στο φυσικό 
οικογενειακό του περιβάλλον, η τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια και η 
υιοθεσία του από κάποια οικογένεια. 

Στην Ελλάδα, οι ρυθµίσεις, που έχουν γίνει όσον αφορά τους όρους και τις 
συνθήκες εισαγωγής των παιδιών στα ιδρύµατα, όπως επίσης ο έλεγχος της 
παραµονής τους σε αυτά, είναι ελλιπείς και ατελείς, ενώ παράλληλα, δεν υπάρχουν 
στοιχεία, γενικά, για την οργάνωση της ιδρυµατικής περίθαλψης.3 

Η διαδικασία, η οποία συνήθως ακολουθείται, προκειµένου ένα παιδί να 
εισαχθεί σε ένα ίδρυµα, είναι η εξής: εξέταση από οµάδα ειδικών (γιατρών, 
ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.λπ.) ή από  εθελοντές που εκπροσωπούν ένα 
διοικητικό συµβούλιο ή από τον ίδιο, τον διοικητικό διευθυντή του ιδρύµατος, για 
την εκτίµηση, διαπίστωση, διαβεβαίωση και επισφράγιση της εισαγωγής. Εάν, όµως, 
η ακολουθία αυτή δεν φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ως προς το πρώτο 
σκέλος της διαδικασίας, δηλαδή το παιδί δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
του ιδρύµατος, τότε απορρίπτεται· γεγονός επιζήµιο για τον ψυχισµό του, αφού, δεν 
έχει υποστεί µόνο την απόρριψη των γονιών του, αλλά υφίσταται απανωτές και 
επαναλαµβανόµενες απορρίψεις από άτοµα και φορείς, καθώς διέρχεται από όλα τα 
στάδια της νοµικής ακολουθίας. Θα µπορούσε αυτό να χαρακτηριστεί ως ο απόλυτος 
εξευτελισµός της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, που το µόνο, που ζητάει και 
επιδιώκει στη ζωή του, είναι η ένταξή του σε ένα περιβάλλον που θα εξασφαλίζει, 
τουλάχιστον την επιβίωσή του.4 

Εξάλλου, είναι το µόνο, ίσως, το οποίο θα µπορούσε να προσφέρει ένας χώρος, 
όπως το ίδρυµα, µέσα στο οποίο η αγωγή και η ανατροφή που παρέχεται, έχει 
δηµιουργήσει µεγάλη προβληµατική στην επιστηµονική κοινότητα.5 Το κέντρο 
βάρους αυτής της προβληµατικής µπορεί, επίσης, να µετατοπιστεί από τις συνθήκες 
της ζωής στα ιδρύµατα, σε αυτές που επικρατούν σε άλλους φορείς παιδικής 
προστασίας, όπως π.χ. είναι οι ανάδοχες και οι τεχνητές οικογένειες.6 Παραµένει, 
όµως, κατεξοχήν σ’ αυτή, γιατί στο σύνολό τους τα παιδιά, τα οποία υποχρεώθηκαν 
να µεγαλώσουν µέσα σε ιδρύµατα, στερηµένα από τις φροντίδες της µητρικής 
φιγούρας, αλλά και από το πρότυπο και την προστατευτική ασπίδα του πατέρα, 
εφόσον δέχτηκαν τις επιζήµιες επιπτώσεις της ιδρυµατικής ζωής στην εν γένει 
ανάπτυξή τους, βρέθηκαν σε µειονεκτική θέση και υστερούν σε σύγκριση µε τα 
παιδιά, που µεγάλωσαν στο εσωτερικό µιας οικογένειας.7 

                                                 
1 HERBERT: ό.π., 1996, 2ος τόµ., σ.304-305. 
2 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982, τεύχ. 10, σ.335.  
3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ό.π., 1989, σ.62.  
4 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1983, σ.41.  
5 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982, τεύχ. 10, σ.335.  
6 ΑΓΑΘΩΝΟΣ: ό.π., 1983, σ.39.  
7 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1991, σ.244.  
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Τα ιδρυµατικά παιδιά σε σύγκριση µε αυτά που ζουν σε οµαλές οικογενειακές 
συνθήκες εµφανίζουν περισσότερα συµπτώµατα παθολογικής συµπεριφοράς, 
οδηγούνται συχνά σε ψυχοσωµατική κατάπτωση, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν σε 
ολοκληρωτικό σωµατικό και ψυχικό µαρασµό, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αποστέρηση της µητέρας.1 Τα άτοµα αυτά, όµως, δεν στερούνται απλά τη µητρική 
αγάπη, αλλά γενικότερα, την αφοσιωµένη στοργή, την προσοχή και το ενδιαφέρον 
ενός συγκεκριµένου προσώπου, καθώς είναι συχνή η εναλλαγή των φροντιστών τους. 
Αυτοί µάλιστα, δεν έχουν τον διαθέσιµο χρόνο και το ψυχικό σθένος που απαιτείται 
για την ανάπτυξη πιο στενών συναισθηµατικών δεσµών µε κάθε ένα παιδί 
ξεχωριστά.2 Ακόµη και όταν τα παιδιά βρίσκονται σε βρεφική ηλικία, δεν υπάρχει 
κάποιος κοντά τους, που να τους προσφέρει ερεθίσµατα και να δίνει προσοχή στους 
ήχους που εκφέρουν. Αυτός είναι και ο λόγος, ίσως, στον οποίο οφείλονται οι 
καθυστερήσεις στη γλωσσική τους εξέλιξη, όπως επίσης το φτωχό και περιορισµένο 
λεξιλόγιό τους.3 Το στερηµένο αισθητηριακά περιβάλλον µέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται, προσφέρει ελάχιστα ερεθίσµατα στα παιδιά και δεν τους ξυπνά την 
ανάγκη και το ενδιαφέρον εξερεύνησής του, οπότε η ενεργητικότητά τους είναι 
µειωµένη, µε αποτέλεσµα την βραδεία ανάπτυξη της νοηµοσύνης τους.4 

Από ερευνητική δραστηριότητα, έχει φανεί ότι, τα παιδιά αυτά έχουν 
προβλήµατα, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και παίρνουν τη 
µορφή διαταραχών στην κοινωνική συµπεριφορά τους. Ο LOWREY (1940) 
πρωτοστάτησε, καθώς µε µια πιο τυπική ψυχιατρική περιγραφή, η οποία στηριζόταν 
σε παρατήρηση παιδιών που είχαν περάσει τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής τους µέσα 
σε ιδρύµατα, και εξακολουθούσαν να ζουν µέσα σε αυτά, έδειξε ότι, αυτά 
ανέπτυσσαν έναν τύπο «αποµονωµένης»  προσωπικότητας. Άλλα γνωρίσµατά τους 
ήταν η µη κοινωνική προσαρµογή, η ύπαρξη εχθρότητας και η απουσία τρόπων 
κοινωνικής συµπεριφοράς.5 

Έρευνες, που διεξήχθησαν από την TIZARD & ALL, έδειξαν επίσης ότι, τα 
ιδρυµατικά παιδιά ήταν αδιαφοροποίητα φιλικά ως προς όλους, ακόµη και προς τους 
ξένους (overfriendliness),6 χωρίς όµως να έρχονται σε πιο στενή επαφή µε κάποιον 
συγκεκριµένα, συµπεριφορά την οποία ο LEVY (1937) χαρακτήρισε ως «πείνα για 
συναίσθηµα» (affect hunger) και η οποία διέκρινε τα παιδιά που είχαν υποστεί 
µητρική απόρριψη.7 Επιπρόσθετα, εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό των παιδιών 
αυτών ήταν ότι, κάθε ενέργειά τους αποσκοπούσε στην απόσπαση του ενδιαφέροντος 
και της προσοχής των άλλων. Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούσαν τα 
ιδρυµατικά από τα «φυσιολογικά» παιδιά, ήταν πιο έντονα και πιο εύκολο να 
παρατηρηθούν στο σχολείο, καθώς τα πρώτα σε σύγκριση µε τα δεύτερα, 
εµφανίζονταν ως ανυπάκουα και νευρικά σε µεγαλύτερο βαθµό, δυσκολεύονταν να 
διαµορφώσουν φιλικές-κοινωνικές σχέσεις, ήταν πιο αποµονωµένα, ενώ στο 
εσωτερικό της τάξης χρησιµοποιούσαν κάθε µέσο, προκειµένου να προσελκύουν την 
προσοχή των εκπαιδευτικών.8 

Γενικά, οι επικρίσεις τις οποίες έχουν κυρίως δεχτεί αυτά τα ιδρύµατα, αφορούν 
στην αυταρχικότητα στο εσωτερικό τους και, κατά δεύτερο λόγο, στην ανικανότητά 

                                                 
1 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982, τεύχ. 10, σ.336 
2 STEWART: ό.π., 1988, σ.35-36.  
3 ΣΤΑΙΝΕΡ: ό.π., 1996,  σ.22.  
4 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1991, σ.246.  
5 ΒΟΡΡΙΑ: ό.π., 1991, σ.269.  
6 ΒΟΡΡΙΑ: ό.π., 1991, σ.268. 
7 ΒΟΡΡΙΑ: ό.π., 1991, σ.269.  
8 ΒΟΡΡΙΑ: ό.π., 1991, σ.268.  
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τους, να υποκαταστήσουν επάξια τις δυσαρµονικές οικογένειες από τις οποίες 
προήλθαν αυτά τα παιδιά· αυτές οι θέσεις προέκυψαν µετά από συγκριτική 
αντιπαράθεσή τους, µε την προσφορά και τις συνθήκες φυσιολογικών οικογενειών, 
στην οποία ήταν ξεκάθαρη η υστέρηση των ιδρυµάτων.1 

Συµπερασµατικά, οι δύο παράγοντες, η ιδρυµατική ζωή και η µητρική απουσία- 
απόρριψη, προκαλούν εξίσου δυσµενείς επιπτώσεις στη διάπλαση του χαρακτήρα και 
στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του αναπτυσσόµενου ανθρώπου. Οπότε, όταν 
γίνεται λόγος για αποστέρηση στη βρεφική ή/και παιδική ηλικία, τότε µε αυτό µπορεί 
να εννοείται, όχι µόνον η µητρική αποστέρηση, αλλά και η ελλιπής ιδρυµατική 
φροντίδα, µε όλα τα παρελκόµενα αυτής, όπως κοινωνική αποµόνωση, αµέλεια στις 
πρακτικές ανατροφής του παιδιού, βίαιος αποχωρισµός από το οικογενειακό του 
περιβάλλον, έλλειψη συναισθηµατικών ερεθισµάτων και έντονη πολιτιστική 
αποστέρηση.2 

 1.3.2.2 ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
 

Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες κανένας από τους δύο γονείς δεν είναι στη ζωή, 
η φροντίδα και η προστασία του παιδιού µπορεί να αναληφθεί ακίνδυνα και από 
άτοµα εκτός της οικογένειάς του.3 Είναι πιθανό βέβαια, οι συγγενείς της οικογένειας 
αυτής να µην είναι πρόθυµοι ή σε θέση να αναλάβουν οι ίδιοι το παιδί, αλλά ούτε να 
επιθυµούν να το εισαγάγουν σε κάποιο ίδρυµα, οπότε τότε αναζητείται ως λύση του 
προβλήµατος µια οικογένεια για αναδοχή ή υιοθεσία του. Προκειµένου να 
καταδειχθεί αυτή η ανάγκη, αρκεί να σταθεί κανείς στην περίπτωση, όπου οι γονείς 
αρχικά ζουν, έπειτα όµως, ο ένας από αυτούς µπαίνει στη φυλακή ή στο ψυχιατρείο 
και ο άλλος που φρόντιζε το παιδί µπορεί να πέθανε, οπότε καθίσταται επιβεβληµένη 
η ανάγκη προσωρινής τοποθέτησης του παιδιού µέχρι την επιστροφή του άλλου 
γονέα.4 

 «Ανάδοχη οικογένεια», σύµφωνα µε τον νόµο, «είναι κάθε οικογένεια που 
αποτελείται από συζύγους µε ή χωρίς παιδιά και έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ως κατάλληλη να αναλαµβάνει προσωρινά τη 
φροντίδα, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση και προστασία των προσώπων που 
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους».5 

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται, το παιδί να υποβληθεί σε αναδοχή, ακόµη και 
ύστερα από αίτηµα των ίδιων των γονέων, αν δεν είναι παντρεµένοι ή συντρέχουν 
άλλοι λόγοι για τους οποίους αδυνατούν να αναθρέψουν το παιδί. Πρόκειται λοιπόν 
για έναν θεσµό, ο οποίος µπορεί να είναι προσωρινός, που προτιµάται περισσότερο, ή 
πιο µακροπρόθεσµος, και συντελείται µε τους εξής τρόπους: 

1.Οι γονείς ενδέχεται να αποφασίσουν για την αναδοχή από κοινού ή να είναι 
επιθυµία του ενός από αυτούς, αν και θεωρείται ότι, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν 
γνωρίζει για αυτή ή την αποφεύγει, επειδή λανθασµένα την συγχέει µε τον θεσµό της 
υιοθεσίας. Οπότε τις περισσότερες φορές προτιµάται ο εγκλεισµός του παιδιού σε 
κάποιο ίδρυµα. Πάντως, δεν είναι δύσκολο να πληροφορηθούν για αυτήν, όταν 
µεταβούν σε κρατικούς φορείς παιδικής προστασίας, αφού καταφεύγουν σε αυτούς, 
προκειµένου να αναζητήσουν βοήθεια και στήριξη για το παιδί. 

                                                 
1 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982, τεύχ. 10, σ.336. 
2 ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1996, σ.17.  
3 ΜΙΣΕΛ: ό.π., 1981, σ.124.  
4 SATIR, V. (1989). Πλάθοντας ανθρώπους. (Μετάφρ.: Λιλή Στυλιανούδη). (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. 
Κέδρος. Εργαστήριο διερεύνησης ανθρωπίνων σχέσεων. σ.209 & 210. 
5 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.446-447. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  98  

2.Εάν τύχει κάποιο ακραίο περιστατικό, όπως λ.χ. παραµέληση ή πλήρης 
εγκατάλειψη, βιασµός και κακοποίηση, επεισόδια και γενικά άσχηµα γεγονότα λόγω 
ψυχοπάθειας των γονέων, κ.λπ., τότε το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον της 
οικογένειας µπορεί να αναφέρει τα γεγονότα σε κάποιο αστυνοµικό τµήµα ή οι ίδιες 
οι κρατικές υπηρεσίες, όπως η εταιρεία προστασίας ανηλίκων, η εισαγγελία 
ανηλίκων, η αστυνοµία ανηλίκων, ή ακόµη και κάποια άλλα ιδρύµατα όπως 
νοσοκοµεία παίδων, παιδικοί σταθµοί, κ.λπ., µπορούν να παρέµβουν, προκειµένου να 
αποφασιστεί, µέσω δικαστικής απόφασης, η αποµάκρυνση του παιδιού από το 
οικογενειακό του περιβάλλον και η τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια ή η 
υποβολή του για υιοθεσία.1 

Οι γονείς εξάλλου, έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν οι ίδιοι την οικογένεια η 
οποία θα γίνει ανάδοχη του παιδιού τους (αν και αµφισβητείται η ικανότητά τους 
αυτή), είτε µέσα από το συγγενικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους είτε από 
τις καταστάσεις της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας, στην οποία είναι αναρτηµένα τα ονόµατα των υποψηφίων ανάδοχων 
γονέων. Παράλληλα, σκόπιµο είναι να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του παιδιού όσον 
αφορά την υποψήφια προς αναδοχή οικογένεια, σύµφωνα βέβαια µε το επίπεδο της 
ωριµότητάς του. Από στιγµή που θα επιλεγεί, οφείλουν τόσο οι φυσικοί όσο και οι 
ανάδοχοι γονείς να δηλώσουν τη σύµβαση της αναδοχής στην κοινωνική υπηρεσία, 
προκειµένου αυτή να εποπτεύει-παρακολουθεί τον τρόπο διαβίωσης του παιδιού 
µέσα στη νέα οικογένεια, να επεµβαίνει όταν χρειάζεται µε συµβουλές και να το 
αναφέρει στο δικαστήριο, το οποίο έχει το δικαίωµα της άρσης αναδοχής.2  

Οι νέες οικογένειες, που προκύπτουν και που συµπεριλαµβάνουν αυτά τα 
παιδιά, τα «ψυχοπαίδια»,3 ονοµάζονται ανάδοχες-φιλοξενούσες ή θετές-υιοθετούσες, 
εάν πρόκειται για αναδοχή ή υιοθεσία αντίστοιχα, ενώ ως προς τη µορφή τους είναι 
µικτές.4 

Οι φροντίδες, οι οποίες παρέχονται από τα πρόσωπα που υποκαθιστούν τους 
γονείς, έχουν βάση προσωπική και σταθερή. Οπότε είναι προτιµότερη η λύση των 
ανάδοχων οικογενειών σε σύγκριση µε τα ιδρύµατα, στα οποία αν τελικά επιλεγούν, 
ως προϋποθέσεις ορίζονται: η οργάνωσή τους θα πρέπει να είναι παρόµοια µε το 
πρότυπο της οικογένειας, η έκτασή τους να είναι περιορισµένη και στο εσωτερικό 
τους να υπάρχει τουλάχιστον ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς, ένας µόνιµος 
«γονέας».5  

Ανάδοχη οικογένεια µπορεί να είναι οποιαδήποτε οικογένεια έχει διάθεση να 
βοηθήσει. Είναι ευκταίο, όµως, αυτή να επιλεγεί µέσα από το συγγενικό ή φιλικό 
περιβάλλον του παιδιού, επειδή και οι ίδιες µπορεί να το επιθυµούν -όπως γίνεται 
συνήθως-, αλλά και επειδή µε αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί καλύτερη και 
ευκολότερη προσαρµογή του παιδιού. Η καταβολή κάποιας οικονοµικής βοήθειας µε 
τη µορφή επιδόµατος, όπως επίσης και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη-κάλυψη του 
παιδιού, θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο και οικονοµική ανάσα-βοήθεια στην 
οικογένεια που τελικά θα προβεί σε αυτή την ενεργεία προσωρινής ανάληψης του 
παιδιού.6 

Η έρευνα του HESTON (1966) έχει δείξει ότι, ούτε η κοινωνική τάξη της 
οικογένειας που τοποθετήθηκαν αρχικά τα παιδιά µετά την αποµάκρυνση από τους 

                                                 
1 ΓΑΝΙΑΡΗ: ό.π., 1992, σ.49. 
2 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.434-435&439. 
3 SATIR: ό.π., 1989, σ.209 
4 SATIR: ό.π., 1989, σ.189.  
5 SCHAFFER: ό.π., 1996, σ.46. 
6 ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ: ό.π., 1982, τεύχ. 10, σ.341. SAYRES: ό.π., 2000, σ.138. 
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γονείς τους, αλλά ούτε και ο τύπος της οικογενειακής τοποθέτησης (υιοθεσία ή 
ανάδοχη οικογένεια) σχετίζονταν µε την εκδήλωση ψυχολογικών και κοινωνικών 
δυσαρµονιών στην ενήλικη ζωή των παιδιών αυτών.1 

Ένα πρόβληµα το οποίο προκύπτει, είναι αυτό της επικοινωνίας παιδιού µε τους 
φυσικούς γονείς του, γιατί εάν έχει αφαιρεθεί από αυτούς η επιµέλεια ή το σύνολο 
της γονικής µέριµνας, όπως στις περιπτώσεις ασέλγειας ή κακοποίησης του παιδιού, 
ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι που δεν το επιτρέπουν, όπως στις περιπτώσεις 
ψυχοπάθειας, χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από τους γονείς κ.ά., τότε η επαφή µεταξύ 
τους δεν είναι εφικτή και επιθυµητή.2 Βέβαια, το δικαίωµα της επικοινωνίας του 
παιδιού µε τους φυσικούς του γονείς διαφυλάσσεται από το άρθρο 1656 του Αστικού 
Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο: «Οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν τις 
προσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία των φυσικών γονέων και του επιτρόπου µε 
τον ανήλικο, εφ’ όσον δεν παραβλάπτονται ουσιώδη συµφέροντα του».3  

Εξάλλου, δεν αποτελεί εξαίρεση το ενδεχόµενο, οι φιλοξενούντες και κυρίως οι 
θετοί γονείς να δυσχεραίνουν την όλη κατάσταση, αφού οι ίδιοι νιώθουν ότι 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε τους φυσικούς γονείς. Έχουν να 
αντιµετωπίσουν την αντίφαση ότι, ενώ πρέπει να ανατρέφουν το παιδί σαν δικό τους 
µε αφοσίωση, υπευθυνότητα και πίστη, παράλληλα δεν θα πρέπει να ξεχνούν ποτέ, 
ότι το παιδί ανήκει στους βιολογικούς του γονείς.4 Έτσι, από ζήλια ίσως, συχνά τους 
κακολογούν καταστρέφοντας την εικόνα που το παιδί έχει για αυτούς και, κατά 
συνέπεια, αυτό αδυνατεί να σχηµατίσει µια ολοκληρωµένη αντίληψη για τον εαυτό 
του. Κανένα παιδί δεν είναι σε θέση να δεχθεί ότι, προέρχεται από ανθρώπους κακής 
ποιότητας ή ότι ήρθε στον κόσµο από τους γονείς του όντας ανεπιθύµητο και γι’ αυτό 
το απέρριψαν, γιατί έτσι απαξιώνεται, τραυµατίζεται η εικόνα του εαυτού του και 
απειλείται και αποδοµείται η αυτοεκτίµησή του. Τότε, δεν αποκλείεται να θεωρήσει 
ότι, µπορεί να το εγκαταλείψουν και οι ανάδοχοι ή οι θετοί γονείς του, οπότε 
κυριεύεται από ανασφάλεια και φόβο εγκατάλειψης, ενώ παράλληλα παλινδροµεί και 
είναι πιθανή η εκδήλωση παθογενούς συµπεριφοράς.5 Αν αντίθετα οι φυσικοί γονείς 
έχουν πεθάνει, οι φιλοξενούντες γονείς νιώθουν πιο ελεύθεροι να προσφέρουν ό,τι 
καλύτερο σε ένα παιδί, που στην τελική ανάλυση, δεν του οφείλουν τίποτα, παρά 
µόνο την αγάπη τους.6 

Οι φυσικοί γονείς, από την άλλη πλευρά, εφόσον ζουν, κρατούν µια στάση 
περισσότερο αρνητική ή επιφυλακτική απέναντι στο θεσµό της αναδοχής και 
διακατέχονται, συνήθως, από αρνητικά ή αµφιθυµικά συναισθήµατα, από αισθήµατα 
αποτυχίας ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο ή, µερικές φορές, χαρακτηρίζονται από 
επιθετική συµπεριφορά, λόγω του φόβου τους ότι θα χάσουν οριστικά το παιδί τους. 
Γι’ αυτό είναι προς το συµφέρον τους να συµµετάσχουν εξαρχής στην τοποθέτηση 
του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια, γιατί µε αυτό τον τρόπο, όχι µόνο 

                                                 
1 HESTON, L. L., DENNEY, D. D., & PAULY, I. B. (1966). The adult adjustment of persons 
institutionalized as children. British Journal of Psychiatry, Vol. 112, pp.1103-1110. p.1110. 
2 ΓΑΝΙΑΡΗ: ό.π., 1992, σ.50. 
3 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.443. 
4 ΚΟΥΣΙ∆ΟΥ, Τ.  (1990). Η θετή οικογένεια. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την 
οικογένεια. (σ.127-142). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής 
της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών. σ.139. 
5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΝΤΖΑ, Ε. (Ε.Ο.Π.). Το τρίγωνο της υιοθεσίας. Συναισθήµατα και 
ανάγκες ατόµων που εµπλέκονται σ’ αυτό. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή 
πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο 
Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.559-565). Αθήνα: Εκδ. 
Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.561. 
6 SATIR: ό.π., 1989, σ.210.  



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  100  

επιδεικνύεται κατανόηση όσον αφορά τα συναισθήµατά τους και τη θέση τους, αλλά 
φαίνεται, επίσης, ότι δεν παραγνωρίζονται τα δικαιώµατά τους.1 

Ειδικότερα όµως, στις περιπτώσεις που το παιδί κινδυνεύει ή που οι 
φιλοξενούντες γονείς κρατούν µια στάση αρνητική απέναντι στους φυσικούς, οι 
βιολογικοί γονείς, απλά πληροφορούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
τοποθέτηση του παιδιού και δεν εµπλέκονται στη διαδικασία της αναδοχής. Αλλά και 
γενικά, για λόγους ασφάλειας συνηθίζεται να τηρείται το απόρρητο όσον αφορά τον 
τόπο διαµονής των ανάδοχων γονέων και του παιδιού. Άρα, οι συναντήσεις του 
παιδιού µε τους βιολογικούς του γονείς ρυθµίζονται σε συνεργασία µε την εισαγγελία 
ανηλίκων και διεξάγονται τις περισσότερες φορές στα γραφεία της κοινωνικής 
υπηρεσίας των δικαστηρίων.2  

Όµως, οι γονείς ή ο επίτροπος που έχει οριστεί για το παιδί, άλλοι συγγενείς ή ο 
εισαγγελέας, µπορούν να υποβάλουν αίτηση άρσης της ανάθεσης του παιδιού σε µια 
συγκεκριµένη ανάδοχη οικογένεια και να πραγµατοποιηθεί ανάθεση της επιµέλειας 
του παιδιού σε άλλα πρόσωπα, εφόσον κριθεί ότι, η συγκεκριµένη ανάδοχη 
οικογένεια ήταν ακατάλληλη να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της· η διαδικασία αυτή 
µπορεί να γίνει ακόµη και αυτεπαγγέλτως (Α.Κ.1663).3 Σε διαφορετική περίπτωση, η 
αναδοχή αίρεται, όταν τελικά το παιδί υιοθετηθεί από τους αναδόχους γονείς, οι 
οποίοι πλέον µετατρέπονται σε θετούς.4 

Άλλη εκδοχή, πέραν της αναδοχής, είναι η υιοθεσία, διαδικασία, όµως, ακόµη 
περισσότερο οδυνηρή και µε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στη γενικότερη 
εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού.5 Αυτή αφορά τη µόνιµη τοποθέτηση ενός 
παιδιού σε µια θετή οικογένεια, συγγενική ή µη, επί µονίµου βάσεως, η οποία αποκτά 
νοµική και κοινωνική υπόσταση6 και στην οποία οι βιολογικοί γονείς δεν έχουν πλέον 
τον ρόλο της ανατροφής των παιδιών τους.7  

Ένα ανήλικο παιδί µπορεί να υιοθετηθεί από ένα ζεύγος θετών γονέων, εφόσον 
αυτοί το ζητήσουν από κοινού και αφού βέβαια πληρούν ως κριτήρια το να µην 
υπερβαίνουν τα 60 έτη ηλικίας τους, ενώ θα πρέπει να είναι άνω των 30 ετών και να 
διαφέρουν ηλικιακά από το παιδί τουλάχιστον 18 έτη, όχι όµως και πάνω από 50 
(Α.Κ.1543, 1544 & 1546).8 Αυτό συνεπάγεται αυτοµάτως ότι, οι παππούδες και 
γιαγιάδες ενός παιδιού αποκλείονται εκ των πραγµάτων από τα µέτρα της υιοθεσίας 
του εγγονιού τους, εξαιτίας των ηλικιακών περιορισµών που ορίζονται.  

Εάν παρόλα αυτά οι παππούδες πληρούν τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, η 
διαδικασία της υιοθεσίας τίθεται σε λειτουργία είτε µε συναίνεση του ενός από τους 
δύο γονείς ενώπιον του δικαστηρίου είτε µε απόφαση του δικαστηρίου, εφόσον 
συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις: Εάν το παιδί είναι έκθετο ή έχει παραδοθεί στις 
φροντίδες άλλης οικογένειας µε την προοπτική της υιοθεσίας, εάν ο ένας ή και οι δύο 
γονείς έχουν εκπέσει από τη γονική µέριµνα ή οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να 
συναινέσουν για την υιοθεσία του παιδιού τους, εάν βρίσκονται σε στερητική 
δικαστική συµπαράσταση, ή αν οι γονείς του παιδιού είναι τελείως άγνωστοι ή 
διαµένουν σε τόπο άγνωστο, εάν συναινέσει ο επίτροπος του ανήλικου ορφανού 

                                                 
1 ΓΑΝΙΑΡΗ: ό.π., 1992, σ.49.  
2 ΓΑΝΙΑΡΗ: ό. π., 1992, σ.50.  
3 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.445. 
4 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ: ό.π.,1998, σ.450. 
5 ΚΟΥΑΡΤΙ: ό. π., 1980, σ.50.  
6 SAYRES: ό.π., 2000, σ.138. 
7 BLUSTEIN: ό.π., 1982, p.142. 
8 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.400-401. 
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παιδιού ενώπιον του δικαστηρίου, µετά από άδεια του εποπτικού συµβουλίου,1 είτε 
αλλιώς, εάν το παιδί έχει τεθεί υπό την προστασία αναγνωρισµένης κοινωνικής 
οργάνωσης (Α.Κ.1550 & 1552).2 Στις περιπτώσεις υιοθεσίας ανήλικων παιδιών 
τηρείται µυστικότητα· πολύ περισσότερο δε, όταν συντρέχουν οι πιο πάνω 
περιπτώσεις από την πλευρά των βιολογικών γονέων (Α.Κ.1559).3 Ένας άλλος όρος 
που τίθεται είναι ότι, δεν επιτρέπεται οι γονείς να προωθήσουν για υιοθεσία το παιδί 
τους, πριν παρέλθουν οι τρεις πρώτοι µήνες ηλικίας του (Α.Κ.1551).4 Παράλληλα, 
δεν επιτρέπεται να τελεστεί η υιοθεσία, πριν προηγηθεί κοινωνική έρευνα, σύµφωνα 
µε την οποία συντάσσεται έκθεση από τα στοιχεία της οποίας προκύπτει ότι, η 
συγκεκριµένη υιοθεσία είναι προς το συµφέρον του παιδιού (Α.Κ.1557).5 ∆εν 
αποκλείεται να επιτευχθεί υιοθεσία ενήλικου, αλλά µόνο στην περίπτωση που θα 
γίνει από συγγενικό του πρόσωπο εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως τετάρτου βαθµού 
(Α.Κ.1579).6  

Η GOODY E. (1973), ασχολήθηκε µε το θεσµό της υιοθεσίας και, 
συγκεκριµένα, µε τη µελέτη των συνεπειών της διαδεδοµένης στη φυλή των Gonja 
(βόρεια Ghana), συνήθειας υιοθεσίας του παιδιού από συγγενείς. Στη φυλή αυτή, 
προτιµάται η υιοθεσία (Kinship Fostering) για το συµφέρον του παιδιού, καθώς 
θεωρείται ότι, αν αυτό µείνει µε τους γονείς του, οι οποίοι είναι πιο ελαστικοί, αυτό 
δεν θα παιδαγωγηθεί µε τον σωστό τρόπο. Αντίθετα, οι στενοί συγγενείς 
αναλαµβάνουν, τόσο την ηθική του διαµόρφωση, όσο και την επαγγελµατική του 
εκπαίδευση, καθώς βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση επιβολής στο παιδί µε την 
πρόκληση φόβου και σεβασµού προς το πρόσωπό τους. Απέδειξε, λοιπόν, µε τον 
τρόπο της η συγκεκριµένη ερευνήτρια ότι, η ανατροφή ενός παιδιού από άτοµα εκτός 
της οικογένειάς του, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτά είναι συγγενικά, όχι µόνο δεν είναι 
επιβλαβής, αλλά απεναντίας, είναι ωφέλιµη για το παιδί, εφόσον αυτοί είναι πιο 
αυστηροί και αντικειµενικοί από τους γονείς του και έχουν περισσότερες απαιτήσεις 
από αυτό –εάν, βέβαια, µια τέτοια προσέγγιση είναι αποδεκτή και εφαρµόσιµη από 
την κοινωνία στην οποία διαβιούν. 7 

Πρέπει, όµως, να αποκλειστεί η ενδεχόµενη παρανόηση ότι, η οικογένεια 
µπορεί να καταργηθεί ή ότι οι γονείς πρέπει να υποκαθίστανται από άλλα άτοµα. Η 
ερµηνεία που θα πρέπει να αποδοθεί στα παραπάνω είναι ότι, στην περίπτωση που 
υπάρχει ανάγκη αποµάκρυνσης του παιδιού από την οικογένειά του, δεν είναι κακό 
να την υποκαταστήσει ως προς τον ρόλο της µια συγγενική οικογένεια. Αν παρόλα 
αυτά, η οικογένεια που θα υιοθετήσει το παιδί δεν ανήκει σε προηγούµενο συγγενικό 
του περιβάλλον, τότε οι ενήλικες, που θα εµφανιστούν στο προσκήνιο δεν θα είναι 
αντικαταστάτες των γονέων, αλλά θα έχουν περισσότερο τον ρόλο του θείου ή της 
θείας, έστω κι αν το φροντίζουν σαν παιδί τους.8 

Αντίθετα σε µια άλλη φυλή στη Μαλαισία, οι Pulau Langakawi, προσπαθούν να 
αποφεύγουν την ανάθεση των παιδιών τους σε άλλα πρόσωπα, γιατί θεωρείται ως 

                                                 
1 Πιο αναλυτικά, για τον τρόπο µε τον οποίο συγκροτείται το εποπτικό συµβούλιο: (Α.Κ.1634). 
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.435. 
2 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.402-403. 
3 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.406 & 417-418. 
4 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.403. 
5 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.405 & 416-417. 
6 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.412. 
7 ΜΙΣΕΛ: ό.π., 1981, σ.126-127. FARBER, B. (November 1975). Bilateral kinship: Centripetal and 
centrifugal types of organization. Journal of marriage and the family. Vol.37. N.4. pp.871-888. p.884. 
8 MARTENSEN-LARSEN, O., & SORRIG, K. (1994). Οικογενειακά πρότυπα και προσωπικότητα. 
(Πρωτότυπο: Familjemönster och personnlighet, Varför man blil den man blir. 1989, Μετάφρ.: 
Βασίλης Γκέκας). Εκδ. Στάχυ. ISBN 960-7151-25-9. σ.88.  
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ντροπή και προσβολή για την οικογένειά τους. Κάτι τέτοιο επιλέγεται µόνο όταν η 
οικογένεια αποτελείται από πολλά παιδιά ή όταν η γυναικά εκτός από την επιµέλεια 
των παιδιών της είναι αρκετά επιφορτισµένη από τις υποχρεώσεις της εργασίας της. 
Η λύση της µητριάς (η οποία εκτιµάται ως µοχθηρή) ή της ανατροφής των παιδιών 
από τον πατέρα χωρίς τη συνύπαρξη ενός άλλου ατόµου, γένους θηλυκού, 
αποφεύγεται, ακόµη και όταν φτάνει µια κατάσταση σε έσχατο σηµείο (π.χ. διαζύγιο 
ή θάνατος γονέα). Τότε θεωρείται προτιµότερο να ανατίθενται τα παιδιά σε πολύ 
κοντινό συγγενικό πρόσωπο όπως οι παππούδες, τα µεγαλύτερα αδέρφια ή οι θείοι 
των παιδιών· ρόλος που έστω κι αν τους παραχωρείται, δεν τους προσθέτει πλήρη 
δικαιώµατα επάνω στα παιδιά, το οποίο ισχύει ακόµη κι αν οι ίδιοι είναι άκληροι 
όσον αφορά τις δυο τελευταίες οµάδες. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι 
παππούδες, αφού έχουν κάθε δικαίωµα-αξίωση διεκδίκησης των παιδιών, αν τα δικά 
τους παιδιά έχουν ήδη µεγαλώσει, και πολύ περισσότερο δεν κατοικούν πλέον µαζί 
τους.1 

 1.3.3 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Οι νέες κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες ρευστότητας µε τα 

οξυµµένα προβλήµατα που έχουν διαµορφωθεί, λ.χ. η αύξηση των διαζυγίων, η 
εσωτερική ή εξωτερική µετανάστευση, η οικονοµική κρίση και η ανέχεια, η έλλειψη 
ιδιόκτητης και άνετης οικογενειακής στέγης, οι ατοµιστικές στάσεις ζωής των νέων 
ζευγαριών, τα νέα καταναλωτικά πρότυπα που επιβάλλονται, και πολλές άλλες 
καταστάσεις, σε συνδυασµό µε την προηγούµενη φύση και ιδιαιτερότητα της 
Ελληνικής οικογένειας και συνεπικουρώντας η έλλειψη προγραµµάτων κοινωνικής 
και οικογενειακής πολιτικής2 στην Ελλάδα µεταπολεµικά, επαναπροσδιορίζουν το 
ατοµικό και το συλλογικό, υποδεικνύουν ένα νέο χαρακτήρα συµπληρωµατικότητας 
του ιδιωτικού από το δηµόσιο και θέτουν ως επιτακτική την ανάγκη στήριξης της 
οικογένειας από το συγγενικό της δίκτυο και, πολύ περισσότερο, από τους γονείς των 
συζύγων. Η αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενεές τίθεται σε νέες βάσεις, αφού η βοήθεια 
από το Κράτος και από την Εκκλησία έχει περισσότερο επικουρικό ρόλο.3 

                                                 
1 CARSTEN, J. (September 1991). Children in between: fostering and the process of kinship on Pulau 
Langakawi, Malaysia. Man, New Series, Vol.26, No.3, pp.425-443. p.432. 
2  Μετά από δανεισµό του ορισµού που υιοθετεί και η ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ: «Κοινωνική πολιτική 
είναι το οργανωµένο σύστηµα  κοινωνικών υπηρεσιών  και  θεσµών που  έχουν ως αντικείµενο να 
βοηθήσουν άτοµα και οµάδες να επιτύχουν ικανοποιητικά επίπεδα ζωής και υγείας και προσωπικούς 
και κοινωνικούς  δεσµούς , οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους 
και θα τους διασφαλίσουν ευηµερία σε εναρµόνιση µε τις οικογενειακές τους ανάγκες  και τις ανάγκες 
της ευρύτερης κοινωνίας» (Friedlander, W.A.).  ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ, Ι. (1990). Οικογένεια και η 
κοινωνική πολιτική. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.201-212). Αθήνα: 
Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας 
πρόληψης της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών. σ.201-202. 
     «Oι λειτουργίες αυτές, που «υποκαθιστούν» την έλλειψη κοινωνικού κράτους, 
συγκροτούνται ως µηχανισµοί κοινωνικής αναπαραγωγής µέσα στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Για 
παράδειγµα, η φροντίδα των υπερηλίκων, των αρρώστων και των κριτηρίων που αναλαµβάνονται 
κυρίως µέσα στην οικογένεια και τις συγγενικές σχέσεις…» ΓΕΤΙΜΗΣ, Π. (1993).  Κοινωνικές 
πολιτικές και τοπικό κράτος. Στο: ΓΕΤΙΜΗΣ, Π., & ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ∆. (Επί.). (1993). Κοινωνικό κράτος 
και κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη προβληµατική. (σ.91-121). Αθήνα: Εκδ. Θεµέλιο. ISBN960-310-
179-6.  σ.112. 
3 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ο. (1993). Αναδιάρθρωση των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών. Η 
επικαιρότητα της ανεπίσηµης φροντίδας και οι σύγχρονες διαπλοκές. Στο: ΓΕΤΙΜΗΣ, Π., & 
ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ∆. (Επί.). (1993). Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη προβληµατική. 
(σ.271-311). Αθήνα: Εκδ. Θεµέλιο. ISBN960-310-179-6. σ.271 & 273. ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: 
ό.π., 1999, σ.60. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.344.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Β. (Ε.Ο.Π.). Οικογενειακή 
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Συγκεκριµένα η Εκκλησία, όσο και αν φαίνεται ότι είναι ένας αποκεντρωµένος 
και µακριά από την πολιτική θεσµός, ο οποίος έχει συγκεκριµένη ιδεολογία γύρω από 
την διακονία και έχει κάνει αρκετά, αλλά δειλά βήµατα γύρω από τα άτοµα και τις 
οµάδες που χρήζουν ανάγκης, παρόλα αυτά, ίσως δεν έχει καταφέρει έως τώρα να 
αξιοποιήσει απόλυτα τις ευκαιρίες και την οικονοµική δυνατότητα που διαθέτει γι’ 
αυτόν τον στόχο της. Η δράση της περιορίζεται κυρίως στη µεµονωµένη οικονοµική 
ή υλική βοήθεια των αναξιοπαθούντων, όπως επίσης στην ίδρυση κάποιων 
ιδρυµάτων, όπως γηροκοµεία. ∆εν έχει επεκταθεί στην αναγνώριση και στήριξη των 
οικογενειών που πραγµατικά έχουν ανάγκη -για το οποίο δεν ευθύνεται αποκλειστικά 
η Εκκλησία, αλλά οι ίδιες οικογένειες που δεν αποκαλύπτουν τα προβλήµατά τους- 
και, γενικά, στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και οργανωµένου πλαισίου πρόνοιας.1 Σε 
αντίθεση µε ότι γίνεται στην Ελλάδα, στην Αµερική αναγνωρίζεται ότι η προσφορά 
στήριξης από µέλη της οικογένειας είτε από τους κόλπους της Εκκλησίας σε άτοµα 
και οικογένειες που έχουν ανάγκη λόγω προβληµάτων οικονοµικών, υγείας, κ.ά., 
όπως οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, είναι πολύ σηµαντική και εµφανής, 
έστω κι αν γίνεται άτυπα. Το µόνο ίσως κοινό σηµείο της Ελληνικής κοινωνίας µε 
την Αµερικάνικη είναι ότι και στις δυο υπάρχει η παραδοχή πως η έρευνα ως προς 
την προσφορά της Εκκλησίας στα µέλη της είναι πολύ περιορισµένη.2 Στον 
Αµερικάνικο χώρο, οι προσπάθειες στήριξης και κάλυψης των αναγκών των 
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων µέσω προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής 
παίρνουν σάρκα και οστά µε διττή µορφή: είτε µε προληπτικά προγράµµατα που 
σκοπό έχουν να προλάβουν, να αντιστρέψουν ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν την 
εκδήλωση ανεπιθύµητων φαινοµένων (π.χ. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
προγράµµατα οικογενειακού προγραµµατισµού), είτε µε την εφαρµογή βελτιωτικών 
µέτρων πολιτικής που θα αποσκοπούν στην άµεση αποτροπή των αποτελεσµάτων 
(π.χ. προσφορά επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή µεταβίβαση αµοιβών σε γυναίκες οι 
οποίες είναι αρχηγοί οικογενειών και βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική 
κατάσταση).3 

Αλλά και από την πλευρά της πολιτείας τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα, αφού 
το άτοµο έχει ανάγκη από αρκετές υπηρεσίες κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
οι οποίες δυστυχώς δεν το καλύπτουν. «Οι ‘προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες’  είναι 
ένα σύνολο υπηρεσιών, κρατικών και µη κρατικών, οι οποίες στοχεύουν στην 
εξατοµικευµένη φροντίδα και κάλυψη αναγκών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του 
τύπου έχουν το στοιχείο του «προσωπικού» γιατί αφορούν κύρια την παροχή 
εξατοµικευµένης φροντίδας, µέσα από την εδραίωση ιδιαίτερης σχέσης εκφράζει και 
στηρίζει την προσφορά και την αποδοχή της». Οι υπηρεσίες αυτές έχουν µεγάλο 
εύρος ποιότητας και µεγέθους, ποικίλλουν ως προς την ποιότητα των αναγκών που 
καλύπτουν και γι’ αυτόν τον λόγο είναι δυσχερής η συγκρότηση, η οργάνωση και η 
διοίκησή τους.4 Παράλληλα, δεν πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά στην 
διεπιστηµονικότητα που τις χαρακτηρίζει, η οποία αν και θεωρείται ευεργετική, 

                                                                                                                                            
πολιτική στην Ευρώπη και την Ελλάδα - σύγχρονες τάσεις. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επί.). Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε 
Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.65-78). 
Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.73. 
1 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.294. 
2 CHATTERS, L. M., TAYLOR, R. J., LINCOLN, K. D., & SCHROEPFER, T. (September 2002). 
Patterns of Informal Support from Family and Church Members among African Americans. Journal of 
Black Studies, Vol. 33, No. 1, pp. 66-85. p.67. 
3 DA VANZO, J., RAHMAN, M. O., & WADHWA, K. T. (Winter, 1993). American Families: Policy 
Issues. Population Index, Vol. 59, No. 4, pp.547-566. p.549 
4 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.272-273. 
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παρόλα αυτά, για να έχει θετικά αποτελέσµατα, προϋποθέτει την επαρκή εξειδίκευση 
του δυναµικού των υπαλλήλων τους και την αρµονική συνεργασία και τον 
συντονισµό των ατόµων που τις στελεχώνουν· που δεν επιτυγχάνεται, όµως, πάντα. 
Αυτό οφείλεται στο ότι, εµπλέκονται σε αυτές τις υπηρεσίες πολλά και διαφορετικά 
πεδία άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, όπως λ.χ. το σύστηµα υγείας, η κοινωνική 
ασφάλιση, η στέγαση, η εκπαίδευση.1 

Τις περισσότερες φορές, όσον αφορά τον Ελληνικό χώρο, η υποδοµή των 
κοινωνικών υπηρεσιών του εθνικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας και 
πρόνοιας2 είναι ελλιπής, ανεπαρκής ή απουσιάζει εντελώς, ενώ οι ρυθµίσεις και τα 
µέτρα που έχουν προβλεφθεί για να υλοποιούνται από αυτές είναι αποσπασµατικά, 
διάσπαρτα (σε άλλους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής), αλληλοκαλυπτόµενα ή 
αντιφατικά, και περιστασιακά, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια, αυτές να 
αποδεικνύονται αναποτελεσµατικές και να χαρακτηρίζονται από αδυναµίες.3 Οι 
φορείς της κρατικής µέριµνας, δεν είναι αποκεντρωµένοι στην περιφέρεια, αλλά 
έχουν συγκεντρωτική διοίκηση (σύστηµα), όντας συσπειρωµένες κυρίως στην 
πρωτεύουσα -σε αντίθεση µε ό,τι επικρατεί στην Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα-,4 µε 

                                                 
1 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.273. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.167. 
2  Στο κείµενο αυτό µεταξύ άλλων αναφέρεται  ότι:  «Σκοπός της κοινωνικής πρόνοιας κατά µία άποψη  
είναι η παροχή βοήθειας από το κράτος σε άτοµα και ευπαθείς οµάδες, τα οποία δεν είναι σε θέση από 
µόνα τους να ανταποκριθούν στην κάλυψη αυτών των αναγκών».  Και συνεχίζει  τονίζοντας ότι :  «Οι 
προνοιακές παροχές πρέπει να καλύπτουν όλο τον πληθυσµό (π.χ. οικογενειακά επιδόµατα, 
υγειονοµική περίθαλψη)  ώστε  να µην στιγµατίζονται όσοι λαµβάνουν προνοιακές παροχές σε είδος ή 
σε χρήµατα». Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την κοινωνική πρόνοια βλ. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΛΕΞΙΚΟ (1990). 5ος τόµος. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. 
σ.2698. Κοινωνική πρόνοια είναι «η εκ µέρους του κράτους ή άλλων δηµοσίων εποπτευόµενων από το 
κράτος ιδιωτικών οργανισµών ή υπηρεσιών προσφορά παροχών σε χρήµα (π.χ. επιδόµατα, βοηθήµατα 
κλπ)  ή σε είδος  (π.χ. ιµατισµός, τρόφιµα, φάρµακα κλπ) ή υπηρεσιών σε µεµονωµένα άτοµα (π.χ. 
απροστάτευτοι ανήλικοι ή γέροντες ανάπηροι) ή κατηγορίες ατόµων (π.χ. πρόσφυγες που δεν µπορούν 
να αντιµετωπίσουν µε δικά τους µέσα τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες και δεν καλύπτονται από 
κάποιον ασφαλιστικό οργανισµό».{Το ίδιο κείµενο γίνεται αντιπαράθεση την κοινωνικής πρόνοιας, 
της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής  ασφάλισης}.  ΤΣΑΟΥΣΗΣ: ό.π., 1989, σ.147. 
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ κ.ά.: ό.π., 1993, σ.413. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.338,348 & 352. ΓΕΤΙΜΗΣ: ό.π., 
1993, σ.116. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ, Β. (Ε.Ο.Π.). Προωθώντας αποτελεσµατικά τα θέµατα της οικογένειας στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επί.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα 
µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 
∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.79-82). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. 
(χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.79.  ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ: 2004, σ.121. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.167. 
ΧΛΕΤΣΟΣ, Μ. (Ε.Ο.Π.). Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής την περίοδο έντονων δηµογραφικών 
πιέσεων. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επί.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο 
κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.256-268). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία 
έκδοσης). σ.260. ΧΤΟΥΡΗΣ, Σ. (1992). Σύνθετες διαδικασίες του κοινωνικού αποκλεισµού και ο ρόλος 
της οικογένειας στην κοινωνική προστασία. Αθήνα: Εκδ. Πράξις (Praxis), Σειρά κοινωνικής οικολογίας 
και πολιτικής, τευχ. 2. ISBN960-7277-01-5. σ.103. 
4 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ, Β. (Ιανουάριος 2006). Τοπικές ιστορίες για την κοινωνική ενσωµάτωση: Ταυτότητα 
και αναστοχασµός της «Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού». Στο: ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, 
Μ. (Επί.). (Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση 
δεδοµένων. (Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.109-1136). Αθήνα: Εκδ. Κριτική ΑΕ, επιστηµονική 
βιβλιοθήκη. ISBN 960-218-451-5. σ.110. Πάντως, όπως πιστεύεται ότι ισχύει στον ελληνικό χώρο, 
έτσι και στην Αυστραλία, οι παππούδες  αυτών των οικογενειών αναφέρουν δυσκολίες όσον αφορά 
την πρόσβασή τους στις κοινωνικές υπηρεσίες και στα προγράµµατα που αυτές εφαρµόζουν, λόγω 
απόστασης, µεγάλων λιστών αναµονής, περιορισµένων κονδυλίων των υπηρεσιών για τέτοιου είδους 
προγράµµατα ή από φόβο να µην τους πάρουν τα εγγόνια, λόγω της ανευελιξίας τους, ιδιαίτερα 
µάλιστα όταν οι ίδιοι οι παππούδες έχουν προσφερθεί οικειοθελώς να αναλάβουν τα εγγόνια τους. 
DUNNE, E. G., & KETTLER, L. J. (2008). Grandparents raising grandchildren in Australia: exploring 
psychological health and grandparents’ experience of providing kinship care. International Journal of 
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την τοπική αυτοδιοίκηση να απουσιάζει ή να έχει περιορισµένη δράση. Το γεγονός 
αυτό έχει ως αποτέλεσµα διαδικασίες, όπως η προσπελασιµότητα, η συγκρότηση, ο 
έλεγχος και ο συντονισµός των υπηρεσιών αυτών, να είναι δυσχερείς, ενώ 
παράλληλα οι ρυθµιστικές αρµοδιότητες των κεντρικών φορέων και υπηρεσιών 
ατονούν σε µεγάλο βαθµό. Απουσιάζει η ύπαρξη ενός συγκροτηµένου, συνεκτικού 
και λειτουργικού θεσµικού πλαισίου κοινωνικής µέριµνας, αφού ενεργοποιούνται 
µόνο αποσπασµατικές µορφές δηµόσιας παρέµβασης.1 Το προσωπικό που 
στελεχώνει τις υπηρεσίες αυτές, είναι τις περισσότερες φορές ανεπαρκές σε 
ποσότητα και ποιότητα, ενώ του έχουν δοθεί περιορισµένα περιθώρια λήψης 
πρωτοβουλιών και αυτόνοµης ενέργειας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις που παρατηρούνται 
από µεµονωµένες πρωτοβουλίες στελεχών ή τµηµάτων.2  

Τα έµµεσα µέτρα για την οικογένεια που ενυπάρχουν σε νόµους, οι οποίοι 
αφορούν την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, την εκπαίδευση, 
την οικογενειακή στέγη ή άλλους τοµείς της κοινωνικής πρόνοιας, όπως παροχή 
οικογενειακών επιδοµάτων και γονικών αδειών (νοµοθετήµατα του εργατικού 
δικαίου), φορολογικές απαλλαγές (νοµοθετήµατα του φορολογικού δικαίου),3 κ.λπ., 
είναι περιορισµένα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρµόζονται. Πιο 
συγκεκριµένα, όσον αφορά τα µέτρα οικογενειακής πολιτικής που έχουν οριστεί, τα 
επιδόµατα χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια και είναι εξωπραγµατικά, οι γονικές 
άδειες, όταν δεν χρησιµοποιούνται, δεν αποδίδονται έστω οικονοµικά στους γονείς 
και, γενικά, τα δικαιώµατα των γονέων αναφορικά µε την επαγγελµατική τους 
απασχόληση δεν τηρούνται. Από την άλλη πλευρά, οι οικογένειες οι οποίες είναι 
διαλυµένες, δεν στηρίζονται από την Πολιτεία µε τον επιθυµητό τρόπο, αφού τα 
επιδόµατα τα οποία χορηγούνται σε άτοµα ορφανά, εγκαταλελειµµένα ή µε 
προβλήµατα φυσικής, ψυχολογικής ή πνευµατικής φύσης, είναι υποτυπώδη, 
συµπληρωµατικά και σε καµία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους και το 
πραγµατικό κόστος ζωής, αφού είναι αναχρονιστικά, έχουν συµβολικό χαρακτήρα 
και δεν συνάδουν µε τα σύγχρονα δεδοµένα.4 Το υπολειµµατικό πρότυπο πρόνοιας 
υστερεί, όχι µόνο επειδή γίνεται ανισοκατανοµή και δεν καλύπτεται εξίσου 
ολόκληρος ο πληθυσµός της Ελλάδας (γεωγραφική ανισότητα), αλλά και γιατί έχει 
έντονο επιδοµατικό χαρακτήρα και η δοµή του χαρακτηρίζεται από ανοµοιοµορφία, 
ενώ, συγχρόνως, οι διαδικασίες µέσω των οποίων εφαρµόζεται είναι πολύπλοκες και 
έχουν ελλιπή συντονισµό.  

Ο επιδοµατικός χαρακτήρας της οικογενειακής πολιτικής που υιοθετείται, δεν 
έχει στόχο διορθωτικό ούτε προστατεύει από την φτώχεια5 και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό (τα οποία µπορεί να σχετίζονται µε µεµονωµένες προσωπικές ή 
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απρόθυµο να βοηθήσει και να συνεργαστεί, ενώ δεν έλλειπαν και περιπτώσεις που ήταν εχθρικοί προς 
τους παππούδες. DUNNE&KETTLER: ό.π., 2008, p.343. 
3 ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ: ό.π., 1990, σ.194. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.335 & 411. 
4 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ, Χ., ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗΣ, Ε., ΚΑΝ∆ΗΛΩΡΟΥ, Ε., ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ, Μ., 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., ΤΣΑΧΑΛΙ∆ΗΣ, Γ., & ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ, Κ. (Επί.) (2000). Επιθυµητό και 
πραγµατικό µέγεθος οικογένειας. Γεγονότα του κύκλου ζωής. Μια διαχρονική προσέγγιση:1983-1997. 
Αθήνα: Εκδ. ΕΚΚΕ. σ.196.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.480. 
5 Λεπτοµέρειες για τα κριτήρια εκτίµησης-µέτρησης της φτώχειας βλ. στο ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, 
σ.114-118. 
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οικογενειακές αδυναµίες, δυσκολίες, συγκρούσεις, διενέξεις, αποτυχίες ή ατυχή 
γεγονότα),1 αλλά ούτε και δηµιουργεί κίνητρα για τη µείωση της ιδρυµατικής 
περίθαλψης αυτών των παιδιών, παρά στοχεύει απλά στην εξασφάλιση της 
επιβίωσης, εφόσον είναι τόσο ευτελή τα ποσά που χορηγούνται. Οπότε από δικαίωµα 
καταντά να είναι διάκριση, επειδή λαµβάνει ως κριτήριο και προϋπόθεση τα όρια της 
φτώχειας και της εξαθλίωσης της οικογένειας.2 Ενέχει, δε, τον κίνδυνο του 
στιγµατισµού, της περιθωριοποίησης, της ανισότητας -τόσο ως προς την κοινωνική 
τάξη όσο και προς το φύλο- και της µεγάλης απόκλισης των οµάδων αυτών από τις 
υπόλοιπες της κοινωνίας, αφού σηµατοδοτεί-προσδιορίζει το παιδί ή την οικογένειά 
του ως «πρόβληµα», απευθύνεται όχι σ’ αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, αλλά 
σ’ αυτούς που είναι πιο δραστήριοι και κινητοποιηµένοι από τους δυνητικούς 
αποδέκτες της βοήθειας, και αφορά σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά. Παράλληλα, δεν 
υπάρχει ούτε προβλέπεται, καµία µέριµνα για την ενίσχυση των ατόµων ή των 
οικογενειών, που στην πραγµατικότητα συµπαραστέκονται και φροντίζουν το άτοµο 
που έχει ανάγκη. Το µόνο ίσως θετικό στοιχείο των ποσών των επιδοµάτων είναι ότι, 
αυξάνονται αναλογικά µε τον αριθµό των παιδιών σε κάθε οικογένεια.3 

Επιστρέφοντας στην αναφορά σχετικά µε την κοινωνική πολιτική, εκτός από τα 
κονδύλια που δαπανώνται για την εφαρµογή της, έστω µε τη µορφή επιδοµάτων, η 
Ελληνική πολιτεία έχει µεριµνήσει και µε κάποιες άλλες ρυθµίσεις για κάποιες µη 
ευνοηµένες κοινωνικές οµάδες, όπως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωµένοι, οι 
πολύτεκνοι ή οι µονογονεϊκές οικογένειες (άγαµες µητέρες), όχι όµως και για τις 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, που υστερούν ως προς τις απολαβές και σ’ 
αυτόν τον τοµέα. Οι ρυθµίσεις αυτές ασκούνται στον τοµέα του φορολογικού 
συστήµατος και αφορούν κυρίως φορολογικές απαλλαγές ή ελαφρύνσεις στη 
φορολογική οφειλή, καθώς επίσης και εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδηµα για 
δαπάνες κάλυψης συγκεκριµένων κοινωνικών αναγκών, όπως λ.χ. για ιατρικές 
δαπάνες, για στεγαστικά δάνεια, για δίδακτρα και για έξοδα χάριν της παιδικής 
προστασίας. Έχουν τη µορφή έµµεσων µεταβιβάσεων της Πολιτείας στους πολίτες 
της. Οι παππούδες οι οποίοι έχουν αναλάβει την επιµέλεια των εγγονιών τους χωρίς 
δικαστική διεκδίκηση, εξαιρούνται από αυτές τις ρυθµίσεις, αφού δεν έχει 
προβλεφθεί κάτι για αυτούς. Αλλά και να συµπεριλαµβάνονταν στις παραπάνω 
οµάδες, πάλι δεν θα ευνοούνταν από αυτές τις διευκολύνσεις, από τη στιγµή που 
ουσιαστικά αφορούν και επωφελούνται από αυτές κυρίως οικογένειες µε υψηλό 
επίπεδο εισοδήµατος και φορολογικό συντελεστή και όχι όσοι δεν πληρώνουν φόρο, 
λόγω χαµηλής φοροδοτικής ικανότητας. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι, ακόµη 
και τα επιδόµατα που χορηγούνται σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες -όπως 
αναφέρθηκε προηγουµένως- φορολογούνται.4 

Αλλά και ως προς τον άλλον τοµέα άσκησης κοινωνικής πρόνοιας, η Ελλάδα 
βρίσκεται σε υποανάπτυκτο επίπεδο, αφού δεν έχει δοθεί η πρέπουσα αξία και 
προσοχή. Το γεγονός αυτό σηµατοδοτείται από την έλλειψη µέτρων στεγαστικής 

                                                 
1 ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.199-200. 
2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ, Ε. (1995). Το δεδοµένο πρόβληµα και οι προοπτικές της επίλυσής του. Στο: 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Γ. Ν. (Επί.). (1995). Οικογένεια µε ένα γονέα. Μια πραγµατικότητα στη σύγχρονη 
Ελληνική κοινωνία. (σ.91-95). Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. σ.93. ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΖΑΣΗ: ό.π., 
2004, σ.265. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.480. 
3 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.275 & 297-298.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.351,448-449 & 462. 
4 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.483-484,487 & 491. ΤΑΤΣΟΣ, Ν. (1993). Η χρηµατοδότηση του 
κοινωνικού κράτους. Στο: ΓΕΤΙΜΗΣ, Π., & ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ∆. (Επιµ.). (1993). Κοινωνικό κράτος και 
κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη προβληµατική. (σ.123-145). Αθήνα: Εκδ. Θεµέλιο. ISBN960-310-
179-6. σ.138-140. 
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πολιτικής, σαν αυτό να θεωρήθηκε ως περιθωριακό αντικείµενο ενασχόλησης της 
κοινωνικής πολιτικής και όχι ως βασική συνιστώσα της.1 

Επόµενο είναι, και θα µπορούσε εδώ να αναφερθεί ότι, καµία πολυδιάστατη 
προσέγγιση µακροπρόθεσµης, οργανωµένης και σαφώς καθορισµένης οικογενειακής 
και κοινωνικής πολιτικής δεν έχει εφαρµοστεί, ή έστω χαραχτεί-σχεδιαστεί, έως 
σήµερα στον Ελληνικό χώρο,2 γεγονός που αποδεικνύει ότι, ως κράτος πρόνοιας3 
υστερεί. Εξάλλου έως πρόσφατα η οικογενειακή πολιτική ήταν συνυφασµένη -και 
µπορεί να εξακολουθεί να είναι έως σήµερα- µε την ιδέα ότι, απευθύνεται µόνο σε 
ειδικές κατηγορίες ατόµων. Οπότε δεν έγινε προσπάθεια µιας πιο συγκροτηµένης 
στρατηγικής, αφού αφορούσε περιορισµένη µερίδα πληθυσµού.4 Θα µπορούσε να 
ειπωθεί λοιπόν ότι, οι πολιτικοί και οι θεσµοθετηµένοι φορείς κοινωνικής πολιτικής ή 
έχουν πλήρη άγνοια των πραγµατικών συνθηκών µέσα στις οποίες διαβιούν οι 
ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, ή εθελοτυφλούν, θυσιάζοντας αυτές στο βωµό 
εξυπηρέτησης άλλων προτεραιοτήτων. Τα ελάχιστα-περιορισµένα χρηµατικά 
κονδύλια που διατίθενται από το κράτος στους πολίτες του µέσα στα πλαίσια των 
κοινωνικών µέτρων, δεν σηµαίνει ούτε αποδεικνύει ότι, υπάρχει οργανωµένη 
κοινωνική πολιτική.5 

«Κοινωνική πολιτική είναι οι πολιτικοί θεσµοί µιας κοινωνίας, οι νόµοι, η 
διακυβέρνηση και η δράση της Πολιτείας που επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις των 
ανθρώπων στην οποία ζουν»: όπως την ορίζει η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ.6 Ενώ ένας 
άλλος, πιο συγκεκριµένος ορισµός για την κοινωνική πολιτική δίνεται στο άρθρο 
Οικογένεια και κοινωνική πολιτική από την ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ (1990): 
«Κοινωνική πολιτική είναι το οργανωµένο σύστηµα κοινωνικών υπηρεσιών και 
θεσµών που έχουν ως αντικείµενο να βοηθήσουν άτοµα και οµάδες να επιτύχουν 
ικανοποιητικά επίπεδα ζωής και υγείας και προσωπικούς και κοινωνικούς δεσµούς, οι 
οποίοι θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους και θα τους 
διασφαλίσουν ευηµερία σε εναρµόνιση µε τις οικογενειακές τους ανάγκες και τις 
ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας» (FRIEDLANDER, W. A.). 7   

Μερίδιο ευθύνης αποδίδεται, πάντως, και στην επιστηµονική κοινότητα, η 
οποία δεν εκτίµησε την όλη κατάσταση, δεν προχώρησε στον προγραµµατισµό ή 
έστω στην αξιολόγηση ανάλογων, συναφών προγραµµάτων άλλων χωρών και δεν 
άσκησε πιέσεις για τον προσδιορισµό ενός πλαισίου πολιτικής πρόνοιας στην 
Ελλάδα.8 Αλλά και η θέση της οικογένειας είναι ασθενής και µειονεκτική, αφού ο 
µόνος τρόπος, µε τον οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις που παίρνονται 
για αυτήν και µε τον οποίο θα µπορούσε να εξασφαλίσει τη συµµετοχή της στη 
διαµόρφωση της οικογενειακής πολιτικής, είναι µε τη µορφή εκπροσώπησής της στην 

                                                 
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ∆. (1993). Στεγαστική πολιτική: σηµερινή κατάσταση και προοπτικές στις χώρες της 
Ε.Κ. και την Ελλάδα. Στο: ΓΕΤΙΜΗΣ, Π., & ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ∆. (Επιµ.). (1993). Κοινωνικό κράτος και 
κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη προβληµατική. (σ.123-145). Αθήνα: Εκδ. Θεµέλιο. ISBN960-310-
179-6.  σ.343. 
2 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ κ.ά.: ό.π., 2000, σ.193. ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ, Χ. (1990). Ο ρόλος της γυναίκας στην 
οικογένεια και στην εργασία. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.23-32). 
Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής 
εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών. σ.23. 
3 Λεπτοµέρειες για το κράτος πρόνοιας βλ. ΚΕΛΠΑΝΙ∆ΗΣ, Μ. (1991). Κράτος πρόνοιας και 
εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. οίκος Κυριακίδης. σ.11-12. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΛΕΞΙΚΟ: ό.π., 1990, σ.2788. 
4 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.297. 
5 ΧΛΕΤΣΟΣ (Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.267. 
6 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ: ό.π., 1995, σ.92. 
7 ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.201-202. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.358. 
8 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.294. 
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Συµβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (Σ.Ε.Κ.Υ.), που αποτελεί όργανο 
του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.1 

Στις υπηρεσίες του προαναφερθέντος Υπουργείου απευθύνονται οι ευπαθείς, 
εξαρτηµένες και ευαίσθητες ηλικιακές οµάδες, µε ελλιπή κοινωνική ένταξη και 
εκείνες που πλήττονται και αντιµετωπίζουν δυσµενείς καταστάσεις, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από χαµηλό εισόδηµα και, γενικά, βρίσκονται σε µειονεκτική θέση 
µέσα στην κοινωνία. Σε αυτές συγκαταλέγονται η παιδική µέριµνα και προστασία, 
καθώς επίσης η φροντίδα για την τρίτη ηλικία, για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 
για τις δυσαρµονικές και φτωχές οικογένειες, που δεν έχουν τη δυνατότητα και τις 
προϋποθέσεις για ισορροπηµένη και ολόπλευρη ανάπτυξη ενός παιδιού στο 
εσωτερικό τους.2 Τα κοινωνικά µειονεκτήµατα, τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά 
τα οποία, εάν λειτουργήσουν αθροιστικά, πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες 
εκδήλωσης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού σε οικογένειες, είναι εκείνα τα 
οποία ενυπάρχουν σε οικογένειες, οι οποίες περιλαµβάνουν άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες3 ή µε χρόνια προβλήµατα υγείας, είναι πολυµελείς (µε µεγάλο αριθµό 
παιδιών), από καθυστερηµένη αγροτική ή υποβαθµισµένη αστική περιοχή, µε αρχηγό 
άνεργο, ηλικιωµένο4 -λόγω του ότι τις περισσότερες φορές οι ηλικιωµένοι έχουν 
χαµηλές συντάξεις-, µε καταγωγή από εθνική µειονότητα (π.χ. µετανάστες, 
τσιγγάνοι5) και θηλυκού γένους (π.χ. άγαµη µητέρα).6  

                                                 
1 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.303. 
2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.272-273 & 274-275.  ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Οκτώβριος 2004). 
Κρατικές παρεµβάσεις και ιδιωτική ζωή της οικογένειας: Προσδοκίες από την άσκηση οικογενειακής 
πολιτικής. Στο: ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ., & ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Επιµ.). (Οκτώβριος 2004). Ζητήµατα 
οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εµπειρικές διερευνήσεις. (1η έκδοση). (σ.293-
328). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, Κέντραo Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ISBN 
960-01-1033-6. σ.322. 
3 ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.197-198. 
4 Στην έρευνα του ΧΤΟΥΡΗ, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό ηλικιωµένων (78%) ανέφεραν ανέχεια και 
οικονοµικές δυσκολίες (κάτι το οποίο, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, έστω κι αν δεν µπορεί να 
ελεγχθεί και να αποδειχθεί -µιας και εκτός από τους πάγιους  εισοδηµατικούς πόρους που έχουν, δεν 
αποκλείονται άλλες άδηλες πηγές εισοδηµάτων- είναι εµφανές στην καθηµερινή πρακτική τους) στα 
οποία καταφέρνουν να ανταπεξέρχονται κάνοντας χρήση της εσωτερικής οικογενειακής 
συµπαράστασης. ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.132-133. 
5 Αρκετοί τσιγγάνοι, παρότι αγγίζουν τα όρια της φτώχειας και το κοινωνικό οικονοµικό τους επίπεδο 
είναι απελπιστικά χαµηλό -το οποίο είναι εµφανές στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής του 
χώρου τους (σκηνές-τσαντήρια, παράγκες-παραπήγµατα, τρώγλες, χαµόσπιτα ή σπηλιές) ή της 
προσωπικής υγιεινής τους και καθαριότητας-, δεν αντιµετωπίζονται ως ισότιµα µέλη της κοινωνίας, 
πάρα βρίσκονται στο περιθώριό της και υπόκεινται σε διακρίσεις και χλευασµό. ∆εν γίνονται 
αποδέκτες των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, αφού τις περισσότερες φορές δεν έχουν στα 
χέρια τους τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (δεν είναι πολιτογραφηµένοι) για να πληρούν τις 
προϋποθέσεις ένταξης σε κάποιο πρόγραµµα (π.χ. υγειονοµική περίθαλψη, επιδόµατα, κοινωνική 
ασφάλιση), ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνονται ως προς τον χειρισµό της γραφειοκρατίας, επειδή έχουν 
χαµηλό επίπεδο µόρφωσης, αλλά και επειδή, έχοντας συνηθίσει σε έναν πιο ελεύθερο τρόπο ζωής, 
αδυνατώντας έτσι να ανταποκριθούν στις τυπικότητες. ΜΑΤΟΥΛΑΣ, Γ., & ΚΛΑΣΙΝΑΣ, Κ. (Ε.Ο.Π.). 
Η πληθυσµιακή και κοινωνική σύνθεση των τσιγγάνων Ζεφειρίου και η φοίτηση των παιδιών τους στα 
σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή 
πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο 
Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.486-500). Αθήνα: εκ. 
Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης).  σ.496-497. & ΝΤΟΥΣΑΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.503-504. 
6 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ, ∆. (Οκτώβριος 2004). Μεταβολές της οικογενειακής οργάνωσης - µονογονεϊκές 
οικογένειες: µια πρόκληση για την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Στο: ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ., & 
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Επιµ.). (Οκτώβριος 2004). Ζητήµατα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές 
αναφορές και εµπειρικές διερευνήσεις. (1η έκδοση). (σ.123-160). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, Κέντρo 
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ISBN 960-01-1033-6. σ.150. 
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Ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ οι γυναίκες -και πολύ περισσότερο οι 
ηλικιωµένες και χήρες- είναι οι πρώτες που συµπαραστέκονται και αποτελούν τους 
πιο καταλυτικούς παράγοντες, οι οποίοι προστατεύουν και διασώζουν την οικογένεια 
σε δύσκολες στιγµές, οι ίδιες δεν είναι σε θέση να διασώσουν τον εαυτό τους από την 
έκθεσή τους στις τραγικές συνέπειες της φτώχειας.1 Και µάλιστα σαν να µην έφτανε 
αυτό, επιβαρύνονται ακόµη περισσότερο. Οι γυναίκες πέραν των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν οι ίδιες, αφού δεν καλύπτονται όλες οι πολυποίκιλες και σύγχρονες 
ανάγκες της οικογένειάς τους από τις κρατικές υπηρεσίες, αρκετές από τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες συρρικνώνονται, περικόπτονται ή καταργούνται, µε 
αποτέλεσµα οι γυναίκες να επιφορτίζονται µε πρόσθετες επιβαρύνσεις και ρόλους, 
γεγονός που καταλήγει στην «εντατικοποίηση του καταναγκαστικού αλτρουισµού» 
τους.2  

Ως προς την άλλη ευάλωτη κοινωνική οµάδα, τα παιδιά, η µέριµνα που 
λαµβάνεται από την πλευρά της Πολιτείας είναι η υγειονοµική τους περίθαλψη (µε 
την έκδοση βιβλιαρίων υγείας σε οικονοµικά αδύνατα και ανασφάλιστα άτοµα ή της 
χορήγησης εφάπαξ οικονοµικού βοηθήµατος σε άτοµα µε αναπηρίες, χρόνιες 
ασθένειες ή που χαρακτηρίζονται από οικονοµική δυσπραγία και που επλήγησαν από 
θεοµηνίες ή άλλες έκτακτες καταστάσεις, που εντάσσονται στα προγράµµατα 
παροχής πρώτων κοινωνικών βοηθειών) και η οικονοµική τους ενίσχυση, στην 
περίπτωση που αυτά υπάγονται στο πρόγραµµα επιδότησης των απροστάτευτων 
παιδιών το «ορφανικό», όπως ονοµάζεται. Συµπληρωµατικά µπορούν να δοθούν 
κάποια άλλα βοηθήµατα, όπως αυτό της στέγασης ή του επιδόµατος καυσίµων, τα 
οποία εντάσσονται «στα εφαρµοζόµενα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης», τα 
οποία χορηγούνται από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας κάθε Νοµαρχίας.  

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία «περί ενισχύσεως απροστάτευτων 
παίδων» (ν.40/511960), δίνεται στα παιδιά ένα µηνιαίο επίδοµα συµπληρωµατικό, το 
οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, καταβάλλεται κάθε δίµηνο και παρέχεται µέσω των ∆ιευθύνσεων 
Κοινωνικής Πρόνοιας των Νοµαρχιών, καθώς επίσης µέσω των προγραµµάτων του 
Π.Ι.Κ.Π.Α. για επιδότηση των ανάδοχων οικογενειών και οικογενειών µε ιατρικά και 
κοινωνικά προβλήµατα. Προϋποθέσεις ένταξης ενός παιδιού στο εν λόγω πρόγραµµα 
αποτελούν το να είναι το παιδί ανήλικο, κάτω των 16 ετών, απροστάτευτο από 
πατέρα (ή και από τους δύο γονείς) -επειδή ο πατέρας αδυνατεί να το συντηρήσει 
λόγω σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας, ασθένειας, ηθικής αναξιότητας, 
εγκατάλειψης, φυλάκισης ή στρατιωτικής υπηρεσίας-, εξώγαµο και έκθετο. Το 
επίδοµα που χορηγούνταν στην οικογένεια στην οποία µεγάλωνε το παιδί ήταν το 
ποσό των 48.000 δρχ. (ήτοι 140€) για οικογένεια µε 3 µέλη, 55.000 δρχ. (161,4€) για 
                                                 
1 ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ: ό.π., 1990, σ.54-56. «Φτωχοί είναι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται είτε από 
έλλειψη των απαραίτητων για την επιβίωση οικονοµικών εφοδίων είτε από αποκλεισµό από τη 
διανοµή δηµόσιων και κοινωνικών αγαθών». Οι κοινωνικές οµάδες οι οποίες πλήττονται κατεξοχήν 
από τη φτώχεια είναι οι µακροχρόνια άνεργοι και οι συνταξιούχοι-ηλικιωµένοι. Στην όξυνση αυτού 
του φαινοµένου  συµβάλλει η ταυτόχρονη  εµφάνιση και συγκέντρωση άλλων παραµέτρων, όπως η 
ύπαρξη ατόµου µε ειδικές ανάγκες, µε χρόνια προβλήµατα υγείας ή µεγάλο αριθµού παιδιών µέσα 
στην οικογένεια.   ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.570-571. O καθορισµός των κριτηρίων που ταξινοµούν 
µια οικογένεια στην κατηγορία των φτωχών γίνεται βάσει των εσόδων µιας οικογένειας, καθώς επίσης 
από την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθµό, το φύλο, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας και τις 
προσφερόµενες δυνατότητες προς εργασία των εξαρτώµενων µελών από τον αρχηγό της οικογένειας. 
CASPER, L. M., & BRYSON, K. R. (March 1998). Co-resident grandparents and their grandchildren: 
grandparent maintained families. Population Division U.S. Bureau of the Census Washington, D.C. 
Population Division Working Paper No. 26. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 2004, σ.84. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΛΕΞΙΚΟ 
(1990). 5ος τόµος. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.2789-2790. 
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οικογένεια µε 4 µέλη και 62.000 δρχ. (181,95€) για οικογένεια µε 5 µέλη, ποσά που 
είχαν ορισθεί και που άγγιζαν τα όρια της φτώχειας. Η οικονοµική αδυναµία 
οξυνόταν µε την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας από την πλευρά του παιδιού, επειδή 
διακοπτόταν έστω και αυτό το πενιχρό επίδοµα. Το χρηµατικό πόσο που λάµβανε 
κάθε παιδί µέσα σε µια οικογένεια ανερχόταν στις 12.000 δρχ. (35,2€) το έτος 1993.1  

Κανείς δεν µπορεί να διανοηθεί ότι, ένα παιδί µπορεί «να προστατευθεί» από 
ένα επίδοµα τόσο χαµηλό ή ότι οι ανάγκες του παύουν να υφίστανται µετά τα 16 του 
χρόνια. Όχι µόνο υποβιβάζει την αξία και την αξιοπρέπεια ενός ατόµου, όχι µόνο δεν 
ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο του όρου αυτού, αλλά, το χειρότερο, διαµορφώνει 
και υποβάλλει τα παιδιά και αυτούς που τα φροντίζουν σε συνθήκες εξάρτησης από 
το κράτος και από το ευρύτερο συγγενικό δίκτυο.2 Το πρόγραµµα αυτό αφορά κυρίως 
παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών, αλλά µε το «παραθυράκι» που αφήνεται σύµφωνα 
µε την παρενθετική αναφορά «ή και από τους δύο γονείς», έχουν παρεµπιπτόντως 
δοθεί και κάποιες σανίδες σωτηρίας και στα παιδιά των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών.  

Από αυτά γίνεται κατανοητό ότι, η κοινωνική πρόνοια που απαιτείται, δεν 
αφορά στην επίτευξη ευηµερίας και στην προσφορά πολυτέλειας στα άτοµα αυτά, 
αλλά προβάλλει ως επιτακτική η ανάγκη διαµόρφωσης και διασφάλισης στρατηγικών 
για την αξιοπρεπή επιβίωσή τους. Η δυσλειτουργία και η έλλειψη κοινωνικής 
πολιτικής, που έχει κυρίως το χαρακτήρα της επιδοµατικής στρατηγικής, αναπαράγει 
το άτοµο ως πρόβληµα και το περιθωριοποιεί, µεταχειρίζεται τους πολίτες της σαν να 
µην έχουν ισότιµη αξία και ισότιµα κοινωνικά δικαιώµατα, καθιστά τα άτοµα 
εξαρτηµένα από την Πολιτεία και παθητικούς αποδέκτες όσων αυτή έχει την ευγενή 
καλοσύνη να τους προσφέρει µε τον χαρακτήρα ελεηµοσύνης, ενώ παράλληλα 
συντελεί στην αύξηση, αναπαραγωγή και εδραίωση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
των προνοµιακών διακρίσεων, καθώς επίσης στην µεγέθυνση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, σε σχέση µε την εµπλοκή της Πολιτείας για την παροχή στήριξης 
στους χρήζοντες βοήθειας.3 

Οι συνήθεις παρεµβάσεις που γίνονται στον ελληνικό χώρο από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες στις ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, πραγµατοποιούνται µόνο στις 
περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η εκτίµηση και η διαπίστωση του κατά πόσον, π.χ. 
µια οικογένεια, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για λήψη οικονοµικής 
ενίσχυσης, οπότε συντάσσεται και κατατίθεται και από τα στελέχη του τµήµατος 
κοινωνικής πρόνοιας έκθεση της κατάστασης την οποία συνάντησαν µέσα στις 
οικογένειες. Από αυτό µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι, η λήψη βοήθειας ενός 
ατόµου που έχει ανάγκη από αυτές τις υπηρεσίες, προϋποθέτει την έγκαιρη 
ενηµέρωσή του για τα δικαιώµατά του και την ύπαρξη αυτών των προγραµµάτων -
κάτι που τις περισσότερες φορές δεν ισχύει-, την δραστηριοποίησή του µε δική του 
πρωτοβουλία, προκειµένου να προσεγγίσει τον φορέα -αν και κανονικά θα έπρεπε να 

                                                 
1 ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ: ό.π., 1990, σ.50 & 52.  Για περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τα κριτήρια 
βάση των οποίων προσδιορίζεται η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας ή η ανικανότητα του 
πατέρα, αναφέρονται αναλυτικά στα προεδρικά διατάγµατα: Π.∆.286/1988, Φ.Ε.Κ.321/20-6-1988 και 
Π.∆.108/1983, Φ.Ε.Κ.42/20-4-1983, τοµ.Α΄ αντίστοιχα. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.449,458-462&507. 
2 ΠΑΞΙΝΟΥ, Α. (Ε.Ο.Π.). Ο Σύλλογος µονογονεϊκών οικογενειών Βόλου: ∆ραστηριότητες και 
προβλήµατα. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα 
µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 
∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.318-321). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. 
(χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.320. 
3 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.52.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ(Ε.Ο.Π): ό.π., σ.74. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: 
ό.π., 2004, σ.128. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.353 & 463. ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΖΑΣΗ: ό.π., 2004, 
σ.264. 
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γίνεται το αντίστροφο- και τέλος, να είναι σε θέση, αν βέβαια του το επιτρέπουν οι 
δυνάµεις του και έχει επαρκές κουράγιο, να προβεί σ’ αυτήν την κινητοποίηση. Γιατί, 
γεγονός είναι ότι, τις περισσότερες φορές είτε υπάρχει απουσία πληροφόρησης είτε οι 
εν δυνάµει χρήστες της βοήθειας διστάζουν και νιώθουν ανίσχυροι να διεκδικήσουν 
ό,τι δικαιούνται είτε οι ίδιοι απορρίπτουν αυτά τα προγράµµατα στην προσπάθειά 
τους να προστατευτούν από τον κοινωνικό στιγµατισµό.1  

Οι φορείς της Πρόνοιας και του Π.Ι.Κ.Π.Α. δεν διστάζουν να παραδεχτούν ότι, 
αδυνατούν να καλύψουν και να στηρίξουν ουσιαστικά τις κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες. Τα περιορισµένα επιδόµατα και οι ελάχιστες παροχές που 
χορηγούνται από αυτές τις υπηρεσίες, απαιτούν τόσες προϋποθέσεις και κριτήρια (µε 
τις άκαµπτες και τυπικές απαιτήσεις τους), που τελικά η διαδικασία της 
συγκέντρωσης όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται καταντά να είναι ανούσια 
και αποτρεπτική. Αν αντίθετα κάποιος επιχειρήσει και διέλθει από αυτήν, µετά από 
αρκετές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις του καταβάλλεται κάθε δύο µήνες ένα 
πενιχρό επίδοµα, το οποίο περιορίζεται ακόµη περισσότερο από τις κρατήσεις λόγω 
φορολογίας.2  

Φορείς, υπηρεσίες και οργανισµοί του δηµοσίου, όπως λ.χ. ο Εθνικός 
Οργανισµός Πρόνοιας, το Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Προστασίας και 
Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και το «Μητέρα», διέφεραν ως προς τον τρόπο λειτουργίας 
τους και ως προς τις υπηρεσίες που παρείχαν στις οµάδες που κάλυπταν, ανάλογα µε 
τις χρηµατοδοτήσεις τους. Όλοι, όµως, από τη στιγµή που δηµιουργήθηκαν, είχαν ως 
κοινό σηµείο τους το µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους3 και προσέφεραν τις 
υπηρεσίες τους, βρίσκονταν σε ανοδική πορεία και ήκµαζαν όλα αυτά τα χρόνια, ενώ 
ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, φαίνονταν ότι, όδευαν προς τον 
εκσυγχρονισµό.4 Ο νόµος 2082/1992 που αφορούσε στον εκσυγχρονισµό και στην 
αναδιοργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας µέσω της καθιέρωσης νέων θεσµών 
κρατικής φροντίδας, σηµατοδοτούσε την προσπάθεια της πολιτείας για 
αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής πολιτικής.5 Με αυτά συµφωνούν και 
αναφορές για εκείνη την εποχή: «Από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1990 στο 
ελληνικό προνοιακό σύστηµα εµφανίζονται έντονες τάσεις ιδιωτικοποίησης και 
αποκέντρωσης, ενώ παράλληλα πολλαπλασιάζονται οι πρωτοβουλίες για την 
αντιµετώπιση των φαινοµένων αποκλεισµού που οξύνονται καθώς η Ελλάδα γίνεται 
χώρα υποδοχής µεταναστών».6 Και, ενώ έδειχναν να αναβαθµίζονται και να 
προετοιµάζουν το έδαφος, έτσι ώστε να φτάσουν επιτέλους στον προορισµό και στον 
ρόλο για τον οποίο είχαν δηµιουργηθεί, το ένα από αυτά, το Π.Ι.Κ.Π.Α., το έτος 2003 
κατέληξε να καταργηθεί πλήρως και έπαυσε να υφίσταται, χωρίς προειδοποίηση 
τουλάχιστον στα άτοµα που εξυπηρετούσε έως τότε. 

Έρχεται λοιπόν, σε όλες αυτές τις δυσχερείς καταστάσεις, το συγγενικό πλέγµα, 
και ιδιαίτερα οι γυναίκες, να στηρίξει την οικογένεια που βρίσκεται σε δυσµενή θέση 
κατά τη διάρκεια µιας κρίσιµης περιόδου, αναπληρώνοντας τα κενά που αφήνει η 
κρατική µέριµνα και η απόλυτη έλλειψη κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης µε 
την οποία βρίσκονται αντιµέτωποι πολίτες και αντισταθµίζοντας την ανεπάρκεια και 
ολοκληρωτική απουσία της κοινωνικής-οικογενειακής πολιτικής. Ο προβληµατισµός 
που προκύπτει είναι, τί από τα δύο προκαλεί την εκδήλωση του άλλου: η 

                                                 
1 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.461-462. 
2 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.491. 
3 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.296. 
4 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.293. 
5 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.295 & 301-302. 
6 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: ό.π., 2006, σ.116. 
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οικογενειακή πολιτική δεν εκσυγχρονίζεται, επειδή εφησυχάζει λόγω της έντονης 
δράσης των άτυπων δικτύων στήριξης ή το υπολειµµατικό µοντέλο πρόνοιας1 εξωθεί 
τις οικογένειες στο να αναλαµβάνουν ρόλο και να λειτουργούν προστατευτικά οι ίδιες 
για τα µέλη τους;2 Εάν όµως ο συγγενικός ιστός δεν είναι σε θέση να καλύψει αυτά 
τα κενά, από την πλευρά της πολιτείας γίνεται απλά λόγος για την ύπαρξη 
προβληµατικών ατόµων και δεν αναγνωρίζει τον ρόλο που η ίδια έπρεπε να αναλάβει 
ή ότι η ίδια συµβάλλει στην αναπαραγωγή και διαιώνιση του προβλήµατος.3 Η 
παράδοση της ανολοκλήρωτης κρατικής µέριµνας παίρνει δύο όψεις: αφενός οι 
οικογένειες έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις προσδοκίες τους όσον αφορά τη λήψη 
βοήθειας από την Πολιτεία, αφετέρου έχει αναβαθµιστεί και ενδυναµωθεί το αίσθηµα 
της παντοδυναµίας τους ως προς την ικανότητά τους και να ανταπεξέρχονται στις 
δύσκολες καταστάσεις της καθηµερινότητας.4  

Οι ηλικιωµένοι -και ιδιαίτερα οι γυναίκες-, παρά τις δυσκολίες και τα 
προβλήµατα που οι ίδιοι αντιµετωπίζουν λόγω της ηλικίας τους, αποδεικνύονται 
φορείς φροντίδας, -«διογκωµένος εφεδρικός στρατός φροντίδας» όπως αναφέρει η 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (1993)-, στηρίγµατα και σωτήρες των παιδιών και των ατόµων 
µε µειονεξίες ή πιο ηλικιωµένων από αυτούς, ενώ πολλές φορές οι ρόλοι 
αντιστρέφονται µε τις γυναίκες και άτοµα της τρίτης ηλικίας να αποτελούν τους 
κύριους χρήστες των υπηρεσιών της πρόνοιας.5 Έχει επισηµανθεί εξάλλου και σε 
άλλο σηµείο ότι, η φροντίδα των µικρών παιδιών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
τους παππούδες τους· εδώ προστίθεται απλά ότι, η ανάληψη αυτού του ρόλου εκ 
µέρους τους, εµπίπτει στα πλαίσια της ανάθεσης, των προσδοκιών, των απαιτήσεων ή 
της επιβολής που ορίζει η Πολιτεία. Οφείλεται δε αυτή, στην ανεπάρκεια που 
εµφανίζεται µε την έλλειψη µέτρων οικογενειακής πολιτικής6 και στη µεταβίβαση 
των ευθυνών στην ανεπίσηµη φροντίδα από τους συγγενείς λόγω της υπολειµµατικής 
κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης, υπαγορεύεται από το ανεπίσηµο και άγραφο 
συµβόλαιο της ανταποδοτικότητας, της ανταλλαγής και της αµοιβαιότητας, που έχει 
καθοριστεί ανάµεσα στο άτοµο και στο συγγενικό του περιβάλλον.7 Όπως µάλιστα 
επισηµαίνει η ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: «στην Ελλάδα, χώρα οριακού κοινωνικού 
κράτους, η οικογένεια και τα άτυπα δίκτυα αποτελούν τους κύριους φορείς παροχής 
φροντίδας στα πλαίσια ενός ευρύτερου προνοιακού συστήµατος υπολειµµατικού 
τύπου».8 

Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται και από τη θετική του όψη, αφού έχει τις ρίζες 
του στην παραδοσιακή εκτεταµένη οικογένεια. Όµως, στη σύγχρονη εποχή, 
προϋποθέτει την αναγνώριση της προσφοράς του άτυπου υποστηρικτικού δικτύου και 
την ύπαρξη παράλληλων, ειδικών µέτρων υποστήριξης στα άτοµα αυτά που παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στην οικογένεια, έστω και αν ανήκουν στο ίδιο συγγενικό δίκτυο 
και υποτίθεται ότι, οι ανεπίσηµες φροντίδες τους είναι στα πλαίσια της βοήθειας 

                                                 
1 «Στο ‘υπολειµµατικό’ µοντέλο, οι ανάγκες καλύπτονται µέσα από τους µηχανισµούς της αγοράς  και 
από την οικογένεια, ενώ το κράτος δρά σαν ‘δίχτυ ασφαλείας’ (safety net) µε την κοινωνική ασφάλιση, 
όταν αποδυναµώνουν αυτοί οι µηχανισµοί». ΡΗΓΑ, Β. (1993). Συνταξιοδοτική πολιτική: Θεωρία-
εµπειρία σε τρεις χώρες της ΕΟΚ, ιδιαιτερότητες της ελληνικής εµπειρίας. Στο: ΓΕΤΙΜΗΣ, Π., & 
ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ∆. (Επιµ.). (1993). Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη 
προβληµατική. (σ.171-202). Αθήνα: Εκδ. Θεµέλιο. ISBN960-310-179-6.  σ.173. 
2 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.350. 
3 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ: ό.π., 1995, σ.93. 
4 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ: ό.π., 2004, σ.322. 
5 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ κ.ά.: ό.π., 2000, σ.193-194. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.273,278-279 & 298. 
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ κ.ά.: ό.π., 1993, σ.407.   ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ: ό.π., 2004, σ.297. 
7 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.299.  ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.168. 
8 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.304-305. 
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συγγενικών τους προσώπων. Σε καµία περίπτωση, η προσφορά των άτυπων δικτύων, 
και συγκεκριµένα των γυναικών, δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των οικογενειών 
τους και της οικονοµίας τους, εναποθέτοντας σε αυτές αρκετές ευθύνες, µε δυσµενείς 
συνέπειες στη βιολογική και ψυχική τους υγεία, και αποκλείοντας εµµέσως τους 
ίδιους τους φροντιστές από την αγορά εργασίας, από τις κοινωνικές σχέσεις και από 
την κοινωνία γενικότερα.1 

Η ενδυνάµωση του θεσµού της οικογένειας συνίσταται στην κατάρτιση 
υλοποιήσιµων προγραµµάτων και στην χάραξη µιας προληπτικής κοινωνικής 
πολιτικής, η οποία θα βρίσκεται σε ετοιµότητα να παρεµβαίνει µέσω των φορέων της, 
µε παροχή καθοδήγησης, συµβουλευτικής και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε οικογένεια 
που είναι έστω στα πρόθυρα ανάγκης, και να µην επαφίεται απλά σε αυθόρµητες 
κινήσεις και δράσεις, συνεχίζοντας την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη.2 Θα 
πρέπει ακόµη να λαµβάνει υπ’ όψιν της όλα τα υπάρχοντα οικογενειακά σχήµατα, να 
αναγνωρίζει την ύπαρξή τους και να µεριµνά γι’ αυτά, για τις ιδιοµορφίες και για τις 
ανάγκες που τα χαρακτηρίζουν. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ίση µεταχείριση των 
οικογενειών από την πλευρά του κράτους και θα τους δοθεί η δυνατότητα για µια 
αξιοπρεπή επιβίωση.3 

Στην πραγµατικότητα, ο ρόλος της κοινωνικής-προνοιακής φροντίδας δεν 
πρέπει να επαφίεται στον εθελοντισµό και στην καλή βούληση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. Ούτε είναι να περιορίζεται στο να παρεµβαίνει µόνο όταν δεν υπάρχει 
οικογένεια, ή το υποστηρικτικό συγγενικό πλέγµα απουσιάζει, υπολειτουργεί ή 
αδυνατεί να ανταποκριθεί και η οικογένεια έχει φτάσει στα πρόθυρα οικονοµικής, 
ψυχολογικής και συµπεριφορικής εξαθλίωσης,4 αλλά να δρα προληπτικά, 
προκειµένου να στηρίζει κάθε µέλος που συνιστά την κοινωνία. Θα πρέπει να γίνει 
επιτέλους συνείδηση ότι, η δράση της Πολιτείας όσον αφορά την κοινωνική φροντίδα 
είναι καθοριστική, όχι απλά υποβοηθητική, επικουρική και συµπληρωµατική της 
φροντίδας από τους συγγενείς κάτω από την δική της εποπτεία.5  

Προϋποθέσεις, σύνταξης και υιοθέτησης µιας αξιοπρεπούς, ευέλικτης, 
ορθολογικής και δυναµικής κοινωνικής πολιτικής, σύµφωνα µε την οποία θα 
εξασφαλίζεται η ισότητα, η ασφάλεια και ο σεβασµός των δικαιωµάτων των µελών 
της οικογένειας, ενώ θα δίνεται ταυτόχρονα προσοχή και στους τρεις τοµείς -
θεραπεία-αποκατάσταση, καταστολή και πρόληψη (συµβάλλοντας στην προσαρµογή 
στις σύγχρονες ανάγκες και στην πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών), σε αντίθεση 
µε ό,τι γίνεται σήµερα που δίνεται έµφαση µόνο στα δυο πρώτα και το τρίτο 
παραµελείται- είναι: Να υπάρξει µέριµνα για κάθε µια κοινωνική κατηγορία 
ξεχωριστά. Να εξετασθεί και να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των ήδη 
εφαρµοσµένων και θεσµοθετηµένων προγραµµάτων. Να µελετηθούν οι κοινωνικές 
µεταβλητές που υπεισέρχονται και σηµατοδοτούν την καθορισµένη θέση των 
οικογενειών αυτών στην κοινωνική δοµή. Να ληφθούν υπόψη τα δεδοµένα της 
εποχής ευθυγραµµίζοντάς τα µε τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής, µε τις σύγχρονες 
ανάγκες και τα προβλήµατα αυτών των οικογενειών. Να υιοθετηθούν µε κριτικό 

                                                 
1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ κ.ά.: ό.π., 1993, σ.432.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.279 & 296. 
2 ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΖΑΣΗ: ό.π., 2004, σ.266. 
3 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ: ό.π., 1995, σ.94-95. 
4 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.295.  ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.208. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ, 
Χ. (Ε.Ο.Π.). Συµπεράσµατα και προτάσεις σε σχέση µε το προνοιακό σύστηµα εξυπηρέτησης της 
οικογένειας. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο 
κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.617-623). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία 
έκδοσης). σ.620. 
5 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.299. 
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βλέµµα µέτρα κοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζονται στο εξωτερικό, όπως επίσης 
να αξιοποιηθούν επιστηµονικά ευρήµατα τόσο της Ελληνικής όσο και της διεθνούς 
εµπειρίας, αφού γίνει συστηµατική αξιολόγηση και δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη 
σαφήνεια και στην ιεράρχηση, µε σειρά προτεραιότητας, των επιδιωκόµενων στόχων 
που θα µεταφραστούν σε συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης και καταπολέµησης της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού που θα τεθούν σε εφαρµογή.  

Να γίνει επαναπροσδιορισµός αυτών και κάλυψη των κενών προστασίας και 
αµυντικής θωράκισης της οικογένειας. Να συσταθεί επιστηµονική επιτροπή η οποία 
θα συντελεί στον προγραµµατισµό και τη µελέτη στρατηγικών για τα παιδιά και τις 
οικογένειες. Οι ειδικοί που θα στελεχώνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από διεπιστηµονικότητα και άρτια κατάρτιση υψηλού επιπέδου, 
οπότε θα πρέπει να δοθεί προσοχή τόσο στην πρόσληψη των νέων στελεχών των 
υπηρεσιών όσο και στην επίβλεψη και βελτίωση της απόδοσης των ήδη υπαρχόντων, 
παρέχοντάς τους εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση µε επικέντρωση στα ηγετικά 
στελέχη που ασκούν διοικητική και οικονοµική διαχείριση, προκειµένου να είναι 
αποτελεσµατική κάθε ενέργειά τους. Να επιχειρηθεί σχεδιασµός, συνεργασία και 
συντονισµός κεντρικών και περιφερειακών-τοπικών φορέων των κοινωνικών 
υπηρεσιών (οι οποίες να είναι αυτοτελείς και αυτάρκεις, έτσι ώστε να εντοπίζονται 
επείγουσες περιπτώσεις και να αντιµετωπίζονται µε άµεση και έγκαιρη παρέµβαση) 
σε συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς και µη κυβερνητικές οργανώσεις και 
σωµατεία, την Εκκλησία, όπως επίσης µε ιδιώτες που θέλουν να συνεισφέρουν. Να 
υπάρξει καµπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, να αξιοποιηθεί η προσφορά 
των εθελοντών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιδειχθεί στροφή προς την ενίσχυση 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  

Να σχεδιαστούν και να προωθηθούν προγράµµατα νοµικής βοήθειας και 
υπηρεσιών συµβουλευτικής στις οικογένειες αυτές. Να καταρτιστούν προγράµµατα 
συµβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης και να ενισχυθεί η πρωτοβάθµια φροντίδα 
υγείας. Να προγραµµατιστεί η ενθάρρυνση και ο εκσυγχρονισµός των σχέσεων 
ηλικιωµένων και παιδιών. Να ιδρυθούν κέντρα οικογενειακού προγραµµατισµού, να 
πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση και επιµόρφωση των παππούδων, παροχή πληροφοριών 
και ενηµέρωσή τους από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τόσο για το εύρος των 
προσφερόµενων προγραµµάτων όσο και για τις κοινωνικές υπηρεσίες στις οποίες θα 
πρέπει να αποτείνονται (να απευθύνονται) οι οικογένειες αυτές. Να δοθεί προσοχή, 
έτσι ώστε, η προσφορά των υπηρεσιών στις οικογένειες, να γίνεται στον τόπο 
κατοικίας τους, όχι µόνο για τους ηλικιωµένους, όπως γίνεται σήµερα, αλλά και για 
τις οικογένειες οι οποίες περιλαµβάνουν ηλικιωµένους, παιδιά και άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. Να τεθούν σε προγραµµατισµό µέτρα για την παροχή υποστήριξης σε 
µαθητές µετά το πρόγραµµα του σχολείου όσον αφορά τη µελέτη των µαθηµάτων 
τους. Να προταθεί ο θεσµός της φροντίδας των παιδιών από τους παππούδες σε 
συνδυασµό µε κάποιο άλλο άτοµο που θα έχει υποστηρικτικό ρόλο αναλαµβάνοντας 
ορισµένες από τις ευθύνες και τα καθήκοντα των ηλικιωµένων απέναντι στα εγγόνια 
τους.1 Να ληφθούν επιπρόσθετα µέτρα για τις οικογένειες που είναι εκτεθειµένες 
στον κίνδυνο διολίσθησης στη φτώχεια, βρισκόµενες σε πιο δυσµενή, µειονεκτική και 
ασθενέστερη θέση και που περιλαµβάνουν στη σύνθεσή τους ηλικιωµένα άτοµα. Να 
ενθαρρυνθεί η ουσιαστική συµµετοχή των παππούδων (όχι ερήµην τους) στο 
σχεδιασµό των µέτρων που τους αφορούν.  

Να επιχειρηθεί η κατάρτιση στεγαστικής πολιτικής είτε µε τη µορφή χορήγησης 
ευνοϊκών στεγαστικών δανείων (όπου δεν θα ευνοούνται µόνο οι πολύτεκνοι) είτε µε 

                                                 
1 GIBSON: ό.π., 1999, p.340. 
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την παροχή φθηνών ενοικιαζόµενων κατοικιών στις οικογένειες αυτές. Να γίνουν 
φορολογικές ρυθµίσεις µε φορολογικές ελαφρύνσεις ή απαλλαγές για οικογένειες µε 
παιδιά και ηλικιωµένους, καθώς επίσης κατάργηση της φορολογίας των 
οικογενειακών επιδοµάτων. Όµως, σχεδόν τίποτα από τα παραπάνω δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί χωρίς την εξεύρεση και αξιοποίηση οικονοµικών πόρων για την 
εφαρµογή των µέτρων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία µπορεί να προκύψουν από την 
επιβολή και εφαρµογή µέτρων φορολογίας σε οµάδες, οι οποίες βρίσκονται σε 
πλεονεκτικότερη θέση και οι οποίες διαβιούν µε προκλητική πολυτέλεια. Η εφαρµογή 
όλων ή έστω των περισσότερων από τα προαναφερθέντα µέτρα, θα συντελέσει στην 
διευκόλυνση της ζωής των οικογενειών αυτών, για να µπορούν να ανταποκριθούν µε 
αξοιοπρέπεια στους ρόλους και στα καθήκοντά τους και στην αποτροπή πρόκλησης 
ψυχολογικών προβληµάτων στα παιδιά και στους παππούδες τους, γεγονός που θα 
συµβάλει στη διατήρηση της ψυχικής τους υγείας.1      

 1.3.4 ΑΤΥΠΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα, η οποία δεν έχει ξεφύγει από το πρίσµα των 
γενικότερων εξελίξεων που υφίσταται η ευρύτερη κοινωνία στη σύγχρονη εποχή. 
Έτσι λοιπόν, εφόσον τις µεταβολές στο οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο -
µετανάστευση, εκβιοµηχάνιση, επαγγελµατική απασχόληση των γυναικών-, οι οποίες 
συντελούν σε µετασχηµατισµούς των οικογενειακών µορφών και δοµών, τις 
υφίσταται και η Ελλάδα, θα µπορούσε να συµπεράνει κανείς ότι, και οι δικές της 
οικογένειες θα υπόκεινται σε ανάλογους µετασχηµατισµούς. Παρόλα αυτά, 
υποστηρίζεται εδώ ότι, ναι µεν η ελληνική οικογένεια -όπως και τα συγγενικά της 
δίκτυα- έχει υποστεί κάποιες αλλαγές, αλλά αυτές έχουν περισσότερο την µορφή επί 
µέρους επιδράσεων και δεν αφορούν το σύνολό της. Κάτι τέτοιο είναι καθαρά 
συνάρτηση, όχι µόνο των παραγόντων που προκαλούν µετασχηµατισµούς, αλλά και 
των προϋπαρχουσών δοµών της συγκεκριµένης κοινωνίας.2  

Γιατί η οικογένεια, όταν βρεθεί σε καταστάσεις πέρα από τη ρουτίνα της 
καθηµερινής ζωής, σε ευχάριστες περιστάσεις ή σε ενδεχόµενη κρίση, πρόσθετα 
οικογενειακά βάρη και ατυχή συµβάντα, όπως π.χ. το πένθος και η ασθένεια ενός 
µέλους του ευρύτερου συγγενικού δικτύου, θα θέσει σε εφαρµογή δοκιµασµένες 
πρακτικές και προσαρµοστικούς µηχανισµούς αντιµετώπισης που είχαν αποβεί θετικά 
και στο παρελθόν. Αυτό θα επιτευχθεί, βέβαια, µε τη συνδροµή της περιβάλλουσας 
κοινότητας και του κοινωνικού δικτύου ή επαρκούς αριθµού συγγενών, υπό µορφή 
συναισθηµατικής στήριξης, πρακτικής βοήθειας ή και υποστήριξης στο γνωστικό 
επίπεδο.3 Η ερµηνεία που δίνουν οι ηλικιωµένοι σε µια κατάσταση και ο τρόπος µε 
τον οποίο θα αντιδράσουν επιλέγοντας κάποια στρατηγική, είναι συνάρτηση της 
ηλικίας τους, του µορφωτικού επιπέδου τους, των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητάς τους, των ατοµικών διαφορών στον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται, 

                                                 
1 ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.211-212. ΤΣΑΟΥΣΗΣ, ∆.Γ. (Ε.Ο.Π.) Οι επιδράσεις της 
σύγχρονης Ευρωπαϊκής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής στην οικογένεια. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. 
(Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών 
και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.40-51). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης).  σ.50. 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.608 & 610-613. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ (Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.620-623. 
ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΖΑΣΗ: ό.π., 2004, σ.285. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.336-337,511,518,537 & 
575. GIBSON: ό.π., 1999, p.340. 
2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ κ.ά.: ό.π., 1993, σ.433.  
3 ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1990, σ.61 & 71. ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.215. ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΖΑΣΗ: 
ό.π., 2004, σ.258. 
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του γνωστικού ύφους τους, των πεποιθήσεων και των στάσεών τους, καθώς επίσης 
του περιβάλλοντος και του πλαισίου µέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η συγκεκριµένη 
κατάσταση-πρόβληµα.1 

«Κοινωνικό δίκτυο είναι ένα σύνολο ατόµων που διαθέτουν µια χαλαρή σχέση 
δεσµού µε ένα κεντρικό άτοµο. Το κοινωνικό δίκτυο περιλαµβάνει τόσο τους 
συγγενείς όσο και τους φίλους και γείτονες. Στη νεότερη ηλικία υπάρχουν στο 
κοινωνικό δίκτυο του ατόµου περισσότεροι φίλοι και λιγότερα µέλη της οικογένειας, 
ενώ αργότερα υπάρχουν πιο πολλά µέλη της οικογένειας. Το κοινωνικό δίκτυο, 
λοιπόν, παρακολουθεί το άτοµο στην πορεία της ζωής του και υφίσταται διάφορες 
µεταβολές ανάλογα µε την αναπτυξιακή φάση του ατόµου».2 

Εποµένως, ενώ σε παλαιότερες εποχές, αν µια οικογένεια βρισκόταν σε κρίσιµη 
φάση, οι παππούδες έσπευδαν να βοηθήσουν προσφέροντας την βοήθειά τους ως 
προς την ανατροφή των παιδιών, ή αυτή αναθετόταν σε οικογένειες συγγενών, 
γειτόνων ή φίλων, όµως στη σύγχρονη εποχή, αµφισβητείται το ποσοστό των 
ανθρώπων που έχει τη δυνατότητα ή είναι πρόθυµο να επωµισθεί το βάρος µιας 
τέτοιας ευθύνης.3 Σε µια συγκριτική αντιπαράθεση του παρελθόντος και του 
παρόντος, παλιά ο ρόλος της ανατροφής των παιδιών δεν ανήκε αποκλειστικά στους 
γονείς, αλλά συνέβαλαν σε αυτή και άλλα συγγενικά πρόσωπα, όπως γιαγιάδες, 
παππούδες και θείες, ενώ σήµερα, εξαιτίας της αστικοποίησης, της γεωγραφικής 
κινητικότητας και της µετανάστευσης των οικογενειών για λόγους εύρεσης εργασίας, 
η οικογένεια αποµακρύνεται από το συγγενικό της δίκτυο, αποµονώνεται,4 και κατά 
συνέπεια, οι συγγενείς δεν µπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Οι περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες συνοικούν παππούδες και γιαγιάδες µε την πυρηνική οικογένεια, 
βαθµιαία όλο και ελαττώνονται, αποτελώντας εξαιρέσεις.5 Το ερευνητικό έρεισµα 
αυτής της άποψης βρίσκεται στα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι 
KELLERHALS, οι οποίοι βρήκαν ότι, ένα πολύ µικρό ποσοστό συγγενών, -που 
συνήθως είναι οι γονείς και λιγότερο τα αδέρφια, ενώ ως προς το φύλο κυρίως οι 
γυναίκες- συµπαραστέκεται στην πυρηνική οικογένεια στην καθηµερινή ζωή και σε 
περιόδους έκτακτης ανάγκης.6 Η θέση αυτή, βέβαια, τείνει να καταρριφθεί, 
στηριζόµενη στις απόψεις που θα αναφερθούν αµέσως. 

Ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραµατίζει µια µητέρα, δεν είναι µόνο ζήτηµα της 
βοήθειας και της συµµετοχής που θα δεχτεί από τον σύζυγό της, αλλά εξαρτάται και 
από τον βαθµό της αποµόνωσης ή της κοινωνικής ενσωµάτωσης της οικογένειάς 
τους, από την θέση της οικογενειακής εστίας σε σχέση µε αυτές των συγγενών τους,7 

                                                 
1 ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (1999). Οι γνωστικές λειτουργίες και ικανότητες στους ηλικιωµένους. Στο: 
ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). Θέµατα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. (σ.231-
284). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.250 & 254. 
2 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.215-216. 
3 ΜΕΣΗΜΕΡΗ, Σ. (Απρίλιος 1978). Το σύνδροµο της βάναυσης κακοποίησης των παιδιών από τους 
γονείς και η αντιµετώπισή του. Εκλογή, τεύχ. 45, σ. 28-33. σ.31.   
4 PARKE, R. D. (1987). Ο πατέρας: η συµβολή του στη διαµόρφωση του παιδιού. (Μετάφρ.:  Κελεσίδου 
Α.). Αθήνα: Εκδ. Κουτσουµπός Π., Α.Ε. Σειρά: Εµείς και τα παιδιά µας από τη γέννηση µέχρι την 
εφηβεία. σ.18.  ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ, Ε. (1990). Η οικογένεια πέρα από κοινωνικά και πολιτικά συστήµατα. Στο: 
ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.249-254). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής εταιρείας 
κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας & Ελληνικής εταιρείας πρόληψης της κακοποίησης 
και παραµέλησης των παιδιών. σ.249. ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΖΑΣΗ: ό.π., 2004, σ.257. 
5 STEWART: ό.π., 1988, σ.25.  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.118. 
6 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.56-57. 
7 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Α., & ΘΩΜΑ, Ν. (Ε.Ο.Π.). Ψυχοκοινωνικές συνέπειες της διάσπασης της 
Κοινότητας σε εφήβους-πρόσφυγες µαθητές της Κύπρου. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε 
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και κυρίως, από την ποσότητα και την ποιότητα της υποστήριξης (έµπρακτη µε την 
επίβλεψη και φροντίδα των παιδιών ή/και ψυχολογική) που θα λάβει από το άτυπο 
κοινωνικό δίκτυο, ιδιαίτερα όταν στα µέλη της ανήκει ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες.1 
Αποµόνωση της οικογένειας και βοήθεια από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον, 
είναι δύο παράγοντες που βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση. Μάλιστα, η 
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ (1985) υποστηρίζει ότι, η σύγχρονη οικογένεια δεν θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως πυρηνική, αλλά ως εκτεταµένη συζυγική, αφού ιδιαίτερα οι 
παππούδες και γιαγιάδες συνεισφέρουν καθηµερινά στην οικογένεια µε την 
επιµέλεια, φύλαξη και ανατροφή των εγγονιών τους· κάτι το οποίο συµφωνεί 
απόλυτα µε ένα από τα ευρήµατα της έρευνας της ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η.2 Σε 
παραπλήσιο συµπέρασµα κατέληξε και η ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ υποστηρίζοντας ότι, η 
βοήθεια που προσφέρεται από το άτυπο δίκτυο στήριξης, και συγκεκριµένα από τον 
παππού και τη γιαγιά, είναι περισσότερο εµφανής και έχει µεγαλύτερη συχνότητα 
στις αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές, σε αντίθεση µε τις αστικές, όπου η 
υποστήριξη των συγγενών αντικαθίσταται από κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες (π.χ. 
Παιδικοί σταθµοί).3 Εξάλλου, σκόπιµο είναι να γίνει ένας διαχωρισµός της ποιότητας 
βοήθειας ανάλογα µε το αν αυτή έχει προκύψει µετά από αίτηµα των γονέων ή έχει 
προσφερθεί οικειοθελώς, «µιας και η ζητούµενη βοήθεια έχει περισσότερο 
οικονοµικό χαρακτήρα, ενώ η προσφερόµενη, το χαρακτήρα της διαρκούς πρακτικής 
βοήθειας».4 

Ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου των παππούδων γίνεται οµαλά, γι’ αυτό, όχι 
µόνο δεν προκαλεί αντιδράσεις µε την δυσανασχέτηση των ηλικιωµένων, αλλά 
παράλληλα, προσφέρεται ή γίνεται απόλυτα αποδεκτός και µε προθυµία από αυτούς, 
αφού θεωρούν την ανατροφή των εγγονιών τους ως συνέχεια του παιδαγωγικού 
ρόλου που είχαν ως προς τα παιδιά τους. Βέβαια, ο τρόπος, µε τον οποίον κάθε 
ηλικιωµένος αντιλαµβάνεται και βιώνει τον νέο του ρόλο, εξαρτάται από το φύλο 
του, το εκπαιδευτικό του επίπεδο και από το βαθµό αλτικότητας της ζωής του.5 

Οι πιθανότητες παρέκκλισης από τη συµπεριφορά αποδοχής του νέου ρόλου 
είναι περιορισµένες, αφού είναι σαν να τον επιβάλλουν τόσο οι ενοχές από την 

                                                                                                                                            
Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.458-469). 
Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.460-461. 
1 ΖΕΡΒΑΚΗ-ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, Ε. (Ε.Ο.Π.). Οικογένεια και παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. 
∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις 
ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.333-338). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). 
σ.334-335. ΠΑΝΤΕΛΙΑ∆ΟΥ, Σ., ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ, Ε., ΠΡΟΚΟΒΑΣ, Χ., & ΣΑΝ∆ΡΑΒΕΛΗΣ, Α. 
(Ε.Ο.Π.). Μητέρες παιδιών µε ειδικές ανάγκες: Παράγοντες ισορροπίας και διαταραχής στην εκπλήρωση 
του ρόλου τους. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα 
µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 
∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.349-369). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. 
(χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.362. 
2 ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 1996, σ.65. DITCH, J.S. (Ε.Ο.Π.). Νέες τάσεις στην οικογενειακή πολιτική 
µέσα σ’ ένα µεταβαλλόµενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε 
Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.52-64). 
Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.54. 
3 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, Α., & ΨΑΡΡΑ, Α. (Ε.Ο.Π.). Γονεϊκοί ρόλοι στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. 
Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. 
Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.201-214). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία 
έκδοσης). σ.203. 
4 ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.170. 
5 ΤΖΩΡΤΖΩΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.194. 
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ενδεχόµενη αντίθετη συµπεριφορά οι οποίες υιοθετούνται σταδιακά στα πλαίσια της 
κοινωνικής εξέλιξης, όσο και ο κοινωνικός έλεγχος που ασκείται στο εσωτερικό της 
οικογένειας και στην ευρύτερη κοινωνία, ο οποίος υποκρύπτει τον εσωτερικευµένο 
καταναγκασµό, που ασυνείδητα έχουν υποστεί τα άτοµα, και που έχει πάρει τη µορφή 
αυθόρµητης επιλογής. Η προβληµατική κατάσταση που µπορεί να αντιµετωπίζει ένα 
άτοµο µετατρέπεται σε υπόθεση-πρόβληµα ολόκληρης της οικογένειάς του. Συνεπώς, 
οποιαδήποτε συµπεριφορά και ενέργεια ενός ατόµου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε 
τις δεδοµένες αξίες, αρχές και κανόνες, που διέπουν µια κοινωνία σε συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο. Αυτό, άλλωστε, εξασφαλίζει την ύπαρξη, τη συνέχεια και τη 
συνοχή της. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και στην ελληνική κοινωνία, στο εσωτερικό της 
οποίας ως µηχανισµοί εγγύησης και στήριξης της συνοχής της χρησιµοποιούνται οι 
αξίες, οι άτυποι κανόνες και ο κοινωνικός έλεγχος, τα οποία βρίσκονται σε 
µεταβατική περίοδο.1 

Μετά από έρευνα που διεξήγαγε η ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ, όπως και µια άλλη, αυτή 
των ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ & ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, στην 
Ελλάδα οι οικογενειακές αξίες και η οικογένεια γενικά, εξακολουθεί να διατηρεί 
εξέχουσα σηµασία και να διασφαλίζεται η προστασία και η συνέχειά της. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται µέσω της περιφρούρησης που της εξασφαλίζουν οι παραδοσιακές 
οικογενειακές αξίες, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Η στήριξη και η 
αλληλεγγύη στο εσωτερικό του συγγενικού δικτύου δεν απειλείται από την 
γεωγραφική απόσταση του τόπου διαµονής των συγγενών µεταξύ τους (εύρηµα στο 
οποίο κατέληξε µε την έρευνά του και ο ΧΤΟΥΡΗΣ, όσον αφορά τους ηλικιωµένους 
γονείς µε τα παιδιά τους και γενικά µε τους συγγενείς τους), οι οποίοι συνεχίζουν να 
κρατούν δυνατούς δεσµούς συγγένειας διατηρώντας ζωντανές τις οικογενειακές 
αξίες, τους κανόνες, τις υποχρεώσεις και τα πρότυπα συµπεριφοράς, στο εσωτερικό 
του ευρύτερου συγγενικού πλέγµατος.2 Γι’ αυτό άλλωστε η πλειοψηφία των 
ηλικιωµένων του δείγµατος στην έρευνα του ΧΤΟΥΡΗ, επιλέγει να κρατά 
περισσότερες επαφές µε το φιλικό περιβάλλον σε σύγκριση µε τους γείτονες, και 
άσχετα µε το κριτήριο της εγγύτητας του τόπου κατοικίας τους.3 Το µόνο, ίσως, που 
µπορεί να επηρεάζεται από τη γεωγραφική εγγύτητα της οικογενειακής εστίας τους, 
είναι η συχνότητα των επισκέψεων και επαφών, αν και αντισταθµίζεται από την 
τηλεφωνική επικοινωνία.4 Η σύγχρονη οικογένεια µπορεί να µην έχει πλέον τη µορφή 
της εκτεταµένης, σίγουρα όµως διακρίνεται από την ιδιαίτερα αυξηµένη οικειότητα 
και στενότητα των συγγενικών σχέσεων, από ανταλλαγές και από αλληλεγγύη µεταξύ 
τους αναπληρώνοντας τα κενά που αφήνει η ελλειµµατική κοινωνική πολιτική, όπως 
γίνεται µε τους σύγχρονους ρόλους που αναλαµβάνουν οι παππούδες.5 

Σε παραπλήσια ευρήµατα µε τα παραπάνω κατέληξαν και οι ΓΕΩΡΓΑΣ & 
∆ΡΑΓΩΝΑ (1988), οι οποίοι δεν διαπίστωσαν διαφορές όσον αφορά την παροχή 
κοινωνικής υποστήριξης ανάµεσα σε κατοίκους της επαρχίας και της Αθήνας. Η 
συµπαράσταση µεταξύ των συγγενών παρέχεται σε στρεσσογόνες περιόδους ή σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά κυρίως βασίζεται σε καθηµερινό έρεισµα 
διενεργώντας τακτικές επισκέψεις και αρκετά συχνή επικοινωνία. Η SEGALEN 

                                                 
1 ΧΑΡΒΑΤΗΣ: ό.π., 2000, σ.45-46. 
2 ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ, Λ. (Αύγουστος 1999). Κοινωνική και ψυχολογική ανάλυση της οικογένειας: 
Αποτελέσµατα από µια πανελλήνια δηµογραφική έρευνα. Ψυχολογία, τόµος 6, τεύχ. 2, σ.165-173. 
σ.166&172. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ & ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1999, σ.116. 
3 ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.127. 
4 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.63. 
5 ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.208. DITCH (Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.54. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 2004, 
σ.125-126. ΓΕΩΡΓΑΣ, ΓΚΑΡΗ & ΜΥΛΩΝΑΣ: ό. π., 2004, σ.218. 
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(1986) αναφέρει ότι, οι επιστήµονες της κοινωνιολογίας στη Γαλλία δεν εξετάζουν 
πλέον την υποστήριξη ανάµεσα στις τρεις γενεές ως πρόβληµα και ως σύµπτωµα της 
κρίσης της οικογένειας, αλλά προσπαθούν να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν τις 
σχέσεις και την αλληλεξάρτηση που έχει αναπτυχθεί µεταξύ τους και η οποία 
συµβάλλει στη συνοχή και στη συνέχεια της οικογένειάς τους.1 

Συµπερασµατικά, όσο κι αν οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και 
πολιτιστικές συνθήκες διαφοροποιούνται, ταυτόχρονα, αλλάζουν και 
προσαρµόζονται σε αυτές οι οικογενειακοί κανόνες, οι υποχρεώσεις και οι αντιλήψεις 
των ανθρώπων, και πιο συγκεκριµένα εδώ, των γονέων και των παππούδων, όσον 
αφορά τους ρόλους τους και τις σχέσεις τους µε τα παιδιά,2 αλλά και ευρύτερα των 
συγγενών και της συνολικής λειτουργίας της Ελληνικής οικογένειας αναφορικά µε 
την παροχή στήριξης και αλληλεγγύης σε συγγενικές οικογένειες.3 

 1.4 ΠΑΠΠΟΥΣ – ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ 

 1.4.1 ∆ΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Οι διαγενεακές σχέσεις στη σύγχρονη εποχή, διαφέρουν από εκείνες του 
παρελθόντος τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα.4 Αυτό 
οφείλεται, όπως αναφέρθηκε επανειληµµένα, στις µεταβολές στις οποίες υπόκεινται 
αρχικά οι κοινωνικές δοµές και έπειτα οι οικογενειακές· οι επιδράσεις είναι 
αλληλοκατευθυνόµενες και έχουν, επίσης, αντίστροφη πορεία. Οι αντιλήψεις, οι αξίες 
και οι στάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία σχετικά µε τους νέους και τους 
ηλικιωµένους, αντικατοπτρίζουν αυτές που διαµορφώνονται και υφίστανται µέσα 
στην οικογένεια, οι οποίες, µάλιστα, χαρακτηρίζονται από έντονη συναισθηµατική 
χροιά.5  

Οπωσδήποτε, η γέννηση ενός παιδιού λειτουργεί ως πόλος έλξης ανάµεσα στις 
γενεές, διαφοροποιεί τις σχέσεις και τη δυναµική ανάµεσα στις δύο προηγούµενες 
γενιές, προκαλεί αναδιάρθρωση των ρόλων που έχει κάθε µέλος της οικογένειας µε 
εκ νέου ιεράρχηση, και συντελεί στη µεγαλύτερη εγγύτητα της οικογενειακής τους 
εστίας.6 Ακόµη και διαφορές να υπήρχαν νωρίτερα στην οικογένεια, αυτές 
αµβλύνονται από το γεγονός του ερχοµού ενός νέου µέλους, που βοηθάει στην 
επαναπροσέγγιση και στη µεγαλύτερη συνοχή της οικογένειας. Το παιδί δηµιουργεί 
έναν δεσµό αµοιβαίου ενδιαφέροντος, µεταξύ των ηλικιωµένων και των παιδιών 
τους· συντελεί στην ανάπτυξη νέων σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. 
Παράγοντες, όπως η συχνή επαφή ή η συγκατοίκηση, η γεωγραφική εγγύτητα της 
οικογενειακής εστίας τους, το φύλο και η εξωτερική οµοιότητα του εγγονιού µε έναν 
από τους παππούδες ή τις γιαγιάδες, το κοινό όνοµά τους, η συνάφεια-σύµπτωση των 
ενδιαφερόντων, των απόψεων ή άλλων συµπεριφοριστικών χαρακτηριστικών, καθώς 
και η ποιότητα των σχέσεων των ηλικιωµένων µε τα παιδιά τους (τους νεαρούς 
γονείς), επηρεάζουν τις στάσεις, αλλά και τις σχέσεις των ηλικιωµένων µε τα εγγόνια 
τους (MATTHEWS & SPEY, 1985). Η απόκτηση ενός νέου, µικρού εγγονιού, 
αλλάζει όλο το νόηµα της ζωής για πολλούς ηλικιωµένους, τους δίνει ελπίδες και 
κίνητρο ύπαρξης (επιµέλεια των εγγονιών τους, παροχή συµβουλών σε αυτά, αγορά  

                                                 
1 ΓΕΩΡΓΑΣ: ό.π., 1999,. σ.26-27 & 41. 
2 ΤΖΩΡΤΖΩΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.196-197. 
3 ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ: ό.π., 1999, σ.172. ΓΕΩΡΓΑΣ, ΓΚΑΡΗ & ΜΥΛΩΝΑΣ: ό. π., 2004, σ.219. 
4 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1995, σ.52.  
5 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ κ.ά.: ό.π., 1996, σ.390.  
6 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.147.  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.99. 
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ρούχων για να τους τα δωρήσουν, κ.ά.), οπότε εκεί που σκέφτονταν το θάνατο, 
αρχίζουν να σκέφτονται τη ζωή και αποκτούν ζωντάνια (CHERLIN & 
FUSTENBERG, 1985).1 

Η ύπαρξη σεβασµού µεταξύ των τριών γενεών, παππούδων-γιαγιάδων, γονέων 
και παιδιών, επιτρέπει τη διευκόλυνση των σχέσεων που δηµιουργούνται ανάµεσά 
τους, και πολύ περισσότερο του ρόλου της ενδιάµεσης γενιάς, γεγονός που συµβάλλει 
στην διατήρηση της οικογενειακής συνοχής. Για να ακριβολογήσει, όµως, κανείς 
χρειάζεται να λάβει υπόψη και το αντίθετο, σύµφωνα µε το οποίο, οι κακές σχέσεις 
ανάµεσά τους, αποτελούν παράγοντα σύγκρουσης και αιτία πρόκλησης της 
διάσπασης της οικογένειας. Στη σύγχρονη εποχή µάλιστα, που τα ηλικιακά όρια 
διαβίωσης του ανθρώπου έχουν διευρυνθεί, ο κίνδυνος εµφανίζεται ακόµη πιο 
έντονος και απειλητικός, αφού είναι πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες των τριών 
γενιών και οι µεταξύ τους διαφορές να είναι ασυµβίβαστες. 

Θα µπορούσε να αντιταχθεί στα παραπάνω η άποψη ότι, αυτά ισχύουν σε 
περισσότερο ακραίες καταστάσεις, καθώς η πλειοψηφία των επιστηµονικών έντυπων 
µέσων -σε µερικά από τα οποία θα γίνει αναφορά αργότερα, στο κεφάλαιο που αφορά 
την προσφορά των ηλικιωµένων-, διαβεβαιώνει και εστιάζει στον σωτήριο ρόλο, που 
διαδραµατίζουν οι ηλικιωµένοι στη ζωή των νέων ανθρώπων µέσα στη ρευστότητα 
της σύγχρονης εποχής.2 Ο ΜΑRΤΕΝSΕΝ κάνει µια χαρακτηριστική παροµοίωση, για 
να δώσει έµφαση στην ύπαρξη και των τριών γενεών στην οικογένεια, λέγοντας ότι: 
«Μπορεί κανείς να πει ότι για να είναι σίγουρος στη ζωή και για να έχει 
αυτοπεποίθηση, θα πρέπει να κάθεται σε µια καρέκλα όπου η πλάτη και το κάθισµα 
θα είναι οι γονείς, ενώ τα τέσσερα πόδια θα είναι οι δύο παππούδες και οι δύο 
γιαγιάδες. Ακόµη και αν η καρέκλα έχει τρία πόδια, κάθεται κανείς καλά, τα 
πράγµατα όµως χειροτερεύουν αν λείπουν δύο ή τρία πόδια ή, ακόµη περισσότερο, αν 
λείπει το ίδιο το κάθισµα ή η πλάτη της καρέκλας».3 

Σε σχέση µε αυτό, αντιπαραβάλλεται η προσέγγιση, που υποστηρίζει ότι, η 
σύγχρονη οικογένεια έχει αποµονωθεί από το συγγενικό της περιβάλλον· κάτι το 
οποίο δεν ισχύει απόλυτα. Αφού η οικογένεια, όχι µόνο διατηρεί µε τους συγγενείς 
τις κοινωνικές σχέσεις µε τη µορφή απλών επαφών και επισκέψεων, αλλά αυτές 
επεκτείνονται και στις µεταξύ τους ανταλλαγές µε δεσµούς συµπαράστασης, 
αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης τόσο σε ευτυχή όσο και σε 
δυσάρεστα γεγονότα, επηρεάζοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας της και την ποιότητα 
ζωής της.4 ∆εν αποκλείεται µάλιστα, το ίδιο άτοµο σε κάποια φάση της ζωής του να 
βρεθεί στη θέση να φροντίζει παράλληλα για το παιδί του, για το εγγόνι του και για 
τον γονέα του. Η ποσότητα της παροχής βοήθειας ανάµεσα στους γονείς και στα 
παιδιά τους είναι αντιστρόφως ανάλογη, µε τους γονείς να υπερτερούν στις 
προσφορές στα παιδιά τους, όταν αυτά είναι από βρέφη έως και ενήλικες, και έπειτα 
αυτά να ανταποδίδουν στον µέγιστο βαθµό, µε την παροχή φροντίδων στους 
ηλικιωµένους γονείς τους. Όπως είναι φυσικό, τις ανταλλαγές µεταξύ τους τις διέπει 
εκτός από την αµοιβαιότητα, η ασυµµετρία και η ασυνέχεια.5 Η ολοκληρωτική 

                                                 
1 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ κ.ά.: ό.π., 1996, σ.395.  ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1995, σ.64. WSTROPP, C., & 
WILLIAMS, M. (1960). Health and happiness in old age. London: Methuen & Co Ltd. p.124. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.134-135.  
3 MARTENSEN-LARSEN & SORRIG: ό.π., 1994, σ.87.  
4 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, Λ. (1995). Η οικογένεια στην Αθήνα: Οικογενειακά πρότυπα και 
συζυγικές πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. ΕΚΚΕ. σ.45. ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.50. 
ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 2004, σ.149. 
5 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.70-71. 
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αποµόνωση της οικογένειας από τους συγγενείς της γενικά, θεωρείται ότι, αποτελεί 
µεµονωµένη εξαίρεση στον κανόνα και ακραία περίπτωση.1 

Τα δικαιώµατα και, πολύ περισσότερο, οι υποχρεώσεις που έχει κάθε άτοµο στο 
εσωτερικό της οικογένειας επιβάλλονται, βέβαια, από τους νόµους, αλλά κυρίως 
υπαγορεύονται από τις ηθικές αξίες που µεταλαµπαδεύονται από τη µια γενιά στην 
άλλη. Και µπορεί, ανάµεσα στις γενεές να υπάρχουν διαφωνίες ή συγκρούσεις, 
οφειλόµενες στην µεγάλη διάσταση των απόψεων, των αντιλήψεων, της νοοτροπίας 
και της συµπεριφοράς µε πρωταρχικό αιτιολογικό παράγοντα τη µεγάλη διαφορά 
ηλικίας µεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν οι τρεις γενιές συγκατοικούν, παρόλα αυτά, η 
συµβίωσή τους, θεωρείται ότι, έχει πολλές ευεργετικές επιδράσεις και στις τρεις 
γενεές. Έστω και αν µερικές φορές, η οικογένεια επιχειρεί να αποµακρυνθεί από τους 
ηλικιωµένους, προκειµένου να νιώσει περισσότερο ανεξάρτητη, αυτόνοµη και να έχει 
το δικό της ζωτικό χώρο, ωστόσο επιδιώκει την επαφή µαζί τους. Έτσι λοιπόν, η 
λύση που προτιµάται είναι, το να έχουν ξεχωριστές οικογενειακές εστίες, αλλά αυτές 
να βρίσκονται όσο το δυνατόν εγγύτερα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι σχέσεις τους 
δεν επηρεάζονται αρνητικά λόγω της απόστασης, από τη στιγµή που οι 
συναισθηµατικοί δεσµοί οι οποίοι έχουν διαµορφωθεί µεταξύ τους είναι ισχυροί.2 

Εξάλλου, η γεωγραφική απόσταση των κατοικιών τους δεν αποτελεί παράγοντα 
που προσδιορίζει τη συναισθηµατική τους εγγύτητα, αλλά µπορεί να  είναι απλά 
απόρροια επαγγελµατικών υποχρεώσεων και ευκαιριών. Παρόλα αυτά, δεν 
αποκλείεται να αποτελεί ένδειξη της συναισθηµατικής προσκόλλησης ενός εκ των 
δύο συζύγων στους γονείς του ή της επιθυµίας του ζευγαριού για αποµόνωση και 
ανεξαρτησία.3 

 1.4.2 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ – ΓΙΑΓΙΑ∆ΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
Το ενδιαφέρον θα πρέπει, ίσως, να επικεντρωθεί στις σχέσεις µεταξύ των 

συζύγων µιας οικογένειας και των γονέων τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
σχέσεις αλληλοβοήθειας και αλληλεξάρτησης. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την επιµέλεια 
και ανατροφή των παιδιών του ζευγαριού. Σε έρευνα, την οποία πραγµατοποίησε η 
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, φάνηκε ότι, οι ηλικιωµένοι σε µεγαλύτερο ποσοστό (22,49%) σε 
σύγκριση µε τους συζύγους των µητέρων (14,92%), τις βοηθούσαν στην ανατροφή 
των παιδιών,4 ενώ η συχνότητα της ανάµειξής τους ήταν ακόµη πιο µεγάλη στις 
εκτεταµένες οικογένειες, καθώς οι παππούδες-γιαγιάδες συνυπήρχαν στην 
οικογένεια.5 Αυτό διαπιστώθηκε ύστερα από σχετικό ερώτηµα, για το πόσο συχνά οι 
ηλικιωµένοι συµβούλευαν τη µητέρα των παιδιών, ψυχαγωγούσαν τα εγγόνια τους, 
τα φρόντιζαν ή επενέβαιναν απευθείας στην ανατροφή αυτών. Η επέµβασή τους, 
σύµφωνα µε την ίδια έρευνα που διεξήχθη στην Αθήνα, δεν περιορίζονταν σ’ αυτόν 
τον τοµέα, αλλά στο σύνολο της ζωής της οικογένειας που είχε τουλάχιστον ένα παιδί 

                                                 
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ό.π., 2000, σ.18.  
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  ό.π., 2000, σ.19-20.  ΓΕΩΡΓΑΣ, 
ΓΚΑΡΗ & ΜΥΛΩΝΑΣ: ό.π., 2004,σ.218. 
3 KING, V. & ELDER, G.H. Jr. (February 1995). American children view their grandparents: linked 
lives across three rural generations. Journal of marriage and the family, Vol.57, N.1, pp.165-178. 
p.167. 
4 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985, σ.74.   
5 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985, σ.95.  ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 1990, σ.28. 
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προσχολικής ηλικίας.1 Οι σχέσεις και οι επιρροές τους ήταν αµφίπλευρες και 
προσανατολισµένες τόσο στους γονείς, όσο και στα παιδιά.2 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ανάµειξη των ηλικιωµένων στη ζωή της 
οικογένειας είναι τόσο έντονη, ώστε δηµιουργεί προβλήµατα, συγκρούσεις και 
ανταγωνισµούς, ιδιαίτερα όταν αυτοί συγκατοικούν-συµβιώνουν µε την οικογένεια 
των παιδιών τους3 ή όταν ένας µόνος γονέας συγκατοικεί µε αυτούς (λόγω ίσως του 
χάσµατος των γενεών). Η  εξάρτηση αυτού του ατόµου από τους ηλικιωµένους, τους 
δηµιουργεί την λανθασµένη εντύπωση ότι, έχουν το δικαίωµα να χειραγωγούν και να 
παρεµβαίνουν στη ζωή του µόνου γονέα και στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών του.4 Εκτός αυτού, υπάρχει ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης και 
αποξένωσης από την οικογένεια του απόντος γονέα.5 Η λύση έρχεται µε την 
συνειδητοποίηση από την πλευρά των ηλικιωµένων ότι, µετά την πραγµατοποίηση 
του γάµου του ζευγαριού, όλοι οι ρόλοι αλλάζουν και επαναπροσδιορίζονται. Τα 
παιδιά των παππούδων είναι, µεν, παιδιά για τους ίδιους, αλλά µε την επίτευξη του 
γάµου δηµιουργούν, πλέον, δική τους οικογένεια και τα παιδιά τους αποτελούν γονείς 
δικών τους παιδιών. Έτσι λοιπόν: «Αν και οι γονείς εξακολουθούν να είναι γονείς, οι 
σχέσεις τους µε τα παιδιά τους θα πρέπει να πάψουν να είναι ετεροβαρείς και να 
αρχίσουν να γίνονται αµφοτεροβαρείς».6 Στο σηµείο αυτό, θα µπορούσε να 
υποστηριχθεί η άποψη ότι, τα παιδιά είναι ιδιοκτησία των γονιών τους και, συνεπώς, 
τους επιτρέπεται η παρέµβαση και ο καθορισµός της πορείας της οικογένειας των 
παιδιών τους, σύµφωνα µε τη δική τους βούληση.7 

Η  ανάµειξή τους µπορεί να είναι ανεκτή ή να θεωρηθεί επιθυµητή και να έχει 
θετική έκβαση, µόνο στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς της οικογένειας ζητήσουν 
από τους ηλικιωµένους την στήριξή τους, την πείρα τους και την σύνεσή τους, όταν, 
µάλιστα, πρόκειται για δύσκολες περιστάσεις. Η αυτοσυγκράτηση των ηλικιωµένων 
µπορεί να είναι δύσκολη, όχι όµως ανέφικτη, εάν δείξουν ψυχική δύναµη, 
αυτοκυριαρχία και σεβασµό στις επιθυµίες των παιδιών τους. Πρέπει, δε, πάντα να 
αποσκοπούν και να συµβάλουν στην επίτευξη της ισορροπίας και της αρµονίας στο 
εσωτερικό της οικογένειας των παιδιών τους και όχι, αντίθετα, στην πρόκληση 
πολλαπλασιασµού και περιπλοκής των προβληµάτων.8 

Τονίζεται λοιπόν ότι, η ανάµειξη των γονέων των συζύγων, είναι πιο συνετό και 
φρόνιµο, να αποφεύγεται ή έστω να περιορίζεται στη διαβεβαίωση του ζευγαριού, ότι 
µπορούν να δώσουν τις συµβουλές ή οποιαδήποτε άλλη µορφή βοήθειας τους 
ζητηθεί. Γιατί αυτή, έστω και αν δεν ακολουθηθεί από το ζευγάρι, τουλάχιστον δεν 
δηµιουργεί προβλήµατα και έχει κάποια βαρύνουσα σηµασία, που την δικαιολογούν 
η ωριµότητα και τα πολλά χρόνια πείρας τους µέσα στη δική τους οικογένεια.9  

Αναλυτικότερα, ως προς την ανατροφή των παιδιών, οι γιαγιάδες συνηθίζουν να 
δίνουν στις νέες µητέρες συµβουλές, οι οποίες στην πιο οξεία και αυστηρή έκδοσή 
τους µετατρέπονται σε υποδείξεις και εντολές, ενώ δεν διστάζουν να κάνουν 
διαγνώσεις και «συνταγογραφήσεις-θεραπευτικές παρεµβάσεις», σε περίπτωση που 

                                                 
1 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985, σ.26. 
2 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.101.  
3 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Β. (1980). Στοιχεία ψυχολογίας και ανθρωπαγωγικής της ώριµης ηλικίας. 
Πάτρα: (χωρίς όνοµα εκδότη). σ.20. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.164. 
4 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.311. 
5 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.313. 
6 ΦΑΡΟΣ & ΚΟΦΙΝΑΣ: ό.π., 1993, σ.210. 
7 ΚΑΤΣΙΚΗΣ :ό.π., σ.62. 
8 ΚΑΤΣΙΚΗΣ: ό.π., σ.63.  
9 ΦΑΡΟΣ & ΚΟΦΙΝΑΣ: ό.π., 1993, σ.211.  
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το παιδί είναι αδιάθετο.1 Ακόµη και όταν η µητέρα είναι παρούσα, η γιαγιά της στερεί 
πρωτοβουλίες και την υποκαθιστά πολλές φορές σε τέτοιο βαθµό, που την επισκιάζει, 
την παραγκωνίζει, την µειώνει και προκαλείται σύγχυση για το ποιά πραγµατικά είναι 
η µητέρα του παιδιού.2 

Απεναντίας, η ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ σε έρευνα που πραγµατοποίησε το 1970 
στην περιοχή της Αθήνας, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, οι µητέρες εκείνης της 
εποχής στην προσπάθειά τους να εδραιώσουν την ταυτότητά τους ως µητέρων, δεν 
επέτρεπαν στις γιαγιάδες την επιµέλεια των παιδιών τους, αλλά κυρίως τους ανέθεταν 
ή διεκδικούσαν από αυτές (ήταν ευπρόσδεκτη η) βοήθεια στις οικιακές εργασίες.3 

Σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι ηλικιωµένοι, που από τη φύση τους 
είναι αξιαγάπητοι, να προκαλούν δυσφορία και δυσανασχέτηση στα παιδιά τους µέσω 
των παρεµβάσεών τους στην οικογένεια αυτών. Η θέση που τους αξίζει, είναι να 
χαίρουν της εκτίµησης και του σεβασµού όλων και, παράλληλα µε τη δική τους 
τόνωση της αυτοεκτίµησης, να µπορούν να είναι υπερήφανοι για τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους.4 Οι παππούδες, καλό θα ήταν, να αποφεύγουν κάθε επιβλητική 
επέµβαση σχετική µε την αγωγή των παιδιών, την κύρια ευθύνη των οποίων πρέπει 
να έχουν οι γονείς τους. Ο ρόλος των παππούδων είναι να βοηθούν και να 
ενθαρρύνουν· όχι να κριτικάρουν, ούτε να επαινούν τους γονείς για τις πράξεις τους, 
για την τακτική τους, σχετικά µε την ανατροφή ή τη µόρφωση των παιδιών τους και, 
κυρίως, ποτέ ενόσω είναι µπροστά τα παιδιά. Κατά πρώτο λόγο, επειδή από γενεά σε 
γενεά αλλάζουν οι ιδέες, οι συνθήκες και τα ιδανικά γύρω από τη διαµόρφωση του 
παιδιού. Ύστερα, γιατί πρέπει να έχουν στο µυαλό τους και τη δική τους περίπτωση, 
όταν οι επεµβάσεις των άλλων τους προκαλούσαν στεναχώρια, δυσανασχέτηση και 
δυσφορία. Ο µόνος τρόπος, λοιπόν, µε τον οποίο ο παππούς και η γιαγιά µπορούν να 
επιδράσουν στην αγωγή των εγγονών, είναι το καλό τους παράδειγµα.5  

Ανακεφαλαιωτικά, οι γονείς των συζύγων µπορούν να προσφέρουν ένα 
πραγµατικό δώρο στην οικογένεια των παιδιών τους και να δηµιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις µιας άριστης οικογενειακής συµβίωσης,6 εάν είναι σε θέση να έχουν  
υγιή και ισορροπηµένη σχέση µε τα παιδιά τους και στενούς συναισθηµατικούς 
δεσµούς µε τα εγγόνια τους, όπως επίσης εάν αποφεύγουν τις παρεµβάσεις στην 
οικογενειακή ζωή αυτών και κρατούν ορισµένες τυπικές αποστάσεις, ενώ παράλληλα 
συµπορεύονται µε τους γονείς ως προς την παιδαγωγική γραµµή που αυτοί επιλέγουν 
και υιοθετούν για την ανατροφή των παιδιών τους, αξιοποιώντας τις αρετές της 
συνέπειας και της υπευθυνότητας που υποδεικνύουν τα χρόνια και η ωριµότητά 
τους.7 

 1.4.3 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Η αύξηση του µέσου όρου ηλικίας διαβίωσης των ηλικιωµένων και η, 
συνεπαγόµενη από αυτό, αύξηση του ποσοστού αντιπροσώπευσής τους µέσα στην 
κοινωνία, επιδρά µε θετικό τρόπο στον θεσµό της οικογένειας. Τα δεδοµένα 

                                                 
1 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.154.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.311. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.107. 
3 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.157. 
4 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.155.  
5 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ, Μ. (1958). Προβλήµατα αγωγής του παιδιού. (διασκευή από το γαλλικό 
Μαρίας Παπαδάκη-Χουρδάκη). Αθήναι: Εκδ. «Κένταυρος». Βασική παιδαγωγική βιβλιοθήκη 
ενώσεως συγγραφέων εκπαιδευτικών βιβλίων, αριθµ. 5. σ.35-36.  
6 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1958, σ.36. 
7 ΦΑΡΟΣ & ΚΟΦΙΝΑΣ: ό.π., 1993, σ.210.  
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αλλάζουν, σε σύγκριση µε αυτά που ίσχυαν στην παραδοσιακή οικογένεια και 
κοινωνία, γιατί, αφενός οι ηλικιωµένοι εξαρτώνται από την προσφορά βοήθειας της 
οικογένειάς τους, αφετέρου οι ίδιοι αποτελούν σηµαντικό φορέα προσφοράς αγαθών 
και υπηρεσιών σε αυτή.1  

Ο ERIKSON ήταν ο πρώτος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσφορά των 
ηλικιωµένων στις νεότερες γενεές, ενώ ο KOTRE την επέκτεινε, διακρίνοντάς τη στη 
βιολογική, γονεϊκή, τεχνική και πολιτισµική. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις δύο πρώτες 
κατηγορίες, επεσήµανε ότι, είναι εξαιρετικά καθοριστικές στη συνέχιση ύπαρξης µιας 
γενιάς, µέσω της απόκτησης παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν τρόπο συνέχισης 
του εαυτού, έκφρασης και παροχής προσφοράς ενός ανθρώπου στις γενεές που 
έπονται και που ο ίδιος δηµιουργεί. Η, δε, γενικότερη προσφορά ενός ανθρώπου είναι 
συνυφασµένη µε όλη τη διάρκεια του ζωής του, έχοντας ως αφετηρία την απόκτηση 
της οικογένειας και τερµατισµό της το δικό του θάνατο.2 

Η πλέον σηµαντική όψη αυτής της συνδροµής περιέχεται στη δεδοµένη και 
αναµφισβήτητη υποστήριξη που οι ηλικιωµένοι παρέχουν στους νέους γονείς, µέσω 
της ανάµειξής τους στην οικογένεια των παιδιών τους, έστω και αν απαρτίζεται από 
δύο αντικρουόµενες πλευρές: Την θετική-επιθυµητή-απαραίτητη και την αρνητική-
υπερβολική παρέµβαση-επικίνδυνη.3 Όσον αφορά το δεύτερο, έγινε εκτεταµένη 
αναφορά στην προηγούµενη παράγραφο, ενώ όσον αφορά το πρώτο, την προσφορά 
τους, αυτή αφορά πολλαπλά επίπεδα της ζωής της νέας οικογένειας. 

Καταρχήν, η συµβολή τους µεταφράζεται στην οικονοµική ενίσχυση που 
παρέχεται από τους παππούδες σε όλα τα µέλη της οικογένειας, αλλά, πολύ 
περισσότερο, στα εγγόνια τους είτε από δική τους επιθυµία και από υποχρέωση προς 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους είτε από απαιτήσεις και εξαναγκασµό των τελευταίων 
προς τους ηλικιωµένους είτε µε βλέψεις ανταποδοτικότητας από αυτούς µελλοντικά, 
δεδοµένου ότι τα ποσά των συντάξεων στην Ελλάδα είναι χαµηλά.4 Η προτίµηση που 
επιδεικνύουν όσον αφορά τις παροχές τους προς τα εγγόνια τους υποκρύπτει την 
επιθυµία τους να απαλλάξουν τα παιδιά τους (γονείς) από το να νιώθουν 
υποχρεωµένα προς τους παππούδες ή ότι είναι εξαρτηµένα από αυτούς. Η οικονοµική 
συνεισφορά τους στην οικογένεια των παιδιών τους καλύπτεται από το πέπλο της 
γενναιοδωρίας προς τα εγγόνια τους.5 Οι ηλικιωµένοι, έχοντας αποσυρθεί, στην 
πλειοψηφία τους, από την επαγγελµατική τους απασχόληση, χρησιµοποιούν το 
εφάπαξ που προέρχεται από την συνταξιοδότησή τους µε διττή χρηστικότητα: 
Αφενός εξυπηρετούν άµεσες καταναλωτικές ανάγκες του συνολικού νοικοκυριού των 
παιδιών τους, προκειµένου να καλύψουν τα τρέχοντα έξοδα και τις ανάγκες των 
παιδιών και των εγγονιών τους ή ακόµη και να τους προστατέψουν από απρόβλεπτες 
δυσκολίες και αντιξοότητες, µε σκοπό να τους εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους και 
να τους διασφαλίσουν τη φυσιολογική ροή της ζωής τους. Ιδιαίτερα, εάν πρόκειται 
για οικογένεια η οποία βρίσκεται στα κατώτερα λαϊκά στρώµατα ή που ένα από τα 
µέλη της είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες.6 Αφετέρου τους προσφέρουν βοήθεια 

                                                 
1 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993, σ.132.  
2 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.193-194. 
3 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.101. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.195. 
4 ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.169. TEPEROGLOU, A. (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979). Open care for 
the elderly in Greece. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. τόµ.35. p.200. PEARSON, J. L., HUNTER, 
A. G., ENSMINEGER, M. E., & KELLAM, S. G. (April 1990). Black grandmothers in 
multigenerational households: Diversity in family structure and parenting involvement in the 
Woodlawn Community. Child development. Vol.61. N.2. pp.434-442. p.435. 
5 TURNER: ό.π., 1970, p.436. 
6 «γιατί τα έξοδα για να µεγαλώσει ένα παιδί µε ειδικές ανάγκες είναι πολύ περισσότερα από όσα 
απαιτούνται για ένα άλλο παιδί». ΖΕΡΒΑΚΗ-ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ: ό.π., σ.333-334. 
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προβιβασµού για να εκπληρώσουν τις επιθυµίες, να εξυπηρετήσουν την ευζωία και 
να επιτύχουν για χάρη των παιδιών και των εγγονιών τους ανώτερο βιοτικό επίπεδο 
(PITROU, 1977).1 Μερικές εξ αυτών µπορεί να είναι, λ.χ. η στέγαση της 
οικογένειας,2 η οικονοµική συµβολή στην εξόφληση των δανείων των παιδιών τους, ο  
εξοπλισµός του νοικοκυριού τους, η εκπαίδευση και οι σπουδές των εγγονιών, η 
αγορά νέου ή η ανανέωση του ήδη υπάρχοντος επαγγελµατικού εξοπλισµού στην 
εργασία των γονέων, η κάλυψη τρεχόντων καταναλωτικών αναγκών, τα δώρα, τα 
ταξίδια και, γενικά, η ψυχαγωγία, συµβάλλοντας έτσι µε το δικό τους τρόπο στην 
δηµιουργία αυτονοµίας της νέας γενιάς και στην εγκαθίδρυση και διατήρηση της 
συνοχής της οικογένειας.3 

Η συµπαράστασή τους δεν περιορίζεται στη µεταβίβαση πόρων και στην 
οικονοµική βοήθεια, αλλά και στην συναισθηµατική και ηθική στήριξη, αφού δεν 
είναι σπάνιες οι φορές κατά τις οποίες τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες 
καταφεύγουν στους παππούδες, που αποτελούν σταθερά σηµεία αναφοράς, 
προκειµένου να λάβουν τη συµβουλή τους σε δύσκολα ζητήµατα που τους αφορούν 
και τους απασχολούν. Οι αµέτρητες εµπειρίες των παππούδων που έχουν αποκοµίσει 
λόγω της ηλικίας τους, η ωριµότητα, η γαλήνη, αλλά και το πλήθος των περιστάσεων 
µέσα από τις οποίες έχουν διέλθει, τους επιτρέπει να αναλαµβάνουν αυτό το διττό 
ρόλο: της µεν προνοητικότητας και της προστασίας από ενδεχόµενες ατυχείς 
καταστάσεις, της δε αντιµετώπισης µε ψυχραιµία των ήδη υπαρχουσών δυσχερών 
περιστάσεων.4 

Ιδιαίτερα εµφανής είναι η συνεισφορά των παππούδων στην στήριξη των 
µονογονεϊκών  οικογενειών, αφού τις περισσότερες φορές ο µόνος ο γονέας επιλέγει 
να εγκατασταθεί µαζί µε τα παιδιά του στην οικογένεια καταγωγής του, προκειµένου 
να µειώσει τα λειτουργικά έξοδα της οικογένειάς του, να εξασφαλίσει οικονοµική 
βοήθεια από τους ηλικιωµένους γονείς του, να δεχτεί απ’ αυτούς ή να τους ζητήσει 

                                                 
1 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999. σ.55. DE SINGLY: ό.π., 1996, σ.100. TURNER: ό.π., 1970, 
p.436. 
2  Σύµφωνα µε τα πορίσµατα έρευνας της ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ: Η διαβίωση των παιδιών µέσα 
σε βεβαρηµένες ή κακές οικογενειακές συνθήκες, όπου δεν υπάρχει ευρυχωρία, αλλά στενότητα 
χώρου στην κατοικία τους και δεν ανήκει στα παιδιά δικό τους δωµάτιο, έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη 
σχολική τους επίδοση, αφού αναγκάζονται τις περισσότερες φορές να µελετούν σε κοινόχρηστους  
χώρους, µε αρκετή φασαρία. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Χ. (Ε.Ο.Π.) ∆ιαστάσεις κοινωνικοποίησης 
σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή 
πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο 
Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.112-122). Αθήνα: Εκδ. 
Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.120. Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόµα περισσότερο, 
όταν η οικογένεια είναι πολυπληθής, επειδή  αναγκάζονται να συµπυκνώνονται πολλά άτοµα σε ένα 
περιορισµένο χώρο, οπότε δεν έχουν αρκετά περιθώρια δράσης και ξεκούρασης στον προσωπικό τους 
χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση διαταραχών στην οµαλή ανάπτυξη του παιδιού.   
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ. (Ε.Ο.Π.) Οικογένεια και σχολική επίδοση: Η σύµπτωση µιας σχέσης. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. 
∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις 
ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.123-131). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). 
σ.127-128. Σε έναν περιορισµένο χώρο κατοικίας, στον οποίο διαβιούν πολλά άτοµα διαφορετικών 
ηλικιών δηµιουργούνται εντάσεις, προστριβές  και στρες, όχι µόνο εξαιτίας του χάσµατος των γενεών, 
αλλά και εξαιτίας του ελάχιστου ζωτικού χώρου, του διαφορετικού τρόπου ζωής τους και της ποικιλίας 
των αναγκών τους. Ο χώρος δεν αποτελεί απλά ένα παθητικό και ενδεικτικό στοιχείο της κοινωνικής 
θέσης µιας οικογένειας, αλλά µε την έκτασή του, τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο οργάνωσής του  
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο δράσης και λειτουργίας των ανθρώπων µέσα σε αυτόν, όπως και 
τον γενικότερο τρόπο και στάση ζωής τους.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.311,532 & 540. 
3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ό.π., 2000, σ.20.  ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 1990, σ.28.  
ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.54. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.169. 
4 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.101 & 108. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  126  

την στήριξή τους όσον αφορά την επιµέλεια των παιδιών του κατά τη διάρκεια που 
αυτός εργάζεται, ή ακόµη να γευτεί τη συντροφικότητα και τα θερµά συναισθήµατα 
που τόσο έχει ανάγκη µετά την διάλυση της δικής του οικογένειας.1 

Η παρουσία του διπλού αυτού ρόλου των ηλικιωµένων, δηλαδή της ηθικής και 
οικονοµικής υποστήριξης της νέας οικογένειας, δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει και 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου η προσφορά τους αναγνωρίζεται και 
ανταποδίδεται από όλα τα µέλη της οικογένειας. Οι συναισθηµατικοί δεσµοί µεταξύ 
των γενεών ενδυναµώνονται και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους είναι 
αµφίδροµες, µε τους ηλικιωµένους να φροντίζουν για την ευζωία των παιδιών και 
των γονιών τους, και µε όλα τα µέλη της οικογένειας να καταβάλουν προσπάθειες για 
την καλύτερη και µακροχρόνια επιβίωση των ηλικιωµένων παππούδων τους.2 

Ως προς την Ελλάδα, τα δεδοµένα είναι πιο ξεκάθαρα, αφού φαίνεται ότι, οι 
άνδρες σε µεγαλύτερο βαθµό από τις ηλικιωµένες γυναίκες παρέχουν οικονοµική 
ενίσχυση στα νέα ζευγάρια, ενώ αντίθετα οι γυναίκες συµβάλλουν περισσότερο στην 
ανατροφή των εγγονιών τους και σε ό,τι τα αφορά. Έστω και αν οι ηλικιωµένοι και 
τα παιδιά τους δεν συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, αυτό δεν τους εµποδίζει να 
προσφέρουν οι µεν υπηρεσίες στους δε, και το αντίστροφο. Σε περίπτωση, όµως, που 
η εγγύτητα είναι υπαρκτή, αυτή διευκολύνει ακόµη περισσότερο τις επαφές µεταξύ 
τους και την ανταλλαγή υπηρεσιών και βοήθειας. Το γεγονός αυτό αποβαίνει 
ευεργετικό και ως προς τις δύο πλευρές, αφού και η οικογένεια απολαµβάνει τα 
θετικά της προσφοράς των ηλικιωµένων, αλλά και αυτοί αυτοεπιβεβαιώνονται µέσω 
της χρησιµότητάς τους.3 Ήταν κάτι το οποίο είχαν ανάγκη, ιδιαίτερα µετά την 
απώλεια του πλήθους των λειτουργιών που είχαν στο εσωτερικό της παραδοσιακής 
οικογένειας. Τώρα λοιπόν, έστω και µόνο µε την διαπαιδαγώγηση των εγγονιών τους 
νιώθουν ότι προσφέρουν, αφιερώνοντας τον εαυτό τους σε αυτό τον ρόλο τους 
απόλυτα συνειδητά και µε µεγάλη προθυµία.4 

Πιο συγκεκριµένα, η προσφορά των γιαγιάδων στην οικογένεια εντάσσεται 
ευρύτερα «στα πλαίσια εκµετάλλευσης της απλήρωτης και µη κοινωνικά 
αναγνωριζόµενης οικιακής εργασίας των γυναικών»,5 είναι πολύπλευρη και αφορά 
τόσο την επίβλεψη και επιµέλεια των εγγονιών όσο και τις υπηρεσίες τους ως προς 
τις δουλειές του σπιτιού, γεγονός που διευκολύνει τη µητέρα των παιδιών.6 Οι 
γιαγιάδες είναι εξαιρετικά ικανές λόγω της πείρας τους στην ανατροφή των εγγονιών 
τους, γιατί οι ίδιες µεγάλωσαν τα παιδιά τους, αλλά είναι εξίσου άξιες σε οικιακές 
εργασίες, όπως π.χ. µαγείρεµα, καθάρισµα, σιδέρωµα, πλέξιµο, ράψιµο, ψώνια στη 
λαϊκή αγορά σε οικονοµικές τιµές, πληρωµή λογαριασµών, φροντίδα του κήπου, κ.ά., 
εξαιτίας πειραµατισµών και τεχνασµάτων, που έχουν µάθει µε την πάροδο των ετών.7 

Οπωσδήποτε είναι εµφανής, η συµβολή των ηλικιωµένων στην εύρυθµη 
λειτουργία και συνοχή της οικογένειας, πέρα από αυτά όµως, δεν θα πρέπει να 
παραλείπεται και η αθέατη προσφορά (που εκπηγάζει από αγάπη και όχι από χρέος) 
των παππούδων µε την άσκηση από την πλευρά τους του ρόλου παιδαγωγού, του 

                                                 
1 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.442&447. 
2 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.117. 
3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ό.π., 2000, σ.20 & 21. ΛΙΟΝΑΚΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., 
σ.220. 
4 TARTLER, R. (1963). The older person in family, community, and society. Στο: HENRY, W.E. 
(general editor), WILLIAMS, R.H., TIBBITTS, C., & DONAHUE, W. (1963). Processes of aging. 
(Social and psychological perspectives). Volume II. (pp.61-76). New York: Atherton press. p.67. 
5  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΛΕΞΙΚΟ: ό.π., 1990, σ.2789-2790. 
6 ISAMBERT: ό.π., σ.523.  ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.108-109. 
7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ό.π., 2000, σ.21. ΕΜΚΕ: ό.π., 1994, σ.218.   
ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.57. 
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επιµορφωτή και του ψυχολόγου. Αυτοί έχουν αξία αναντικατάστατη και αποτελούν 
πάντα αστείρευτη πηγή αγάπης και στοργής για όλα τα µέλη της οικογένειας, αλλά 
πολύ περισσότερο για τα παιδιά, τα οποία προσφεύγουν σε αυτούς όταν έχουν 
ανάγκη από  φιλιά και χάδια, έκφραση των συναισθηµάτων και των παραπόνων τους, 
από παιχνίδια ή, έστω, την ακρόαση ενός παραµυθιού ή µιας ιστορίας.1  

Το µυστικό των παππούδων βρίσκεται στο ότι, µπορούν να παιδαγωγούν και να 
διαπλάθουν χαρακτήρες και συµπεριφορές, χωρίς καν να χρησιµοποιούν κάποια 
συγκεκριµένη και εσκεµµένη τακτική, ή κριτική, τιµωρίες και επιβολές.2 Αυτά είναι 
πρακτικές που χρησιµοποιούν κατά βάση οι γονείς στα πλαίσια της παιδαγωγικής 
τους µεθόδου και διαδικασίας, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να τις 
υιοθετούν και οι παππούδες. Τα σηµεία που το αιτιολογούν αυτό ανάγονται στο ότι, 
εάν διαπραχθεί ένα λάθος στην αγωγή των παιδιών ή επιβληθούν κυρώσεις σε αυτά 
από τους γονείς τους, δεν θα εκληφθούν ως τόσο οδυνηρές, αλλά ούτε και θα είναι 
τόσο επιβλαβείς για τα παιδιά, αφού η επιβολή της πειθαρχίας και η προσπάθεια για 
διατήρηση της οικογενειακής οργάνωσης, εµπίπτουν στα όρια του παιδαγωγικού 
ρόλου των γονέων, εκτός βέβαια και αν οι παππούδες τούς υποκαθιστούν σε µόνιµη 
βάση. 

Οι ηλικιωµένοι, εξάλλου, υπερέχουν σε σύγκριση µε τους γονείς, καθώς 
βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Λόγω του απεριόριστου χρόνου που έχουν στη 
διάθεσή τους, µπορούν να έρχονται σε πιο στενή επαφή και επικοινωνία µε τα 
εγγόνια τους. Είναι ανοιχτοί και επιδεικνύουν υποµονή και ενδιαφέρον σε απορίες, 
ερωτήσεις, παράπονα και συζητήσεις των παιδιών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσιµες 
για τους γονείς, που δεν µπορούν να είναι διαθέσιµοι για τα παιδιά τους, ενώ συχνά 
παίζουν τον ρόλο του διαµεσολαβητή µεταξύ αυτών και των γονιών τους.3 Οι 
ηλικιωµένοι δεν ασκούν τον µορφωτικό τους ρόλο µόνο µέσω του προφορικού 
λόγου, αλλά και µέσω του παραδείγµατός τους. Έχοντας, εξάλλου, αρκετό ελεύθερο 
χρόνο και µεγάλη προθυµία, µπορούν να συνοδεύσουν τα εγγόνια τους σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. θέατρο, κινηµατογράφο, µουσεία, κ.λπ., 
συµβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στον εµπλουτισµό και στην καλλιέργεια της 
προσωπικότητας των εγγονιών τους.4 

Στον µορφωτικό τους ρόλο συγκαταλέγονται οι γνώσεις και η πείρα, που 
κουβαλούν και κληροδοτούν στα εγγόνια τους, όπως τις µετέδιδαν στο παρελθόν -και 
εξακολουθούν να το κάνουν-  προς τα παιδιά τους.5 «Τα παιδιά µαθαίνουν κοντά τους 
το παρελθόν. Ζουν το σήµερα και αντλούν διδάγµατα για το µέλλον τους. Η δύση 
οδηγεί την ανατολή. Και η οδήγηση κατά κανόνα, γίνεται µε σοφία και γαλήνη, που 
τόσο αποτελεσµατικά συντελούν στην ψυχική υγεία των παιδιών. Φορτωµένοι µε την 
πείρα της ζωής, έχουν πολλά να προσφέρουν στα βλαστάρια των παιδιών τους. 
Εκείνοι που πέρασαν από το στίβο της ζωής, έχουν πολλά να τα διδάξουν».6 

Η γνώση και οι εµπειρίες τους, όντας καλά εσωτερικευµένες και 
επεξεργασµένες, µετασχηµατίζονται χρησιµοποιώντας ως κάλυψη τη φαντασία και 

                                                 
1 ΛΙΟΝΑΚΗΣ (Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.218-219. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ∆. (Ε.Ο.Π.) Κοινωνικές 
αναπαραστάσεις για την οικογένεια στα βιβλία «Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ» της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. 
Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.101-111). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία 
έκδοσης). σ.109. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.39. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ. 170.  
2 ΕΜΚΕ: ό.π., 1999, σ.27. 
3 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.102-103.  ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.307-308. 
4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ό.π., 2000, σ.21.  
5 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό. π., 1991, σ. 118.  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΡΑΜΑΣ: ό.π., 1999, σ.35.  
6 ΚΑΤΣΙΚΗΣ: ό.π., σ.62. 
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τον συµβολισµό σε ιστορίες και παραµύθια βγαλµένα από τη ζωή.1 Κάθε 
προγραµµατισµένο ή τυχαίο γεγονός και κατάσταση του παρελθόντος (π.χ. ένα 
ταξίδι), που προέρχεται από την προσωπική ή οικογενειακή ζωή, ή ακόµη και από 
άσχετο περιστατικό, αποτελεί αφορµή για το πλάσιµο και τη διήγηση µιας νέας 
ιστορίας. Μέσω αυτών, τα παιδιά όχι µόνο γεύονται τη χαρά της ευχαρίστησης, 
γνωρίζουν την οικογενειακή συνέχεια ξεκινώντας από τις ρίζες της και ακολουθώντας 
τη διαδοχική πορεία των οικογενειών καταγωγής τους στο πέρασµα του χρόνου, αλλά 
και αποκτούν πληροφορίες και γνώσεις γενικής ύλης. Γιατί το περιεχόµενο αυτών 
των ιστοριών και των παραµυθιών µπορεί να είναι πολυποίκιλο και να αφορά ήθη, 
έθιµα και παραδόσεις, θρησκευτικής, εθνικής ή οποιασδήποτε άλλης µορφής και 
φύσης.2 

∆ια µέσου της συνειδητοποίησης της οικογενειακής συνέχειας, αλλά και µε τη 
συµβολή των έντονων συναισθηµατικών δεσµών που αναπτύσσουν µε τους 
παππούδες τους, τα εγγόνια αντιλαµβάνονται ότι, οι ζεστές και στενές συγγενικές, 
κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις, δεν βρίσκονται απλά στα περιορισµένα πλαίσια 
των δύο ή τριών γενεών, αλλά σε πολύ πιο ευρείες σε έκταση τόπου και χρόνου.3 Το 
οικογενειακό υπόβαθρο, που αποτελεί τη βάση επέκτασης των κοινωνικών σχέσεων 
των παιδιών, µέσω της αποφασιστικής συµβολής των παππούδων τους αυτά το 
µαθαίνουν και το διαιωνίζουν.4 

Οι απολαβές, ωστόσο, δεν προσδιορίζονται µόνο σε οικογενειακό επίπεδο, αλλά 
και σε προσωπικό, για κάθε µέλος της ξεχωριστά, εφόσον π.χ. τα παιδιά, µέσω της 
οικογενειακής συνέχειας, γίνονται βαθµιαία πιο ικανά για την απόκτηση της 
ταυτότητάς τους. Ως εκ τούτου, αφού οι γονείς τους ήταν κάποτε παιδιά και έπειτα 
έγιναν ενήλικες και απέκτησαν τη δική τους οικογένεια, κατά τον ίδιο τρόπο θεωρούν 
τα παιδιά ότι θα αποκτήσουν κύρος, αξία και ωριµότητα, αφού θα ακολουθήσουν την 
ίδια πορεία εξέλιξης. Εξιστορώντας τις αγωνίες, τις περιπέτειες, τα στραβοπατήµατα, 
τις δυνατότητες και τις αδυναµίες της συµπεριφοράς των γονέων, οι παππούδες 
βοηθούν το παιδί να διαµορφώσει µια εικόνα των γονέων του και της πορείας τους 
µέσα στη ζωή, όποτε µπορεί να ταυτιστεί µε αυτούς.5  

Στην πραγµατικότητα, ένα παιδί το οποίο είναι σε µικρή ηλικία, δεν είναι 
εύκολο να συνειδητοποιήσει ότι, η συγγένεια δεν είναι ταυτόσηµη µε τη διαφορά των 
γενεών. Αυτό ερµηνεύεται ως εξής: δεν µπορεί να καταλάβει ότι, µπορεί ένα άτοµο 
να είναι παιδί κάποιου ανθρώπου και, συγχρόνως, γονιός κάποιου άλλου ατόµου. 
Συγχέει δηλαδή, την ηλικιακή κατάσταση ενός ανθρώπου µε την συγγενική του 
ιδιότητα, νοητικό ατόπηµα από το οποίο θα απεµπλακεί σταδιακά, όσο 
αναπτύσσεται.6  

Το παιδί, ζώντας από τόσο κοντά τους παππούδες του, αντιλαµβάνεται και 
συναισθάνεται τα προβλήµατα που αυτοί αντιµετωπίζουν, αποκτά σταδιακά την 
αντίληψη της φυσικής φθοράς του ανθρώπου, σχηµατίζει µια εικόνα της τελευταίας 
φάσης της ζωής που και το ίδιο θα βιώσει αργότερα και, συνεπώς, εξοικειώνεται µε 
ήπιο και φυσικό τρόπο µε την ιδέα του θανάτου.7  

                                                 
1 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.103.  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.39. 
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1958, σ.35. 
3 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1995, σ.53.  
4 MARTENSEN-LARSEN & SORRIG: ό.π., 1994, σ.87.  
5 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π, 1995, σ.53. SKYNNER, R. (1997). Οικογενειακές υποθέσεις: Ένας οδηγός για 
καλύτερες και υγιέστερες ανθρώπινες σχέσεις. (Πρωτότυπο: SKYNNER, R. (1995). Family matters. 
London: Reed publ., Consumer books limited). (Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου). Αθήνα: Εκδ. 
Ελληνικά γράµµατα. σ.87-88. 
6 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.153. 
7 ΛΙΟΝΑΚΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.219-220.  
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Συγκεντρωτικά, ο ρόλος των παππούδων και των γιαγιάδων µέσα στην 
οικογένεια των παιδιών τους είναι πολύµορφος κι έχοντας πολλές πτυχές γίνεται 
αισθητός είτε µε την έµµεση επιρροή που ασκούν στα παιδιά τους, στους συζύγους 
αυτών και γενικότερα στην οικογένειά τους είτε άµεσα µε το να ασκούν το ρόλο του 
µεταλαµπαδευτή της οικογενειακής ιστορίας συµβάλλοντας έτσι στην οικογενειακή 
συνέχεια, του συµβουλάτορα, του παροχέα ψυχολογικής υποστήριξης, του προτύπου, 
του πεπειραµένου ανθρώπου, του επόπτη-κηδεµόνα και του τροφού. Ο δε 
υποστηρικτικός τους ρόλος έχει και µια άλλη µορφή: αυτή του µεσάζοντα και του 
µεταφραστή των υποκείµενων-κρυφών µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ των 
παιδιών και των εγγονιών τους ή στο εσωτερικό των ζευγαριών των παιδιών τους.1 

Το ότι όµως, οι παππούδες είναι πάντα διαθέσιµοι, δεν δίνει άλλοθι στους 
γονείς να τους χρησιµοποιούν προς όφελός τους µόνο στις περιπτώσεις που τους 
χρειάζονται, όταν π.χ. λείπουν, ενώ τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται να τους 
παραµερίζουν. Είναι άδικο για τους ηλικιωµένους, να τους θεωρούν τα νέα ζευγάρια 
ως αποδεκτούς και επιθυµητούς σε στιγµές ανάγκης, ενώ άλλοτε τα ίδια άτοµα να 
προκαλούν στους συζύγους δυσφορία. Η προσφορά των ατόµων της τρίτης ηλικίας 
είναι διαρκής και προς όλα τα µέλη της οικογένειας, όποτε θα πρέπει να είναι 
αποδέκτες αναγνώρισης και σεβασµού και όχι αγνωµοσύνης και εκµετάλλευσης.2 

 1.4.4 ΦΡΟΝΤΙ∆Α Ή ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΠΠΟΥ- 
ΓΙΑΓΙΑ 

 
Σύµφωνα µε το ρητό «κάθε αρχή και δύσκολη», το ζευγάρι θα πρέπει να 

επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις του µε τους γονείς του τόσο µετά από το γάµο όσο και 
µετά την απόκτηση παιδιών, περίοδοι που θεωρούνται αρκετά κρίσιµες. Οι νέοι 
σύζυγοι, έχοντας συνηθίσει σε έναν πιο ελεύθερο τρόπο ζωής, αρνούνται τους 
περιορισµούς που επιβάλλει η συµβίωσή τους και έπειτα η απόκτηση παιδιών, 
αποποιούνται τις ευθύνες τους και τις εναποθέτουν στους γονείς τους, οι οποίοι δεν 
προβάλλουν αντιστάσεις και αναλαµβάνουν µε προθυµία την ανατροφή και τα 
παιδαγωγικά καθήκοντα των εγγονιών τους.3 Αυτός είναι και ο λόγος, που 
δικαιολογεί την ολοένα και αυξανόµενη συχνότητα επίβλεψης και επιµέλειας των 
παιδιών από τους παππούδες τους, σε συνδυασµό, βέβαια, µε τον αριθµό των 
εργαζόµενων µητέρων, που σταδιακά αυξάνεται.4 Έτσι, σύµφωνα µε αυτήν την 
κατάσταση που διαµορφώνεται, καταλήγουν οι παππούδες να εξοικονοµούν χρήµατα 
στο νέο ζευγάρι λόγω της επιµέλειας των εγγονιών από αυτούς και της µη αποστολής 
τους σε ιδιωτικούς και κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς, οπότε εκεί αποδίδεται η 
τάση να αποκαλείται η γιαγιά ως «Εθνική τροφός».5 

Είναι  εµφανής εδώ µια αντίφαση: Οι µητέρες, αφενός αντιλαµβάνονται ότι, 
είναι δύσκολος ο συνδυασµός της οικογένειας µε την ικανοποίηση των 
εξωοικογενειακών προσωπικών τους στόχων (επαγγελµατική απασχόληση), στην 
περίπτωση που δεν ζητήσουν ή δεν λάβουν τη συνδροµή των γονέων τους, αφετέρου 

                                                 
1 BOTCHEVA & FELDMAN: ό.π., 2004, p.158-159. 
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1958, σ.32-33.  
3 ΦΑΡΟΣ & ΚΑΟΦΙΝΑΣ: ό.π., 1993, σ.211.  
4 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.412-413.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ: ό.π., Μάρτης-Απρίλης,, τευχ.95, σ.148. 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.39. 
5 ΣΑΚΚΑ, Γ. (Ε.Ο.Π.). Ο ρόλος της νοικοκυράς. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε 
Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.215-217). 
Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.216. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.427. 
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διαισθάνονται πως, αν προχωρήσουν σε µια τέτοια κίνηση, οι επεµβάσεις των γονέων 
τους στην οικογενειακή τους ζωή θα είναι δεδοµένη και θα οδηγήσει αναπόδραστα σε 
αδιέξοδα. Συνηθίζεται, όµως, να υπερισχύει και επιβάλλεται η δεύτερη προσέγγιση, 
λύση την οποία θεωρούν περισσότερο ως αναπόφευκτη και συµβιβαστική· όχι ως 
επιθυµητή.1 Η ανατροφή των παιδιών περνάει στα χέρια των παππούδων τους, οι 
οποίοι αποδεικνύουν ότι, εξακολουθούν να είναι χρήσιµοι στα παιδιά τους, έστω και 
αν ο ρόλος τον οποίο αναλαµβάνουν είναι περισσότερο προσωρινός.2 

Σε µια τέτοια περίπτωση, σχεδόν σίγουρα, παραγκωνίζεται το συµφέρον του 
παιδιού και υπερτερούν οι επιθυµίες και οι ανάγκες των γονέων και των παππούδων.3 
Είναι φορές µάλιστα, που ακόµη και ο ρόλος των ηλικιωµένων αµφισβητείται. Η 
άποψη αυτή στηρίζεται στους ισχυρισµούς ότι, αυτοί έχουν προβλήµατα λόγω της 
ηλικίας τους και είναι φορείς µιας ξεπερασµένης νοοτροπίας και πρακτικών 
ανατροφής των παιδιών που ανάγονται στη δική τους γενιά.4 Το γεγονός αυτό, κατά 
τον ίδιο  ισχυρισµό, παρακωλύει την εξέλιξη των παιδιών και την προσαρµογή τους 
στα δεδοµένα της σύγχρονης εποχής, ενώ δεν συµβαδίζει µε τις αντιλήψεις των 
αναγκών της σύγχρονης µητέρας και του παιδιού.5 Οι αντιλήψεις, οι αρχές και οι 
αξίες της διαπαιδαγώγησης των παιδιών αναθεωρούνται, τροποποιούνται και 
παρουσιάζουν ιδιοµορφίες και διακυµάνσεις, ανάλογα µε τις εποχές µέσα από τις 
οποίες διέρχονται.6 

Στην πραγµατικότητα, δεν µπορεί να απαιτείται από οποιονδήποτε άνθρωπο 
που αναλαµβάνει τη φροντίδα ή την ανατροφή ενός παιδιού, και κυρίως από τους 
παππούδες, να έχουν ειδικές γνώσεις παιδαγωγικής. Πρόκειται για ένα εγχείρηµα 
ιδιαίτερα δύσκολο για κάθε άνθρωπο -πόσο µάλλον για τον παππού, που τον 
επιφορτίζει µε επιπλέον ευθύνες. Ο φόβος και το άγχος ενός ενδεχόµενου λάθους που 
συνεπάγονται µερικές φορές οι ευθύνες, δεν αποκλείεται να επιφέρουν στέρηση της 
ελευθερίας του παιδιού για εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Έστω και αν αυτό 
αποφευχθεί, η ανησυχία διαχέεται στην ατµόσφαιρα και γίνεται αντιληπτή από το 
παιδί, γεγονός που επηρεάζει την ψυχική του διάθεση και εξέλιξη.7 

Ειδικότερα για τους παππούδες, και συγκεκριµένα για τη γιαγιά, είναι πιθανόν, 
αυτή ασυνείδητα να καταληφθεί από το αίσθηµα της ζήλιας προς τη µητέρα του 
παιδιού, επειδή της παραχώρησε ελευθερίες αναλαµβάνοντας η ίδια τα παιδιά, οπότε 
ή θα προσπαθήσει να στραφεί εναντίον του συζύγου της µητέρας ή θα επιχειρήσει να 
αναλάβει εξ ολοκλήρου την εξουσία του νοικοκυριού της οικογένειάς τους.8 Η 
φραστική επίθεσή της προς τους γονείς και η προσβολή του κύρους τους, άλλοτε 
είναι εµφανής και άλλοτε υποκρύπτεται-υπονοείται.9 Πρόκειται όµως για µια στάση, 
προφανώς εσφαλµένη και αδικαιολόγητη, αφού σε κάθε περίπτωση το παιδί θα 
πρέπει να προστατεύεται από τα ψυχολογικά τραύµατα που προκαλεί η δυσµενής 
τοποθέτηση και προδιάθεση εναντίον των γονιών του.10 

Το σηµείο το οποίο θα πρέπει να εξαρθεί είναι ότι, τα παιδιά δεν βλάπτονται 
τόσο από την απόκλιση που παρατηρείται στις παιδαγωγικές πρακτικές που 

                                                 
1 ΚΑΤΑΚΗ: ό.π., 1984, σ.77. 
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.412.  
3 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.414.  
4 ∆ΡΟΣΟΣ: ό.π., 1972, σ.24.  
5 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.412.  
6 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.148 & 155. 
7 ΚΟΥΑΡΤΙ: ό.π., 1980, σ.24. 
8 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.412-413.  
9 ISAMBERT: ό.π., σ.514.  
10 ΚΑΤΣΙΚΗΣ: ό.π., σ.62. 
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ακολουθούνται όσο από την δυσχερή και τεταµένη ατµόσφαιρα που δηµιουργείται.1 
∆ιότι οι γονείς, εάν συναντήσουν τα δύσκολα, δεν το θεωρούν σπουδαίο και δεν 
αποκλείεται να αποποιηθούν (απαρνηθούν) τον γονεϊκό τους ρόλο, να τον αναθέσουν 
σε άλλους και οι ίδιοι να παίζουν περισσότερο τον ρόλο του µεγάλου αδελφού/-φής.2 
Με αυτόν τον τρόπο όµως, στερείται από  τους γονείς η ευκαιρία της ανάπτυξης του 
συναισθήµατος της γονικής ευθύνης και ωρίµανσης, όπως επίσης της µετάβασης σε 
ένα άλλο επίπεδο της εξέλιξης, µε τον µετασχηµατισµό τους από παιδιά, σε γονείς 
των παιδιών τους. Τα παιδιά, εξ αντιθέτου, διαισθάνονται τη γονεϊκή απόρριψη και 
εγκατάλειψη και επηρεάζονται στο σύνολο της ψυχικής και συναισθηµατικής τους 
ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται στη φυσική ή/και συναισθηµατική απουσία των 
γονέων τους.3 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τους παππούδες, οι οποίοι δεν 
αναλαµβάνουν τακτικά τη φύλαξη των εγγονιών τους, αλλά ευκαιριακά και 
ακανόνιστα είτε λόγω των περιορισµών που επιβάλλει η απόσταση –αντικειµενική ή 
συναισθηµατική- είτε λόγω διακριτικότητας και επιθυµίας µη εµπλοκής στην 
οικογένεια του παιδιού τους, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, προκύπτουν εξίσου 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Αναλυτικότερα, ως προς τα πλεονεκτήµατα: Οι 
αραιές επαφές και επισκέψεις των παππούδων µε την οικογένεια των παιδιών τους, 
συντελούν έτσι ώστε, όταν οι πρώτοι αναλαµβάνουν για λίγο τη φύλαξη του εγγονιού 
τους, αυτό να είναι πιο συγκρατηµένο, τυπικό και ευγενικό, ενώ και οι παππούδες 
έχουν περισσότερες αντοχές, είναι πιο επιεικείς και υποµονετικοί. Οι µεγάλες 
βιολογικές, εξελικτικές διαφορές που παρατηρούνται στα παιδιά, προκαλούν έκπληξη 
στους παππούδες τους, επειδή δεν είχαν ειδωθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δεν 
είχαν την ευκαιρία να τις παρατηρήσουν από κοντά, άρα οι συναισθηµατικές 
εκδηλώσεις τους είναι πιο έντονες. Οι νέες αντιλήψεις και συµπεριφορές, που 
διαµορφώνονται και υφίστανται στη σύγχρονη κοινωνία και που αντικατοπτρίζονται 
στο πρόσωπο των µικρών παιδιών, αποτελούν ερέθισµα και πρόκληση για τους 
παππούδες όσον αφορά την εκµάθηση και υιοθέτησή τους. 

Τα µειονεκτήµατα αντικρούουν τα πλεονεκτήµατα στο ότι, εξαιτίας των 
σπάνιων και περιορισµένων επαφών, οι γονείς δέχονται µικρή στήριξη από την 
πλευρά αυτών των παππούδων, η οποία µπορεί να δικαιολογείται και από την µικρή 
διάθεση προσφοράς τους. Ακόµη και τις φορές, που αποδέχονται τον ρόλο της 
φύλαξης των εγγονιών τους, αυτό γίνεται είτε από υποχρέωση και καθήκον είτε από 
προσπάθεια αποφυγής του αισθήµατος της ενοχής είτε από φόβο αποκλεισµού διά 
παντός της επίβλεψης των εγγονιών τους είτε προκειµένου να αποτρέψουν τον 
κακοχαρακτηρισµό τους από τους άλλους.4 

Οι ελάχιστες ευκαιρίες επαφών των παιδιών µε τους παππούδες τους 
υποκρύπτει και έναν κίνδυνο· τις ελλιπείς γνώσεις των παππούδων όσον αφορά τα 
εγγόνια τους και τον τρόπο διαπαιδαγώγησης, τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς 
και της προσωπικότητας ή τις επιθυµίες και τις ανάγκες των εγγονιών τους.5 Κάτι 
τέτοιο, δυσχεραίνει τον ρόλο που αναλαµβάνουν περιστασιακά ή περιοδικά, ενώ 
παράλληλα εµπερικλείει κινδύνους αναφορικά µε τον τρόπο ανατροφής των εγγονιών 
τους και η στάση τους προς αυτά γίνεται πιο επιτηδευµένη. Βρίσκονται, λοιπόν, σε 

                                                 
1 ISAMBERT: ό.π., σ.516.  
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.412-413.  
3 ΦΑΡΟΣ & ΚΟΦΙΝΑΣ: ό.π., 1993, σ.212.  
4 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.413-415.  
5 KING, V. & ELDER, G.H. Jr. (November 1997). The legacy of grandparenting: childhood 
experiences with grandparents and current involvement with grandchildren. Journal of marriage and 
the family, Vol.59, pp.848-859. p.850. 
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δίληµµα, όταν θα συναντήσουν τους γονείς των παιδιών, για το αν θα πρέπει να τους 
πληροφορήσουν για τις δυσκολίες που συνάντησαν, ή να τους τις αποκρύψουν, από 
φόβο µήπως δεν τους εµπιστευτούν ξανά τα εγγόνια τους. 

∆υσκολίες, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι, εάν οι παππούδες ζουν µακριά από 
το περιβάλλον των παιδιών και έχουν υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής που 
παρεκκλίνει κατά πολύ από αυτόν που τα παιδιά έχουν συνηθίσει, αυτό δηµιουργεί 
προβλήµατα προσαρµογής στους ηλικιωµένους, αλλά σε πολύ πιο έντονο βαθµό στα 
παιδιά που αποκόπτονται από το φυσικό τους περιβάλλον και από τον συνηθισµένο 
τρόπο ζωής τους.1 

Η έκταση του χρονικού διαστήµατος, κατά το οποίο το παιδί θα παραµείνει µε 
τους παππούδες του, όπως επίσης η ακανόνιστη επανάληψη χωρισµού του από τους 
γονείς, θα επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τις αντιδράσεις που θα εκδηλώσουν και 
οι τρεις πλευρές (παππούδες, γονείς, παιδιά), όταν θα χρειαστεί να επανασυνδεθεί η 
συζυγική οικογένεια.2 Κατά την ATTIAS, η προτίµηση ανάθεσης της φροντίδας και 
του µεγαλώµατος των παιδιών από τους παππούδες τους αποτελούσε µια τακτική, η 
οποία συναντιόταν συχνά στο πρόσφατο παρελθόν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι γονείς ήταν υποχρεωµένοι να αποµακρυνθούν από την οικογένειά τους για 
οικονοµικούς λόγους. Έπαψε όµως, να εφαρµόζεται και θεωρείται κοινωνικά 
απαράδεκτη, σύµφωνα µε την ίδια συγγραφέα, από τη στιγµή που όλο και 
περισσότεροι ψυχολόγοι τονίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παρατεταµένης 
αποµάκρυνσης των παιδιών από τους γονείς τους.3 Οι παππούδες θα δυσκολευτούν 
πολύ να παραδώσουν στους γονείς τους τα εγγόνια τους, ενώ οι γονείς αντικρίζοντας 
την αλλαγή στη συµπεριφορά των παιδιών τους, τα οποία έχουν καλοµάθει µε το 
παραχάϊδεµα των παππούδων τους, θα αντιδράσουν είτε µε αυστηρότητα είτε, 
αντίθετα, θα οπισθοχωρήσουν και θα παρατείνουν µε συνεχείς αναβολές την 
επιστροφή των παιδιών τους σε αυτούς. Τα παιδιά από την πλευρά τους, έχοντας 
υποφέρει λόγω της αποστέρησης των γονέων τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, θα 
αντιδράσουν µε το να στραφούν εναντίον τους.4 Όταν τελικά, οι γονείς παίρνουν 
πίσω τα παιδιά τους, η στάση και συµπεριφορά που υιοθετούν, χαρακτηρίζεται από 
υπερβολική αυστηρότητα, σαν να προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη που 
διαπράχθηκαν από τους παππούδες,5 ή µε εξαιρετική τρυφερότητα, προκειµένου να 
επανορθώσουν για τη µακρόχρονη απουσία τους. 

Εάν, ωστόσο, η παραµονή του παιδιού µε τους παππούδες του παραταθεί για 
εκτεταµένο χρονικό διάστηµα, αυτό θα δυσχεράνει την επιστροφή και προσαρµογή 
του παιδιού στην οικογένειά του και στην προηγούµενη ζωή του. Είναι πιθανό, να 
προκληθούν διαφωνίες και συγκρούσεις µε τους γονείς του, αφού το παιδί έχει 
αποκοπεί από αυτούς, δεν θα τους κατανοεί και µπορεί να τους βλέπει ως ξένους, ή 
να εκδηλώσει ζήλια ως προς τα υπόλοιπα αδέλφια, αν αυτά δεν το ακολούθησαν 
στους παππούδες του. 

Η ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ υποστηρίζει ότι, σε περιόδους κρίσης της οικογένειας, δεν 
αποτελεί ενδεδειγµένη λύση η αποµάκρυνση του παιδιού από τους γονείς και από την 
οικογενειακή εστία, και η τοποθέτηση-ανάθεση της επιµέλειάς του σε µια από τις 
οικογένειες καταγωγής των γονέων του ως προσωρινή λύση και ιδιαίτερα µάλιστα, 
όταν αυτή η κατάσταση πρόκειται να έχει µόνιµη βάση.6 Παρόλα αυτά, είναι µια 

                                                 
1 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.413-415.  
2 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.178-179. 
3 ATTIAS-DONFUT & SEGALEN: ό.π., 2002, p.285. 
4 ISAMBERT: ό.π., σ.517. 
5 ISAMBERT: ό.π., σ.515.  
6 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.312. 
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τακτική η οποία συνηθίζεται από τους µόνους γονείς είτε γιατί ο µόνος γονέας δεν 
είναι σε θέση να εναρµονίσει τον ρόλο του γονέα µε αυτόν της εργασίας του είτε 
γιατί το οικονοµικό του εισόδηµα είναι περιορισµένο είτε γιατί θέλει να αποφύγει τον 
κοινωνικό στιγµατισµό του παιδιού του είτε γιατί η δική του οικογένεια καταγωγής 
θεωρεί ότι, είναι πιο σωστό να αναλάβουν αυτοί την επιµέλεια του εγγονιού τους, 
επειδή ο µόνος γονέας δεν θα µπορεί να αντεπεξέλθει ή δεν επιθυµεί να αναλάβει 
έναν τέτοιο ρόλο. ∆ηλαδή η αποκλειστική ανάθεση ενός παιδιού στους παππούδες 
του (χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία ενός εκ των γονέων) είναι κυρίως θέµα των 
αιτιών της αποµάκρυνσης από τους γονείς του, του βαθµού της αποδοχής αυτής της 
κατάστασης από τους παππούδες και της προθυµίας τους για παροχή υποστήριξης 
στην οικογένεια του παιδιού τους.1 

Πριν, λοιπόν, οι γονείς των παιδιών καταλήξουν σε µια τέτοια απόφαση 
ανάθεσης των παιδιών τους στους παππούδες, καλό είναι να αναλογιστούν βαθιά τις 
πιθανές συνέπειες µιας τέτοιας κίνησης, αλλά και να είναι προετοιµασµένοι στο να 
αποδεχθούν ότι, µετά την επιστροφή των παιδιών σε αυτούς, οι σχέσεις τους 
ενδεχοµένως να µην είναι ποτέ οι ίδιες, όπως πριν. ∆εν θα πρέπει να τους φανεί 
περίεργο, εάν το παιδί στραφεί εναντίον τους, καταλογίζοντάς τους ευθύνες για την 
απόρριψη και εγκατάλειψη ή για την επίδειξη αδιαφορίας προς αυτό.2 

Χάριν αποφυγής των προαναφερθέντων άσχηµων συνεπειών, ορισµένοι γονείς 
υιοθετούν µια ενδιάµεση λύση, σύµφωνα µε την οποία, τα παιδιά για κάποιο χρονικό 
διάστηµα παραµένουν µε τους γονείς τους και άλλοτε µε τους παππούδες τους. Αυτό, 
όµως, έχει το µειονέκτηµα ότι, πολλά παιδιά αισθάνονται πως, δεν έχουν µια µόνιµη 
και σταθερή βάση, οπότε στενοχωριούνται και γίνονται ανήσυχα, ασταθή και 
νευρικά. Το πώς θα εξελιχθεί µια κατάσταση, εξαρτάται από τα γνωρίσµατα του 
χαρακτήρα και της προσωπικότητας των ανθρώπων και από τους τρόπους που θα 
χειρισθούν τις καταστάσεις.. 

Υπάρχει και µια άλλη εκδοχή-λύση: Η φροντίδα των εγγονιών να γίνεται στο 
σπίτι της οικογένειας (οπότε το παιδί δεν αλλάζει περιβάλλον), η οποία όµως υστερεί, 
επειδή φέρνει τους παππούδες πιο κοντά στο ζευγάρι και, γενικά, στην οικογένειά 
τους, µε απειλή την ανάµειξή τους σε αυτή. Εξάλλου, και οι ίδιοι παππούδες, έστω κι 
αν αρχικά βλέπουν ως θετικό και σαν πρόκληση για αυτούς, την παροχή βοήθειας 
στα παιδιά τους, αργότερα η απόσταση και οι µετακινήσεις, όπως επίσης η µεγάλη 
προσφορά τους, µπορεί να τους προκαλέσει δυσφορία και δυσανασχέτηση, αν 
συνεκτιµηθούν, τυχόν, προβλήµατα υγείας, που θα προκύψουν σε αυτούς. 

Αυτή η επιλογή, θα ενεργήσει προς το συµφέρον των παιδιών, µε θετικό 
επακόλουθο αυτά να διευκολυνθούν από την προσφορά των παππούδων τους. Θα 
πάψουν πλέον να εντάσσονται στην κατηγορία των παιδιών «που κουβαλούν το 
κλειδί», αφού θα βρίσκουν πάντα τους παππούδες τους να τα περιµένουν στο σπίτι 
για να τα φροντίσουν. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα παιδιά 
συµπεριφέρονται µε αυθάδεια ή επιδεικνύουν ανωτερότητα απέναντι στους 
παππούδες τους, µιµούµενα την στάση των γονιών τους. Άλλες φορές πάλι, 
επιδεικνύουν αχαριστία και αγνωµοσύνη ή συµπεριφορές ανεξαρτητοποίησης, 
βασιζόµενα στην κάλυψή τους πίσω από τους γονείς τους. Αυτές οι συµπεριφορές, 
φέρνουν σε δύσκολη θέση τους παππούδες, που αδυνατούν να αντιδράσουν και 
στεναχωριούνται.  

Οι παππούδες έχοντας συναίσθηση ότι, αφιερώνουν το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα της δραστήριας ζωής τους στην ανατροφή των εγγονιών τους, περιµένουν 

                                                 
1 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.552. 
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.415.  
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καλύτερη συµπεριφορά τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς. ∆εν είναι λίγες 
οι φορές, που θεωρούν αυτήν την περίοδο ως δεύτερη µητρότητα/πατρότητα, ενώ και 
τα παιδιά το αντιλαµβάνονται αυτό και µπορεί να βρεθούν σε σύγχυση ως προς το 
ποιά πρόσωπα είναι πραγµατικά οι γονείς τους. Η κατάσταση ξεκαθαρίζεται, κυρίως, 
από την παρέµβαση των τελευταίων, µε την διαλεύκανση των εσωτερικών 
συγκρούσεων των παιδιών, αλλά και από την τήρηση µιας πιο επιφυλακτικής στάσης 
εκ µέρους των παππούδων.1 

Η ποικιλία των τρόπων µε τους οποίους οι παππούδες σχετίζονται µε τα εγγόνια 
τους, είναι πολύ ευρεία και εκτείνεται από την απλή σχέση παππού-γιαγιάς και 
εγγονιού, στην περιοδική-σποραδική φροντίδα των εγγονιών από τους παππούδες 
τους και έως την πλήρη, καθηµερινή και αποκλειστική φροντίδα και επιµέλεια των 
εγγονιών τους από τους ίδιους. Η σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στους 
ηλικιωµένους και στα εγγόνια τους καθορίζεται από τις περιστάσεις και από τη 
γενικότερη οικογενειακή κατάσταση.2 Γενικά πάντως, γίνεται παραδεκτό ακόµη και 
από τους γονείς των παιδιών ότι, εάν ένα παιδί έχει ηλικία µικρότερη των τριών ετών 
και φροντίζεται αποκλειστικά από τους παππούδες του κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τότε αυτοί θεωρούνται ως οι κύριοι φροντιστές του.3 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, 
αλλά οι πιο συνηθισµένοι είναι οι εξής: Μέσα στην κατοικία να ζουν τα εγγόνια  
• και µε τους δύο παππούδες τους, αλλά µε τουλάχιστον έναν από τους 

γονείς. 
• και µε τους δύο παππούδες, αλλά χωρίς την παρουσία των γονέων. 
• µε τη γιαγιά και µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς. 
• µόνο µε τη γιαγιά, χωρίς καν την παρουσία ενός γονέα. 
• µόνο µε τον παππού.  

Ο τύπος της οικογένειας που τελικά θα διαµορφωθεί παίζει πολύ σηµαντικό 
ρόλο, καθώς βρίσκεται σε συνάρτηση µε τα προβλήµατα που θα προκύψουν στο 
εσωτερικό της, µε τις πιθανότητες εκδήλωσης καταστάσεων φτώχειας και κατ’ 
επέκταση την ανάγκη κοινωνικής βοήθειας, ή πρόληψής τους, ενώ ταυτόχρονα 
επηρεάζει την ιατρική κάλυψη όλων των µελών της και ιδιαίτερα των εγγονιών.4 

Όπως έχει φανεί από έρευνα, στην Ταϊβάν οι ηλικιωµένοι δεν συνηθίζουν να 
αναλαµβάνουν την κύρια ή αποκλειστική επιµέλεια των εγγονιών τους, ενώ αν κάτι 
τέτοιο συµβεί, πιο πιθανό είναι να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο οι παππούδες και 
γιαγιάδες από την πατρική συγγενική πλευρά, που διαµένουν µαζί µε την οικογένεια 
των παιδιών τους.5 

Το πλήθος των παιδιών, τα οποία ζούσαν στην Αµερική και διέµεναν µέσα σε 
οικογένειες στις οποίες ήταν αρχηγοί οι παππούδες τους, ανέρχονταν σε 2.200.000 το 
1970 (3,2% του συνολικού πληθυσµού των παιδιών της Αµερικής κάτω των 18 ετών), 
σε 2.300.000 το 1980, 3.300.000 το 1992 (5% του συνολικού πληθυσµού των παιδιών 
της Αµερικής κάτω των 18 ετών), σε 3.700.000 το 1994 –από τα οποία το 1.000.000 

                                                 
1 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.415-416. 
2 YI, C-C., PAN, E-L., CHANG, Y-H., & CHAN C-W. (August 2006). Grandparents, Adolescents, and 
Parents Intergenerational Relations of Taiwanese Youth. Journal of Family Issues, Vol. 27, No. 8, 
pp.1042-1067 © 2006 Sage Publications. http://jfi.sagepub.com hosted at http://online.sagepub.com. 
p.1047. 
3 YI, PAN, CHANG & CHAN C-W: ό.π., 2006, p.1053-1054. 
4 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
5 YI, PAN, CHANG & CHAN C-W: ό.π., 2006, p.1057 & 1062. 
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ζουν µε τους παππούδες χωρίς την παρουσία γονέων1- και σε 3.900.000 το 1997 
(5.5% του συνολικού πληθυσµού των παιδιών της Αµερικής κάτω των 18 ετών, που 
ως προς τον τύπο του νοικοκυριού στο οποίο διέµεναν αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 
32% και µε τους δύο παππούδες τους, αλλά µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς, 
15% και µε τους δύο παππούδες, αλλά χωρίς την παρουσία των γονέων, 29% µε τη 
γιαγιά και µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς, 17% µόνο µε τη γιαγιά, χωρίς καν 
την παρουσία ενός γονέα και 6% µόνο µε τον παππού) σύµφωνα µε το Census 
Bureau. Από αυτές το 1997, το 1/3 αποτελούνταν κατεξοχήν από τους παππούδες και 
τα εγγόνια τους χωρίς την ενδιάµεση γενιά (νοικοκυριά διαιρεµένων-διασπασµένων 
γενεών), ενώ στα υπόλοιπα 2/3 των οικογενειών αυτών συνυπήρχε τουλάχιστον ένας 
από τους γονείς των παιδιών (νοικοκυριά τριών γενεών). Γίνεται συνειδητό ότι, οι 
παππούδες µε τα αλτρουιστικά τους κίνητρα µετατρέπονται σε σιωπηλούς και 
αθέατους ηρωικούς σωτήρες των εγγονιών τους (“silent saviors”) εν όψει της 
απουσίας των γονέων.2  

Το πλήθος των παππούδων που φρόντιζαν τα εγγόνια τους το 2001 στην 
Αµερική ανερχόταν σε 2.400.000.3 Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και µια πολύ 
εκτεταµένη έρευνα που διεξήχθη το 1997 από τους FULLER-THOMSON, 
MINKLER, & DRIVER, µε στοιχεία από το National Survey of Families and 
Households (κρατική έρευνα όσον αφορά τις οικογένειες και τα νοικοκυριά) σε 
δείγµα 3.477 παππούδων. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι, το διόλου ευκαταφρόνητο 
ποσοστό του 11% των παππούδων ανάφερε ότι, για τουλάχιστον έξι µήνες είχαν την 
αποκλειστική φροντίδα ενός εγγονιού. Από αυτούς, το 56% δήλωσε ότι είχε αναλάβει 
και ασκούσε τον ρόλο αυτό για τα εγγόνια του από τρία χρόνια και πάνω. Όσον 
αφορά τα εγγόνια βρέθηκε ότι, αυτά που είχαν ξεκινήσει να ζουν µε τους παππούδες 
τους σε ηλικία µικρότερη των πέντε ετών έφτανε σε ποσοστό περίπου 75%.4 Το ίδιο 
φαινόµενο εµφανίζεται και σε άλλες περιοχές, όπως στην Αυστραλία, αλλά µε 
µικρότερα ποσοστά. Σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία (Australian Bureau of 
Statistics (ABS), 2003), το ποσοστό των παππούδων που είχαν αναλάβει το 
µεγάλωµα των εγγονιών τους ηλικίας έως 17 ετών ανέρχονταν σε 1% του γενικού 
πληθυσµού των παιδιών αυτής της ηλικίας και αντιστοιχούσε σε 31.100 εγγόνια.5 

Υπάρχει ωστόσο και ένας εξαιρετικά υψηλός αριθµός (3.700.000) οικογενειών 
στην Αµερική µε διαρκή τάση αύξησης, στις οποίες αρχηγοί είναι οι παππούδες και 
όχι οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι άλλωστε µπορεί να απουσιάζουν συναισθηµατικά 
ή και σωµατικά, οπότε τα παιδιά µεγαλώνουν αποκλειστικά µε τους παππούδες τους 
(1.400.000). Αιτίες που προκαλούν αυτή την παρέκκλιση στον τρόπο οργάνωσης των 
οικογενειών είναι η απουσία ή η ανικανότητα των γονέων να σταθούν επάξια στον 

                                                 
1 GIBSON: ό.π., 1999, p.330. CRUMBLEY, J., & LITTLE, R.L. (1997). Relatives raising children. An 
overview of kinship care. Washington, DC: CWLA Press (Child Welfare League of America). ISBN # 
0-87868-684-3. p.97. 
2 BLUSTEIN, J., CHAN, S., &  GUANAIS, F. C. (December 2004). Elevated depressive symptoms 
among caregiving grandparents. HSR: Health Services Research Vol.39, No.6, Part I, pp.1671-1689. 
p.1672. BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, p.391. BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: 
ό.π., 2000, p.185. BRYSON, K., & CASPER, L. M. (May 1999). Coresident grandparents and 
grandchildren. Census Bureau, p23-198. Current population Reports, Special Studies. pp.1-10, p.1. 
CASPER& BRYSON: ό.π., 1998. DELLMANN-JENKINS, M., BLANKEMEYER, M., & OLESH, 
M. (2002). Adults in expanded grandparent roles: considerations for practice, policy, and research. 
Educational Gerontology, Vol.28, pp.219–235, Copyright # 2002 Brunner-Rout ledge. p.220 & 221. 
3 FULLER-THOMSON, E, & MINKLER, M. (February 2007). Central American Grandparents 
Raising Grandchildren. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, Vol.29, No.1, pp.5-18 © 2007 Sage 
Publicationshttp://hjb.sagepub.com hosted at http://online.sagepub.com. p.6. 
4 EDWARDS: ό.π., 1998, p.174. 
5 DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.333. 
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ρόλο τους για λόγους όπως, ο θάνατος (από ασθένεια, αυτοκτονία ή ατύχηµα) ή το 
διαζύγιο των γονέων, η ραγδαία αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών, η 
οικογενειακή βία, οι διαταραχές στη συζυγική συµβίωση ή διαφορετικά η ύπαρξη 
γονέων που µπορεί να είναι ανώριµοι (π.χ. ανεπιθύµητη εφηβική εγκυµοσύνη1), 
απορριπτικοί, ναρκοµανείς, που πάσχουν από κάποια ασθένεια (π.χ. διανοητική, 
φυσική, AIDS), τελούν υπό κάθειρξη ή ασκούν βία και κακοποίηση στα παιδιά τους, 
ή ακόµη οι οικονοµικές δυσκολίες και οι καταστάσεις ανεργίας και φτώχειας, οπότε 
είναι απαραίτητη η επέµβαση και στήριξη αυτών των οικογενειών, που βρίσκονται σε 
κρίση, από την πλευρά των παππούδων. Άλλες φορές πάλι θεωρείται ως φυσιολογική 
κατάσταση και εκτυλίσσεται, καθώς υπαγορεύεται από τις πολιτιστικές παραδόσεις 
που επικρατούν σε µια περιοχή ή άλλοτε µπορεί να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, 
σε περίπτωση λ.χ. που οι γονείς των υποψήφιων µεταναστών, προκειµένου να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους, αναλαµβάνουν τα εγγόνια τους για να είναι πιο ελεύθεροι 
οι γονείς να φύγουν-µεταναστεύσουν για εργασία. Αυτή η τελευταία περίπτωση, 
όµως, δεν διαφέρει ουσιαστικά από όλες τις προηγούµενες καταστάσεις, καθώς µόλις 
οι γονείς των παιδιών καταφέρουν το επιθυµητό επίπεδο οικονοµικής άνεσης και 
εξέλιξης, πρώτο µέληµά τους είναι η επανασύνδεση της οικογένειάς τους.2  Η 
JENDREK (1993) παρατήρησε ότι, οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στο να αναλάβουν 
τα εγγόνια τους οι παππούδες από τους οποίους πήρε συνέντευξη, ήταν επειδή οι ίδιοι 
δεν ήθελαν να αφήσουν την επιµέλεια των εγγονιών τους στα χέρια άλλων προσώπων 
ή φορέων (53%). Ο φόβος τους αυτός είχε ως αιτία την συναισθηµατική (72%) ή 
ψυχολογική (48%) αδυναµία της µητέρας ή την εξάρτησή της από το αλκοόλ (44%) 
και τα ναρκωτικά (52%), καταστάσεις που θα οδηγούσαν αναµφίβολα στη στέρηση 
από αυτή των παιδιών της και στην ανάθεσή τους είτε σε άλλη οικογένεια προσωρινά 
ή µόνιµα είτε σε ίδρυµα.3 Σε δύο άλλες έρευνες, αυτές της DOLBIN-MAC NAB και 
της WOODWORTH (1994), οι αιτίες και τα ποσοστά διέφεραν, µε την εξάρτηση των 
γονέων από τα ναρκωτικά να είναι η πιο συχνή αιτία (13,33%)  και [44%] αντίστοιχα, 
και να ακολουθούν η παραµέληση και κακοποίηση των παιδιών (9,23%) και [28%] 
αντίστοιχα, η τεκνοποίηση προ του γάµου [11%], η ανευθυνότητα των γονέων 
(8,20%), ο θάνατος του γονέα [5%], η ανεργία του γονέα, το διαζύγιο και άλλοι 
παράγοντες, όπως το AIDS σε ίσα ποσοστά [4%], η φυσική αδυναµία τους (3,8%), ο 
εγκλεισµός τους σε φυλακή, η δολοφονία τους και η επιθυµία τους για άνετη και 
ξεκούραστη ζωή σε ίσα ποσοστά (2,5%) και τέλος, η εγκατάλειψη των παιδιών 

                                                 
1 Οι ανήλικοι-έφηβοι γονείς αισθάνονται έντονα την ανάγκη  να συνεχίσουν τη φοίτηση στο σχολείο  ή 
να απασχοληθούν επαγγελµατικά, γι' αυτό είναι πολύ πιθανόν να  αναλάβουν  την ανατροφή των 
παιδιών τους οι γονείς τους. FULLER-THOMSON & MINKLER: ό.π., 2007, p.15. 
2 BLUSTEIN, CHAN & GUANAIS: ό.π., 2004, p.1672. BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, 
p.392. CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. BRYSON & CASPER: ό.π., 1999, p.1. CHAMBERLAIN, 
M. (2003). Rethinking Caribbean families: extending the links. Community, Work & Family, Vol. 6, 
No. 1, pp.63-76. Carfax Publishing. p.65.  DOLBIN-MAC NAB, M. L., (December 2006). Just Like 
Raising Your Own? Grandmothers’ Perceptions of Parenting a Second Time Around. Family 
Relations, Vol.55, pp.564–575. Blackwell Publishing. Copyright 2006 by the National Council on 
Family Relations. p.564. DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.334. GIBSON: ό.π., 1999, p.330-331. 
LUGAILA, T., & OVERTURF, J. (March 2004). Children and the households they live in: 2000. 
Census 2000 Special Reports. U.S. Census Bureau, pp.1-20. p.6.  ΠΑΝΕΡΑ, Ε. (1999). Κοινωνική 
υποστήριξη ηλικιωµένων. Στο: ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). Θέµατα 
γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. (σ.433-452). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ. 448-449. 
CAPUTO, R. K. (July 2001). Grandparents and coresident grandchildren in a youth cohort. Journal of 
family issues, Vol.22, No.5, pp.541-556. Sage Publications. p.541. FULLER-THOMSON & 
MINKLER: ό.π., 2007, p.6-7. 
3 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.225. 
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(1,3%).1 Στην Αυστραλιανή έρευνα των DUNNE & KETTLER, στις αιτίες 
συµπεριλαµβάνονταν η εξάρτηση των γονιών από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ 
(30,8%), η ψυχική ασθένεια των γονιών (19,2%), η κακοποίηση και παραµέληση των 
παιδιών (17,3%), η αδυναµία και ανικανότητα των γονέων να αντεπεξέλθουν στον 
ρόλο τους (7,7%), ανεπιθύµητα παιδιά και η εγκατάλειψή τους (7,7%), εφηβική 
εγκυµοσύνη σε συνδυασµό µε την κατάχρηση ναρκωτικών (7,7%), θάνατος ενός από 
τους γονείς (5,8%) και τέλος, η γενετική ανικανότητα ενός από τους γονείς (3,8%). 
Σε αυτήν την έρευνα, όπως και στην παρούσα, καµία από τις προαναφερθείσες αιτίες 
δεν εµφανιζόταν αποκλειστικά και µεµονωµένα σε µια οικογένεια, παρά συνήθως 
είχαν συνδυαστική δράση.2 Η ανάληψη των παιδιών από τους ηλικιωµένους 
παππούδες τους είναι µια ανάλογη κατάσταση (παροµοιάζεται) µε την 
απρογραµµάτιστη εγκυµοσύνη, µιας και οι ανάγκες των παιδιών τρέχουν και δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια επιλογής στους παππούδες. Πρόκειται για µια προσωπική 
αυτόµατη αντίδρασή τους µπροστά στην αίσθηση του καθήκοντος που τους καλεί, 
απέναντι στα εγγόνια τους και τις περισσότερες φορές δεν έχει καµία σχέση µε 
συνειδητή επιλογή τους.3 

Το ίδιο έχει αποδειχθεί και µε έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία επάνω σε παιδιά 
που προέρχονταν από γονείς πάσχοντες από AIDS και είχαν κληρονοµήσει και αυτά 
την ίδια ασθένεια. Στην πλειοψηφία τους οι οµάδες αυτών των παιδιών περιέρχονταν 
στα χέρια των παππούδων τους. Μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί αδυνατούσαν και η 
οικογένεια βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη κι επικίνδυνη θέση, τον ίδιο ρόλο 
αναλάµβαναν οι θείοι και οι θείες των παιδιών.4 

Πάντως, όσον αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, οι παππούδες που 
διευθύνουν τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες περιγράφονται ως έχοντες 
µικρότερη ηλικία, οπότε είναι πιο πιθανό να εξακολουθούν να είναι ενεργά µέλη στον 
εργασιακό τοµέα, µε καλύτερη υγεία και πιο βελτιωµένο επίπεδο εκπαίδευσης σε 
σχέση µε τους παππούδες που συγκατοικούν µε την οικογένεια των παιδιών τους.5 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της έρευνας της DOLBIN-MAC NAB, 
έτσι κι εδώ φάνηκε ότι, η πλειοψηφία των γιαγιάδων, έχοντας αναλάβει τη φροντίδα 
και επιµέλεια των εγγονιών τους από τη βρεφική ακόµα ηλικία, δεν µπορούσαν να 
διαχωρίσουν τους ρόλους της µητέρας και της γιαγιάς απέναντι στα εγγόνια τους.6 

Προκύπτουν λοιπόν τρία είδη οικογενειακής διευθέτησης: Οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες που έχουν αναλάβει την πλήρη-µόνιµη ή προσωρινή κηδεµονία και τη 
γονική µέριµνα των εγγονιών τους µέσω της διαδικασίας της υιοθέτησης· περίπτωση 
την οποία επιβάλει επιτακτικά η προσπάθεια αποτροπής τοποθέτησης των παιδιών σε 
ίδρυµα λόγω της ανικανότητας των γονέων να επιµεληθούν τα παιδιά τους, ενώ 
παράλληλα αποφασίζεται ο ορισµός περιοριστικών µέτρων για τους γονείς, 
προκειµένου να προστατευτούν τα παιδιά από αυτούς. Οι άλλες δύο περιπτώσεις 
αφορούν τους παππούδες εκείνους που ζουν µαζί µε τα εγγόνια τους χωρίς την 
παρουσία των γονέων των παιδιών και εκείνους που προσφέρουν στα εγγόνια τους 
καθηµερινή φροντίδα. Πρόκειται για δύο πιο ήπιες καταστάσεις, µιας και οι 

                                                 
1 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.567. EDWARDS: ό.π., 2003, p.206.  Σηµείωση: Τα ποσοστά που 
υπάρχουν µέσα στις παρενθέσεις ανήκουν στην πρώτη από τις αναφερθείσες έρευνες, ενώ αυτά µέσα 
στις αγκύλες στη δεύτερη.  
2 DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.337. 
3 BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, p.392. 
4 DONATI, P., & DUMARET, A.-C. (2001). Caretakers of children with HIV in extended and foster 
families: the French situation. European Journal of Social Work, Vol.4, No.2, pp.173-183. © Oxford 
University Press 2001. p.177. 
5 BRYSON & CASPER: ό.π., 1999, p.3. 
6 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.569. 
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παππούδες σκοπό έχουν να παρέχουν βοήθεια, και ιδιαίτερα οικονοµική, στα παιδιά 
τους χωρίς να έχουν περάσει από δικαστικό αγώνα -ή τουλάχιστον όχι ακόµη, όσον 
αφορά την πρώτη από τις δύο αυτές καταστάσεις. Η επιλογή αυτών των λύσεων 
ακόµη αναδεικνύει την αποστροφή των γονέων για τα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας 
µε την παράλληλη προτίµησή τους για τη φροντίδα που παρέχουν οι παππούδες στα 
εγγόνια τους, η επιθυµία τους για αναπλήρωση του κενού τους από την πλευρά των 
παππούδων ή, στην τελική, προκύπτουν ως προσπάθεια αντιστάθµισης των 
συναισθηµατικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γονείς και ιδιαίτερα η 
µητέρα. Το κατά πόσον θα προχωρήσουν οι παππούδες στη δικαστική διεκδίκηση 
των εγγονιών τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την χρονοτριβή και γενικά τους 
αργούς ρυθµούς των διαδικασιών του συστήµατος δικαιοσύνης.1 

Γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι και οι ίδιοι χρειάζονται υποστήριξη, 
προκειµένου να αναλάβουν και να αντεπεξέλθουν σε έναν τόσο νέο και απαιτητικό 
ρόλο. Αυτό έγινε από πολύ νωρίς αντιληπτό στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, 
ήδη από το 1963, γι’ αυτό και αρχικά καθιερώθηκε και εφαρµόζεται µέχρι σήµερα µε 
επιτυχία ένα πρόγραµµα ανάδοχων παππούδων και γιαγιάδων για τις οικογένειες σε 
κρίση, το οποίο κλωνοποιήθηκε και εξαπλώθηκε µε διάφορα παραπλήσια 
προγράµµατα σε πάρα πολλές πολιτείες. Στόχος τους είναι ο σχεδιασµός και η 
εφαρµογή πρόσθετων προγραµµάτων, συνθέτοντας πρωτοποριακές ιδέες, ενώ 
παράλληλα παρέχουν πρακτικές συµβουλές, επιµόρφωση και εκπαίδευση στους 
παππούδες που διευθύνουν τέτοιου είδους οικογένειες.2 Οι πιο γνωστοί κρατικοί 
µηχανισµοί – οργανισµοί, που υπάρχουν στην Αµερική και έχουν ως στόχο την 
παροχή στήριξης στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, είναι οι: AARP, 
Generations United, Grandparents as Parents (GAP), Grandparents raising 
grandchildren και Grandparents United for Children’s Rights, ενώ µεγάλο είναι το 
πλήθος των τοπικών συλλόγων και οργανισµών που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες.3 

Τα προβλήµατα, τα οποία παρουσιάζονται από αυτού του είδους τις οικογένειες, 
αφορούν σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους και εκδηλώνονται αρχικά στους 
παππούδες µε την υπέρταση, την αύξηση συµπτωµάτων αϋπνίας και την έναρξη ή 
αύξηση της συχνότητας του καπνίσµατος και της κατανάλωσης αλκοόλ.4 Ως τέτοια 
αναφέρονται βαθιές αλλαγές στον τρόπο ζωής των ηλικιωµένων, η κακή υγεία που 
γίνεται συνυφασµένη µε χρόνια προβλήµατα υγείας και τα συµπτώµατα κατάθλιψης 
των παππούδων, η στεναχώρια λόγω της ανικανότητας των παιδιών τους και λόγω 
των συναισθηµατικών και των συµπεριφοριστικών προβληµάτων που µπορεί να 
αντιµετωπίζουν τα εγγόνια τους, η αύξηση της ανησυχίας και η συναισθηµατική 
εξάντληση από τις υπερβολικές απαιτήσεις του νέου ρόλου, η αίσθηση εχθρότητας 
και θυµού απέναντι στα παιδιά τους, η αίσθηση ότι οι ίδιοι υπέστησαν προσβολή, οι 
ενοχές για τα λάθη που διέπραξαν στον γονεϊκό ρόλο τους, η ανησυχία για τον νέο 
τους ρόλο και η αγωνία τους για το ενδεχόµενο αναστάτωσης της ζωής των εγγονιών 
τους εκ νέου, η αλλαγή του σχεδιασµού της ζωής τους µετά τη συνταξιοδότησή τους, 
η απώλεια της οικονοµικής ασφάλειας και σιγουριάς, τα υψηλά επίπεδα φτώχειας, το 
αυξηµένο ποσοστό ανεργίας, η περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες λόγω 
γλωσσικών προβληµάτων εάν πρόκειται για αλλοδαπούς, η πίεση εξαιτίας των 
περιορισµένων πηγών υποστήριξης -οπότε αναγκαστικά στηρίζονται στις δικές τους 
περιορισµένες δυνάµεις-, το άγχος για την νοµική και ιατρική κάλυψη των εγγονιών 
τους, η δυσανασχέτηση λόγω της απώλειας της ελευθερίας και του προσωπικού 

                                                 
1 BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: ό.π., 2000, p.187. 
2 ΠΑΝΕΡΑ: ό.π., 1999, σ.448-449. 
3 BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: ό.π., 2000, p.188. 
4 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.223. 
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χώρου (της ιδιωτικότητας) τους, η αίσθηση ότι εξαπατήθηκαν από τα παιδιά τους και 
ότι η ζωή τους περιήλθε σε πισωγύρισµα, η διατάραξη της κοινωνικής ζωής τους µε 
την κοινωνική τους αποµόνωση, ιδιαίτερα µάλιστα από την οµάδα των συνοµηλίκων 
τους (που σχετίζεται άµεσα µε τα συµπτώµατα ανησυχίας, κατάθλιψης, ασθένειας και 
εθισµού στο αλκοόλ και στο κάπνισµα1), η διαφοροποίηση των σχέσεων που είχαν µε 
τα υπόλοιπα µέλη της ευρύτερης οικογένειας, ο περιορισµένος χρόνος για 
ανασύνταξη των δυνάµεών τους και η µείωση της ενέργειας που έχουν στη διάθεσή 
τους για προσωπική φροντίδα, για άλλες δραστηριότητες και για αναψυχή-
ψυχαγωγία, η αίσθηση της σωµατικής και ψυχικής κούρασης. Παράλληλα, είναι 
αρκετά εµφανείς οικονοµικές, φυσικές και συναισθηµατικές δυσκολίες, ενώ έστω και 
αν δεν έχουν ήδη εκδηλώσει τέτοιου είδους προβλήµατα, ωστόσο θεωρούνται οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες ως οµάδες υψηλού κινδύνου.2 Άλλοι ερευνητές 
WHITLEY, KELLEY & SIPE (2001) βρήκαν ότι, µπορεί οι παππούδες να 
αναφέρονται σε προβλήµατα υγείας, δεν αποκλίνουν όµως από το φυσιολογικό ως 
προς τα προβλήµατα στον ψυχολογικό τοµέα εν συγκρίσει µε τον γενικό πληθυσµό.3  

Παρόλα αυτά, αντιµετωπίζουν την ανάληψη των εγγονιών τους και από µια 
άλλη οπτική γωνία, ως πηγή ευχαρίστησης, ως µια ευκαιρία για διόρθωση των λαθών 
του παρελθόντος ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο και ως ευκαιρία να βοηθήσουν µε 
τον δικό τους τρόπο τις επόµενες γενιές. Αναγνωρίζουν ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην εδραίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην οικογένειά τους και στην 
αποτροπή εισαγωγής των εγγονιών τους σε ίδρυµα, προστατεύοντάς τα.4 Σύµφωνα µε 
συµπεράσµατα έρευνας (DUNNE & KETTLER, 2008), λόγω αυτού, δηλαδή του 
σταθερού, ασφαλούς και ζεστού περιβάλλοντος που εγκαθιστούσαν σταδιακά επί 
σειρά ετών οι παππούδες για τα εγγόνια τους, µειώνονταν τα προβλήµατα στη 
συµπεριφορά των εγγονιών και οι ίδιοι προσαρµόζονταν στα νέα δεδοµένα, πράγµα 
που συνέβαλε στη µείωση των δικών τους ψυχολογικών προβληµάτων.5 Η µεγάλη 
επιθυµία τους και υποχρέωση που αισθάνονται ότι έχουν απέναντι στα παιδιά ή στα 
εγγόνια τους, τους οδηγεί στην αυταπάρνηση, µε το να υποτιµούν και να βάζουν σε 
δεύτερη µοίρα τις δικές τους ανάγκες, τα δικά τους βιολογικά ή ψυχολογικά 
προβλήµατα ή έστω να καθυστερούν την ικανοποίησή τους και να αφοσιώνονται, να 
αγωνιούν και να αγωνίζονται για την προστασία των εγγονιών τους.6 Με λίγα λόγια, 
επιλέγουν την αναβολή της προσωπικής τους ξεκούρασης και ικανοποίησης χάριν της 
αποτροπής εισαγωγής των εγγονιών τους σε κάποιο ίδρυµα ή µη συγγενική 
οικογένεια όπως είναι οι θετές και οι υιοθετούσες οικογένειες.7 

                                                 
1 EDWARDS: ό.π., 1998, p.177. EDWARDS: ό.π., 2003, p.211. 
2 BLUSTEIN, CHAN & GUANAIS: ό.π., 2004, p.1672. BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, 
p.391, 392 & 393. BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: ό.π., 2000, p.188-189. CASPER & 
BRYSON: ό.π., 1998. YI, PAN, CHANG & CHAN C-W: ό.π., 2006, p.1047. DELLMANN-
JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.223, 225, 226 & 229. DOLBIN-MAC NAB: 
ό.π., 2006, p.566. FULLER-THOMSON & MINKLER: ό.π., 2007, p.7. 
3 DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.334.  
4 BLUSTEIN, CHAN & GUANAIS: ό.π., 2004, p.1672. BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, 
p.391, 392 & 393. BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: ό.π., 2000, p.188-189. 
CASPER&BRYSON: ό.π., 1998. YI, PAN, CHANG & CHAN C-W: ό.π., 2006, p.1047. 
DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.223, 225,226 & 229. DOLBIN-
MAC NAB: ό.π., 2006, p.566. FULLER-THOMSON & MINKLER: ό.π., 2007, p.7. GIBSON: ό.π., 
1999, p.338. 
5 DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.343. 
6 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.223. DONATI & DUMARET: 
ό.π., 2001, p.180 & 181. FULLER-THOMSON & MINKLER: ό.π., 2007, p.14. 
7 GIBSON: ό.π., 1999, p.341. 
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Σ’ αυτόν τον αγώνα τους, συναγωνιστές και συµπαραστάτες τους στέκονται 
πολλές φορές φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, αφού τους στηρίζουν ψυχολογικά µε 
κατά πρόσωπο επαφές µέσω συχνών επισκέψεων ή µε τηλεφωνική επικοινωνία, µε 
επιµέλεια των εγγονιών για µικρά χρονικά διαστήµατα, µε τέλεση µεταφοράς των 
παππούδων ή των εγγονιών και τέλος, µε οικονοµική συνδροµή, όπως παραδέχονται 
οι ίδιοι οι παππούδες σε έρευνα.1 

Πάντως, ο βαθµός στον οποίο θα αντιµετωπίσουν κάποια προβλήµατα 
εξαρτάται από κάποιους άλλους παράγοντες, όπως π.χ. η προηγούµενη διαβίωση του 
παιδιού µε τους γονείς του και οι επικρατούσες συνθήκες στην οικογένειά του, οι 
λόγοι και η διάρκεια αποστέρησης των γονιών του, η οικογενειακή κατάσταση των 
παππούδων, το φύλο του ενός από αυτούς (εάν µεγαλώνει το εγγόνι µόνο ο ένας από 
τους παππούδες), η παρουσία ή όχι των γονιών ταυτόχρονα µε τους παππούδες, κατά 
πόσον διαµένουν σε σπίτι ιδιόκτητο ή µε ενοίκιο και είναι ανεξάρτητοι ή κατοικούν 
στο σπίτι των παιδιών τους οπότε είναι εξαρτώµενοι από αυτά,2 καθώς και η ηλικία 
των παππούδων, αφού όσο πιο ηλικιωµένοι είναι τόσο µεγαλύτερες δυσκολίες 
κινητικότητας και ενέργειας αντιµετωπίζουν, ενώ παράλληλα είναι προσκολληµένοι 
στις παλιές µεθόδους ανατροφής των παιδιών .3 

Το εξελικτικό επίπεδο του παιδιού είναι αυτό που καθορίζει την ένταση, την 
έκταση και την ποικιλία των αναγκών του και κατ’ επέκταση τις ευθύνες των 
παππούδων του απέναντί του, γιατί όπως είναι φυσικό ένα παιδί µικρής ηλικίας δεν 
µπορεί να χρειάζεται τα ίδια πράγµατα µε ένα παιδί µεγαλύτερο σε ηλικία και πιο 
αυτόνοµο. Μετά, µεγάλη απόκλιση υπάρχει από παιδί σε παιδί ανάλογα µε τις 
ιδιαιτερότητές του, γι’ αυτό και οι γιαγιάδες δεν είναι σίγουρο ότι θα µεγαλώσουν τα 
εγγόνια τους όπως έκαναν για τα παιδιά τους, ούτε αυτό σηµαίνει ότι θα είναι τόσο 
καλά προετοιµασµένες για τον ίδιο ρόλο δεύτερη φορά. Ας µην ξεχνάει κανείς ότι, 
δεν είναι υποχρεωτικό πως οι µέθοδοι ανατροφής και διαπαιδαγώγησης που 
επιθυµούν να υιοθετήσουν οι παππούδες συµπίπτουν µε αυτούς των γονέων των 
παιδιών. Έστω όµως, και αν συµβαίνει αυτό, το παιδί µπορεί να χρειάζεται 
διαφορετική µεταχείριση από αυτήν που θα άρµοζε σε ένα φυσιολογικό παιδί, 
ιδιαίτερα εάν προηγουµένως έχει υποστεί παραµέληση, βία και κακοποίηση. Έπειτα 
είναι και το άλλο θέµα: Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από τις δικές της πεποιθήσεις και 
µπορεί τα πιστεύω, οι κανόνες, οι κανονισµοί και οι µέθοδοι ανατροφής της µιας 
εποχής να µην µπορούν να µεταβιβαστούν και εφαρµοστούν σε µια επόµενη. Αλλά 
και πάλι, ακόµη και τα ίδια να ίσχυαν δεν θα ήταν σίγουρο και εφικτό ότι, οι 
παππούδες θα µπορούσαν να θυµούνται και να εφαρµόσουν στα εγγόνια τους όσα 
είχαν εφαρµόσει στα παιδιά τους, λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που 
µεσολάβησε από την πρώτη φορά που άσκησαν τον γονεϊκό τους ρόλο. Τόσο οι 
παππούδες όσο και τα εγγόνια έχουν µεγάλη ανάγκη να προσαρµοστούν στα νέα 
δεδοµένα, αλλά χρειάζονται χώρο και χρόνο.4 

Ενώ από µια άλλη οπτική γωνία, οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες 
είναι πιο πιθανό να µαστίζονται από φτώχεια σε σύγκριση µε τις οικογένειες που τα 
παιδιά ζουν µαζί µε τους παππούδες τους και τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους 
ή µε αυτές που αρχηγοί των οικογενειών είναι οι γονείς των παιδιών και συµβιώνει  
µε αυτούς τουλάχιστον ένας από τους παππούδες.5 Οι πρώτες οικογένειες λοιπόν 

                                                 
1 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.224. 
2 BRYSON & CASPER: ό.π., 1999, p.2.  DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.334. 
3 GIBSON: ό.π., 1999, p.336. 
4 GIBSON: ό.π., 1999, p.335-336. 
5 U.S.CENSUS BUREAU, PUBLIC INFORMATION OFFICE (Bernstein, R.) (12 June 2003). Two 
married parents the norm. About 7-in-10 children live with their parents, according to Census Bureau 
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χρειάζονται µεγαλύτερη υποστήριξη, µιας και περιέχουν δύο ηλικιακές οµάδες, τα 
παιδιά και τους ηλικιωµένους, οι οποίες αφενός έχουν αυξηµένες ανάγκες, αφετέρου 
δεν ανήκουν στις παραγωγικές οµάδες. Οπότε αυτό που γίνεται είναι, να προστίθενται 
επιπλέον «στόµατα» στα ήδη υπάρχοντα που έχουν αυξηµένες ανάγκες και πολύ 
περιορισµένο εισόδηµα.1 Εάν αντίθετα στο ίδιο νοικοκυριό συνυπάρχουν άτοµα της 
ενδιάµεσης γενιάς τα πράγµατα διαφοροποιούνται, αφού οι ίδιοι είναι ελεύθεροι να 
εργαστούν, µιας και οι ηλικιωµένοι είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των παιδιών-
εγγονιών τους.2 Οι ενήλικες είναι ελάχιστοι στις οικογένειες αυτές, όπως στις 
οικογένειες που τα εγγόνια συζούν µόνο µε τη γιαγιά τους -ενώ σε αυτές που 
συνυπάρχουν και οι δυο παππούδες είναι σε λίγο πιο πλεονεκτική θέση-, κι έχουν 
περιορισµένες φυσικές και ψυχικές δυνάµεις για να βρίσκονται στην αγορά εργασίας, 
ενώ επιπρόσθετα δεν υπάρχουν άλλοι ενήλικες που θα φρόντιζαν τα παιδιά όση ώρα 
αυτοί θα απουσίαζαν για εργασία.3 Εξάλλου οι οικογένειες που έχουν περισσότερα 
εγγόνια να φροντίσουν, βρίσκονται σε πιο µειονεκτική θέση και έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να λάβουν κάποιου είδους οικονοµική βοήθεια, σε σύγκριση µε αυτές 
που έχουν µόνο ένα εγγόνι υπό τη φροντίδα τους, µιας και οι απαιτήσεις και οι 
οικονοµικές δαπάνες είναι λιγότερες.4 Η γενική τάση που υπάρχει στις Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής είναι οι αυξηµένες πιθανότητες των γιαγιάδων που είναι µόνες, 
φτωχές και Αφρικανο-Αµερικάνες, ενώ παράλληλα έχουν ζήσει την απώλεια ενός 
παιδιού τους, να αποτελούν τους αρχηγούς των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών.5 

Ένας από τους παράγοντες που παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των 
παππούδων και των γιαγιάδων να αναλάβουν ένα εγγόνι τους, είναι η κατάσταση της 
υγείας του. Γιατί πέρα από τον κοινωνικό στιγµατισµό και τις κοινωνικές διακρίσεις 
που θα υποστούν κοντά σ’ αυτό, θα πρέπει πρόσθετα να είναι προετοιµασµένοι να 
δεχτούν και να αντιµετωπίσουν την ασθένειά του και το µελλοντικό ενδεχόµενο 
θανάτου του πριν από αυτούς. Υπονοείται βέβαια ότι, όσο πιο απόµακρη είναι η 
σχέση ενός εγγονιού µε τους παππούδες του τόσο πιο εύκολα αυτοί θα βρεθούν σε 
θέση να σκεφτούν, να προβληµατιστούν και να αποφασίσουν για το ποιά στάση θα 
κρατήσουν και ποιά θα είναι η οριστική επιλογή τους όσον αφορά την επιµέλεια του 
εγγονιού τους.6 

Εάν, µάλιστα, θεωρηθεί πως είναι δύσκολη η ανατροφή ενός «προβληµατικού» 
παιδιού εκ µέρους των παππούδων από νευρολογική, φυσική (π.χ. κληρονόµηση 
AIDS από τους γονείς), συναισθηµατική άποψη και από άποψη συµπεριφοράς, τότε 
σ’ αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι πρόσθετες δυσκολίες που έχουν να 
αντιµετωπίσουν οι παππούδες λόγω της δικής τους φυσικής αδυναµίας και των 
προσωπικών ψυχολογικών τους προβληµάτων µε τα αυξηµένα επίπεδα άγχους, 
αγωνίας και κατάθλιψης λόγω της προβληµατικής συµπεριφοράς των εγγονιών τους, 
του στιγµατισµού, της περιθωριοποίησης και της απόρριψης των εγγονιών τους από 
τους γύρω, της µη επίγνωσης (ελλιπούς πληροφόρησης) των σύγχρονων µεθόδων 
ανατροφής, των επιπρόσθετων και πιο έντονων προβληµάτων που έχουν να 

                                                                                                                                            
pre-father’s day release. United States department of commerce news. Washington DC 20230, p.1. 
CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
1 BRYSON & CASPER: ό.π., 1999, p.7. CAPUTO: ό.π., 2001, p.553. 
2 FULLER-THOMSON & MINKLER: ό.π., 2007, p.13. 
3 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
4 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
5 EDWARDS, O. W. (2006). Teachers’ perceptions of the emotional and behavioural functioning of 
children raised by grandparents. Psychology in the Schools, Vol. 43, No.5, pp.565-572. © 2006 Wiley 
Periodicals, Inc.. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). p.565. 
6 FREEMAN& NKOMO: ό.π., 2006, p.309. 
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αντιµετωπίσουν ως προς τα παιδιά τους, της νοµικής και οικονοµικής κωλυσιεργίας 
τους, η οποία τους κατευθύνει αναγκαστικά στην εξανέµιση των οικονοµιών-
αποταµιεύσεων ή των διαθέσιµων χρηµατικών πόρων από τις συντάξεις, ή ακόµη η 
έµµεση επιβολή για επιστροφή των παππούδων στην αγορά εργασίας, προκειµένου 
να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές δυσκολίες, της έλλειψης πληροφόρησης και της 
αδυναµίας κατανόησης των νοµικών θεµάτων, των συγκρούσεων που έχουν µε τους 
γονείς των εγγονιών τους ή µε άλλους συγγενείς που ζηλεύουν και δυσανασχετούν, 
των εντάσεων που δηµιουργούνται ανάµεσα στο ζευγάρι των παππούδων, της 
περιορισµένης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται στις πυρηνικές 
ή άλλες οικογένειες, της απουσίας οποιουδήποτε είδους στήριξης από κάθε πλευρά 
και της κοινωνικής τους αποµόνωσης, των γραφειοκρατικών θεµάτων που 
παρεµποδίζουν τη φοίτηση των εγγονιών στα σχολεία.1 Αυτό που εξήραν ως εύρηµα 
στην έρευνά τους οι DUNNE & KETTLER ήταν ότι, το άγχος, η αγωνία και τα 
επίπεδα κατάθλιψης στους παππούδες βρίσκονταν σε άµεση συνάρτηση και 
αυξάνονταν ανάλογα µε την προκλητική συµπεριφορά των εγγονιών θηλυκού γένους 
και των συναισθηµατικών προβληµάτων των εγγονιών αρσενικού γένους.2 

Ως προς τα εγγόνια, αυτά αντιµετωπίζουν αυξηµένα ψυχικά τραύµατα, 
κακουχίες-ταλαιπωρία και αποστερήσεις (στέρηση των γονιών, οικονοµική ανέχεια 
που έχουν ως κατάληξη συναισθηµατικά και συµπεριφοριστικά προβλήµατα, τα 
οποία έστω κι αν ορισµένοι ερευνητές (π.χ. SHORE & HAYSLIP, 1994) έχουν 
σπεύσει να τα αποδώσουν στη χρήση περιορισµένων, ελλιπών ή λανθασµένων 
τεχνικών ανατροφής των παιδιών από την πλευρά των παππούδων ή στο αυξηµένο 
άγχος και τη δυσανασχέτησή τους για τη διέλευσή τους από τον γονεϊκό ρόλο για 
δεύτερη φορά, ωστόσο επισηµαίνεται ότι, δεν έχει διευκρινιστεί δια της ερευνητικής 
οδού κατά πόσον αυτά οφείλονται σε προηγούµενες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών 
µέσα στην πυρηνική οικογένεια ή στις παρούσες καταστάσεις µέσα στην 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια.3 Πάντως, σίγουρα διαφέρουν από τα παιδιά 
που βιώνουν τραυµατικές εµπειρίες λόγω θανάτου ή διαζυγίου των γονιών τους, µιας 
και αυτά ζώντας αρκετές καταστάσεις µέσα στις κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες που τα κάνει να νιώθουν µειονεκτικά και ότι έχουν εξευτελιστεί, 
κινδυνεύουν περισσότερο από την εκδήλωση πλήθους διαφορετικών διαταραχών στη 
συµπεριφορά και στην εξέλιξή τους, ενώ δεν αποκλείεται, κατά τον EDWARDS 
(2003), να παρουσιάσουν συµπτώµατα ψυχιατρικών προβληµάτων, όπως είναι η 
ευερέθιστη διαταραχή της προσκόλλησης, η διάσπαση της προσοχής συνοδευόµενη 
από υπερκινητικότητα, προβλήµατα συµπεριφοράς και διαγωγής, µαθησιακά 
προβλήµατα και προδιάθεση για το σύνδροµο του αλκοολισµού. Τα δικά τους 
τραυµατικά βιώµατα τα οδηγούν στο να µετατραπούν σε λιγότερο έµπιστα και 
περισσότερο προκλητικά και ανυπάκουα παιδιά.4 ∆εν αποκλείεται να αποπειραθούν 
να αποµακρύνουν τους παππούδες από κοντά τους λόγω της αίσθησης που έχουν ότι 
όλοι τα έδιωξαν από κοντά τους. Τα συνηθισµένα συναισθήµατά τους κυµαίνονται 
από θλίψη, θυµό, απόρριψη και ενοχές έως φόβο, αυξηµένο άγχος και ανησυχία, 
ντροπή, κατάθλιψη και ανέλπιδες προσδοκίες για την επιστροφή των γονέων τους. Η 
εξωτερίκευση αυτών των συναισθηµάτων σωµατοποιείται και γίνεται: εκδήλωση 
άσθµατος, αναιµίας και οδοντιατρικών προβληµάτων, εξαιρετική προσκόλληση 
στους παππούδες, υπερβολική απαίτηση για επαφή και επικοινωνία µε τους γονείς, 

                                                 
1 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.564 & 565. DONATI & DUMARET: ό.π., 2001, p.181. DUNNE 
& KETTLER: ό.π., 2008, p.334 & 342. 
2 DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.343. 
3 CAPUTO: ό.π., 2001, p.550. 
4 EDWARDS: ό.π., 2003, p.206. 
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διαταραχές ύπνου και διατροφής, φυσικές αδυναµίες και καθυστερήσεις στην 
ανάπτυξη, αντιδραστική, ανυπάκουη και προκλητική συµπεριφορά, εκδήλωση 
επιθετικής συµπεριφοράς, εκρήξεων θυµού, υπερκινητικότητας και διάσπασης της 
προσοχής (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD), αδυναµία 
συγκέντρωσης, κυκλοθυµική διάθεση (εναλλαγές της διάθεσης), κατάθλιψη, 
κοινωνική αποµόνωση, προσπάθεια χειρισµού προσώπων και καταστάσεων, και 
υποβολή σε δοκιµασία των ορίων των περιβαλλόντων προσώπων, ενώ και το 
ανοσοποιητικό τους σύστηµα είναι αρκετά εξασθενηµένο και ευπρόσβλητο, ίσως 
λόγω της ελλιπούς παροχής πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας. Η ακαδηµαϊκή 
τους επίδοση παρουσιάζει δυσκολίες και είναι σαφώς χαµηλότερη σε σύγκριση µε τα 
παιδιά που ζουν µέσα σε πυρηνικές οικογένειες, γεγονός το οποίο µπορεί να 
οφείλεται στην συχνή αλλαγή των σχολείων, στις τακτικές απουσίες τους στο σχολείο 
ή στην αδυναµία των παιδιών να συγκεντρωθούν λόγω της απουσίας των γονέων 
τους. Όλα αυτά τα συµπτώµατα µπορεί να ανήκουν ερευνητικά στην πλειοψηφία τους 
στον χώρο των Ηνωµένων Πολιτειών, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν ισχύουν µε 
ευρύτερες προεκτάσεις και σε άλλες περιοχές, όπως έχει αποδειχθεί στην Αγγλία, 
στην Ευρώπη γενικά, στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία.1 Όσον αφορά τα 
παιδιά στην Αφρική, είτε είναι ορφανά είτε όχι, η εγγραφή και η φοίτησή τους σε 
σχολείο είναι σταδιακά καλύτερη και πιο πιθανό να υφίσταται όσο προχωρά κάποιος 
από την οµάδα των παιδιών που ζουν µε µη συγγενείς, µε άλλους συγγενείς εκτός των 
γονιών, ορφανά που ζουν µε τους παππούδες, µη ορφανά που ζουν µε τους παππούδες 
και, τέλος µε τους γονείς τους. Με πιο απλά λόγια, όσο πιο στενή είναι η συγγένεια 
ενός παιδιού µε τον αρχηγό του νοικοκυριού τόσο πιο πιθανό είναι αυτό να φοιτά σε 
κάποια σχολική µονάδα.2 Βέβαια, σκόπιµο είναι να διευκρινιστεί ότι, όλα τα 
προαναφερθέντα συµπτώµατα δεν παρουσιάζονται αθροιστικά σε ένα παιδί ούτε 
παρατηρούνται σε όλα τα παιδιά που µεγαλώνουν µε τους παππούδες τους. 
Περισσότερο αποτελούν πιθανά και ενδεικτικά σηµεία σε αυτές τις οικογένειες που 
επισηµαίνουν τον κίνδυνο και ενεργοποιούν-θέτουν σε εγρήγορση τους µηχανισµούς 
αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών. 

Εάν δε, ένα παιδί εκφράσει έντονη σεξουαλική συµπεριφορά προς άλλα παιδιά 
παρά το µικρό της ηλικίας του, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι, βρέθηκε εκτεθειµένο είτε 
σε πορνογραφικό υλικό είτε έγινε µάρτυρας της συχνής εναλλαγής πολλών και 
διαφορετικών ερωτικών συντρόφων του γονέα µε τον οποίο διέµενε είτε το ίδιο 
υπέστη σεξουαλική κακοποίηση. Μερικές από τις θετικές εκβάσεις της συµβίωσης 
των παιδιών µε τους παππούδες τους είναι ότι δεν έχουν προκαταλήψεις απέναντι 
στους ηλικιωµένους, αφού συσφίγγουν τις σχέσεις τους µε αυτούς, δεν υπερτονίζουν 
τις διαφορές των φύλων στρεφόµενα ενάντια σε ένα από αυτά, αλλά και δεν 
εκδηλώνουν φόβο και ανησυχία απέναντι στην προοπτική-ιδέα του θανάτου.3 Όσο 
πιο συχνές και στενές είναι οι επαφές των παιδιών µε τους παππούδες τους όταν αυτά 
είναι σε µικρή ηλικία (κάτω των τριών ετών) και ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτοί 
συγκατοικούν µε την οικογένεια των παιδιών τους τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες 
να αναπτυχθούν πολύ τρυφεροί στενοί συναισθηµατικοί δεσµοί µεταξύ των εγγονιών 
και των παππούδων τους, έστω κι αν παρεµβάλλονται µέσα σε αυτή τη σχέση οι 
γονείς. Η παρεµβολή τους αυτή αποβαίνει θετική ως προς το πλησίασµα των δύο 

                                                 
1 BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: ό.π., 2000, p.189. CASPER & BRYSON: ό.π., 1998.  
DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.564. DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.334. EDWARDS: ό.π., 
1998, p.175. EDWARDS: ό.π., 2006, p.566. 
2 CASE, A., PAXSON, C., & ABLEIDINGER, J. (August 2004). Orphans in Africa: parental death, 
poverty, and school enrollment. Demography, Vol. 41, No. 3, pp.483-508. p.505-506. 
3 BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: ό.π., 2000, p.189. 
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ακρινών γενεών, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των YΙ et al, σύµφωνα µε την 
οποία οι σχέσεις των παππούδων µε τα εγγόνια τους εξαρτάται από τη σχέση των 
παππούδων µε τους γονείς των παιδιών.1 

Το αρνητικό όµως είναι ότι, στην πλειοψηφία τους τα παιδιά των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών δεν έχουν καµία κάλυψη από κάποιο 
ασφαλιστικό ταµείο ως προς την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την ψυχολογική 
τους στήριξη, σε αντίθεση µε τον συνολικό πληθυσµό των παιδιών, όπως φάνηκε 
στην Αµερική.2 

Μερικοί από τους παράγοντες που διαµορφώνουν άµεση συνάρτηση µεταξύ 
των παππούδων-γιαγιάδων και της εκδήλωσης συµπτωµάτων κατάθλιψης, είναι το 
φύλο, η εθνικότητα και η υποστήριξη που λαµβάνουν από το φιλικό και συγγενικό 
δίκτυο. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι, υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στα καταθλιπτικά 
συµπτώµατα και στις γιαγιάδες, ιδιαίτερα µάλιστα αυτές που δεν ανήκουν στη λευκή 
φυλή και που είναι µόνες. Αν και η φροντίδα των εγγονιών αποκλειστικά από τους 
ηλικιωµένους αποτελεί µεταβλητή που προκαλεί την εµφάνιση καταθλιπτικών 
συµπτωµάτων στους ίδιους, κάτι τέτοιο δεν γίνεται αισθητό στους παππούδες-
γιαγιάδες κάποιων δηµογραφικών υποοµάδων που έχουν κάποιο συνεργάτη ή ενήλικο 
παιδί µέσα στο σπίτι τους παράλληλα µε το εγγόνι τους. Τα συµπτώµατα αυτά στις 
συγκεκριµένες οµάδες φαίνεται ότι µετριάζονται, όπως έδειξαν τα ευρήµατα της 
έρευνας των BLUSTEIN, CHAN & GUANAIS.3 Οι ίδιοι ερευνητές πάντως 
παραδέχονται ότι, δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν τον τρόπο και την αιτία 
πρόκλησης συµπτωµάτων κατάθλιψης στους παππούδες που ζουν µε τα εγγόνια τους 
ή να ανακαλύψουν τον τρόπο µε τον οποίο κάποιου είδους υποστήριξη προς την 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια θα µείωνε τις πιθανότητες της 
συµπτωµατολογίας της κατάθλιψης. Γενικά πάντως, οι παππούδες και γιαγιάδες 
αναφέρουν ότι, αισθάνονται ντροπή και ταπείνωση εξαιτίας της προσωπικής τους 
αποτυχίας στον γονεϊκό τους ρόλο, ενώ δεν λείπουν συναισθήµατα απώλειας, 
αποµόνωσης, ταπείνωσης και παγίδευσης -τα οποία απέχουν ελάχιστα από το να τους 
οδηγήσουν στην εκδήλωση κατάθλιψης-, µιας και είναι σαν να θέτουν τη ζωή τους σε 
αναµονή ικανοποιώντας τις ανάγκες άλλων ατόµων, αν και πρωτύτερα ονειρεύονταν 
ότι, όταν θα έφταναν σε αυτή την ηλικία, οι υπόλοιποι θα αφιέρωναν χρόνο και 
ενέργεια για χάρη τους.4 

Άλλωστε, όσο και αν αναλαµβάνουν µε προθυµία την επιµέλεια των εγγονιών 
τους (µε τη µορφή απλής καθηµερινής φροντίδας, άτυπης ή κατοχυρωµένης νοµικά 
γονικής µέριµνας), αυτό δεν παύει να έχει και κάποιες διαφορετικές, αρνητικές όψεις, 
µιας και από παππούδες µετατρέπονται σε γονείς χάνοντας όλα τα πλεονεκτήµατα 
που συνεπάγεται ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς: παραχάιδεµα, διασκέδαση κ.ά.5 

Τα άτοµα τα οποία είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασµό της κοινωνικής πολιτικής, 
καλό είναι να λαµβάνουν υπόψη τους ότι, οι παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι έχουν 
την αποκλειστική επιµέλεια των εγγονιών τους, αποτελούν καθοριστικό και 
αποτρεπτικό παράγοντα εισαγωγής των παιδιών αυτών σε δηµόσια ιδρύµατα, τα 
οποία πέραν των αρνητικών επιπτώσεών τους στην ψυχολογία των παιδιών, 
αποβαίνουν αρκετά ακριβά για το κράτος, ενώ αποδεικνύεται ότι τις περισσότερες 
φορές είναι δυσλειτουργικά. Τα χρηµατικά ποσά, λοιπόν, που εξοικονοµεί το κράτος 

                                                 
1 YI, PAN, CHANG & CHAN C-W: ό.π., 2006, p.1059. 
2 BRYSON & CASPER: ό.π., 1999, p.9. 
3 BLUSTEIN, CHAN & GUANAIS: ό.π., 2004, p.1685. 
4 BLUSTEIN, CHAN & GUANAIS: ό.π., 2004, p.1687. 
5 BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, p.393. DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER, & 
OLESH: ό.π., 2002, p.219-220. 
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από τις δαπάνες που θα εξασφάλιζε για τα κοινωνικά ιδρύµατα, θα µπορούσε να τα 
χορηγήσει στους ηλικιωµένους που φροντίζουν στα εγγόνια τους, προκειµένου να 
βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα ζωής ολόκληρης της οικογένειάς τους.1 Επειδή τα 
υψηλά επίπεδα της φτώχειας των νοικοκυριών τους υποδεικνύουν την ανάγκη 
µεγαλύτερης στήριξης από την κρατική πρόνοια.2 

Ο ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, σε έρευνα που διεξήγαγε για παιδιά που 
µεγάλωσαν µέσα σε δυσαρµονικές οικογένειες κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, τα 
παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν αντικατασταθεί από τον παππού και τη γιαγιά 
κατέληγαν σε παρεκτροπές και σε ανεπιθύµητες καταστάσεις. Έστω και αν οι 
παππούδες είχαν επιτύχει το ψυχικό πλησίασµα των παιδιών, να τα περιβάλλουν µε 
αγάπη και στοργή και είχαν καταφέρει να τα αποτρέψουν από εκτροπές, παρόλα αυτά 
φάνηκε ότι, δεν ήταν σε θέση να αντικαταστήσουν πλήρως τους γονείς όσον αφορά 
τους ρόλους τους, επειδή το συναίσθηµα της υπευθυνότητας και η αγωνία που τους 
καταλάµβανε, ήταν αρκετά αυξηµένα, καταλήγοντας σε ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσµατα από τις δικές τους προσδοκίες. Ο ίδιος ερευνητής εξέτασε και έκανε 
αναφορά στους φορείς, οι οποίοι συνέβαλαν στο ξεπέρασµα των δυσχερειών που 
προκαλεί το διαταραγµένο οικογενειακό περιβάλλον. Βρήκε, λοιπόν, µεταξύ άλλων 
ότι, οι γονείς προσέφεραν αρκετή βοήθεια, ενώ αρκετά ικανοποιητικό ήταν το 
ποσοστό άλλων προσώπων που συµπαραστέκονταν στα παιδιά. Απαράδεκτη 
χαρακτήρισε τη στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας -αφού υποτίθεται ότι είναι 
Κράτος της κοινωνικής µέριµνας- και επεσήµανε την απουσία βοήθειας από την 
πλευρά της Εκκλησίας. Αρκετά αυξηµένη ήταν και η ευαισθησία που επέδειξαν 
µεµονωµένα πρόσωπα µε την κοινωνική τους προσφορά. Συγκλονιστικό και αρκετά 
αυξηµένο ήταν το ποσοστό των ερωτηθέντων, οι οποίοι απάντησαν ότι, δεν έλαβαν 
κανενός είδους βοήθεια από όλους τους προαναφερθέντες φορείς. Αυτό αποτελεί 
ένδειξη και στίγµα της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία πλέον απαρτίζεται όχι από 
συνανθρώπους, αλλά από απάνθρωπους, δείχνοντας αδιαφορία, απουσία ευθυνών και 
αναισθησία σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.3 Αίτηµα αυτών των ανθρώπων είναι 
όχι η ελεηµοσύνη, αλλά η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της οικογένειάς τους, η 
υποστήριξη και παροχή κάποιων υπηρεσιών µε τέτοια µορφή που δεν θα ισοπεδώνει 
την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά τους, η αποδοχή τους από το κοινωνικό 
σύνολο, αφού προϋπάρξει ενηµέρωσή του, τα θεραπευτικά προγράµµατα για τις ίδιες 
και η λήψη προληπτικών µέτρων, έτσι ώστε να µην βρεθούν σε παρόµοιες 
καταστάσεις και άλλες οικογένειες.4 Η απραγία ή η ανεπαρκής δράση των 
παππούδων θα πρέπει να µετατραπεί όχι απλά στην αίτηση, αλλά στην απαίτηση, 
στην πίεση και στην διεκδίκηση των αιτηµάτων µιας οργανωµένης και συνεκτικής 
οµάδας. 

 Η θέση, η οποία θα υιοθετηθεί και θα υποστηριχθεί στην παρούσα έρευνα, 
είναι ότι, οι παππούδες φυσικά και δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τους γονείς και 
τους ρόλους τους οποίους θα έπρεπε αυτοί να διαδραµατίσουν. Μπορούν, όµως, να 
τους υποκαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο, εφόσον αποτελούν την προσφορότερη και 
καλύτερη δυνατή εναλλακτική θέση, σε σχέση µε τα ιδρύµατα, τις ανάδοχες ή τις 
υιοθετούσες οικογένειες ή οποιουσδήποτε άλλους φορείς, ανεξάρτητα από τους 
λόγους για τους οποίους διασπάστηκε η αρχική πυρηνική οικογένεια. Η κακή τροπή 
στη ζωή ενός ανθρώπου και η δυσµενής εξελικτική του πορεία, θα θεωρηθεί ότι, δεν 
αποτελεί το αποτέλεσµα της συµβίωσης µε τους παππούδες, αλλά επακόλουθο των 

                                                 
1 BLUSTEIN, CHAN & GUANAIS: ό.π., 2004, p.1687. 
2 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998, p. χωρίς σελίδες. 
3 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1999, σ.98-99 & 115-117. 
4 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1999, σ.123-124. 
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δυσµενών συνθηκών που έζησε το παιδί µέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, 
όπως επίσης της απουσίας των γονιών του. Αυτά, µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν 
ανέλαβαν το παιδί από τη βρεφική του ηλικία οι παππούδες και εφόσον είχε προλάβει 
να δεθεί συναισθηµατικά µε τους γονείς του, πριν τους αποχωριστεί. 

 1.4.5 ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ-ΓΙΑΓΙΑ∆ΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ 

 
Η πλειοψηφία των παππούδων αντιµετωπίζει την απόκτηση ενός παιδιού στην 

οικογένεια των παιδιών του ως πολύ θετικό στοιχείο, αφού τους προσδιορίζει έναν 
διαφορετικό ρόλο από αυτόν που είχαν έως τότε, του παππού και της γιαγιάς, τον 
οποίο θεωρούν πιο εύκολο από αυτόν, που είχαν ως γονείς.1 Οι ηλικιωµένοι, γενικά, 
αναλαµβάνουν µε ευχαρίστηση τη φροντίδα των εγγονιών τους, αφού είναι κάτι το 
οποίο τους αναζωογονεί και τους βγάζει από το κοινωνικό περιθώριο, δίνοντάς τους 
νόηµα και αξία στη ζωής τους.2 Υπάρχουν, όµως, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι, ενώ 
χαίρονται να βλέπουν και να ασχολούνται για λίγο µε τα εγγόνια τους, δεν επιθυµούν 
να έχουν συχνές επαφές µαζί τους ή να υπεραπασχολούνται µε αυτά ή να 
αναλαµβάνουν την επίβλεψή τους και την ανατροφή τους. Με λίγα λόγια, ναι µεν 
αγαπούν και ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, αλλά προτιµούν 
να κρατούν κάποιες αποστάσεις από αυτά, µε την επίδειξη και έκφραση πιο ήπιων 
συναισθηµάτων· οι σχέσεις τους δεν χαρακτηρίζονται από οικειότητα, αλλά από 
τυπικότητα. 

Αυτό εξηγείται είτε µε το ότι προτιµούν να έχουν την ανεξαρτησία τους είτε µε 
το ότι πιστεύουν, πως δεν επιτρέπεται να αναµειγνύονται στην ανατροφή των 
εγγονιών τους, διότι είναι έργο των γονέων τους3 είτε επειδή αυτό τους εξυπηρετεί 
και, κατά κάποιο τρόπο, βολεύονται µε το να µένουν αποστασιοποιηµένοι.4 Εκτός 
αυτών, λόγω της ηλικίας τους δεν έχουν τη διάθεση ή αρκετές αντοχές, για να 
ανταποκριθούν σε έναν τέτοιο ρόλο, που µπορεί από τη µια πλευρά να τους 
προσφέρει χαρά, αλλά από την άλλη τους προκαλεί υπερβολική κούραση.5 

Επιπλέον, ορισµένοι άλλοι παππούδες-γιαγιάδες βρίσκονται ακόµη στην 
παραγωγική εργασία, οπότε δεν έχουν ευκαιρίες απασχόλησης και µεγαλώµατος των 
εγγονιών τους.6 Οι γονείς των παιδιών µπορεί να αντιταχθούν σε αυτήν την 
προσέγγιση ισχυριζόµενοι ότι, οι παππούδες οφείλουν να εγκαταλείψουν την εργασία 
τους, επειδή είναι καθήκον τους απέναντι στα παιδιά τους το να φροντίσουν τα 
εγγόνια τους, προκειµένου να αποφευχθεί η ανάθεσή τους σε κάποιον τρίτο. Οι 
παππούδες αντικρούουν τη δεδοµένη αντίληψη λέγοντας, πως είναι ακόµη αρκετά 
δραστήριοι και ενεργητικοί, και ότι τα παιδιά τους δεν έχουν το δικαίωµα να τους 
στερήσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή την απασχόληση µε 
οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον τους. Γιατί, αν τους εµποδίσουν και τους αποκλείσουν 
από όλα αυτά, θα τους αποκόψουν από την κοινωνική ζωή, οπότε όταν τα εγγόνια 
τους µεγαλώσουν και ανεξαρτητοποιηθούν-αποδεσµευτούν από αυτούς, οι παππούδες 

                                                 
1 TUCKER, N. (1997). Εφηβεία, ωριµότητα και τρίτη ηλικία. (Μετάφρ.: Ευαγγελία Γαλανάκη). Αθήνα: 
Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Εξελικτική Ψυχολογία 4. σ.38.  
2 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.308. 
3 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: ό.π., 1996, σ.395.  
4 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.417.  
5 ISAMBERT: ό.π., σ.516.  
6 TUCKER: ό.π., 1997, σ.38. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.171. 
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δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα ή τις αντοχές, να επιστρέψουν στις προηγούµενες 
ασχολίες τους.1 

 1.4.6  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΣ 
 

Οι προσαρµογές στους νέους ρόλους των ηλικιωµένων γίνονται πιο οµαλά στην 
περίπτωση των γυναικών σε σύγκριση µε τους άνδρες, γιατί αυτές έστω και αν 
συνταξιοδοτηθούν από την εργασία τους, κρατούν όλους τους υπόλοιπους ρόλους 
που είχαν στην οικογένεια, όπως π.χ. η συντήρηση και φροντίδα του νοικοκυριού, και 
υποκαθιστούν την µητέρα όσον αφορά τον ρόλο και τη δράση της. Οι γιαγιάδες, 
συγκεκριµένα στην Ελλάδα, στα πλαίσια των προσδοκώµενων κοινωνικών ρόλων 
τους, δεν περνούν σχεδόν ποτέ στην αδράνεια εξαιτίας κάποιων λόγων που αφορούν 
τόσο τη φροντίδα του νοικοκυριού (οικιακή βοήθεια) των ίδιων και των παιδιών 
τους2 όσο και την προσφορά συναισθηµάτων και υπηρεσιών προς όλα τα µέλη της 
ευρύτερης οικογένειάς τους. Παραµένουν προσιτές, είναι έτοιµες να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους είτε τους ζητηθεί είτε όχι και είναι σαν να ζουν «για τους άλλους και 
µέσα από τους άλλους».3 

Αντίθετα, οι ηλικιωµένοι άντρες έχουν την αίσθηση ότι, δεν είναι πλέον 
χρήσιµοι στους άλλους και µειώνεται η αυτοεκτίµησή τους και το γόητρό τους, λόγω 
της ηλικίας τους και της συνεπακόλουθης συνταξιοδότησής τους (CAVAN, 1952, 
LOETHER, 1967).4 Ο παππούς βρίσκεται χωρίς προνόµια, κοινωνικά αποµονωµένος 
και ο ρόλος του περιορίζεται -ενώ δεν παραγνωρίζεται, έστω και αν αυτός θεωρείται 
περισσότερο συµπληρωµατικός και υποβοηθητικός- σε πιθανή ανάθεση σ’ αυτόν του 
περιπάτου των εγγονιών, µιας και τις περισσότερες φορές αναλαµβάνει τη συνοδεία 
και επίβλεψη των εγγονιών του στη γειτονιά για παιχνίδι, στις βόλτες και στα πάρκα- 
στην παιδική χαρά, τη µεταφορά τους στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο ή στο 
φροντιστήριο, τη βοήθεια και την επιτήρηση όσον αφορά τη µελέτη των σχολικών 
µαθηµάτων κ.ά. Εξ αντιθέτου, η γιαγιά είναι διαρκώς απασχοληµένη µε τις δουλειές  
προσφέροντας τις υπηρεσίες της στις οικογένειες των παιδιών της, δέσµευση που θα 
κρατήσει έως τα βαθιά γεράµατά της.5  

Αυτό, σε συνάρτηση µε την διαρκή επιδίωξη κάθε γυναίκας να είναι καλή 
µητέρα, συντελεί στον αυξηµένο ανταγωνισµό που αναπτύσσεται µεταξύ της κόρης 
και της µητέρας ή πεθεράς όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών. Οι παππούδες από 
την άλλη, δεν έχουν τέτοια συναισθήµατα ή µελήµατα, αφού σπάνια τους ζητείται να 
επιµεληθούν τα εγγόνια τους. Εάν όµως αυτό γίνει, δείχνουν µεγάλη προθυµία και 
θέρµη συναισθηµάτων προς αυτά.6 Συµπερασµατικά, η ζωή των εγγονιών µε τις 
γιαγιάδες είναι συνδεδεµένη περισσότερο µε την οικογενειακή ιστορία και µε 
δραστηριότητες εντός του σπιτιού, σε αντίθεση µε τις εµπειρίες που αποκτούν µε 
τους παππούδες τους, που έχουν περισσότερο κοινωνικό περιεχόµενο εκτός σπιτιού.7 

                                                 
1 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.417-418.  
2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ  κ.ά.: ό π., 1993, σ.408.  
3 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980, σ.471.  
4 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΪΖΟΥ, Μ. (Μάϊος-∆εκέµβριος 1980). Η ψυχολογία του γήρατος. Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 39-40, σ. 342-352. σ.347. 
5 ΚΑΤΑΚΗ: ό.π., 1984, σ.167. ΝΑΣΤΟΣ, Σ.Ι. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος, 1997). Σύγχρονα 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήµατα, οι εργαζόµενοι γονείς και η αγωγή των παιδιών τους. 
∆ιαπιστώσεις - προοπτικές. Το σχολείο του µέλλοντος, τεύχ.11, σ.13-15. σ.13. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ: 
ό.π., Μάρτης-Απρίλης,, τευχ.95, σ.148. WSTROPP & WILLIAMS: ό.π., 1960, p.124-125. 
6 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980, σ.470.  
7 ATTIAS-DONFUT & SEGALEN: ό.π., 2002, p.286. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  148  

Κάποιες φορές, φαίνεται ότι, τα εγγόνια είναι πιο κοντά στον παππού από την 
πλευρά του πατέρα, γεγονός που µπορεί να ερµηνεύεται από την ενδεχόµενη 
µικρότερη ηλικία των γονιών της µητέρας σε σύγκριση µε τους γονείς του πατέρα.1 
Το πιο πιθανό πάντως είναι, να ισχύει το αντίθετο και να έχει βαθύτερες ρίζες στην 
διατήρηση και επικράτηση στενότερων οικογενειακών σχέσεων µε τους συγγενείς της 
µητέρας,2 αµέσως µετά το γάµο του ζευγαριού. Αυτό επιβεβαιώνεται πράγµατι, από 
τα ευρήµατα έρευνας, που διεξήχθη από την ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, όπου φάνηκε να 
υπερτερεί η συχνότητα των επαφών και επισκέψεων µε συγγενείς καταγόµενους από 
την γραµµή της συζύγου σε σχέση µε του συζύγου.3 Στα ίδια συµπεράσµατα 
κατέληξαν και οι WHITBECK, HOYT & HUCK σε έρευνά τους για την µελέτη των 
σχέσεων παππούδων και εγγονιών, στην οποία βρήκαν ότι, η συχνότητα και η 
εγγύτητα των επαφών των παιδιών µιας οικογένειας ήταν πιο συχνές και στενές µε 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες από την πλευρά της µητέρας.4 Ιδιαίτερα µάλιστα 
µεταξύ των εγγονιών θηλυκού γένους και των γιαγιάδων τους. Αυτό βρίσκεται σε 
συνάρτηση µε τη γενικότερη ιδεολογία περί του ρόλου των γυναικών να είναι αυτές 
οι φροντιστές των µικρών παιδιών ή της γενικότερης τάσης των κοριτσιών να 
µαθαίνουν για την οικογενειακή ιστορία από τις γιαγιάδες τους µέσα από τις 
φωτογραφίες και τα οικογενειακά κειµήλια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι δεσµοί που 
αναπτύσσονται µεταξύ των οικογενειών µε την ίδια καταγωγή είτε είναι σύγχρονες 
είτε συνδέονται µε δεσµούς συγγένειας στο πέρασµα του χρόνου, είναι έντονοι 
κυρίως µεταξύ των γυναικών, γεγονός που διαιωνίζεται και περνάει στις επόµενες 
γενιές. Πιο απλά, οι δεσµοί µεταξύ των γυναικών είναι πιο στενοί στο εσωτερικό των 
οικογενειών µε κοινή καταγωγή σε σύγκριση µε αυτούς των ανδρών.5 

Από αυτά τα δεδοµένα συνεπάγεται ότι, την επιµέλεια και επίβλεψη των 
εγγονιών την αναλαµβάνουν συνήθως οι γιαγιάδες από την πλευρά των µητέρων, 
αφενός επειδή αισθάνονται πιο ελεύθερα και οικεία να τους το ζητήσουν, αφετέρου 
έχουν εµπιστοσύνη στους τρόπους διαπαιδαγώγησης που χρησιµοποιούν, αφού αυτές 
µεγάλωσαν τις µητέρες των παιδιών, ενώ δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι, οι γιαγιάδες 
από την πλευρά των ανδρών ίσως έχουν αναλάβει την επιµέλεια των παιδιών της 
κόρης τους. Επιπρόσθετα, ακόµη και στις περιπτώσεις διαζυγίου ενός ζεύγους, ως 
είθισται, αλλά και όπως ορίζει ο νόµος, τη γονική µέριµνα των παιδιών την 
αναλαµβάνει η µητέρα τους, οπότε, κατά συνέπεια, οι παππούδες από την πλευρά των 
πατέρων έχουν λιγότερες ή καθόλου ευκαιρίες να έχουν επαφή µε τα εγγόνια τους, 
έστω και αν το επιθυµούν και το επιδιώκουν.6 

Η µειονεκτική θέση των γιαγιάδων από την πλευρά του πατέρα σε σχέση µε 
αυτές από την πλευρά της µητέρας, µπορεί να προκαλέσει διαφωνίες, συγκρούσεις 
και ανταγωνισµούς µεταξύ τους, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε διαφορές 

                                                 
1 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: ό.π., 1996, σ.396. 
2 TURNER: ό.π., 1970, p.421. ATTIAS-DONFUT & SEGALEN: ό.π., 2002, p.288. FINGERMAN, K. 
L. (November 2004). The role of offspring and in-laws in grandparents’ ties to their grandchildren. 
Journal of family issues, Vol.25, No.8, pp.1026-1049. © 2004 Sage Publications. p.1028. 
3 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985, σ.75.  
4 WHITBECK, L.B., HOYT, D.R. & HUCK, S.M. (November 1993). Family relationship history, 
contemporary parent-grandparent relationship quality, and the grandparent-grandchild relationship. 
Journal of marriage and the family, Vol.55, N.4, pp.1025-1035. p.1032 & 1034. 
5 SILVERSTEIN, M. & LONG, J.D. (November 1998). Trajectories of grandparents’ perceived 
solidarity with adult grandchildren: a growth curve analysis over 23 years. Journal of marriage and the 
family, Vol.60, N.4, pp.912-923. p.913.  KING & ELDER: ό.π., 1995, Vol.57, N.1, p.175. KING & 
ELDER: ό.π., 1997, Vol.59, p.852-853. 
6 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: ό.π., 1996, σ.396. ATTIAS-DONFUT & SEGALEN: ό.π., 2002, p.290. DUNN: 
ό.π., 2002, p.159. 
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ηλικίας, απόψεων, ενδιαφερόντων ή γενικά, στην διαφορετικότητα των χαρακτήρων 
τους. Με το πέρασµα του χρόνου, αυτές µπορεί να εξοµαλυνθούν ή να εξαλειφθούν, 
πράγµα που θα επιφέρει ικανοποίηση και χαρά στα παιδιά τους. Αρκεί, βέβαια, αυτό 
το δέσιµο µεταξύ των συµπέθερων να παραµείνει µέσα σε λογικά πλαίσια, έτσι ώστε 
να µη στραφεί εναντίον του συζυγικού ζευγαριού και απειλήσει τη συνοχή της 
οικογένειάς τους.1 

 1.4.7 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 
 

Αρκετές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί, αναφορικά µε θέµατα που άπτονται 
των στάσεων και των αντιλήψεων των παιδιών και των εφήβων απέναντι στους 
ηλικιωµένους και, ειδικότερα, στον παππού και στη γιαγιά τους (LAURAN, 1971, 
MITCHELL, WILSON et al., 1985, THOMSON F., 1984, JANTZ et al., 1977).2 
Αυτό σηµαίνει ότι, οι αρχές, οι αξίες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις της κοινωνίας, η 
επικρατούσα µορφή και δοµή της οικογένειας, όπως επίσης, οι σύνδεσµοι, η επαφή 
και η επικοινωνία, γενικότερα των παιδιών και των νέων µε τους ηλικιωµένους, 
αντικατοπτρίζονται µέσα από τις αντιλήψεις και τις στάσεις που εκφράζουν τα 
παιδιά.3 

Ορισµένες από τις παραµέτρους από τις οποίες εξαρτώνται οι αντιλήψεις των 
παιδιών για τα ηλικιωµένα άτοµα, είναι η ηλικία των δύο πλευρών, η διαφορά της 
απόκλισης και η απόσταση µεταξύ των ηλικιών τους, ο βαθµός της συγγένειας που 
τους χαρακτηρίζει, η συχνότητα των επαφών και της επικοινωνίας ανάµεσά τους, το 
επίπεδο µόρφωσής τους και ο βαθµός νόησής τους.4 

Στα πλαίσια της δικής της έρευνας η ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 
διαπίστωσε ότι, τα παιδιά τείνουν να εκδηλώνουν σαφώς θετικότερα συναισθήµατα 
προς τον παππού σε σχέση µε αυτά που απευθύνονται στη γιαγιά τους, όπως επίσης 
και το αντίστροφο, ενώ ένα άλλο εύρηµά της ήταν ότι, τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι 
παππούδες τους που ανήκουν στο ίδιο φύλο αναπτύσσουν πιο έντονη συναισθηµατική 
εµπλοκή µεταξύ τους (δηλαδή τα κορίτσια µε τις γιαγιάδες και τα αγόρια µε τους 
παππούδες).5 

Στην έρευνα της ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ, φάνηκε από τις περιγραφές των παιδιών ότι, 
αυτά κρατούν σαφώς πιο θετική στάση απέναντι στους παππούδες τους σε σχέση µε 
τις αντιλήψεις που έχουν γενικά για τους ηλικιωµένους και που χαρακτηρίζονταν 
συγκεκριµένα ως γέρος και γριά. Σε αυτό φαίνεται να έπαιξαν ρόλο, κυρίως, οι 
συχνές επαφές των παιδιών µε τους παππούδες τους, οι στενοί συναισθηµατικοί 
δεσµοί και η οικειότητα µεταξύ τους, η ευρύτερη προσφορά των παππούδων στην 
οικογένειά τους, η συµβολή τους στη διαµόρφωση της ταυτότητας των παιδιών και 
της διάπλασης του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, αλλά κυρίως το ότι 
αυτά τους αναγνωρίζουν ως µέλη της οικογένειάς τους. Επακόλουθο αυτών είναι η 
µη αντίληψη και αντιµετώπιση των παππούδων τους ως ηλικιωµένων ανθρώπων. 
Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι, στη σύγχρονη εποχή, η εικόνα 
του παππού και της γιαγιάς παρεκκλίνει κατά πολύ από αυτή του παρελθόντος «των 
γηραιών, µαυροντυµένων γυναικών και των σκυφτών γέρων µε το µπαστουνάκι». 

                                                 
1 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.409. 
2 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1995, σ.52. 
3 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: ό.π., 1996, σ.389.  
4 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1995, σ.32.  
5 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.103 & 118. 
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Αυτή προσιδιάζει περισσότερο µε την εικόνα των προ-γιαγιάδων και των προ-
παππούδων.1 

 1.4.8 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ – ΓΙΑΓΙΑ∆ΩΝ ΣΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ 

 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθµούς, συχνές 

εναλλαγές προτύπων και νέα δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να 
προσαρµοστεί και έχει να αντιµετωπίσει δυσκολίες σχετικά µε αυτά.2 Το πρόβληµα 
εµφανίζεται οξύτερο σε ό,τι αφορά τους ηλικιωµένους, γιατί πέραν του γεγονότος ότι, 
αυτές οι µεταβολές έχουν επιπτώσεις ποικιλόµορφες, οι ηλικιωµένοι βρίσκονται σε 
ακόµη πιο µειονεκτική θέση λόγω της ηλικίας τους, των δυσκολιών και προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν. Αυτό έχει, κατ’ επέκταση, αντίκτυπο στο στενό, αλλά και στο 
ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον . 

Οι αλλαγές που επήλθαν λόγω της τεχνολογικής επανάστασης σε αντικείµενα 
και οικιακές συσκευές καθηµερινής χρήσης ή σε γενικότερο εξοπλισµό, προκάλεσαν 
δυσκολίες στους ηλικιωµένους, οι οποίοι πλέον δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, 
ενώ παράλληλα, τέθηκαν σε αµφισβήτηση οι γνώσεις και η εµπειρία τους.3 «Το 
ανερχόµενο επίπεδο εκπαίδευσης των νεωτέρων γενεών αµφισβητεί τις αυθεντίες της 
πείρας. Ο σεβασµός στη γεροντική σοφία, ως πολιτιστικό στοιχείο της κοινωνίας, 
σχετίζεται αντίστροφα µε την εξέλιξή της, ενώ παράλληλα τα ενδιαφέροντα 
διαφοροποιούνται κατά πολύ ανάµεσα στις γενεές».4 Η υστέρηση αυτή των 
γηραιότερων που οφείλεται στην ηλικία τους, σε συνδυασµό µε το χαµηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδό τους προκαλεί αντιθέσεις που είναι τόσο µεγάλες, ώστε ακόµη 
και ένα παιδί ξεπερνά τους παππούδες του ή και τους γονείς του µε το να 
ανταπεξέρχεται στις νέες απαιτήσεις µε καλύτερο, ευκολότερο και γρηγορότερο 
τρόπο, στηριζόµενο στην βαθύτερη και πιο εκτεταµένη ενηµέρωσή του, διευρύνοντας 
ακόµη περισσότερο το χάσµα ανάµεσα σε δύο ακρινές γενιές.5 

Κατά συνέπεια, ο ρόλος της τρίτης ηλικίας περιορίστηκε και ατόνησε, οι 
παππούδες είναι σαν να τοποθετήθηκαν στο κοινωνικό περιθώριο και ελαττώθηκε η 
χρησιµότητά τους, αφού αντιµετωπίζονται ως επιβαρυντικοί, µη αποδοτικοί και 
παραγωγικοί παράγοντες. Μερικοί από αυτούς, µάλιστα, έφτασαν στα όρια της 
αντιµετώπισής τους ως µικρών παιδιών τόσο εξαιτίας των µεταβολών στην κοινωνία 
όσο και λόγω των βιολογικών τους αλλαγών και δυσλειτουργιών.6 

Το γεγονός αυτό δεν είναι παράξενο, αφού τόσο οι παππούδες όσο και τα 
παιδιά, θεωρείται ότι, ανήκουν στην ίδια κατηγορία ανθρώπων, λόγω των αδυναµιών 
τους και της ευαίσθητης περιόδου την οποία διανύουν.7 Υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα 
στην αδυναµία ενός βρέφους και του πολύ ηλικιωµένου ανθρώπου, γιατί «το µωρό 
έχει µόλις αναδυθεί από το σκοτάδι ενώ ο γέρος πρόκειται να µπει ξανά µέσα». Και 
οι δύο ηλικιακές οµάδες, όντας ουσιαστικά περιθωριοποιηµένες από την κοινωνική 

                                                 
1 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1995, σ.64.  
2 ∆ΡΑΓΑΣΗ: ό.π., 1999, σ.22.  
3 ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 1984, σ.88 & 89. 
4 ΤΖΩΡΤΖΩΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, σ.191. 
5 ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ, Θ. Ι. (1999). Εισαγωγικά στοιχεία γηριατρικής και γεροντολογίας. Στο: 
ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). Θέµατα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. (σ.31-
50). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.42-43. 
6 ∆ΟΝΤΑΣ, Α. (1981). Η τρίτη ηλικία. Προβλήµατα και δυνατότητες. Αθήνα: (χωρίς όνοµα εκδότη). 
σ.306. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.41. 
7 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980, σ.214. 
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δράση των ενηλίκων και, παράλληλα, έχοντας στη διάθεσή τους αρκετό ελεύθερο 
χρόνο και προθυµία βοήθειας, στηρίζουν η µία την άλλη. Οι ανταλλαγές 
εξυπηρετήσεων συντελούν στη σύσφιξη των µεταξύ τους σχέσεων και στην 
ενδυνάµωση των οικογενειακών σχέσεων και της συνοχής της.1 

 1.4.9 ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ – ΓΙΑΓΙΑ∆ΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ 
 

Οι σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται ανάµεσα στα παιδιά και στους παππούδες 
τους είτε από την πλευρά του πατέρα είτε της µητέρας, είναι αµφίδροµες και 
ποικιλόµορφες. Το οικογενειακό περιβάλλον, η οικονοµική κατάσταση που επικρατεί 
σε αυτό και το κοινωνικό κατεστηµένο της οικογένειας, αποτελούν αντικειµενικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των σχέσεων παππούδων και εγγονιών. 
Οι υποκειµενικοί παράγοντες αναφέρονται στα συναισθήµατα, στις σκέψεις και 
αντιλήψεις, αλλά και γενικά στην προσωπικότητα κάθε µέλους της οικογένειας, και 
δίνουν το ιδιαίτερο εκείνο στίγµα που προσδιορίζει οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση 
και συγκεκριµένα εδώ, τους δεσµούς των εγγονιών µε τους παππούδες τους.2 

Στην Ελλάδα, οι επιρροές που οι παππούδες ασκούν τόσο στα παιδιά τους όσο 
και στα εγγόνια τους, είναι µεγάλες εξαιτίας των στενών συναισθηµατικών δεσµών 
που έχουν αναπτυχθεί ανάµεσά τους και της µεγάλης συνοχής που χαρακτηρίζει την 
ευρύτερη συγγενική οικογένεια.3 Τα παιδιά από πολύ νωρίς διαισθάνονται ότι, η 
συγκατοίκηση των παππούδων τους στο εσωτερικό της οικογένειάς τους είναι θετικό 
και ότι µπορούν να την εκµεταλλευτούν προς όφελός τους. Η πορεία που ακολουθούν 
είναι σχεδόν πάντα η ίδια: Αρχικά κερδίζουν την προσοχή, το ενδιαφέρον και την 
αγάπη τους και, έπειτα, αφού τους θέσουν µε το µέρος τους σχηµατίζοντας τη µορφή 
µιας συµµαχίας, µέσω κατάλληλων χειρισµών διαµορφώνουν κοινό µέτωπο µε 
αυτούς, βάση του οποίου, όταν προκύπτει ανάγκη, στρέφονται εναντίον των γονέων.4 

Τάσσονται στο ίδιο «στρατόπεδο», γιατί έχουν πολλά κοινά σηµεία µεταξύ 
τους, αλλά και γιατί οι παππούδες από τη φύση τους έχουν την τάση να αγαπούν και 
να επικοινωνούν µε καλύτερο τρόπο µε τα εγγόνια τους. Είναι πιο εύκολο για αυτούς 
να ανακατευθύνουν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους και να τα µεταστρέψουν από 
τα παιδιά τους στα εγγόνια τους, καθώς αυτό συνεπάγεται ότι, θα είναι πιο ελεύθεροι 
και απαλλαγµένοι από τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τους περιορισµούς που 
είχαν τόσα χρόνια ανατρέφοντας τα παιδιά τους. Στην παρούσα φάση τους, έχοντας 
απαλλαχθεί από τους περιορισµούς που επέβαλε η ανάγκη τήρησης των 
παιδαγωγικών κανόνων, έχουν περισσότερες ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης των 
συναισθηµάτων τους προς τα εγγόνια τους, αφού η ανατροφή και η εκπαιδευτική 
ευθύνη αυτών έχει µετατεθεί στους γονείς τους.5 Σε συνδυασµό µε αυτά, έχουν το 
πλεονέκτηµα ότι, όταν τα εγγόνια τους είναι βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας, έχουν τη 
δυνατότητα να απολαµβάνουν τα θετικά αυτής της ηλικιακής περιόδου και να 
αναπληρώνουν τα κενά που προέκυψαν από τη µη βίωσή τους κατά τη διάρκεια που 
αναπτύσσονταν τα δικά τους παιδιά.6 Με άλλα λόγια, η αγάπη τους είναι πιο 
γενναιόδωρη και στηρίζεται σε αλτρουιστικές βάσεις, αφού εκλείπουν πια 
παράγοντες όπως δικαιώµατα, υποχρεώσεις, απαγορεύσεις, ευθύνη αγωγής και 
επιθυµία αυτοεπιβεβαίωσης, αισθήµατα ενοχής και απογοήτευσης, που χαρακτήριζαν 

                                                 
1 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980, σ.90.  
2 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: ό.π., 1996, σ.391. 
3 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.153.  
4 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1958, σ.34.  
5 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.102. 
6 ΦΑΡΟΣ & ΚΟΦΙΝΑΣ: ό.π., 1993, σ.212.  
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τη γονεϊκή κατάσταση.1 Είναι σαν να βιώνουν ξανά τον γονεϊκό ρόλο, αλλά µέσα από 
µια άλλη, νέα διάσταση.2  

Συνεχίζοντας για τους παππούδες, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, η αγάπη και η 
στοργή που δείχνουν στα εγγόνια τους, αποβαίνει ωφέλιµη για τους ίδιους, αφού τους 
ξανανιώνει. Οι ηλικιωµένοι κρατώντας επαφές και αναπτύσσοντας φιλίες µε τα 
παιδιά και τους νέους, εκτός της επίτευξης καλύτερης προσαρµογής τους στη 
σύγχρονη κοινωνία, παράλληλα αυτό τους δίνει ζωή και ελπίδες αναφορικά µε το 
εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι ίδιοι, οπότε άµεσα ή έµµεσα αποτρέπεται 
η µελαγχολία τους. Πέραν αυτού του γεγονότος, όµως, κρύβει και µια αρνητική, 
αντικοινωνική όψη. Υπό µια έννοια, µέσω της µεταστροφής της αγάπης τους, είναι 
σαν να εκδικούνται την ενδιάµεση γενιά, δηλαδή τους γονείς των παιδιών, αφενός 
γιατί µεγάλωσαν και αφετέρου γιατί δεν ανήκουν πλέον στη δική τους οικογένεια.3 

Το  παιδί, από τη δική του πλευρά, προσδοκά από τους παππούδες του, όχι µόνο 
την προσφορά συναισθηµάτων και φροντίδας όσον αφορά τις βιολογικές του ανάγκες 
-πράγµατα τα οποία αυτοί παρείχαν και πιο παλιά στα παιδιά τους-, αλλά πολύ 
περισσότερο το παραχάϊδεµα, την προστασία του, την ενίσχυση των απόψεων και 
θέσεών του, έτσι ώστε να µπορεί να επιβάλλεται στους γονείς του, όπως επίσης την 
ικανοποίηση εξεζητηµένων αναγκών και ιδιοτροπιών του.4 Οι παππούδες, έχουν την 
τάση να επιτρέπουν στα εγγόνια τους εκφράσεις και ενέργειες, ή να υποµένουν 
αδιαµαρτύρητα κάποιες καταστάσεις τις οποίες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να 
εκδηλώσουν τα παιδιά τους, όπως λ.χ. διάφορες καταστροφές και ζηµιές, αναιδή 
συµπεριφορά και αυθάδεια, κ.ά.5 

Ανεπιτήδευτα λοιπόν, προκύπτει ο προβληµατισµός, κατά πόσον αυτή η στενή 
επαφή και επικοινωνία των ηλικιωµένων µε τα εγγόνια τους έχει θετικές συνέπειες 
στα παιδιά και στους γονείς τους. Η απάντηση που θα µπορούσε να δοθεί θα ήταν 
αρνητική, εξαιτίας της υπέρµετρης αγάπης και του υπερβολικού συναισθηµατισµού 
που είναι έµφυτος στην ψυχοσύνθεση των ατόµων της τρίτης ηλικίας και που 
υποβάλλει τους παππούδες να τον εκφράζουν προς τα εγγόνια τους.6 

Όµως, όσο και αν φαίνεται ότι, η προαναφερθείσα στάση και συµπεριφορά των 
παππούδων είναι αρνητική και αντιπαιδαγωγική, παρόλα αυτά ενέχει και µια άλλη 
όψη, θετική, αφού τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα µέσω αυτής της ελαστικότητας, της 
επιτρεπτικότητας και της διαλλακτικότητας των παππούδων, να βρίσκουν διέξοδο 
εκτόνωσης και να ανέχονται µε καλύτερο τρόπο την αυστηρή πειθαρχία των γονιών 
τους.7 Τίποτα δεν επισκιάζει τις σχέσεις τους µε τους παππούδες τους, τις οποίες 
διακρίνει µόνο η αστείρευτη αγάπη και η εµπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάµεσά 
τους. Οι σχέσεις αυτές δεν οµοιάζουν σε τίποτα µε αυτές που έχουν αναπτυχθεί 
µεταξύ του παιδιού και των γονέων του, στις οποίες πέρα από τα θετικά 
συναισθήµατα µπορεί να ενυπάρχουν ζήλια, πικρία και επαναστατική διάθεση εκ 
µέρους του παιδιού.8 

Εξάλλου, όπως υποστηρίζεται: «όταν κάποιος γονιός αδυνατεί να εκπληρώσει 
το ρόλο του, συχνά ο καλύτερος αντικαταστάτης είναι ο παππούς ή η γιαγιά, παρ’ 

                                                 
1 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980,  σ.470.  
2 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.154. 
3 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980, σ.471.  
4 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1958, σ.35. 
5 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.154. ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.103. 
6 ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ & ΠΑΛΛΙ∆ΟΥ: ό.π., 1999, σ.153-154.  
7 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.103.  
8 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980, σ.471.  
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όλες τις αδυναµίες που θα οδηγήσουν σε κάποια λάθη διαπαιδαγώγησης λόγω 
υπερπροστασίας».1 

 1.4.10 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
 

Αυτό που µετράει και έχει αξία στη ζωή ενός ανθρώπου, δεν είναι τόσο η 
ποσότητα των ετών που θα παραµείνει στη ζωή, αλλά η ποιότητα των εµπειριών που 
θα αποκτήσει και οι κοινωνικοί ρόλοι που θα εκπληρώσει-ασκήσει στην πορεία της 
ζωής του, όπως π.χ. διάρκεια και είδος εκπαίδευσης, δηµιουργία οικογένειας, είδος 
επαγγέλµατος, κ.ά. Επίσης, δίνεται έµφαση στις ξεχωριστές φάσεις της ζωής του και 
στις µεταβολές που θα υποστούν οι φυσιολογικές-βιολογικές, ψυχολογικές και 
πνευµατικές λειτουργίες του, όπως λ.χ. τα συναισθήµατα, τα κίνητρα, η µνήµη, η 
αντίληψη, η φαντασία, η σκέψη, η δηµιουργικότητα, κ.λπ.  

Στις πολλές και διαφορετικές πτυχές και όψεις της ζωής, αποδίδεται ο 
διαχωρισµός που οι ψυχολόγοι κάνουν όσον αφορά την ηλικία, διακρίνοντάς την σε 
βιολογική, ψυχολογική, κοινωνική και λειτουργική ηλικία. Η βιολογική ηλικία 
προσδιορίζει την εκάστοτε ηλικία του ανθρώπου, από την αρχή της ζωής του έως την 
φάση που διανύει και σε συµφωνία µε την προσδοκώµενη για τον άνθρωπο µέση 
διάρκεια ζωής, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζει τις φυσιολογικές, φυσιογνωµικές ή 
ανατοµικές αλλαγές του. Με τον όρο ψυχολογική ηλικία, γίνεται αναφορά στις 
συµπεριφορικές και γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου κατά την εξελικτική 
χρονική ακολουθία. Τέλος, η κοινωνική ηλικία του αφορά στις επίκτητες κοινωνικές 
συνήθειες και ρόλους που αναλαµβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.2 

 Κρίνεται ότι, πρέπει να αποφευχθεί η χρονοτριβή µε την πλήρη ανάλυση των 
εξελικτικών σταδίων της ζωής του ανθρώπου, ενώ απεναντίας, επιβάλλεται η 
ενασχόληση µε τα άτοµα της τρίτης ηλικίας. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τους 
ηλικιωµένους από την άποψη της βιολογίας, ο ορισµός που δίνεται στο γήρας, είναι ο 
εξής: «Γήρας είναι το βιολογικό φαινόµενο κατά το οποίο οι ζώντες οργανισµοί 
παρουσιάζουν προοδευτική κάµψη των φυσιολογικών λειτουργιών τους, µετά την 
πάροδο ορισµένου χρόνου ζωής, και άγονται έτσι βαθµιαία στο θάνατο».3 Σύµφωνα 
µε το ίδιο µοντέλο και παραµένοντας στον ίδιο τοµέα, της βιολογίας, ο άνθρωπος 
χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη της συµπεριφορικής και βιολογικής ικανότητας του 
οργανισµού του, από τη γέννησή του έως τα 20 ή 28 πρώτα έτη του, τη στασιµότητα 
και σταθερότητα για τα επόµενα χρόνια, δηλαδή από την ηλικία των 30 έως τα 50 ή 
55 έτη και, τέλος, τη µη αναστρέψιµη πορεία και την κάµψη, από την ηλικία των 55 ή 
60 ετών έως το τέλος της ζωής του.  

Αναλυτικότερα ως προς τα γηρατειά, η διαδικασία από την οποία διέρχεται ένα 
άτοµο προκειµένου να χαρακτηριστεί ως ηλικιωµένο, διαφοροποιείται από άτοµο σε 
άτοµο ως προς τον ρυθµό και τον βαθµό κι εξαρτάται από παράγοντες που 
επηρεάζουν τη ζωή του, όπως π.χ. η κληρονοµικότητα, ο υγιεινός τρόπος διαβίωσής 
του, η ψυχοσύνθεσή του, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του και η 

                                                 
1 ΚΟΥΡΟΣ: ό.π., 1993, σ.107. 
2 ΧΟΥΣΙΑ∆ΑΣ, Λ. Προχωρηµένη ηλικία: µύθοι και πραγµατικότητες. Στα πρακτικά του 3ο συνεδρίου 
Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος µε διεθνή συµµετοχή (10-12 
Φεβρουαρίου 1995): Σύγχρονα ιατροκοινωνικά προβλήµατα της τρίτης ηλικίας. Εκδ. University studio 
press. (χωρίς τόπο και χρόνο έκδοσης). σ.42. 
3 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1980, σ.342. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.33. 
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κοινωνική συµπεριφορά και προσαρµογή του.1 Ανάλογα παρατηρούνται κάποια 
χαρακτηριστικά και µεταβολές στην υγεία του και κατ’ επέκταση στην εµφάνισή του, 
τα οποία είναι συνάρτηση του γήρατος και άσχετα µε την καλή γενική κατάσταση της 
υγείας του, όπως είναι η αντιστρόφως ανάλογη πορεία των πιθανοτήτων θανάτου και 
επιβίωσης, η µείωση της συµπεριφορικής, φυσιολογικής και βιοχηµικής 
προσαρµογής στις προκλήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος,2 οι 
παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήµατος και των αρθρώσεων και η σταδιακή 
µείωση της δύναµης, της ευλυγισίας και της ανθεκτικότητας του νευροµυϊκού 
συστήµατος του ηλικιωµένου. Στην αδυναµία και οργανική εξασθένηση του 
ηλικιωµένου συνεπικουρεί και η εµφάνιση µακροχρόνιων και ανίατων ασθενειών, 
όπως π.χ. καρδιοπάθειες, αρθριτικά, εγκεφαλικά επεισόδια και καρκίνος, νόσοι του 
αίµατος και των οφθαλµών, παθήσεις των πνευµόνων, σακχαρώδης διαβήτης κ.ά.3 
Όλα τα παραπάνω συµβάλλουν στις πολύπλευρες εξωτερικές τροποποιήσεις που 
υφίσταται (στη φυσιογνωµία και στην αισθητική του παρουσία) και στην γενικότερη 
επιδείνωση της εικόνας του ηλικιωµένου, που εµφανίζεται λ.χ. ως µείωση της 
δραστηριότητάς του λόγω της ελάττωσης των αποθεµάτων ενέργειάς του (TIBBITS, 
1960). 

Εάν εξεταστεί το ίδιο ζήτηµα από την οπτική δύο άλλων επιστηµών, της 
Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, η πρώτη 
επικεντρώνει στις αλλαγές του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Αυτές είναι 
περισσότερο εµφανείς στον ηλικιωµένο µέσω της µείωσης της ικανότητάς του να 
αντιλαµβάνεται γενικά, αλλά και να χρησιµοποιεί σωστά τον εγκέφαλό του 
αναφορικά µε τις πληροφορίες που εισέρχονται σε αυτόν, όπως επίσης της 
άµβλυνσης των αισθήσεών του, τα οποία κατά συνέπεια επηρεάζουν τις εµπειρίες και 
τη συµπεριφορά του (ANDERSON, 1956). 

Ενώ σε ό,τι αφορά την άλλη κατεύθυνση, την Κοινωνιολογία, αυτή εστιάζει το 
ενδιαφέρον της και αναφέρεται κυρίως στην αλλαγή του κοινωνικού ρόλου των 
ηλικιωµένων, καθώς επίσης στους µετασχηµατισµούς που υπόκειται η κοινωνική 
οµάδα των ηλικιωµένων τόσο ως προς σχέσεις της µε τις άλλες κοινωνικές οµάδες 
όσο και γενικότερα µέσα στο σύνολο της κοινωνίας. Οι πιο συνηθισµένες και έντονες 
αλλαγές στις οποίες διάκεινται οι ηλικιωµένοι, είναι η αλλαγή του κοινωνικού τους 
ρόλου µέσα στην οικογένεια (γιατί π.χ. παύει ο ρόλος του γονέα ή και του συζύγου µε 
τον θάνατο του συντρόφου) και η λήξη της επαγγελµατικής τους απασχόλησης και 
σταδιοδροµίας, η οποία επέρχεται µε την συνταξιοδότησή τους. Το τελευταίο αυτό 
γεγονός, έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην ψυχολογία τους, αλλά πολύ περισσότερο 
στην τοποθέτησή τους µέσα στην κοινωνία, αφού κατά κάποιο τρόπο 
περιθωριοποιούνται. Η διαδικασία είναι αµφίδροµη: η κοινωνία απορρίπτει τους 
ηλικιωµένους εξαιτίας της ελαττωµένης δράσης και χρησιµότητάς τους, ενώ 
παράλληλα, και ο ηλικιωµένος αποσύρεται από αυτήν, προβάλλοντας αντίδραση και 
θεωρώντας το ως ευκαιρία για ξεκούραση και χαλάρωση από τον αγώνα που 
κατέβαλε όλα αυτά τα έτη (TIBBITS, 1960).4 Εκµεταλλεύεται αυτήν την αλλαγή της 
ζωής του, «την άνοιξη των παππούδων και των γιαγιάδων» δηµιουργικά, 
αναπτύσσοντας περισσότερες δραστηριότητες και κοινωνικές σχέσεις, ενώ 
παράλληλα µπορεί να αξιοποιήσει τον άπλετο ελεύθερο χρόνο του στην προσφορά 

                                                 
1 ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.33-34. ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (1999). Γήρας και υγεία. Στο: ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-
ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). Θέµατα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. (σ.71-105). Αθήνα: Εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα. σ.71. 
2 ΧΟΥΣΙΑ∆ΑΣ: ό.π.,  σ.43. 
3 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.38. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.35-36. 
4 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1980, σ.342-343. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.41. 
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στους άλλους και ιδιαίτερα στην οικογένειά του, όπως γίνεται µε τη φροντίδα των 
εγγονιών του.1 

Οι ηλικιωµένοι αποτελούν µια εξαιρετικά ανοµοιογενή και ετερογενή οµάδα, 
και δύσκολα θα µπορούσαν να τοποθετηθούν σε κατηγορίες. Είναι, όµως, δυνατή µια 
διάκρισή τους σε εκείνους που αυτοεξυπηρετούνται και στους άλλους που είναι 
ανίκανοι και έχουν µεγάλη ανάγκη από φροντίδα και υποστήριξη.2 Ένας άλλος 
διαχωρισµός τους µπορεί να γίνει ως προς ορισµένα χαρακτηριστικά τους, σύµφωνα 
µε την κατάταξη που πραγµατοποίησαν οι SCHAIE και WILLIS. Αυτή τους εντάσσει 
ως εξής: α) Άνθρωποι 60-70 χρόνων, που µοιάζουν στην πραγµατικότητα µε αυτούς 
της ηλικίας 50-60 ετών. Η µόνη τους διαφορά είναι ίσως ότι, οι περισσότεροι από 
αυτούς δεν απασχολούνται πλέον στην αγορά εργασίας, ωστόσο παραµένουν ενεργοί 
στα πλαίσια στήριξης της οικογένειάς τους, προσωπικής ή και ευρύτερης, 
συµβάλλοντας στις οικονοµικές και κοινωνικές υποχρεώσεις που προκύπτουν.3 β) 
Άτοµα 73-82 ετών, τα οποία διατηρούν τις κοινωνικές τους επαφές, στα πλαίσια 
βέβαια που τους το επιτρέπει η εµφάνιση προβληµάτων υγείας και οι ιδιορρυθµίες 
στη συµπεριφορά τους, και γ) οι ηλικιωµένοι των 83 ετών και άνω, οι οποίοι 
εµπίπτουν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους στα γνωστά αρνητικά στερεότυπα του 
γήρατος, µε χαρακτηριστικά τους τη βιολογική φθορά, τις ασθένειες κ.ο.κ. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ηλικιωµένων ανθρώπων ή υπάγεται σε κάποιο 
ίδρυµα ή παραµένει στην οικογενειακή του εστία µε φροντίδες των συγγενών του ή 
τρίτου προσώπου επί πληρωµή.4 

Τα συµπτώµατα που παρουσιάζει ένα άτοµο και διαπιστώνει ότι βρίσκεται 
πλέον στην τρίτη ηλικία, είναι η άµβλυνση των αισθήσεών του, και πιο συγκεκριµένα 
της όρασης και της ακοής, µε την παράλληλη εµφάνιση ακόµη πιο σοβαρών 
ασθενειών, γεγονός που επηρεάζει τις επαφές του µε το περιβάλλον του, αφού δεν 
αντιδρά εύκολα στα εξωτερικά ερεθίσµατα. Φαινοµενικά, αποκόβεται κοινωνικά, 
στην ουσία όµως, γίνεται ακόµη πιο εξαρτηµένο, αφού η κινητικότητά του 
περιορίζεται. Ο περιορισµός του ζωτικού του χώρου και οι περικοπές των κοινωνικών 
του επαφών επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία του µε την πρόκληση θλίψης, 
µαρασµού, κ.ά. ∆ιάφορα τεστ αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν όλα τα 
προαναφερθέντα ως προς τις ψυχοκινητικές ενέργειες των ηλικιωµένων, όπως λ.χ. 
είναι ο χρόνος αντίδρασής τους σε δραστηριότητες και η φυσική τους δύναµη 
(KLEEMEIER, 1952, OBRIST, 1953, TIFFIN, 1949). 

Μια φυσική φθορά που έρχεται µε το χρόνο, είναι η υποβάθµιση της 
νοηµοσύνης του ανθρώπου, που εκδηλώνεται µε τη δυσκολία καθηµερινών πράξεων, 
πνευµατικής εργασίας και πραγµατοποίησης αριθµητικών υπολογισµών, 
συλλογισµών, λογικών συσχετίσεων και σύνδεσης γεγονότων και καταστάσεων 
(GEIST, 1968). Παρόλα αυτά, οι ηλικιωµένοι δείχνουν να διατηρούν τη µνήµη τους. 
Η φαινοµενική αυτή αντίφαση αίρεται, εάν γίνει κατανοητό ότι, η µνήµη του 
ηλικιωµένου εξασθενεί σε µεγάλο βαθµό αναφορικά µε τα πρόσωπα και τα γεγονότα 
του παρόντος (διαταραχή της πρόσφατης µνήµης), σε αντίθεση µε αυτά του 
παρελθόντος, στα οποία κάνει συχνές αναφορές και φαίνεται προσκολληµένος.5 Κάτι 
τέτοιο ερµηνεύει, γενικά, την τάση και την εικόνα τους, ότι βρίσκονται εκτός 

                                                 
1 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.62.  ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.230. 
2 ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.171. 
3 ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.125. 
4 ΧΟΥΣΙΑ∆ΑΣ: ό.π., σ.43. 
5 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1980, σ.344.  ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ. 38. . 
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πραγµατικότητας και ότι το µυαλό τους έχει κολλήσει στο παρελθόν.1 Αυτό 
παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε άτοµα τα οποία είχαν µια ευτυχισµένη και 
επιτυχηµένη ζωή, οι αναµνήσεις της οποίας δεν τους επιτρέπουν να αποδεσµευτούν 
από τα ευτυχή περιστατικά του παρελθόντος και να µεταπηδήσουν-προσαρµοστούν 
στη θλίψη και στην απογοήτευση της υφιστάµενης κατάστασης που βιώνουν. Σε 
αυτό, εξάλλου, συντελεί και η µείωση της κριτικής τους ικανότητας, ως συνέπεια της 
γενικότερης µείωσης της νοηµοσύνης τους (BUSSE, 1962). 

Η µείωση της ικανότητας του ηλικιωµένου για µάθηση, δεν φαίνεται παράδοξη· 
εµφανίζεται, όµως, ως παράλογη η συµπεριφορά του, αφού προσηλώνεται πεισµατικά 
σε παλιές συνήθειες και πρακτικές, εκδηλώνοντας ακαµψία στη συµπεριφορά και στο 
χαρακτήρα του και τυποποίηση στον τρόπο αντίδρασής του.2 Η απώλεια του 
νοήµατος της ζωής γι’ αυτόν βρίσκεται σε συνάρτηση µε την κατάσταση της υγείας 
του, τις φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές που υφίσταται, µε το 
κοινωνικοοικονοµικό του επίπεδο, µε τη θέση του µέσα στην οικογένειά του και µε 
τις σχέσεις που έχει αναπτύξει µε τα υπόλοιπα µέλη της, µε τις θρησκευτικές του 
πεποιθήσεις και τη γενικότερη φιλοσοφική του τοποθέτηση απέναντι στη ζωή, όπως 
επίσης την απώλεια και την έλλειψη περιέργειας και ενδιαφέροντος για κάθε τι και, 
γενικά, για τη ζωή.3 ∆εν περιορίζεται απλά στην δυσκολία του να παρακολουθήσει τα 
τεκταινόµενα γεγονότα -διαδικασία η οποία τον κουράζει-, αλλά και στη µη επίδειξη 
ενδιαφέροντος για την υποστήριξη ιδεών και αξιών που υπερασπιζόταν ένθερµα σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σε περίπτωση που η πνευµατική και συγκινησιακή 
αδιαφορία του ηλικιωµένου λάβει µεγαλύτερη έκταση και γίνει πιο οξεία και ακραία, 
τότε αυτός θα οδηγηθεί σε πλήρη αδράνεια. Είναι, τότε, αναπόφευκτη η δηµιουργία 
ενός φαύλου κύκλου: η απραξία του ηλικιωµένου αποθαρρύνει την περιέργεια και 
τον ενθουσιασµό του, του προκαλεί πλήξη, όποτε αυτός µη βρίσκοντας περιέργεια 
στα πρόσωπα και τις καταστάσεις που τον περιβάλλουν, δείχνει αδιαφορία, 
περιορίζεται στον κόσµο του και δεν µπορεί να αντιληφθεί και να συλλάβει κανέναν 
αξιόλογο σκοπό, λόγο ή αιτία, προκειµένου να δραστηριοποιηθεί. Η φθορά απειλεί 
τόσο τα πράγµατα που τον περιβάλλουν όσο και τον ίδιο.4 Από αυτά θα µπορούσε να 
εξαχθεί το συµπέρασµα ότι, η περιθωριοποίηση του ηλικιωµένου είναι κατά κύριο 
λόγο υπεύθυνη για την πρόκληση και επιτάχυνση του βιολογικού γήρατος. Πρόκειται 
δηλαδή, πρωταρχικά για ένα κοινωνικό φαινόµενο, που είναι ωστόσο και βιολογικό.5 

Ο ηλικιωµένος άνθρωπος υπάγεται σε συγκεκριµένη οικογενειακή και 
κοινωνική κατάσταση, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από σαφώς καθορισµένες και 
κατασταλαγµένες απόψεις, δοµηµένη ψυχοπνευµατική ανάπτυξη και αποτελεί µια 
ολοκληρωµένη προσωπικότητα.6 Αυτό που κυρίως τον διακρίνει, είναι η µεγάλη 
ένταση και όξυνση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που είχε διαµορφώσει 
στην ενήλικη ζωή του: Με λίγα λόγια, ο συνεπής χαρακτήρας µεταλλάσσεται σε 
σχολαστικό άνθρωπο, ο οµιλητικός µετατρέπεται σε φλύαρο, αυτός που φρόντιζε για 
την εξοικονόµηση χρηµάτων γίνεται τσιγκούνης και αυτός που είχε αυστηρές αρχές 
γίνεται πλέον καταδικαστικός. Ο συντηρητισµός και τα δόγµατα αποτελούν ύψιστες 
αρχές του, ενώ παράλληλα έχει την τάση να κατηγορεί και να κατακρίνει κάθε 
κατάσταση της σύγχρονης εποχής, σε αντίθεση µε το παρελθόν που συνηθίζει να το 

                                                 
1 ΤΣΟΥΝΙΑΣ, Β. (1993). Στοιχεία Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Αθήνα. (χωρίς όνοµα εκδότη).  
σ.33.  
2 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1980, σ.344.  
3 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.38. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.38. 
4 ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., σ.450-451 & 456. 
5 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.38.   
6 ΤΣΟΥΝΙΑΣ: ό.π., 1993, σ.23. 
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ωραιοποιεί και το εξιδανικεύει.1 Έχοντας αποκτήσει πλείστες εµπειρίες και έχοντας 
βιώσει αρκετές καταστάσεις, όλα αυτά τον έχουν καταστήσει αρκετά καχύποπτο, 
δύσπιστο, στενόµυαλο και εγωκεντρικό.  

Οι φυσιολογικές αδυναµίες και η µείωση της νοηµοσύνης, σε συνδυασµό µε τα 
συναισθήµατα του φόβου και της ανασφάλειας που προκαλεί ο θάνατος, µετατρέπουν 
τα άτοµα της τρίτης ηλικίας σε ανθρώπους ευαίσθητους, µελαγχολικούς, αγχώδεις, 
φοβισµένους και ανήσυχους, οι οποίοι κάποιες φορές αντιδρούν µε απάθεια, 
αυτοαποµόνωση και αυτοεγκατάλειψη, αλλά ταυτόχρονα, σε άλλες στιγµές µπορεί να 
είναι απότοµοι, εριστικοί, γκρινιάρηδες, ναρκισσιστές, εγωκεντρικοί και απαιτητικοί. 
Όλες αυτές τις µορφές συµπεριφορών και αντιδράσεων, τις εκδηλώνουν αδιάκριτα 
προς κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να τους προσεγγίσει είτε πρόκειται για το 
νοσηλευτικό προσωπικό που επιµελείται την υγεία τους- τους φροντιστές τους2 είτε 
πρόκειται για συγγενικά τους πρόσωπα.3 

Εάν θα έπρεπε να γίνει µια συγκριτική αντιπαράθεση των νέων µε τους 
ηλικιωµένους, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, οι πρώτοι προσπαθούν σχεδόν πάντα 
να προκαλούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων, προκειµένου να γίνουν 
κοινωνικά αποδεκτοί και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενταχθούν 
οµαλά στο κοινωνικό σύνολο. Απεναντίας, οι ηλικιωµένοι σχεδόν αδιαφορούν για 
την πιθανή αρνητική εικόνα που εκπέµπουν προς τα έξω, ενώ άλλοτε επιδιώκουν να 
παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως ανώτερο και µε περισσότερα προτερήµατα από 
αυτά που πραγµατικά έχουν. Πάντως, έστω και αν δεν διαθέτουν ενεργητικότητα, 
ταχύτητα και πρωτοβουλία -που αποτελούν χαρακτηριστικά των νέων-, 
αναπληρώνουν αυτά τα κενά τους µέσω της σύνεσης, της πείρας ,των γνώσεων και 
της σοφίας τους, σηµεία στα οποία σίγουρα υπερτερούν σε σχέση µε τους νέους. Η, 
δε, προσκόλλησή τους στο παρελθόν, έστω και αν τους αφαιρεί πόντους και αξία µε 
το να τους εµφανίζει ότι ζουν εκτός πραγµατικότητας, ωστόσο συµβάλλει στο να 
διατηρείται ζωντανή η παράδοση και στο να µεταδίδεται αυτή από γενιά σε γενιά.4 

Όµως, οι αλλαγές που έχουν να αντιµετωπίσουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας 
δεν είναι µόνο εσωτερικές, αλλά αφορούν και µεταβολές στην προσωπική τους ζωή 
και στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι αυτοί, έχουν δει τα παιδιά τους να 
αναπτύσσονται και να φεύγουν από την οικογένειά τους, οπότε έφτασαν στην 
αποστέρηση, κατά κάποιο τρόπο, του γονεϊκού τους ρόλου, ενώ δεν αποκλείεται να 
έχασαν από τη ζωή και τον/την σύντροφό τους, οπότε απώλεσαν και το συζυγικό τους 
ρόλο. Οι απώλειες (παιδιά, σύζυγος, συγγενείς, φίλοι) για αυτούς είναι ολοένα και 
αυξανόµενες, ενώ παράλληλα, ελαττώνονται οι πιθανότητες για κοινωνική 
αλληλεπίδραση και της βίωσης κάτι νέου στη ζωή τους, όπως π.χ. η δηµιουργία µιας 
νέας συντροφικής ή φιλικής σχέσης είτε γιατί θέµατα υγείας δυσχεραίνουν τις 
κοινωνικές τους επαφές είτε γιατί είναι πιο επιλεκτικοί όσον αφορά τις σχέσεις τους.5 

Μια διαφορετικού είδους απώλεια, εξίσου σηµαντική για τη ζωή τους, είναι η 
παύση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, η οποία εκτός του ότι ήταν µια 
απασχόληση που τους χάριζε χαρά και ικανοποίηση, ταυτόχρονα ήταν σηµαντική 
πηγή οικονοµικών εσόδων. Το χρονικό όριο, κατά το οποίο ο άνθρωπος συνήθως 

                                                 
1 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.118. 
2 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.221-222. ZINBERG, N. E., & KAUFMAN, I. (1963). Normal psychology 
of the aging process. (First annual scientific meeting of the Boston society for the gerontologic 
psychiatry, Inc.). New York: International Universities Press, Inc. p.42. 
3 ΤΣΟΥΝΙΑΣ: ό.π., 1993, σ.33. 
4 ΤΣΟΥΝΙΑΣ: ό.π., 1993, σ.34.  
5 ΤΣΟΥΝΙΑΣ: ό.π., 1993, σ.32. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.40-41. ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, 
σ.214 & 216. 
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εξέρχεται από την επαγγελµατική του απασχόληση, είναι η ηλικία των 65 ετών µε 
πολλές ευκαιρίες απόκλισης για πρώιµη ή µεταγενέστερη συνταξιοδότηση, ανάλογα 
µε τις αντοχές του, την ποιότητα της εργασίας του, την κοινωνικοοικονοµική του 
κατάσταση, κάποια δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπως την υγεία του, την 
οικογενειακή του κατάσταση και τον αριθµό των ατόµων που εξαρτώνται από αυτόν 
κ.ά.1 Η συνταξιοδότηση προκαλεί αισθήµατα απόρριψης και αποµόνωσης θέτοντας 
τους ηλικιωµένους στο περιθώριο της κοινωνίας και το ποσό του εισοδήµατος που 
αποκοµίζουν από αυτή, ακόµη και αν τους εξασφαλίζει τα προς το ζην, πολλές φορές 
δεν αρκεί αφού είναι εξαιρετικά χαµηλό, προκειµένου να αντεπεξέλθουν οικονοµικά 
στις ανάγκες τους (ανάγκες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας, ειδική 
υγιεινή διατροφή, προµήθεια µέσων για την αυτοεξυπηρέτησή τους και για τη 
διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης, αγορά κατάλληλης ένδυσης, συντήρησης 
της κατοικίας τους, κάλυψη των εξόδων συγκοινωνίας κ.τ.λ.). Ως αποτέλεσµα έρχεται 
ότι, βρίσκονται στα όρια της φτώχειας οι περισσότεροι ηλικιωµένοι και ιδιαίτερα οι 
γυναίκες (εκτός και αν αποκόµισαν πλούσια κληρονοµιά από τον αποθανόντα σύζυγό 
τους),2 οπότε πολλές φορές καταφεύγουν στην αναζήτηση βοήθειας από το συγγενικό 
ή φιλικό περιβάλλον τους επιβαρύνοντάς τους, αντί οι ίδιοι να προσφέρουν βοήθεια 
στους συγγενείς τους, πράγµα αδύνατο και ανέφικτο πια.3 Σε περίπτωση λοιπόν, που 
η επαγγελµατική τους απασχόληση δεν αντικατασταθεί µε κάποια άλλη που να έχει 
αξία για αυτούς, ή έστω µε κοινωνικές επαφές µέσα σε διάφορα σωµατεία, 
οργανώσεις ή λέσχες, που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πραγµατοποιώντας 
εκδροµές και άλλες εκδηλώσεις -εφόσον βέβαια τους το επιτρέπει η υγεία και η 
οικονοµική τους κατάσταση-, δεν αποκλείεται, οι ηλικιωµένοι να εκδηλώσουν 
ψυχοσωµατικές διαταραχές και να επιταχύνουν την πορεία τους προς το γήρας.4 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, παρενθετικά αναφέρεται ότι, δεν συντελεί στην 
επιτάχυνση του γήρατος µόνο η συνταξιοδότηση ενός ανθρώπου, αλλά και η 
επιβάρυνση της υγείας του από ψυχολογικές πιέσεις και στρες. Αυτά τα τελευταία 
συναισθήµατα µπορούν να προκληθούν µε αφορµή κάποια γεγονότα που 
εκλαµβάνονται από το άτοµο ως απειλητικά, οπότε αισθάνεται ότι είναι αβοήθητο και 
ανήµπορο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ή όταν προκύπτουν καταστάσεις 
στις οποίες οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και δηµιουργούν στο άτοµο την 
αίσθηση ότι, αυτές υπερβαίνουν τις ικανότητές του και µειώνουν την αυτοεκτίµηση 
και την αυτοαποτελεσµατικότητά του, ή διαφορετικά, το άτοµο δεν ξεφεύγει των 
ψυχολογικών πιέσεων µετά από µια απώλεια (ή ενδεχόµενη απειλή απώλειας) ενός 
προσώπου ή ενός πράγµατος, όπως λ.χ. είναι ο θάνατος ενός αγαπηµένου προσώπου 
ή η ανεργία, καταστάσεις δηλαδή που έχουν εξαιρετική σηµασία για τον άνθρωπο και 
που η απώλειά τους του στοιχίζει σε µεγάλο βαθµό, προκαλώντας του ψυχολογικές 
διαταραχές, θυµικές αντιδράσεις και ψυχοσωµατικά συµπτώµατα. Μερικές από τις 
εµφανείς εκδηλώσεις στη συµπεριφορά του είναι το άγχος, η θλίψη, η ανασφάλεια, η 
δυσφορία και ο θυµός, η ελλειµµατική προσοχή και συγκέντρωση, αφού το άτοµο 
απορροφάται από τα προβλήµατα που έχει, οι δυσκολίες µνήµης και κρίσης, οι 
διαταραχές του ύπνου ή και πιο έντονες από αυτές τις εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα 
παρατηρούνται µεταβολές και προσβολή του ανοσοποιητικού συστήµατος του 
ανθρώπου, µετατρέποντάς το σε ευάλωτο στις λοιµώξεις. 5 

                                                 
1 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.227-228. 
2 ΠΑΝΕΡΑ: ό.π., 1999,σ.439. 
3 ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.39 & 42.  ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 2004, σ.170-171. 
4 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.66. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ: ό.π., 1999, σ.43. 
5 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.93-94. 
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Το ίδιο γεγονός, της συνταξιοδότησης, επηρεάζει µε διαφορετικό τρόπο τις 
γυναίκες και λειτουργεί λυτρωτικά προς αυτές, γιατί όπως προειπώθηκε, πιο παλιά 
παράλληλα µε την επαγγελµατική τους εργασία είχαν και το καθήκον της οικιακής 
φροντίδας· οπότε, τώρα, τουλάχιστον απαλλάσσονται από το ένα από αυτά. 
Χαλαρώνει, λοιπόν, η ηλικιωµένη γυναίκα από τον φόρτο και τις πολλές εντάσεις και 
αναλαµβάνει έναν άλλο ρόλο, αυτόν της στήριξης και της εξουδετέρωσης των 
αρνητικών συναισθηµάτων που κατακλύζουν τον σύζυγό της, όποτε κατ’ αυτόν τον 
τρόπο ενισχύει τον δικό τους το γάµο και θέτει τις βάσεις για την καλύτερη ποιότητα 
της σχέσης µε τον σύζυγό της.1 

Ωστόσο, είναι κοινά τα αισθήµατα που προκαλεί η συνταξιοδότηση και στα δύο 
φύλα των ηλικιωµένων και που σχετίζονται µε την απώλεια της επαγγελµατικής τους 
θέσης και του εργασιακού τους ρόλου, το αίσθηµα της απραξίας και του µη 
παραγωγικού, µη ενεργητικού και χρήσιµου,2 όπως επίσης το αίσθηµα ότι, γίνονται 
βάρος στην οικογένειά τους και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί η µείωση του 
εισοδήµατός τους φέρνει τις συνεπακόλουθες επιδράσεις στην ενδυµασία, στη 
διατροφή, στην ψυχαγωγία και στην γενικότερη κοινωνική ζωή τους.3 

Πέρα, όµως, από τις δυνατότητες και τις αντοχές που έχει προσωπικά κάθε 
άνθρωπος, ανεξάρτητα από τις διακρίσεις φύλου, να αντιστέκεται και να 
αντιµετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που συνεπάγεται το γήρας, η 
ηλικιακή αυτή περίοδος έχει το µειονέκτηµα ότι, το άτοµο µαστίζεται από 
ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλά και ποικίλα επίπεδα. Πράγµατι, εφόσον οι 
ηλικιωµένοι δεν είναι απλοί ενήλικες, αλλά αποτελούν ιδιαίτερη οµάδα, χρήζουν 
βοήθειας, στήριξης και εξυπηρέτησης από κάθε προσφερόµενο ατοµικό ή συλλογικό 
φορέα, πολύ περισσότερο µάλιστα, όταν βρίσκονται σε σοβαρές και δυσχερείς 
καταστάσεις.4 ∆εν έχει τόσο µεγάλη σηµασία το είδος της βοήθειας, αν λ.χ. είναι 
υλική, ψυχολογική ή οποιαδήποτε άλλη, αφού όλες είναι αποδεκτές, όσο το 
κοινωνικό επίπεδο κάθε ηλικιωµένου, η κατάσταση της υγείας του και η ηλικιακή 
περίοδος την οποία διανύει.5 Ειδικότερα ως προς το τελευταίο, είναι εύκολο να το 
διαπιστώσει κανείς, εάν συγκρίνει τις δύο ακραίες κατηγορίες που αναφέρθηκαν 
πρωτύτερα, σύµφωνα µε την κατάταξη των SCHAIE και WILLIS. 

Οι ανάγκες που έχουν οι ηλικιωµένοι, δεν διαφοροποιούνται ως προς την 
ποιότητα από αυτές των υπολοίπων ηλικιακών οµάδων, ως προς την ποσότητα, η 
οποία, αν εξασφαλιστεί θα µπορεί να παρέχει εγγυήσεις για την καλύτερη διαβίωση 
των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Έτσι λοιπόν, στις γενικότερες ανάγκες, των 
ατόµων της τρίτης ηλικίας, αλλά και κάθε ανθρώπου, υπάγονται οι εξής: α) 
Προσωπική φροντίδα. Επαρκής και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή, 
κατάλληλος ρουχισµός και υπόδηση, τήρηση των κανόνων ατοµικής υγιεινής και 
περιποίησης, αξιοπρεπής κατοικία µε κατάλληλη θέρµανση, δυνατότητα µεταφοράς-
µετακίνησης όταν πρόκειται για µεγάλες αποστάσεις, οικιακή επιµέλεια και βοήθεια, 
εάν υπάρχει άτοµο µε ιδιαιτερότητες, επαρκές εισόδηµα που να καλύπτει τις βασικές 
ανάγκες χωρίς «φιλανθρωπία». β) Συναισθηµατικές ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται 
µε τις ανθρώπινες σχέσεις, µέσω της παροχής συναισθηµατικής υποστήριξης και 
συµβουλών. Μέσω της ένταξης και ενσωµάτωσης του ανθρώπου στο οικογενειακό 

                                                 
1 ΓΚΙΖΕΛΗΣ: ό.π., 1991, σ.67. ADE-RIDDER, L., & BRUBAKER, T. H. (2000). Οι οικογενειακές 
σχέσεις σε ώριµη ηλικία. Στο: ΝΟΒΑ-ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, Χ. (Επιµ.) (2000). Κείµενα κοινωνιολογίας του 
γάµου και της οικογένειας. (Μετάφρ.: Φοίβος Πάλλης). (σ.345-353). Αθήνα: Εκδ. ∆άρδανος. σ.351. 
2 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.38. 
3 ΤΣΟΥΝΙΑΣ: ό.π., 1993, σ.32.  
4 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ: ό.π., 1980, σ.344.  
5 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.432-424.  
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του περιβάλλον, αυτό απαλείφει το συναίσθηµα ότι αποτελεί βάρος και ευθύνη για 
τους άλλους, ενώ αποκλείεται η αποµόνωση και η απόρριψή του από την ευρύτερη 
κοινότητα. Μέσα από τις γενικότερες κοινωνικές σχέσεις του, ο άνθρωπος χαίρεται 
τη συντροφιά, τη ζεστασιά, την αγάπη και τη στοργή. Αξίες όπως, αυτοσεβασµός, 
αυτονοµία, σεβασµός στην ελευθερία και στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να επιλέγει 
τον τρόπο και τους ρυθµούς ζωής του, είναι απαραίτητες σε κάθε άνθρωπο, όπως 
είναι το αίσθηµα του «ανήκειν» και της χρησιµότητας, της δηµιουργικής συµµετοχής 
σε εξελίξεις που σχετίζονται και επηρεάζουν τη ζωή του και τη ζωή των υπόλοιπων 
ανθρώπων, έστω και όταν ο ίδιος δεν τις εγκρίνει. γ) Ικανοποιητική 
ιατροφαρµακευτική κάλυψη και νοσοκοµειακή ή εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη (µε 
περίθαλψη των ηλικιωµένων ασθενών εντός της οικίας τους),1 που θα έχουν ως βάση 
τον σεβασµό της προσωπικότητας του ανθρώπου και οι οποίες θα του παρέχονται 
χωρίς ταλαιπωρία και καταπάτηση-καταρράκωση της αξιοπρέπειας και της 
υπερηφάνειάς του. δ) Ευκαιρίες και δυνατότητες για: δραστηριότητες στον ελεύθερο 
χρόνο, νέα ενδιαφέροντα, πνευµατικά ερεθίσµατα, επαγγελµατική απασχόληση, 
εκπαίδευση, επικοινωνία, προσφορά και αναγνώριση αυτής, κοινωνικές επαφές, 
ψυχαγωγία και ικανοποίηση των προσδοκιών. ε) Ανεξαρτησία και δυνατότητα κάθε 
ανθρώπου ελεύθερης κίνησης στο περιβάλλον του, αφού ορισµένοι άνθρωποι που 
είναι ευάλωτοι, ανάπηροι, ασθενείς ή ηλικιωµένοι, έχουν ανάγκη βοήθειας είτε από 
φροντιστές είτε από διάφορα βοηθήµατα π.χ. µπαστούνι, πατερίτσα ή αναπηρικό 
αµαξίδιο. στ) Έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση σε θέµατα που τον αφορούν. ζ) 
Παροχή βοήθειας σε εξωτερικές εργασίες, πρόσβαση και συναλλαγές µε υπηρεσίες,  
δηµόσιες ή άλλες, µέσα στην κοινότητα ή/και κατ’ οίκον βοήθεια όσον αφορά στη 
συντήρηση του νοικοκυριού (καθαριότητα, µαγείρεµα-εξασφάλιση διατροφής, κ.ά.) 
και νοσηλεία. η) ∆υνατότητα κάθε ανθρώπου να φεύγει από τη ζωή µε αξιοπρέπεια 
ανάµεσα σε αγαπηµένα του πρόσωπα. θ) Οικονοµική συνεισφορά στους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη, οικονοµική ανεξαρτησία και βοήθεια στη διαχείριση των 
οικονοµικών.2 

 1.4.11 Η ΕΙΚΟΝΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ 
ΗΛΙΚΙΑ 

 
Οι µεταβολές στον τρόπο ζωής των ηλικιωµένων, αφού παρατηρούνται και 

επηρεάζουν όλους τους ρόλους τους, όπως π.χ. από οικονοµικά δραστήριοι γίνονται 
συνταξιούχοι, από γονείς γίνονται παππούδες, κ.τ.λ., όπως είναι φυσικό, έτσι ασκούν 
επίδραση και σε όλα τα επίπεδα που περιστοιχίζουν και περικλείουν αυτούς τους 
ρόλους, λ.χ. στην υγεία, στα ενδιαφέροντα και στις απασχολήσεις, στα 
συναισθήµατα, στις απόψεις και στην εν γένει προσωπικότητά τους.3  

Στο παρελθόν, µε τον όρο παππούς και γιαγιά εννοούσε κανείς σύµφωνα µε την 
συγγενική ιδιότητα τα ηλικιωµένα άτοµα που γίνονταν παππούδες των εγγονιών τους 
και τα οποία, έχοντας λύσει τα προβλήµατα της ζωής τους, µε δική τους πρωτοβουλία 
ήταν αποσυρµένα στο περιθώριο, προκειµένου να ξεκουραστούν από τις εντάσεις 

                                                 
1  Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα ποσοστά γήρανσης του 
πληθυσµού δεδοµένου ότι, τα άτοµα της τρίτης ηλικίας αποτελούν τους κύριους χρήστες των 
υπηρεσιών υγείας. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (1993). Η εξέλιξη των δαπανών υγείας στην Ελλάδα και 
στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Στο: ΓΕΤΙΜΗΣ, Π., & ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ∆. (Επιµ.). (1993). Κοινωνικό 
κράτος και κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη προβληµατική. (σ.253-270). Αθήνα: Εκδ. Θεµέλιο. ISBN: 
960-310-179-6.  σ.262. Και για το ίδιο θέµα κάνει αναφορά και ο ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.130 
2 ΕΜΚΕ: ό.π., 1999, σ.24.  ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.221. ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.129-130. 
3 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: ό.π., 1996, σ.394.  
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αυτής και κάνοντας παράλληλα µια προετοιµασία για την πορεία προς το θάνατο.1 Η 
σύγχρονη άποψη για τους παππούδες έχει µεγάλη απόκλιση από την προηγούµενη 
προσέγγιση, αφού παππούς και γιαγιά, µπορεί να γίνει κάποιος άνθρωπος σήµερα 
έστω και αν έχει µικρή ηλικία, π.χ. 40 ετών, οπότε εκλαµβάνει αυτόν τον νέο ρόλο 
του ως «προαγωγή».2 

Η κατάσταση που διαµορφώνεται στη σηµερινή εποχή, σε συνδυασµό µε την 
επιµήκυνση του δείκτη προσδοκώµενης ζωής του ανθρώπου,3 αποτελούν την 
συνισταµένη της προσφοράς ευκαιριών στον σύγχρονο άνθρωπο για εξέλιξη σε όλα 
τα επίπεδα της ζωής του. Παράγοντες, όπως η καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση 
στην πληροφόρηση, οι δυνατότητες άρτιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης, η συµµετοχή στα κοινά, κ.ο.κ., συµβάλλουν και στην ανεξαρτητοποίηση 
του ανθρώπου από την οικογένειά του σε πιο ταχείς ρυθµούς, οπότε κατά συνέπεια 
στην απελευθέρωσή του για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών, στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων του και στην απόκτηση και 
συνειδητοποίηση της προσωπικής του αξίας, έως ότου φτάσει στην τρίτη ηλικία.4 

Τα όρια και πλαίσια, µέσα στα οποία µπορεί να αναπτύξει δράση ένας 
άνθρωπος, από τη στιγµή που θα αγγίξει την Τρίτη ηλικία, είναι τα εξής: 

I. Στην ηλικία από 40 έως 55 ετών: Πρόκειται για µια περίοδο στην οποία, οι 
γονείς ενός ζευγαριού ακόµη και αν αποκτήσουν την ιδιότητα των παππού-
γιαγιάς µε το γεγονός της απόκτησης ενός εγγονού που θεωρείται 
πλεονέκτηµα, αυτό θα τους χαρίσει ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και 
ικανοποίηση, αλλά χωρίς να ασκήσει ουσιαστική επίδραση στη ζωή τους. Οι 
ρυθµοί ζωής τους, όπως επίσης η επαγγελµατική τους απασχόληση -αν αυτή 
υφίσταται-, δεν θα αλλάξουν και δεν θα διαταραχτούν. Εξάλλου, κάτι 
ανάλογο κάνει και η µητέρα του βρέφους, η οποία δεν διακόπτει την εργασία 
της παρά µόνο για ένα µικρό χρονικό διάστηµα πριν τον τοκετό, ενώ και µετά 
απ’ αυτόν, αφού αποκτήσει το βρέφος της µέσα σε ένα σύγχρονο µαιευτήριο, 
θα εξακολουθήσει να µην έχει ανάγκη την µητέρα ή την πεθερά της. Από τη 
στιγµή όµως, που θα χρειαστεί µια από τις δύο, θα πρέπει να έχει διαπιστώσει 
κατά πόσον οι γνώσεις τους, όσον αφορά τις φροντίδες του βρέφους, έχουν 
εκσυγχρονιστεί και είναι σύµφωνες µε τα δεδοµένα κάθε χρονικής περιόδου· 
αφού συχνά αλλάζει το τί ισχύει σε αυτόν τον τοµέα. Κάτι που είναι 
εξαιρετικά απαραίτητο σε µια µητέρα, είναι η διαµόρφωση ενός ήρεµου, 
ασφαλούς και ενθαρρυντικού κλίµατος γενικά, αλλά και συγκεκριµένα από 
την πλευρά των γιαγιάδων. 

II.  Στην ηλικία από τα 55 έως τα 65 έτη: Οι άνθρωποι σ’ αυτήν την ηλικία 
εξακολουθούν να είναι αρκετά δραστήριοι, αρχίζουν όµως να εµφανίζονται τα 
πρώτα σηµάδια κούρασης, φυσικής εξάντλησης και αδυναµίας, ιδιαίτερα στα 
άτοµα αυτά που βίωσαν αρκετές κακουχίες στη ζωή τους. Άνθρωποι οι οποίοι 
πιθανόν βγήκαν πρόωρα σε συνταξιοδότηση, καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια καθυστέρησης και αναβολής του επερχόµενου γήρατος. 
Συγκριτικά µε τους γονείς, οι οποίοι βρίσκονται στο απόγειο της 

                                                 
1 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.403. 
2 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ, Μ. (1982). Οικογενειακή ψυχολογία. ∆ιάλογοι σε θέµατα παιδιού – εφήβου – συζύγων – 
γονέων. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. σ.337. 
3  Όσον αφορά τη µακροζωία, έχει αποδειχτεί ότι, οι έγγαµοι και µορφωµένοι κάτοικοι των αστικών 
περιοχών, της λευκής φυλής και θηλυκού γένους, ζουν σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου σε σύγκριση µε 
τους αντίστοιχους άγαµους, αγράµµατους, κατοίκους µη αστικών περιοχών της µαύρης φυλής µε γένος 
αρσενικό. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.36. 
4 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: ό.π., 1996, σ.394. 
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ενεργητικότητας και της δράσης τους, οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας, εάν 
έχουν αποκτήσει την ιδιότητα των παππούδων, έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια 
χρόνου και προθυµία να έρθουν σε επαφή µε τα εγγόνια τους, να τα 
ακούσουν, να τα συµβουλέψουν και να τα παιδαγωγήσουν. Αφενός, 
προσπαθούν οι ίδιοι να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα, αφετέρου 
επιδιώκουν την οµαλή προσαρµογή των εγγονιών τους σε αυτές τις αλλαγές 
που πραγµατοποιούνται στους διάφορους τοµείς της σύγχρονης ζωής, όπως 
λ.χ. στον κοινωνικό, στον θρησκευτικό και στον επιστηµονικό.  

III.  Στην ηλικία από τα 65 έως τα 75 έτη: Πρόκειται για µια περίοδο στην οποία, 
εντάσσονται οι «νέοι ηλικιωµένοι»,1 επειδή είναι άνθρωποι που έχουν γερή 
ιδιοσυγκρασία και είναι υγιείς, µπορούν να συνεχίσουν να είναι δηµιουργικοί 
και να εκµεταλλεύονται-αξιοποιούν την ύπαρξή τους και το χρόνο τους µε τις 
καλύτερες προϋποθέσεις. 

IV.  Στην ηλικία από τα 75 έτη και άνω: Είναι η περίοδος η οποία µπορεί να 
διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες, σύµφωνα µε τις οποίες οι άνθρωποι από 75 
έως 85 ετών είναι οι «ηλικιωµένοι ηλικιωµένοι», ενώ από τα 85 έτη και άνω 
είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως η τέταρτη ηλικία,2 «η ηλικία των εσχάτων 
γηρατειών, η ηλικία της φθοράς και του θανάτου»3 και οι άνθρωποι αυτής ως 
γέροντες, πολύ ηλικιωµένοι ή υπερήλικες.4 Έστω και αν ένας άνθρωπος, που 
διέρχεται αυτή την περίοδο, δεν έχει αποκτήσει ποτέ εγγόνια, πάλι 
αποκαλείται ως παππούς-γιαγιά, γιατί πλέον η ηλικιακή του κατάσταση 
ταυτίζεται µε τη συγγενική ιδιότητα. Όλα τα χαρακτηριστικά των 
ηλικιωµένων ανθρώπων εµφανίζονται εδώ σε έξαρση και ενδέχεται να 
προκαλέσουν τη δυσανασχέτηση των προσώπων του περιβάλλοντός τους· 
κάτι το οποίο αφορά κατεξοχήν τα άτοµα εκείνα, που καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους είχαν πολλά αρνητικά γνωρίσµατα στον χαρακτήρα και στην 
προσωπικότητά τους ή που υπέστησαν τροµερές αλλαγές στη ζωή τους µε τη 
διαφοροποίηση της οικονοµικής τους κατάστασης και του περιορισµού των 
φυσιολογικών λειτουργιών τους.5 Γιατί διαφορετικά, άτοµα τα οποία ήταν 
καλοσυνάτα καθ’ όλη την προηγούµενη ζωή τους, είχαν τουλάχιστον, από 
πριν, προσφέρει θετικές εµπειρίες στα πρόσωπα του οικογενειακού, 
συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος και αυτές έχουν µετατραπεί σε θετικές 
αναµνήσεις, που εξοµαλύνουν-εξισορροπούν τις πρόσφατες ιδιοτροπίες των 
ηλικιωµένων αυτών ατόµων.6 

Όπως και να είναι πάντως, οι ηλικιωµένοι της σύγχρονης εποχής, έστω και αν 
διαφέρουν από αυτούς του παρελθόντος σε καίρια σηµεία, δεν παύουν να έχουν ένα 
και το πιο σηµαντικό κοινό· ότι όλοι είναι άνθρωποι που ανήκουν στην ίδια οµάδα, 
γεύονται τις ίδιες χαρές και έχουν να αντιµετωπίσουν τα ίδια προβλήµατα. 

 
 

                                                 
1 ΧΟΥΣΙΑ∆ΑΣ, Λ.Β. (1999). Γήρανση: Πραγµατικότητα και προβληµατισµός. Συγκριτικά στοιχεία για 
την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στο: ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). 
Θέµατα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. (σ.51-70). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.66. 
2 ΧΟΥΣΙΑ∆ΑΣ: ό.π., 1999, σ.66. 
3 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.25. 
4 ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (1999). Αντικείµενο και µέθοδοι έρευνας της ανάπτυξης κατά την ενήλικη ζωή και το 
γήρας. Στο: ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ-ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α. (Επιµ.). (1999). Θέµατα γηροψυχολογίας και 
γεροντολογίας. (σ.161-178). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.161. 
5 ZINBERG & KAUFMAN: ό.π., 1963, p.40. 
6 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995, σ.405-406. 
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 1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Γενικότερα, αυτό που πρέπει κανείς να αναρωτηθεί είναι, µήπως η σε µεγάλο 
βαθµό συµπαράσταση που δείχνουν οι ηλικιωµένοι γονείς στα παιδιά τους, οφείλεται 
περισσότερο στο ότι, έµαθαν να εκτιµούν την αλληλοβοήθεια στο εσωτερικό του 
συγγενικού ιστού, ζώντας και µεγαλώνοντας οι ίδιοι µέσα σε κατάσταση στερήσεων 
κατά τη διάρκεια του πολέµου. Το αµέσως επόµενο ερώτηµα που αναδύεται από 
αυτόν τον προβληµατισµό είναι, κατά πόσον θα υπάρξει σταθερότητα και συνέχιση 
αυτής της βολικής τακτικής στις επόµενες γενεές των γονέων, οι οποίοι είχαν πάντοτε 
απλόχερα από τους δικούς τους γονείς ό,τι χρειάζονταν και γαλουχήθηκαν µέσα σε 
µια κοινωνία στην οποία κυρίαρχη αξία-νοοτροπία αποτελεί ο ατοµικισµός και η 
ιδιοτέλεια. Επίσης, σε ποιό βαθµό θα είναι διατεθειµένοι να προσφέρουν τις δικές 
τους υπηρεσίες και παροχές στις γενεές που έπονται;1 

Εδώ υπεισέρχεται η οργάνωση της Πολιτείας, της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να 
είναι η προστασία και η τήρηση των ισορροπιών, έτσι ώστε να µην ανατραπούν, κάτι 
το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο το σύστηµα της ενδοοικογενειακής συµπαράστασης. 
Από αυτό ξεπροβάλλει το αίτηµα της στήριξης εκ µέρους της κοινωνίας πρόνοιας της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του συστήµατος των συγγενών, προκειµένου να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν πηγή βοήθειας για τα άτοµα - συγγενείς που χρήζουν 
ενίσχυσης.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 2.1 “ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ” ΤΟΥ JΟΗΝ BOWLBY (ΚΑΙ 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ: ADLER, BANDURA, ERIKSON, SPITZ KAI 

WINNICOTT). 
 
Εξαιτίας της µη ύπαρξης µιας καταρτισµένης, ολοκληρωµένης θεωρίας στην 

οποία να συµφωνεί η πλειοψηφία των επιστηµόνων όσον αφορά το θεσµό της 
οικογένειας ή την ψυχολογία του αναπτυσσόµενου ανθρώπου,2 θα επιδιωχθεί µια 
συνδυαστική αναφορά στις πλησιέστερες ως προς το θέµα θεωρίες που έχουν 
αναπτυχθεί. 

Σύµφωνα µε τον ADLER, τα ανθρώπινα όντα είναι κυρίαρχοι της δικής τους, 
προσωπικής µοίρας.3 Την άποψη αυτή συµµερίζεται και ο BANDURA (1989a,b), ο 
οποίος θεωρεί ότι, ο άνθρωπος µέσω των προσδοκιών του, των εσωτερικών 
προδιαγραφών και της κάθε ενίσχυσής του, µπορεί, όχι µόνο να θέτει στόχους για το 
µέλλον, αλλά και να ελέγχει τη µοίρα και το πεπρωµένο του.4 

Ο ADLER, όπως και ο FREUD, έδωσαν έµφαση στη σπουδαιότητα που έχουν 
οι πρόωρες εµπειρίες όσον αφορά την εξέλιξη της προσωπικότητας. ∆ιαφωνούν, 

                                                 
1 ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: ό.π., 1999, σ.72. 
2 ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ & ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1999, σ.99. 
3 HJELLE, L. A., & ZIEGLER, D. J. (1992). Personality theories: basic assumptions, research, and 
applications. (3rd edition). (production supervisor: Kathryn Porzio). Singapore: McGraw Hill Book Co. 
(προηγούµενες εκδόσεις: 1981, 1976). ISBN 0-07-029079-2. p.150. 
4 PERVIN, L. A., & JOHN, O. P. (2001). Θεωρίες προσωπικότητας: Έρευνα και εφαρµογές. (Μετάφρ.: 
Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου & Ευγενία ∆ασκαλοπούλου, θεώρηση-φιλολογική επιµέλεια: Ζωή 
Μπέλλα, επιστηµονική εποπτεία-πρόλογος: Ανδρέας Μπρούζος). (Πρωτότυπο: PERVIN, L. A., & 
JOHN, O. P. (1970). Personality Theory and Research.  Copyright© by John Wiley & Sons, Inc. 
(προηγούµενες εκδόσεις: 1975, 1980, 1984, 1989, 1993, 1997).). Αθήνα: Εκδ. «Τυπωθήτω» Γιώργος 
∆αρδανός. (1η έκδοση: ∆εκ. 1999, ανατυπώσεις: Μάϊος 2001, ∆εκέµβριος 2001). ISBN 960-8041-20-
1. σ.534. 
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όµως, στο σηµείο όπου ο ADLER πιστεύει ότι, η συµπεριφορά σε µεγαλύτερη ηλικία 
δεν αποτελεί απλά την αναβίωση προηγούµενων εµπειριών -όπως θεωρεί ο FREUD-, 
αλλά είναι περισσότερο µια χαρακτηριστική έκφραση της προσωπικότητας που 
διαµόρφωσε ένα άτοµο κατά τη διάρκεια των αρχικών χρόνων της ζωής του.1 

Οι κλινικές εµπειρίες µελετητών (αναλυστών), όπως οι: AICHORN, 
WINNICOTT,2 ANNA FREUD,3 KLEIN,4 BOWLBY, SPITZ5, MAHLER,6 
PFAUNDLER7 και των οµοίων τους, κυρίως κατά τις δεκαετίες 1930 και 1940, ήταν 
αυτές οι οποίες συνέβαλαν στην ολοκληρωτική αναγνώριση του γεγονότος ότι, οι 
σχέσεις µεταξύ του παιδιού και του ατόµου που το φροντίζει, παρέχουν τη βάση από 
την οποία έρχονται στο προσκήνιο οι ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, καθώς 
επίσης ότι, τα πρώτα χρόνια ζωής του ατόµου έχουν κεφαλαιώδη σηµασία στην 
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξή του. Αυτοί παρατήρησαν τους τρόπους µε τους 
οποίους, οι πρώιµες εµπειρίες του χωρισµού ή της αποστέρησης, ή των σχέσεων 
µητέρας-παιδιού που είναι αγχώδεις και συγκρουόµενες, επηρεάζουν βαθιά την 
µετέπειτα ψυχική λειτουργία του παιδιού δηµιουργώντας νοσηρές επιπτώσεις επάνω 
του. Για τον λόγο αυτό θεώρησαν ότι, πρέπει να δοθεί αυξηµένη προσοχή στις 
αντικειµενικές σχέσεις του ανθρώπου.8 

Η έννοια της «αποστέρησης» του FREUD ήταν αυτή, η οποία παρακίνησε και 
τελικά, οδήγησε τον BOWLBY στη δηµιουργία της θεωρίας της προσκόλλησης. 
Αυτός έχοντας εντολή να ερευνήσει, µετά τη λήξη του δεύτερου παγκόσµιου 
πολέµου, τα αποτελέσµατα της µητρικής αποστέρησης στα άστεγα και ορφανά 
παιδιά, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, η µητρική φροντίδα είναι ζωτικής σηµασίας 
για την εξέλιξη του παιδιού, όπως είναι οι βιταµίνες για τον ανθρώπινο οργανισµό. 
Συµµερίστηκε, λοιπόν, την ψυχαναλυτική οπτική ότι, οι εµπειρίες της παιδικής 
ηλικίας ασκούν σηµαντική επίδραση στην εξέλιξη και συµπεριφορά του παιδιού στην 

                                                 
1 HJELLE & ZIEGLER: ό.π., 1992, pp.149-150. 
2 ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Ι. (1987). Σύγχρονα θέµατα παιδοψυχιατρικής.  1ος τόµος. Μέρος Α΄. Αθήνα: Εκδ. 
Καστανιώτη. σ.13-14. 
3 PERVIN & JOHN: ό.π., 2001, σ.230. {Η ψυχαναλυτική θεωρία, της οποίας εκπρόσωπος είναι η 
ANNA FREUD, δίνει έµφαση στις εσωτερικές διεργασίες του ατόµου και όχι στη δυναµική που 
αναπτύσσεται στις σχέσεις του ατόµου µέσα στην οικογένειά του ή στην ευρύτερη κοινωνία. Για το 
λόγο αυτό,  δεν θα γίνει εκτενής αναφορά στη θεωρία της.} 
4 ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1987, 1ος τόµος, σ.8-9.   ΧΑΣΑΠΗΣ, Ι. Γ. (1980). Ψυχολογία της προσωπικότητας. 
2ος τόµος, (2η  αναθεωρηµένη έκδοση). Αθήνα: Εκδ.  Στέφ. Βασιλόπουλος. σ.73.{∆εν θα 
εξεταστούν(θα αντιπαρέλθουµε) εδώ οι απόψεις της Melanie Klein, γιατί ενώ δίνει µεγάλη σηµασία 
στα δύο πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου, αµφισβητεί τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών 
παραγόντων όσον αφορά την εξέλιξη της προσωπικότητας του.} 
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Χ. (1964). Η ψυχοκινητική εξέλιξις κατά τον πρώτον χρόνον της ζωής 
και η επ’ αυτής επίδρασης των σχέσεων µητέρας και παιδιού. Αθήναι. σ.32, 88-9 & 159. 
 {Ο λόγος για τον οποίο θα γίνει  απλή αναφορά στον SPITZ και όχι  εκτεταµένη  ανάλυση  
της θεωρίας  και του έργου του,  είναι γιατί αυτός ασχολήθηκε περισσότερο µε τις επιπτώσεις του 
ιδρυµατικού  περιβάλλοντος στο παιδί και όχι τόσο µε την αποστέρηση  του γονέα ως µεµονωµένου 
παράγοντα, που αφορά αυτήν εδώ  την έρευνα.}  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµος, 
σ.216. ΖΑΧΑΡΗΣ, ∆. Γ. (1994). Ψυχολογία της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Ιωάννινα: Εκδ. 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. σ.92-94,98-100.  ΤΣΙΑΝΤΗΣ: ό.π., 1987, 1ος τόµ., σ.14-15. 
6 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ, Α. (1987). Ο Πέτρος είναι ο λύκος. Μελέτη της έννοιας της συµβιωτικής ψύχωσης. 
Αθήνα: Εκ. Χατζηνικολή. σ.18-19. 
7 ΠΗΤΤΑΣ, Ι. (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1971). Ο ιδρυµατισµός και οι επιπτώσεις του. Θεσσαλονίκη: 
Γονείς και νέοι. τεύχ.89. σ.232-235. σ.232. 
8 TYSON, P. Points on a compass: four views on the developmental theories of Margaret Mahler and 
John Bowlby. j a pp a. (ίσως  Journal of the American Psychoanalytic Association) Vol.  52, N. 2,499-
509. (χωρίς χρόνο έκδοσης). p.500(2/11). 
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µετέπειτα ζωή του.1 O BOWLBY, ακολουθώντας τον FREUD και παράλληλα την 
ηθολογική οπτική, υποστήριξε και απέδειξε ότι, η ανώµαλη ή ελλιπής σχέση των 
ορφανών παιδιών από µητέρα, καταλήγει στη δηµιουργία ελλιπών ατόµων σε 
κοινωνικό, διανοητικό και σωµατικό επίπεδο (BOWLBY, 1969).2 Η θεωρία του 
βασίστηκε στην κλινική µελέτη περιπτώσεων σηµαντικής απώλειας εµπειριών.3 

Στα ίδια περίπου συµπεράσµατα στις έρευνές τους, κατά την ίδια χρονική 
περίοδο, κατέληξαν και η RIBBLE (1943)  και o SPITZ (1945), οι οποίοι 
παρατήρησαν σοβαρές διαταραχές, όπως άρνηση λήψης τροφής, εµετό, 
αναπνευστικές δυσκολίες, δυσκοιλιότητα και απάθεια, σε παιδιά τα οποία είχαν 
στερηθεί τη µητρική στοργή και φροντίδα. Οι αντιδράσεις αυτές άλλαζαν προς το 
καλύτερο και η γενικότερη κατάσταση των παιδιών βελτιωνόταν, όταν αυτά 
περιέρχονταν στη φροντίδα κάποιου µητρικού υποκατάστατου.4 Η διαφορά ανάµεσα 
στον SPITZ και στον BOWLBY ήταν ότι, ο πρώτος έκανε µακροχρόνιες 
παρατηρήσεις σε ιδρυµατικά παιδιά, ενώ ο  δεύτερος ασχολήθηκε µε τον αποχωρισµό 
του παιδιού από τους γονείς του, όταν κάτι τέτοιο πραγµατοποιείται για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα (BOWLBY, 1954).5 

Ο BRONFENBRENNER θεωρεί όσον αφορά τα παιδιά των ιδρυµάτων ότι, όσο 
πιο αργά εισαχθεί ένα παιδί στο ίδρυµα τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να 
αποφύγει–απαλλαγεί από τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις του ιδρυµατισµού, όταν 
φύγει από αυτό. Εάν, ωστόσο, ένα παιδί γίνει τρόφιµος ενός ιδρύµατος, πριν αυτό 
συµπληρώσει την ηλικία των έξι µηνών, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να 
εµφανίσει πολλαπλά και διαρκή, επιζήµια αποτελέσµατα στη γενικότερη εξέλιξή του, 
αφού δεν είχε έως εκείνη τη στιγµή τη δυνατότητα να αναπτύξει µια δυνατή 
προσκόλληση σε έναν από τους γονείς του ή έστω, σε κάποιον υποκατάστατο 
φροντιστή του.6 

Μεταφέροντας την αντιπαράθεση σε άλλους θεωρητικούς, επισηµαίνεται ότι, 
ενώ η KLEIN ενδιαφερόταν µόνο για τον εσωτερικό κόσµο του παιδιού, o 
WINNICOTT µαζί µε τον BOWLBY αναγνώριζαν τη σπουδαιότητα του πρόωρου 
δεσµού µητέρας-παιδιού για την εξέλιξη της παιδικής προσωπικότητας.7 Ο 
BOWLBY επιστρέφοντας στο προηγούµενο ενδιαφέρον του για την ηθολογία, 
χρησιµοποίησε τις µελέτες του LORENZ8 για τα πουλιά και του HARLOW9 για τους 
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psychotherapy.The Fiftieth Maudsley Lecture (expanded version) British Journal of Psychiatry, Vol. 
130, pp. 421-431. p.425. 
8 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, pp.125-126. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 
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πιθήκους, για να προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις θεωρίες που θεωρούσαν 
ότι, η χορήγηση τροφής αποτελούσε τη βάση πάνω στην οποία γινόταν η 
εγκαθίδρυση του δεσµού µητέρας-παιδιού (BOWLBY, 1958).1 Οι ψυχολόγοι και οι 
ψυχαναλυτές, επικαλούνταν πάντα τα κίνητρα της τροφής και του σεξ σε µια 
προσπάθειά τους να καταλογίσουν σε αυτά την ύπαρξη των συναισθηµατικών 
δεσµών. Έτσι, τόσο οι θεωρητικοί της µάθησης (DOLLARD & MILLER, 1950, 
SEARS, MACEOBY & LEVIN, 1957), όσο οι ψυχαναλυτές (FREUD, 1964), στην 
προσπάθειά τους να εξηγήσουν γιατί το παιδί δένεται συναισθηµατικά µε τη µητέρα, 
υπέθεσαν ότι, αυτό γίνεται λόγω του ότι η µητέρα τρέφει το παιδί.2  

Εντούτοις, καθοριστικό για την προσκόλληση δεν είναι η τροφή, κατά τον 
BOWLBY, καθώς αυτή έχει περιθωριακό ρόλο,3 αλλά η φροντίδα και η ανταπόκριση 
από τη φιγούρα της προσκόλλησης. Το παιδί σχηµατίζει αρχικά µόνο µια 
προσκόλληση µε µια βασική µορφή (µονοτροπία) (BOWLBY, 1969).4 Σε πολλά 
γραπτά του ο BOWLBY αναπτύσσει την ηθολογική βάση, που υποστηρίζει τις 
επιταγές αυτής της σχέσης και εξηγεί τη σπουδαιότητα του πρώτου δεσµού των 
παιδιών µε τις µητέρες (ή των υποκατάστατων της µητέρας) ως πιο σπουδαίου από 
την σίτιση που αυτές τους χορηγούν. 

Πιο συγκεκριµένα, ανάµεσα σε όλους τους παραπάνω θεωρητικούς, ο 
BOWLBY ήταν εκείνος που έφερε την επανάσταση στις θεωρίες όσον αφορά το 
δεσµό του παιδιού µε τη µητέρα του και τις διαταραχές αυτού του δεσµού µέσω της 
αποστέρησης, του χωρισµού και του πένθους.5 Αυτός, ως ο ιδρυτής της θεωρίας της 
προσκόλλησης θεωρεί ότι, τα συστήµατα της ενστικτώδους συµπεριφοράς στηρίζουν 
τη συναισθηµατική ζωή του ανθρώπου και ότι αυτά εξελίχθηκαν, επειδή είναι 
χρήσιµα για την επιβίωσή του. Το σύστηµα µε το οποίο ασχολήθηκε σχεδόν 
αποκλειστικά, ήταν η πολλαπλότητα των συµπεριφορών και εµπειριών της 
προσκόλλησης του παιδιού στη µητέρα.6 Ο ίδιος περιγράφει την προσκόλληση ως: 
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«διαρκή ψυχολογική συνεκτικότητα µεταξύ των ανθρώπινων όντων». {"lasting 
psychological connectedness between human beings" (BOWLBY, 1969, p.194).}1  

Ο BOWLBY αναφερόταν στον όρο συµπεριφορικό σύστηµα, αφού πρώτα τον 
είχε δανειστεί από τους ηθολόγους -που χρησιµοποιούσαν την έκφραση αυτή-, αντί 
για τον όρο ένστικτο, καθώς θεώρησε ότι η δεύτερη, ήταν έννοια υποκειµενική και 
ότι θα εξηγούσε απλοϊκά τη θεωρία του. Αντί να επικεντρώσει την προσοχή του στον 
θηλασµό του παιδιού για να επιτύχει τη λιµπιντική ικανοποίηση, έστρεψε την 
προσοχή του στο σύστηµα συµπεριφοράς της προσκόλλησης.2 Η λειτουργία αυτού 
του συστήµατος γίνεται εµφανής σε ξεχωριστούς τύπους σηµατοδοτικών 
αντιδράσεων-παρατηρήσιµων έµφυτων συµπεριφορών, οι οποίες οµαδοποιούνται 
στις εξής δύο κατηγορίες:  

1.∆ιακριτική-σηµειωτική συµπεριφορά, κατά την οποία η µητέρα έρχεται κοντά 
στο παιδί.  

2.Συµπεριφορά της προσέγγισης, κατά την οποία το παιδί πλησιάζει τη µητέρα.3 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν καταρχήν το χαµόγελο και το κλάµα, τα οποία 

κατέχουν µια διακριτική-σηµειωτική λειτουργία, η οποία ενεργοποιεί τη µητρική 
συµπεριφορά να πλησιάσει το παιδί.4 Το ρεπερτόριο συµπεριφορών της 
προσκόλλησης περιλαµβάνει επιπρόσθετα, τη φλυαρία, το κάλεσµα της φιγούρας 
προσκόλλησης, όπως επίσης συγκεκριµένες χειρονοµίες του παιδιού. 

Στη δεύτερη οµάδα συµπεριφορών, της προσέγγισης, ανήκουν το 
µπουσούληµα, η προσέγγιση, η οποία περιλαµβάνει την αναζήτηση και την 
παρακολούθηση, αλλά και το άρπαγµα-προσκόλληση, τα οποία ο BOWLBY 
θεωρούσε πολύ σηµαντικά, γιατί µε αυτά το παιδί έρχεται κοντά στη µητέρα και την 
συγκρατεί κοντά του.5 Μια άλλη συµπεριφορά, όχι τόσο ευδιάκριτη, είναι το 
άρπαγµα της θηλής ή διαφορετικά, ο θηλασµός που δεν έχει ως σκοπό την πρόσληψη 
τροφής.6  

Όλες αυτές οι συµπεριφορές αποτελούν σηµάδια κοινωνικοποίησης (κοινωνικά 
µηνύµατα), προσανατολίζουν τις ενέργειες του προσώπου προσκόλλησης στην 
ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού7 και έχουν ως προβλεπόµενο αποτέλεσµα την 
ανταπόκριση και εγγύτητα της µητέρας στο παιδί.8 Τα ένστικτα, όπως και η 
προσκόλληση, έχουν µια ευαίσθητη περίοδο εκδήλωσής τους, εµφανίζονται σε 
συγκεκριµένο στάδιο της εξέλιξης του οργανισµού και πολύ συχνά δεν είναι παρόντα 
σε προηγούµενες ή επόµενες ηλικίες ή στάδια της εξέλιξης.9 Το ένστικτο αυτό 
εµφανίζεται σε κάποια συντηρητική ή µεταβλητή µορφή, ακόµη και αν δεν υπάρχουν 
ευκαιρίες εκδήλωσής του. Με άλλα λόγια, πρόκειται για παρορµήσεις, οι οποίες 
γεννιούνται στον οργανισµό και ψάχνουν να βρουν έκφραση. ∆εν µπορούν να 
περιγραφούν ως αντίδραση σε ένα συγκεκριµένο ερέθισµα ούτε είναι 
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αντανακλαστικά, αλλά είναι προβλέψιµες, σύνθετες και ολοκληρωµένες ακολουθίες 
µιας συµπεριφοράς µε έναν εµφανή στόχο.1  

Ο BOWLBY, περιέγραψε τον τρόπο µε τον οποίο, οι συµπεριφορές της 
προσκόλλησης τίθενται σε λειτουργία και ολοκληρώνονται· στην αρχή, πριν δηλαδή 
διαµορφωθεί η προσκόλληση, εµφανίζονται ως ανεξάρτητες, γενικές και αυτόµατες 
κινήσεις χωρίς επικοινωνιακή-διαπροσωπική αξία, αλλά µετά διαφοροποιούνται και 
εκδηλώνονται ως εξειδικευµένο και οργανωµένο σύνολο συµπεριφορών 
κατευθυνόµενων προς τη φιγούρα της προσκόλλησης.2  

Σύµφωνα µε τον BOWLBY, τα παιδιά έρχονται στον κόσµο όντας σε 
κατάσταση προκαθορισµένης ετοιµότητας και είναι βιολογικά προγραµµατισµένα να 
δηµιουργήσουν προσκόλληση µε άλλους ανθρώπους, προκειµένου να διασφαλίσουν 
την επιβίωσή τους, επειδή εξαιτίας της συγκινησιακής έλξης προς τη µητέρα, το παιδί 
καταφέρνει σταδιακά να µαθαίνει τη ζωή.3 Από την άλλη πλευρά, και οι γονείς -και 
συγκεκριµένα η µητέρα- διακατέχονται από ενστικτώδη συµπεριφορά που τους 
παρακινεί στην ανταπόκριση µέσω της παροχής φροντίδων στο παιδί.4 Πρόκειται 
δηλαδή, για µια αµοιβαία συµπεριφορά γενετικά προσδιορισµένη και χαρακτηριστική 
κάθε είδους, κάθε πολιτισµού και κάθε κοινωνίας (AINSWORTH, 1967).5 Ο 
BOWLBY χαρακτηρίζει την προσκόλληση, ως ένα σύνθετο πλέγµα έµφυτων 
µηχανισµών και ως ένα εγγενές σύστηµα ρεπερτορίου συµπεριφορών6 το οποίο είναι 
ευρύ, καθώς παρουσιάζεται σε όλα τα µέλη ενός είδους,7 αλλά και συγκεκριµένο, 
γιατί διαφέρει όσον αφορά την εκδήλωσή του από είδος σε είδος. Έχει 
προσαρµοστική αξία, αφού αποτελεί τµήµα της εξελικτικής κληρονοµιάς του 
ανθρώπου,8 αναπτύσσεται στα πλαίσια της γενικότερης διαδικασίας ωρίµανσής του9 
και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.10  

Η συµπεριφορά της προσκόλλησης, λοιπόν, είναι ταυτόσηµη µε ολόκληρη τη 
ζωή του ανθρώπου, ξεκινώντας από τη γέννησή του και τερµατίζοντας στον θάνατό 
του, παρότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά µόνο στην εµφάνισή της κατά την παιδική 
ηλικία. Με την πάροδο των ετών αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά µειώνεται η 
συχνότητα και η ένταση εκδήλωσής της.  

Θεωρείται ότι, υπάρχουν δύο κρίσιµες περίοδοι στις οποίες διαµορφώνεται η 
κοινωνική εξέλιξη, οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στην προσκόλληση του ανθρώπου: 
Η πρώτη είναι η περίοδος της αποτύπωσης, η οποία διαρκεί από τις πρώτες έξι 
εβδοµάδες µέχρι τους πρώτους έξι µήνες ζωής του παιδιού, ενώ η δεύτερη αρχίζει 
στους τρεις µήνες, διαρκεί µέχρι την ηλικία των τριών ετών της ζωής ενός ανθρώπου 
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και κατά τη διάρκειά της σχηµατίζονται πιο εκτεταµένες συναισθηµατικές και 
κοινωνικές σχέσεις του παιδιού.1 Τα συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια συµπίπτουν µε 
εκείνα του σχηµατισµού της προσκόλλησης. Γενικά, η προσκόλληση ξεκινάει από τη 
γέννηση και διαρκεί έως τους πρώτους έξι µήνες της παιδικής ηλικίας, αλλά είναι 
κυρίως εµφανής, στην ηλικία από 1 έως 3 ετών, η οποία θεωρείται ως ιδιαίτερα 
ευαίσθητη και κρίσιµη περίοδος (BOWLBY, 1951). 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ο σχηµατισµός της 
προσκόλλησης θεωρείται δεδοµένος και είναι προβλέψιµος, εκτός και αν η 
εγκυµοσύνη είναι ανεπιθύµητη (HUNT, 1979). Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος 
επηρεάζει την προσκόλληση είναι η άµεση (κατά τις πρώτες ώρες και µέρες) σύναψη 
επαφής των γονιών µε το παιδί τους, αµέσως µετά τη γέννησή του (KLAUS & 
KENNELL, 1978).2 Κάποιες µητέρες, αµέσως µετά τη γέννηση του παιδιού τους, 
αντιλαµβάνονται το βρέφος ως ανώνυµο και ακοινώνητο αντικείµενο και δηλώνουν 
µόνο απρόσωπα συναισθήµατα τρυφερότητας (ROBSON & MOSS, 1971). Όταν, 
όµως, το βρέφος ξεκινάει να δείχνει αντιδράσεις όπως, χαµόγελο και επαφή µε τα 
µάτια (στο δεύτερο µήνα της ζωής του), οι µητέρες ξεκινούν να βλέπουν το βρέφος 
τους ως πραγµατικό άνθρωπο µε µοναδικά χαρακτηριστικά. Το βρέφος αρχίζει να 
αναγνωρίζει τη µητέρα του, ενώ παράλληλα και η µητέρα ανταποκρίνεται µε την 
τόνωση των µητρικών της συναισθηµάτων.3  

Η πρώτη περίοδος ξεκινά σ’ αυτήν την ηλικία, γιατί τότε το παιδί αποκτά την 
έννοια της διατήρησης του αντικειµένου, που είναι η ικανότητά του να εκτιµά ότι, τα 
πράγµατα συνεχίζουν να υπάρχουν έξω από το αντιληπτικό του πεδίο. Η ενεργητική 
περίοδος του ένστικτου της προσκόλλησης λήγει στην ηλικία των τριών ετών, γιατί 
τότε το παιδί ξεκινά να κινείται και να επικοινωνεί. Στην ηλικία των τριών ετών, το 
παιδί µπορεί να ακολουθεί τους γονείς του όταν αυτοί  κινούνται και, άρα, µπορεί να 
επιτύχει το πλησίασµά τους. Εξάλλου, στην ηλικία αυτή, το παιδί µπορεί να εκφράζει 
προφορικά τις ανάγκες του από απόσταση και έτσι, είναι λιγότερο εξαρτηµένο από 
τους γονείς του.4  

Η προσκόλληση ναι µεν ωριµάζει και αναπτύσσεται σε διαφορετικές στιγµές 
της ζωής, ο BOWLBY όµως θεώρησε ιδιαίτερα κρίσιµο το δεύτερο εξάµηνο ζωής 
του παιδιού, όσον αφορά τις σχέσεις του µε τη µητέρα του (BOWLBY, 1960).5 

Εάν γίνει πιο επισταµένη αναφορά στο µοντέλο προσκόλλησης στο οποίο 
κατέληξε ο BOWLBY µετά από πολύχρονες µελέτες όσον αφορά το ανθρώπινο 
είδος, αυτό ανακεφαλαιώνεται στις εξής τέσσερις φάσεις: 

Η προκαταρκτική φάση, είναι η πρώτη στο µοντέλο του και διαρκεί κατά τις 
πρώτες εβδοµάδες ζωής του βρέφους, συνήθως από τη γέννηση µέχρι τις 8 πρώτες 
εβδοµάδες, ή ακόµη και µέχρι τις 12 εβδοµάδες, χωρίς να αποκλείεται η παράτασή 
της. Το βρέφος σ’ αυτή την ηλικία έχει ως χαρακτηριστικό του την ετοιµότητά του να 
αντιδρά άµεσα και εύκολα σε ερεθίσµατα που προκαλούνται σ’ αυτό, ανεξάρτητα 
από την πηγή προέλευσής τους. Η διάκριση των ακουστικών ερεθισµάτων δεν γίνεται 
αισθητή πριν τις 4 εβδοµάδες ηλικίας του, ενώ τα οπτικά ερεθίσµατα δεν 
εµφανίζονται πριν από την 10η εβδοµάδα. Μέσα από διάφορες αντανακλαστικές 
αντιδράσεις, όπως είναι το χαµόγελο, η φλυαρία, το άρπαγµα ή η παρακολούθηση µε 
το βλέµµα, το βρέφος προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να επιτύχει την εγγύτητα, αλλά 

                                                 
1 NASH: ό.π., 1970, p.142. 
2 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.130. 
3 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.131. 
4 ATTACHMENT: ό.π., σ.2. 
5 NASH: ό.π., 1970, p.143. 
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και την επαφή του µε κάποιο άτοµο του άµεσου περιβάλλοντός του που το φροντίζει. 
Η συµπεριφορά του αυτή δεν είναι εσκεµµένη, αλλά ούτε και προσανατολισµένη σε 
ένα συγκεκριµένο πρόσωπο.1 

Η προσκόλληση, στη δεύτερη φάση, συντελείται από τον 1ο µήνα της ζωής του 
παιδιού έως το τέλος του 6ου µήνα και χαρακτηρίζεται ως «προσκόλληση εν τη 
γενέσει της». Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι, αυτή η περίοδος είναι αρκετά 
σηµαντική, καθώς το παιδί διαµορφώνει µια πρώτη µορφή προσκόλλησης σε κάποιο 
συγκεκριµένο άτοµο, διαφοροποιώντας τις αντιδράσεις του προς αυτό το άτοµο σε 
σχέση µε αυτές προς τα υπόλοιπα. Η διαφοροποίηση που δείχνει, είναι περισσότερο 
εµφανής ακόµη και στις αντιδράσεις του όπως το χαµόγελο, το οποίο γύρω στους 4 
µήνες ζωής απευθύνεται πλέον συγκεκριµένα προς το άτοµο της προσκόλλησης, 
καθώς αυξάνει τη συχνότητα εµφάνισής του προς αυτό,2 ενώ αντίστροφα το 
περιορίζει όσον αφορά τα υπόλοιπα άτοµα.3 

Η «σαφής προσκόλληση» αποτελεί την τρίτη φάση, η οποία αρχίζει στην ηλικία 
των 6 µηνών και διαρκεί µετά το 1ο έτος της ηλικίας, πολλές φορές έως ότου το παιδί 
γίνει 2 ή 3 ετών. Αυτή η φάση ονοµάζεται «σαφής», γιατί η προσκόλληση είναι µε 
σαφήνεια κατευθυνόµενη και προσανατολισµένη σε ένα ειδικό πρόσωπο, αλλά και 
επειδή οι µορφές της συµπεριφοράς που έχει αναπτύξει το παιδί είναι πιο ευδιάκριτες 
και ευκρινείς. Ο τρόπος µε τον οποίο το παιδί αντιµετωπίζει τους ανθρώπους, πέραν 
του ατόµου προσκόλλησης, διαφοροποιείται, ενώ και το ρεπερτόριο των αντιδράσεών 
του γίνεται πιο εκτεταµένο. Το παιδί σ’ αυτή την ηλικία αποκτά σταδιακά όλο και 
µεγαλύτερο έλεγχο των κινήσεών του, οπότε µπορεί να µετακινείται και να περπατά 
µε µεγαλύτερη άνεση, ώστε να εξερευνά το περιβάλλον. Αυτό του δίνει τη 
δυνατότητα τόσο να ακολουθεί4 ή να αποµακρύνεται από τη φιγούρα προσκόλλησης, 
όσο και να µπορεί να διατηρεί την νοερή εικόνα της σε περίπτωση που αυτή 
απουσιάζει. 

Πάντως, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί σε ποιά ακριβώς ηλικία 
διαµορφώνεται η προσκόλληση κάθε παιδιού· το µόνο σίγουρο είναι πως, η 
προσκόλληση της πρώτης περιόδου δεν οµοιάζει µε αυτήν της τρίτης περιόδου, ενώ 
όσον αφορά τη δεύτερη περίοδο, το κατά πόσον µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 
επιτευχθεί η προσκόλληση εξαρτάται από το πώς την προσδιορίζει καθένας.5 

Η τέταρτη και τελευταία φάση της προσκόλλησης, αφορά, όπως υποθέτει ο 
BOWLBY, το 2ο και το 3ο, ή λίγο µετά από αυτό, έτος ζωής του παιδιού και 
αποκαλείται ως συνεργασία στοχοδιορθωτική,6 αναφέρεται δηλαδή στην «διόρθωση 
ενός στόχου». Η αλληλεπίδραση -ή, όπως ο ίδιος ο BOWLBY την ονοµάζει, 
συνεργασία ή συνεταιρισµό (partnership)- ανάµεσα στο παιδί και στο άτοµο της 
προσκόλλησης είναι µεγαλύτερη και το σύστηµα συµπεριφοράς της προσκόλλησης 
υπόκειται σε πιο εξελιγµένη οργάνωση. Το παιδί, έχοντας αποκτήσει την ικανότητα 
να διεισδύει στα κίνητρα και στα συναισθήµατα του ατόµου στο οποίο είναι 
προσκολληµένο, αλλά και να αντιλαµβάνεται τον τρόπο συµπεριφοράς του, επιχειρεί 
το ίδιο πρακτικές και συµπεριφορές µε σκοπό να µεγιστοποιήσει την επαφή µαζί του. 
Η συµπεριφορά του γενικά, γίνεται πιο ευέλικτη.7 

                                                 
1 BOWLBY: ό.π., 1969, p.266. SALKIND: ό.π., 1991, σ.107-108. 
2 BOWLBY: ό.π., 1969, p.199. 
3 BOWLBY: ό.π., 1969, p.266. SALKIND: ό.π., 1991, σ.107-108. 
4 BOWLBY: ό.π., 1969, p.200-201. 
5 BOWLBY: ό.π., 1969, p.199. BOWLBY: ό.π., 1969, p.267. SALKIND: ό.π., 1991, σ.107-108. 
6 BRETHERTON: ό.π., 1992, σ.20/44. 
7 BOWLBY: ό.π., 1969, pp.267-8. SALKIND: ό.π., 1991, σ.107-108. 
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Μετά τα τρία χρόνια ζωής του παιδιού, η συµπεριφορά προσκόλλησης 
διαφοροποιείται ως προς τον βαθµό εκδήλωσής της, καθώς εµφανίζεται λιγότερο 
άµεσα από ό,τι τα προηγούµενα χρόνια. ∆εν περιορίζεται, δηλαδή, σε ένα 
συγκεκριµένο άτοµο (µονοπροσωπική προσκόλληση-µονοτροπία), αλλά εκδηλώνεται 
και προς άλλους ανθρώπους (πολυπροσωπική προσκόλληση).1 Ωστόσο, η προτίµηση 
στο ένα πρόσωπο εξακολουθεί να υπάρχει και είναι σαφής.2 Πέρα από αυτή την 
αλλαγή επισυµβαίνει και κάποια άλλη. Ενώ στα αρχικά της στάδια η προσκόλληση 
του παιδιού προσανατολίζεται σε κάποιο ώριµο και ενήλικο άτοµο, καθώς ο χρόνος 
περνά, δεν αποκλείεται να συµπεριληφθούν στα άτοµα της προσκόλλησης ακόµη και 
συνοµήλικοί του, που σταδιακά γίνονται όλο και περισσότεροι.3 

Ο BOWLBY πίστευε ότι, η προσκόλληση είναι ενστικτώδης και ενεργοποιείται 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες στις οποίες φαίνεται ότι απειλείται η εγγύτητα, 
όπως είναι ο χωρισµός, η ανασφάλεια και ο φόβος. Ενεργοποιείται δε, σε µεγαλύτερο 
βαθµό και είναι ιδιαίτερα εµφανής σε ευαίσθητες και κρίσιµες φάσεις της ζωής ενός 
ανθρώπου, όπως είναι π.χ. οι στιγµές αγωνίας και φόβου, ενδεχόµενη απειλή και 
κίνδυνος (BOWLBY, 1971)4 ή ακόµη και κάποια σωµατική του ασθένεια,5 
προκειµένου να εξασφαλιστεί άνεση και ασφάλεια για την αντιµετώπισή τους.  

Πιο αναλυτικά, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενεργοποιείται η συµπεριφορά 
προσκόλλησης και επηρεάζονται η µορφή και η ένταση που αυτή θα πάρει, 
περικλείονται σε τρία καίρια θέµατα: 
1. Η κατάσταση του παιδιού: Αν αυτό είναι κουρασµένο, πεινασµένο, άρρωστο, 
πονάει ή κρυώνει. 
2. Η κατάσταση και συµπεριφορά της µητέρας: Αν η µητέρα απουσιάζει, έχει 
πεθάνει ή, γενικά, αν αποθαρρύνει την εγγύτητα. 
3. Άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες: Η εµφάνιση προειδοποιητικών γεγονότων 
κίνδυνου ή η προσβλητική άρνηση από άλλα παιδιά ή ενήλικες.6 

Κατά τον BOWLBY, το άγχος είναι ο µηχανισµός που θέτει σε λειτουργία και 
απενεργοποιεί το σύστηµα. Έτσι, όταν ένα παιδί νιώθει άγχος, ψάχνει τον άνθρωπο 
στον οποίο είναι προσκολληµένο.7 ∆ιαφέρει, δε, από τον φόβο, ο οποίος εµφανίζεται 
εξαιτίας κάποιας άγνωστης, ανησυχητικής και επιβλαβούς κατάστασης στο 
περιβάλλον και ο οποίος ενεργοποιεί τις επίκτητες αντιδράσεις φυγής από τον 
κίνδυνο. Παρόλα αυτά, και ο φόβος ενεργοποιεί τη συµπεριφορά προσκόλλησης, έτσι 
ώστε, όταν το παιδί προσπαθεί να διαφύγει από το φοβικό ερέθισµα, παράλληλα 
προσπαθεί να φτάσει ένα επίπεδο ασφάλειας· τη φιγούρα προσκόλλησης.8 Οι πιο 
χαρακτηριστικές αντιδράσεις και συµπεριφορές τις οποίες χρησιµοποιούν τα παιδιά, 
και στις οποίες είναι ευδιάκριτη η προσκόλλησή τους προς ένα συγκεκριµένο άτοµο, 
είναι: 1. το άγχος για τα ξένα πρόσωπα,9 που διαµορφώνεται περίπου στον έβδοµο 

                                                 
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµ., σ.214 & 216-7. ΠΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΡΗ, Α. 
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 1995). Ο ρόλος που παίζουν τα πρόσωπα και τα πράγµατα, στη 
ζωή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Το σχολείο του µέλλοντος, τευχ.11, σ.10-12. σ.11. 
2 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.79. 
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. (1985). Εξελικτική ψυχολογία: Ψυχολογική θεώρηση της 
πορείας της ζωής από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την 
ενηλικίωση. 2ος τόµος: Προσχολική ηλικία. Αθήνα. σ.106. 
4 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.52. GOJMAN & MILLAN: ό.π., 2004, p.158. VAN 
WAGNER: ό.π., Attachment Styles, About.com 
5 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.184. 
6 BOWLBY: ό.π., 1969, pp.258-9. 
7 MACCOBY: ό.π., 1995, σ.619. ATTACHMENT: ό.π. 
8 AINSWORTH & BOWLBY: ό.π., 1991, p.337. BRETHERTON: ό.π., 1992, p.22/44. 
9 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΗ: ό.π., 1995, σ.96. 
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µήνα ζωής του παιδιού και κορυφώνεται και λήγει, περίπου στο τέλος του πρώτου 
έτους, και 2. το άγχος του αποχωρισµού, το οποίο εµφανίζεται στο τέλος του πρώτου 
έτους, ενώ η κορυφαία εκδήλωσή του είναι µεταξύ του 13ου και 18ου µήνα.1  

Το άγχος το οποίο εκδηλώνει ένα παιδί προς τα ξένα πρόσωπα, διαφοροποιείται 
ως προς την ηλικία του παιδιού και την έντασή του, ενώ σχετίζεται κυρίως, µε τη 
σειρά γέννησης του παιδιού, την ποιότητα της σχέσης ανάµεσα στο παιδί και στη 
µητέρα, τις προηγούµενες κοινωνικές σχέσεις στις οποίες είχε υποβάλει η µητέρα το 
παιδί, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά τη στιγµή της επαφής του παιδιού µε 
τα ξένα πρόσωπα και το ποσοστό οµοιότητας των χαρακτηριστικών του προσώπου 
της µητέρας µε το ξένο πρόσωπο.2 Ο BOWLBY (1969 & 1988) έκανε αξίωµα ότι, ο 
φόβος για τους ξένους αντιπροσωπεύει έναν σηµαντικό µηχανισµό επιβίωσης, ο 
οποίος έχει δοµηθεί-δηµιουργηθεί από τη φύση. 

Η δεύτερη αντίδραση προσκόλλησης, το άγχος του αποχωρισµού,3 εξαρτάται 
από τα πρόσωπα και το περιβάλλον µε τα οποία θα βρεθεί το παιδί όταν αποχωριστεί 
τους γονείς του, καθώς επίσης, από τον τρόπο µε τον οποίο θα χειριστούν το παιδί οι 
γονείς του τη στιγµή του αποχωρισµού, αλλά και γενικότερα. Αν δηλαδή, οι γονείς 
συζητήσουν µε το παιδί και του εξηγήσουν τον λόγο για τον οποίο θα λείψουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα, και εφόσον το παιδί βιώσει επαναλαµβανόµενες τέτοιες 
εµπειρίες χωρισµού και επανασύνδεσης, κάποια στιγµή θα πειστεί και θα 
συνειδητοποιήσει ότι, ο αποχωρισµός από τους γονείς του είναι πρόσκαιρος και 
επανορθώσιµος.4  

Ο ERIKSON δίνει έµφαση στο γεγονός ότι, τα παιδιά δεν πρέπει να 
εµπιστεύονται µόνο τον εξωτερικό κόσµο, αλλά και τον εσωτερικό τους κόσµο· 
πρέπει να µάθουν να εµπιστεύονται τον εαυτό τους. Αυτή η συµπεριφορά είναι 
εµφανής, όταν το παιδί µπορεί να αποδεχτεί και να προσαρµοστεί στην απουσία της 
µητέρας, χωρίς να υποφέρει από το «άγχος του αποχωρισµού».5 O BOWLBY 
διαβεβαιώνει ότι, εάν ένα παιδί έχει διαρκή σχέση αγάπης µε µια µητρική φιγούρα 
κατά τα πρώτα του χρόνια, αυτό µεγαλώνοντας δεν θα έχει αντιφατικές παρορµήσεις 
και συναισθήµατα.6  

Συγκεντρωτικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, ο BOWLBY επικεντρώνει σε ένα 
συγκεκριµένο πλαίσιο προβληµάτων, περιγράφοντας και εκθέτοντας τους 
ενδεικτικούς τύπους συµπεριφοράς του άγχους που προέρχεται από τον κίνδυνο και 
συγκεκριµένα, τις αντιδράσεις των µικρών παιδιών, όπως επίσης τους πρωταρχικούς 
αποχωρισµούς από τη µητρική φιγούρα.7 Τα παιδιά που υποφέρουν περισσότερο σε 
έναν αποχωρισµό από τη µητέρα τους, είναι αυτά που είχαν πολύ στενό και 
ευτυχισµένο συναισθηµατικό δεσµό και σχέση µαζί της.8 Ο ίδιος έδωσε έµφαση στο 

                                                 
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµ., σ.200, 202 & 204. 
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµ., σ.202-203. 
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4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµ., σ.204-205. 
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534.Thereafter, issued in separate editions in English and in French in the Monograph Series of the 
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ότι, µόνο µια συγκεκριµένη µορφή, συνήθως η µητέρα, µπορεί να ολοκληρώσει τη 
συµπεριφορά της προσκόλλησης, αφού πριν έχει έντονα ενεργοποιηθεί. Πίστευε, 
δηλαδή ότι, το άγχος του αποχωρισµού εµφανίζεται, όταν ενεργοποιείται η 
συµπεριφορά της προσκόλλησης κατά την απουσία της µητρικής φιγούρας, αλλά δεν 
µπορεί να πάψει να υφίσταται. Στηριζόµενος στις έννοιες της ηθολογίας σχετικά µε 
τον έλεγχο της συµπεριφοράς υποστήριξε ότι, όταν η φιγούρα προσκόλλησης δεν 
είναι διαθέσιµη, τα βρέφη και τα παιδιά εκδηλώνουν το άγχος του αποχωρισµού 
κυρίως στον 8ο µήνα, στις περιπτώσεις που ενεργοποιούνται τόσο οι αντιδράσεις 
διαφυγής όσο και η συµπεριφορά προσκόλλησης.1 

Ο BOWLBY, θέλοντας να εξάρει τη σηµασία της προσκόλλησης, επιµένει ότι, 
ο όρος αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται για να περιγράφει τον συνεπή, συνεχή και 
ισχυρό συναισθηµατικό δεσµό ενός ατόµου µε κάποιο άλλο συγκεκριµένο πρόσωπο 
(BOWLBY, 1951),2 συνήθως πιο µεγάλο ή πιο ώριµο (π.χ. µητέρα ή πατέρα). 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, στον δεσµό αυτό ο οποίος είναι αξιόλογος δεν εµπλέκονται 
άλλα πρόσωπα, αναπτύσσεται κατά το διάστηµα των 12 πρώτων µηνών της ζωής του 
ατόµου, ενώ καταλήγει σε επικίνδυνη κατάσταση ο ακούσιος αποχωρισµός του 
ατόµου από το πρόσωπο στο οποίο είναι προσκολληµένο (BOWLBY, 1979).3 Με τη 
συγκεκριµένη άποψη συµφωνεί και η AINSWORTH (1977 & 1989), η οποία θεωρεί 
την προσκόλληση ως τον σχηµατισµό µιας διαρκούς κοινωνικό-συναισθηµατικής 
σχέσης ανάµεσα σε ένα παιδί και σε ένα άλλο άτοµο, συνήθως τον γονέα ή τον 
πρωταρχικό άνθρωπο που το φροντίζει, και οφείλεται σε εξελικτική προδιάθεση του 
ανθρώπου.4  

Όµως, αν και η διαδικασία της προσκόλλησης, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
βιολογικά προγραµµατισµένη, δεν ισχύει το ίδιο όσον αφορά την επιλογή του 
προσώπου µε το οποίο θα γίνει η προσκόλληση. Αυτή η επιλογή δεν είναι 
προκαθορισµένη, αλλά εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, ενώ 
παράλληλα επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες ιδιαίτερα στο εσωτερικό 
της οικογένειας,5 από τη σύνθεσή της, από το ποιός φροντίζει το παιδί,6 αλλά και από 
τη συχνότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ του παιδιού και του ατόµου προσκόλλησης. 
Ωστόσο, η συµπεριφορά της προσκόλλησης δεν αναπτύσσεται αναγκαστικά, λόγω 
φροντίδας και χρόνου επαφής µεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά βασίζεται στην προσφορά 
κοινωνικών ερεθισµάτων από το ένα στο άλλο.7 Μάλιστα, από τη στιγµή που θα 
διαµορφωθεί ισχυρή προσκόλληση του παιδιού προς ένα συγκεκριµένο άτοµο, 
αργότερα το παιδί θα τείνει να επιλέγει και να δείχνει την προτίµησή του πάντα προς 
αυτό, έστω και αν το αποχωρισθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα.8  

Παρόλο ότι αναµφισβήτητα υπάρχουν και άλλα είδη δεσµού, αυτά δεν θα 
πρέπει να αποκαλούνται ως προσκόλληση, για να αποφεύγεται έτσι η ανακρίβεια 
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στην χρήση του όρου.1 Όσον αφορά την προσκόλληση, η εν λόγω διαφέρει ως προς 
την ποιότητα, από οποιαδήποτε άλλη µεταγενέστερη συναισθηµατική επαφή, γιατί  
πρόκειται για την αποτύπωση του παιδιού σε µια συγκεκριµένη µητρική φιγούρα.2 
Εξάλλου, έστω και αν η προσκόλληση εµφανίζεται σε πολλά άτοµα και περιπτώσεις, 
η ποιότητά της εξαρτάται, κυρίως, από την συνέπεια, την ανταπόκριση και 
ευαισθησία3 του ατόµου προς το οποίο θα γίνει η προσκόλληση, δηλαδή τον γονέα ή 
το υποκατάστατό του. Μπορεί δε, αυτή να αλλάξει, εάν αλλάξουν οι συνθήκες του 
περιβάλλοντος.4 Ο άνθρωπος πάντως, κατά τη διάρκεια της ζωής του κάνει αρκετούς 
δεσµούς µε άλλους ανθρώπους, που αν θα έπρεπε µια ιεραρχηθούν, ο δεσµός της 
προσκόλλησης θα έµπαινε στην κορυφή αυτής της ιεράρχησης, αφού αποτελεί τον 
πρωταρχικό παράγοντα για κάθε αποστέρηση (BOWLBY, 1969).5 

Όπως ειπώθηκε και πρωτύτερα, η συµπεριφορά της προσκόλλησης κατά την 
παιδική ηλικία είναι έµφυτη, ενδογενής και προβλέψιµη, αλλά, καθώς το παιδί 
µεγαλώνει, η συµπεριφορά του διαφοροποιείται ανάλογα µε τις εµπειρίες και τις 
καταστάσεις τις οποίες αυτό θα ζήσει.6 Με άλλα λόγια, αργότερα η βάση αυτή 
µεταλλάσσεται και τον ρόλο της στήριξης του παιδιού αναλαµβάνει η οικογένεια. Ο 
BOWLBY χαρακτηριστικά αναφέρει: «Όποιος στερείται τέτοιας βάσης είναι άτοµο 
χωρίς ρίζες και έντονα µοναχικό».7 Ο βαθµός στον οποίο ένα άτοµο θα έχει την 
ικανότητα να δηµιουργεί συναισθηµατικούς δεσµούς, εξαρτάται απόλυτα από τις 
εµπειρίες τις οποίες θα αποκοµίσει µε τους γονείς του και γενικότερα, µε τα άτοµα 
της οικογένειάς του. Η άποψη αυτή είναι καίριας σηµασίας και αποτελεί τον πυρήνα 
και το κλειδί κατανόησης της θεωρίας του BOWLBY.8 

Η προσκόλληση, λοιπόν, λειτουργεί ως πρωτότυπο και, όντας ένα 
εσωτερικευµένο σχήµα, αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη όλων των µετέπειτα 
κοινωνικών σχέσεων στη ζωή ενός ανθρώπου.9 Σύµφωνα µε τον ADLER, η µητέρα 
αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα ο οποίος επηρεάζει την εξέλιξη του κοινωνικού 
ενδιαφέροντος στο παιδί, ενώ έπεται ο πατέρας ως δεύτερη πολύ σηµαντική πηγή 
επιρροής και ακολουθούν άτοµα του κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως τα υπόλοιπα 
µέλη της οικογένειας και άτοµα έξω απ’ αυτήν.10  
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Οι BOWLBY (1962), AINSWORTH (1962) και WOOTON (1962) τείνουν να 
θεωρούν ως δεδοµένο εκ των προτέρων ότι, η προσκόλληση ή η αποστέρηση των 
γονέων είναι συνώνυµη µε τη µητρική προσκόλληση ή αποστέρηση.1 Ο BOWLBY 
ιδιαίτερα, έδωσε µεγαλύτερη έµφαση στον θηλυκό γονέα, δηλαδή τη µητέρα. Όσον 
αφορά τα βρέφη παρατηρεί ότι, οι πατέρες παίζουν κι αυτοί τον ρόλο τους, αλλά 
συνήθως είναι δευτερεύοντας σε σχέση µε αυτόν της µητέρας. Ο πρωταρχικός τους 
ρόλος είναι να παρέχουν συναισθηµατική στήριξη και αποφόρτιση-εκτόνωση των 
ψυχικών εντάσεων της γυναίκας,2 για την εκπλήρωση του ρόλου της ως µητέρας.3 
Γενικά, δεν δίνει λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις σχέσεις του πατέρα µε το παιδί. Ο 
λόγος είναι ότι, όλες οι πληροφορίες αφορούν τις σχέσεις µητέρας-παιδιού, αφού 
χωρίς αµφιβολία, σε κανονικές συνθήκες αυτή είναι η πιο σηµαντική σχέση στη ζωή 
του παιδιού.4 Η προσκόλληση, λοιπόν, ερευνήθηκε σε µεγαλύτερο βαθµό στη 
µητέρα, από ό,τι στον πατέρα.5 Σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται απαραίτητη η διευκρίνιση 
ότι, η παρούσα έρευνα δεν θα επικεντρώσει στην απουσία-αποστέρηση µόνο της 
µητέρας, αλλά και των δύο γονέων, έστω κι αν για λόγους ευκολίας γίνεται 
συχνότερη αναφορά σ’ αυτήν, κατ’ αντιστοιχία µε τις συχνές βιβλιογραφικές 
αναφορές. 

Ωστόσο, αν και η πλειοψηφία των µελετών της προσκόλλησης έχει εστιάσει την 
προσοχή της στις µητέρες (όπως επίσης στη µητρική αποστέρηση),6 γιατί αυτές είναι 
που πιο συχνά εκπληρώνουν αυτόν τον ρόλο, υπάρχουν αποδείξεις-ενδείξεις ότι, τα 
παιδιά µπορούν να προσκολληθούν και σε άλλα πρόσωπα -αν και είναι πιο δύσκολο 
γι’ αυτά να αναλάβουν τον µητρικό ρόλο, λόγω έλλειψης του µητρικού ενστίκτου-,7 
π.χ. κάποιο µητρικό υποκατάστατο, αν η σχέση του παιδιού µε αυτό είναι σταθερή 
και µεγάλης διάρκειας.8 Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται ο πατέρας, οι παππούδες και 
τα αδέλφια (SCHAFFER & EMERSON, 1964),9 όπως επίσης και τα άτοµα που 
φροντίζουν τα παιδιά σε καθηµερινή βάση (HOWES, RODNING, GALUZZO & 
MYERS, 1988).10   

Μητρική φιγούρα-µορφή για το παιδί αποτελεί κάθε άτοµο το οποίο 
χρησιµοποιεί µητρικές φροντίδες. Πρόκειται δε, για όρο τον οποίο χαρακτηρίζουν, η 
αποκλειστικότητα (αποκλειστικά ένα άτοµο παρέχει αυτές τις φροντίδες), η 
πρωιµότητα (ουσιαστική παρουσία του ατόµου αυτού, από τους πρώτους µήνες ζωής 
του παιδιού), η σταθερότητα (καθηµερινή και αδιάλειπτη φροντίδα παρεχόµενη για 
πολλά χρόνια) και η τρυφερότητα (διαρκής εκδήλωση αγάπης). Ως µητρική φιγούρα 
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µπορεί να χαρακτηριστεί κάθε πρόσωπο που παρουσιάζει τα προαναφερθέντα 
χαρακτηριστικά είτε είναι η φυσιολογική µητέρα του παιδιού είτε το υποκατάστατό 
της (NGUYEN, 1995).1 Γενικά δηλαδή, η πρωταρχική προσκόλληση µπορεί να 
αναπτυχθεί κατά τους πρώτους 7 µήνες ζωής του παιδιού τόσο προς τη µητέρα όσο 
και προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο συµπεριφέρεται ως µητέρα αδιάλειπτα 
και για µεγάλη χρονική περίοδο, ενώ παράλληλα αντιδρά στα ερεθίσµατα του παιδιού 
µε ευχάριστο, έντονο και ζωηρό τρόπο. Έτσι, οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους 
περνούν σε ένα άλλο επίπεδο (BOWLBY, 1969).2  

Ο ADLER, αναγνωρίζει και αυτός τη σπουδαιότητα ύπαρξης ενός σηµαντικού 
ανθρώπου στη ζωή του παιδιού, ο οποίος το φροντίζει και το βοηθά να αναπτυχθεί. 
Σε περίπτωση που αυτός ο άνθρωπος απουσιάζει, τον ρόλο του αναλαµβάνουν άλλα 
µέλη της οικογένειας. Ο ίδιος θεωρητικός επισηµαίνει ακόµη ότι, σε περίπτωση που η 
µητέρα φροντίζει το παιδί, ενώ αυτό είναι συνδεδεµένο µε άλλο άτοµο, η περίπτωση 
αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Υποστηρίζει επίσης ότι, αν και η µητέρα είναι 
σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού, αυτή δεν θα πρέπει να συγκεντρώνει όλη 
την προσοχή και το ενδιαφέρον του παιδιού, αλλά θα πρέπει να προσανατολίζει το 
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη του στον έξω κόσµο.3  

Γεγονότα που παρεµβαίνουν στη δηµιουργία της προσκόλλησης, όπως είναι ο 
απότοµος αποχωρισµός του παιδιού από τα οικεία του πρόσωπα ή η αξιόλογη 
αδυναµία των φροντιστών του παιδιού να είναι ευαίσθητοι, υπεύθυνοι ή συνεπείς στις 
αλληλεπιδράσεις τους, προκαλούν διαταραχές και παρέκκλιση στην εν λόγω 
διεργασία, έχοντας άµεσες ή και πιθανόν µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες στην 
συναισθηµατική και γνωστική ζωή του παιδιού.4 

Μόνο το ακραίο και απότοµο ξεκίνηµα των πρακτικών ανατροφής ενός παιδιού 
εµποδίζουν τον σχηµατισµό της προσκόλλησης (AINSWORTH, 1977).5 Η 
συναισθηµατική ζωή, επέµεινε ο BOWLBY, είναι εξαρτηµένη από τη δηµιουργία, τη 
διατήρηση, τη διατάραξη, τη διάσπαση και την ανανέωση των πρωταρχικών 
συναισθηµατικών δεσµών οι οποίοι σχηµατίζονται κατά την πορεία αυτών των 
αλληλεπιδράσεων.6 Αν για οποιονδήποτε λόγο, παρέλθει ο χρόνος της κρίσιµης 
περιόδου για τον σχηµατισµό της προσκόλλησης, χωρίς αυτή να διαµορφωθεί (εάν 
αποτύχει), δηλαδή εάν δεν υπάρξει µητέρα ή µητρικό υποκατάστατο, όπως π.χ. 
γιαγιά, αυτό θα συντελέσει στη δηµιουργία πολλαπλών και σοβαρών ανωµαλιών σε 
συναισθηµατικό και νοητικό επίπεδο, αλλά και γενικά, στη συνολική εξέλιξη του 
παιδιού.7  

Επίσης, συχνές αλλαγές του προσώπου το οποίο φροντίζει το παιδί ή πολύ 
σπουδαίος χωρισµός από αυτό, εµποδίζει την ανάπτυξη της προσκόλλησης, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσµα την διατάραξη αυτού του δεσµού. Ο BOWLBY είδε την 
απώλεια ή την απειλή απώλειας της φιγούρας προσκόλλησης ως έναν πρωταρχικό 

                                                 
1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.143. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ: ό.π., 1981, τόµος 29, τευχ.3, σ.137. 
2 WIKIPEDIA: ό.π., Attachment theory. Attachment. BOWLBY: ό.π., 1969, p.365. 
3 ΑΝΤΛΕΡ, Α. Η αγωγή του παιδιού. (πρωτότυπο: ADLER, A. Kindererziehung). (Μετάφραση από τα 
Γερµανικά: Σταύρος Καµπουρίδης). Εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη. (χωρίς τόπο και χρόνο έκδοσης). σ.72-
73. 
4 MERCER: ό.π., 2006. MACCOBY: ό.π., 1995, σ.608. 
5 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.123. 
6 TYSON: ό.π., p.504(6/11). 
7 ΖΑΧΑΡΗΣ, ∆. Γ. (1989). Παρώθηση - Κίνητρα - Ιδεολογία- Επίδοση. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. ISBN 
960-222-053-8. σ.13-14. 
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παθογόνο παράγοντα που συντελεί στην εξέλιξη της ψυχοπαθολογίας.1 Αν η αρχική 
προσκόλληση µε ένα πρόσωπο είναι κατεστραµµένη ή διαταραγµένη, αυτό µπορεί να 
καταλήξει σε αµετάκλητες και µακροχρόνιες γνωστικές, κοινωνικές και 
συναισθηµατικές δυσκολίες και επιπτώσεις στο παιδί, που περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα: παραβατικότητα, ψυχοπάθεια, συναισθηµατικές δυσκολίες, αντικοινωνική 
συµπεριφορά και µειωµένη νοηµοσύνη (BOWLBY, 1944b). Κατά συνέπεια, είναι 
προτιµότερο το παιδί να προσκολληθεί σε ένα οποιοδήποτε άτοµο, έστω και αν αυτό 
είναι µητρικό υποκατάστατο και αργότερα να το αποχωριστεί, παρά να µην 
αποκτήσει ποτέ αυτόν τον συναισθηµατικό δεσµό.2 

 Τα µικρά παιδιά προσπαθούν να παραµένουν κοντά στη µητέρα τους, ενώ είναι 
ιδιαίτερα ανήσυχα αν χωριστούν από αυτή για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα και 
ιδιαίτερα, κατά την εµφάνιση µιας θεωρούµενης απειλής. Σε πιο προχωρηµένο 
στάδιο, η παρουσία και η εγγύτητα3 ενός ενηλίκου που προστατεύει το παιδί και πολύ 
περισσότερο, η προσκόλλησή του σ’ αυτό, µπορεί να είναι καθοριστική για την 
επιβίωση του παιδιού από πιθανούς κινδύνους (BOWLBY, 1971).4  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι, οι δεσµοί ανάµεσα σε ένα παιδί και 
στους ενηλίκους είναι ασύµµετροι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η 
προσκόλληση ανάµεσα στο παιδί και σε ένα άλλο πρόσωπο, που συνήθως είναι η 
µητέρα, είναι η προθυµία και η ετοιµότητά της να ανταποκριθεί στις επιθυµίες και 
στις ανάγκες του παιδιού, όταν αυτές εµφανιστούν. Κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, η 
µητέρα ρυθµίζει, συντονίζει και συγχρονίζει τη συµπεριφορά της µε αυτή του 
παιδιού.5 Η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία -ως λειτουργία της συµπεριφοράς 
του δεσµού-,6 οι οποίες υπερτερούν στην βρεφική και παιδική ηλικία, αποτελούν τη 
βάση του δεσµού της προσκόλλησης. Τα παιδιά ενστικτωδώς προσκολλώνται στα 
άτοµα που τα φροντίζουν, προκειµένου να επιτύχουν ασφάλεια, επιβίωση και τελικά, 
γενετική αναπαραγωγή. Στην περίπτωση της σχέσης παιδιού-ενηλίκου, ο δεσµός από 
την πλευρά του παιδιού λέγεται προσκόλληση, ενώ αυτός των ενηλίκων προς το παιδί 
αναφέρεται ως δεσµός φροντίδας (PRIOR & GLASER, 2006).7  

Παρότι, όµως, η σχέση µητέρας-παιδιού θεωρείται ασύµµετρη, η διαδικασία 
αυτή θεωρείται αµφίδροµη,8 γιατί και οι δύο πλευρές απολαµβάνουν τον ίδιο βαθµό 
ικανοποίησης από αυτή. Το πιο σηµαντικό συµπέρασµα του BOWLBY ήταν ότι, το 
βρέφος ή το παιδί θα πρέπει να έχει εµπειρίες µιας ζεστής, σαρκικής και διαρκούς 
σχέσης µε τη µητέρα του (ή του µόνιµου µητρικού υποκατάστατου), µέσα στην οποία 
και οι δύο πλευρές θα πρέπει να βρίσκουν ικανοποίηση και απόλαυση (BOWLBY, 
1951).9 Όταν η αλληλεπίδραση ανάµεσα σε ένα ζευγάρι προχωράει οµαλά, κάθε 
πλευρά δηλώνει έντονη ευχαρίστηση από την συντροφιά της άλλης και ιδιαίτερα, 
όταν αυτή εκδηλώνει τρυφερότητα. Αντίθετα, στην περίπτωση που η αλληλεπίδραση 
καταλήγει σε µια επίµονη σύγκρουση, πρόκειται για παθολογική κατάσταση στην 
                                                 
1 TYSON: ό.π., σ .504(6/11).  WIKIPEDIA: ό.π., Attachment, tenets. BOWLBY, J. (1951). Maternal 
care and mental health. Geneva: World Health Organization. p.46. BOWLBY: ό.π., 1958. 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ: ό.π., 1981, τόµος 29, τευχ.3, σ.135. 
2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.179. 
3 EDWARDS: ό.π., 2002, p.390. 
4 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.52. GOJMAN & MILLAN: ό.π., 2004, p.158. 
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµ., σ.213-214. 
6 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.168. 
7 WIKIPEDIA: ό.π., Attachment theory. Attachment. PRIOR, V., & GLASER, D. (2006). 
Understanding Attachment and Attachment Disorders: Theory, Evidence and Practice, Child and 
Adolescent Mental Health, RCPRTU. ISBN 978-1-84310-245-8 (pbk). p.15. 
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµ., σ.210. 
9 BRETHERTON: ό.π., 1992, pp.7-8. BOWLBY: ό.π., 1951, p.13. 
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οποία κάθε πλευρά, ανάλογα µε την περίσταση, θα παρουσιάσει έντονο άγχος ή 
δυστυχία, ιδιαίτερα όταν ο άλλος είναι απορριπτικός ή έχει συχνές και απότοµες 
µεταβολές της διάθεσής του (ή ανεύθυνη και ανώριµη προσωπικότητα, αγχώδη και 
υπερπροστατευτική συµπεριφορά, όσον αφορά τη µητέρα). Σε µια τέτοια κατάσταση, 
µια από τις δύο πλευρές δεν λαµβάνει ικανοποίηση από την άλλη.1 Η ανταπόκριση,2 
η οικειότητα και η ανταλλαγή της εκδήλωσης τρυφερότητας εκτιµώνται και 
εκλαµβάνονται και από τις δύο πλευρές ως ευχάριστες, ενώ η απόσταση και η 
εκδήλωση της απόρριψης εκτιµώνται ως διαφωνίες και είναι οδυνηρές και από τις 
δύο πλευρές.3  

Αν η προσκόλληση είναι ασφαλής και το παιδί παραµένει κοντά στη µητέρα του 
περισσότερο χρόνο, µπορεί να την έχει ως ασφαλή βάση για να εξερευνά το 
περιβάλλον, να αποκτά γνώσεις4 και ανεξαρτησία. Έστω και αν αποµακρύνεται από 
τη µητέρα, µπορεί πολύ συχνά να ελέγχει αν αυτή είναι κοντά του και µπορεί να 
επιστρέφει σε αυτή αν αισθανθεί κούραση ή φόβο. Παράλληλα, και η µητέρα µπορεί 
να επιβλέπει τις δραστηριότητες του παιδιού, οπότε έτσι αναπτύσσεται άνεση, 
εµπιστοσύνη και ασφάλεια· στοιχεία που δίνουν σιγουριά στο παιδί και του 
δηµιουργούν το αίσθηµα της βασικής εµπιστοσύνης προς το άτοµο που το φροντίζει, 
όπως επίσης, ασφάλεια µέσα στο περιβάλλον που ζει.5 H ασφαλής προσκόλληση που 
αναπτύσσει το παιδί, συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία αυτοπεποίθησης και 
επιδεξιότητας στις συναναστροφές του µε τους συνοµηλίκους του (SROUFE, FOX, 
& PANCAKE, 1983).6  

Εκτός, όµως, από την ασφαλή προσκόλληση, που αποτελεί τον ιδανικό τύπο 
προσκόλλησης ενός παιδιού στον φροντιστή του, υπάρχουν και δύο άλλοι τύποι: η 
αγχώδης-αµφιθυµική και η αποφεύγουσα. Σύµφωνα µε την πρώτη, της οποίας η 
συχνότητα εµφάνισης είναι περιορισµένη, η συµπεριφορά της µητέρας απέναντι στο 
παιδί χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και ακαταλληλότητα, µε αποτέλεσµα αυτό να 
νιώθει την ανάγκη και την επιθυµία να βρίσκεται κοντά της, χωρίς όµως να της έχει 
εµπιστοσύνη, ενώ κατά τη δεύτερη, η µητέρα είναι σαφώς απορριπτική απέναντι στο 
παιδί και δεν δείχνει καµία διάθεση ανταπόκρισης στις ανάγκες του, οπότε και το 
παιδί δεν επιθυµεί να είναι κοντά της, αφού δεν αισθάνεται-απολαµβάνει ασφάλεια 
και ηρεµία όταν βρίσκεται µαζί της.7 

 O BOWLBY (1980) πρότεινε ότι, το παιδί το οποίο βιώνει µία ανασφαλή8 
προσκόλληση στον γονέα, την έλλειψη αγάπης ή τον θάνατο ενός γονέα, είναι 
πιθανόν να ερµηνεύσει µια µετέπειτα απώλεια, ως προσωπική ανικανότητα ή 
αδυναµία του, το οποίο κατά συνέπεια οδηγεί στην κατάθλιψη.9 Προχώρησε 
παραπέρα λέγοντας ότι, η εχθρότητα προς τη µητέρα εµφανίζεται, όταν η 
συµπεριφορά της προσκόλλησης γίνεται µε απογοήτευση, όπως όταν το παιδί 
αποχωρίζεται τη µητέρα επειδή αυτή το απορρίπτει ή όταν αυτή δίνει τη µεγαλύτερη 

                                                 
1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.181 & 183-4. 
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, 1ος τόµ., σ.214. 
3 BOWLBY: ό.π., 1969, p.242. 
4 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.188. ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.52. MERCER: ό.π., 
2006. VAN WAGNER: ό.π., Attachment Styles, About.com. 
5 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.52.  EDWARDS: ό.π., 2002, p.390. 
6 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, pp.133-4. 
7 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.218. 
8  Την άποψη αυτή συµµερίζεται, κατά κάποιον τρόπο, και ο Erikson, αλλά χρησιµοποιεί τον όρο 
«βασική εµπιστοσύνη ».: HJELLE & ZIEGLER: ό.π., 1992, p.192. 
9 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.426. 
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προσοχή της σε κάποιον άλλον.1 Επεσήµανε ακόµη ότι, όταν τέτοιες καταστάσεις 
είναι συχνές ή µεγάλης διάρκειας, ενεργοποιούνται οι πρωτόγονοι µηχανισµοί άµυνας 
του εγώ.2 Το άγχος του αποχωρισµού µπορεί να φαίνεται υπερβολικά χαµηλό ή να 
απουσιάζει ολοκληρωτικά, µε αποτέλεσµα το παιδί, είναι πιθανό, να παρουσιάζει 
αδιαφορία για τη µητέρα ή µπορεί να δίνει την εσφαλµένη εντύπωση της ωριµότητας 
και της φυσιολογικής ανεξαρτησίας.3 Απέδωσε, λοιπόν, ο BOWLBY τις ιδιότητες της 
ψευδούς ανεξαρτησίας κάτω από αυτές τις καταστάσεις, στους µηχανισµούς άµυνας 
του παιδιού. Όµως, καθώς αυτό έχει δεχθεί πολλή αγάπη, αρχικά θα διαµαρτυρηθεί 
για τον χωρισµό του από τους γονείς του, αλλά αργότερα θα αναπτύξει µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση.4 

Η θεωρία του BOWLBY για την µονοτροπία οδήγησε στον σχηµατισµό της 
υπόθεσης της µητρικής αποστέρησης. Η AINSWORTH (1962) έκανε διάκριση 
ανάµεσα στον χωρισµό από τη µητέρα και στη µητρική αποστέρηση επισηµαίνοντας 
ότι, το πρώτο δεν οδηγεί αναγκαστικά στο δεύτερο, αν παρασχεθεί στο παιδί 
κατάλληλη φροντίδα από το µητρικό υποκατάστατο, και ότι το δεύτερο, η στέρηση, 
αναφέρεται κυρίως στην ανεπάρκεια της σχέσης µητέρας-παιδιού.5  

Κατά τον BOWLBY, ο όρος µητρική αποστέρηση είναι πολύ γενικός και 
καλύπτει µεγάλο αριθµό διαφορετικών καταστάσεων. Μπορεί να υποδηλώνει την 
απουσία του γονέα είτε λόγω θανάτου είτε τη φυσική του απουσία λόγω άλλων 
αιτιών. Μερικές φορές, συνεπάγεται την αµετάκλητη απουσία του γονέα, αλλά 
κάποιες άλλες µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει µία προσωρινή του 
απουσία. Η συναισθηµατική αποστέρηση που εµφανίζεται στη διαταραγµένη σχέση 
γονέα-παιδιού, είναι αυτή κατά την οποία το παιδί κρατάει επαφή µε τους γονείς του.6 
Ο SPITZ πιστεύει ότι, η εκδήλωση συµπεριφοράς ιδρυµατισµού στο παιδί είναι 
πιθανή ακόµη και µέσα στην οικογένειά του, γιατί µπορεί να ενυπάρχει 
συναισθηµατική στέρηση, αδιαφορία και εγκατάλειψη του παιδιού µέσα σ’ αυτή, 
έστω και αν είναι παρόντες και οι δύο γονείς.7 

Έτσι, ένα παιδί είναι αποστερηµένο, έστω και αν, ζώντας στο σπίτι του, για 
παράδειγµα η µητέρα του (ή το µόνιµο µητρικό υποκατάστατο), δεν µπορεί να του 
δώσει την αγάπη που αυτό χρειάζεται. Επίσης, το παιδί είναι αποστερηµένο, αν για 
οποιονδήποτε λόγο αποµακρυνθεί από τη φροντίδα της µητέρας του. Αυτή η 
αποστέρηση θα είναι σχετικά ήπια, σε περίπτωση που το παιδί το φροντίζει κάποιο 

                                                 
1 ΑΝΤΛΕΡ: ό.π., σ.54-55. {Σύµφωνα µε τον Adler, η νυχτερινή ενούρηση έχει σχέση µε την 
προσπάθεια του παιδιού να τραβήξει την προσοχή της µητέρας, γιατί καθώς το είχε καλοµάθει σε πιο 
µικρή ηλικία, ξαφνικά λόγω κάποιου γεγονότος, η προσοχή της στράφηκε προς άλλη κατεύθυνση, 
όποτε αυτό αισθάνθηκε ότι απειλήθηκε. Η συµπεριφορά αυτή που αποκτά το παιδί, αποτελεί ένδειξη 
της αδυναµίας συµβιβασµού του µε την ιδέα να αφήνεται µόνο.}  HJELLE & ZIEGLER: ό.π., 1992,  
p.192. {Σύµφωνα µε τον Erikson: Αν η µητέρα στρέψει την προσοχή, που έδειχνε αρχικά στο βρέφος, 
σε άλλες απασχολήσεις, τις οποίες είχε εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια και µετά από την εγκυµοσύνη 
της ( εργασία, δεύτερη εγκυµοσύνη), θα δηµιουργηθεί στο παιδί αίσθηση δυσπιστίας.} 
2 SALKIND: ό.π., 1991, σ.137. {Μηχανισµοί άµυνας είναι οι τεχνικές - αντιδράσεις, τις οποίες 
χρησιµοποιεί ένα άτοµο. Το άτοµο προκειµένου να προστατευθεί ψυχολογικά από δυσάρεστες 
καταστάσεις ή από έναν ενδεχόµενο κίνδυνο, χρησιµοποιώντας αυτές τις τεχνικές, διαστρεβλώνει κατά 
κάποια τρόπο την πραγµατικότητα.} 
3 AINSWORTH & BOWLBY: ό.π., 1991, p.337. 
4 BRETHERTON: ό.π., 1992, p.11. 
5 NASH: ό.π., 1970, p.216-7. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ: ό.π., 1981, τόµος 29, τευχ.3, σ.135-136. 
AINSWORTH, M. D. S.  (1962). The  effects of maternal deprivation: A review of findings and 
controversy in the context of research strategy. In Deprivation of maternal care: A re-assessment of its 
effects. World Health Organization Publication, Public Health Papers, No 14. Geneva. p.99. 
6 MUNRO: ό.π., 1966, pp.443-444. 
7 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.158 & 164. 
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πρόσωπο, στο οποίο το παιδί έχει εµπιστοσύνη και το γνωρίζει, ενώ αντίθετα θα είναι 
έντονη, αν η µητέρα που θα το υιοθετήσει είναι ξένη, παρότι εκείνη µπορεί να του 
δείχνει την αγάπη της. Αυτές οι καταστάσεις στις οποίες το παιδί παίρνει ένα βαθµό 
ικανοποίησης, θεωρούνται παραδείγµατα µερικής αποστέρησης. Τα προαναφερθέντα 
έρχονται σε αντίθεση µε την ολοκληρωτική αποστέρηση -που είναι συχνή στα 
ιδρύµατα (ορφανοτροφεία) και στα νοσοκοµεία-, όπου το παιδί συχνά δεν έχει 
κανένα πρόσωπο για να το φροντίζει σε προσωπική βάση και µε το οποίο να νιώθει 
ασφάλεια.1 

 Ο BOWLBY υποστηρίζει ότι, εάν ένα παιδί έχει να αντιµετωπίσει την 
κατάσταση της µητρικής αποστέρησης, αυτό δεν θα επηρεάσει τη γενικότερη εξέλιξή 
του, αλλά κυρίως την εξέλιξη του λόγου, καθώς θα είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται 
γεγονότα και καταστάσεις, αλλά όχι να εκφράζεται. Άρα, όσο ακόµα είναι πολύ 
µικρό, δεν θα είναι εµφανές ότι είναι ανίκανο να δηµιουργεί και να διατηρεί 
αληθινούς και στενούς συναισθηµατικούς δεσµούς, γεγονός που θα γίνει αισθητό 
όταν φτάσει στα τελευταία στάδια της παιδικής ηλικίας και στην εφηβεία. Από την 
άλλη πλευρά, η νευροµυϊκή του λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων της βάδισης και 
άλλων κινητικών και χειρωνακτικών επιδεξιοτήτων, είναι το σύστηµα του 
οργανισµού του, που θα επηρεαστεί στον µικρότερο βαθµό.2 

Οι εµπειρίες οι σχετικές µε την πραγµατική αποστέρηση της µητέρας ή του 
πατέρα είναι πολλές και ποικίλες, αλλά οι πληροφορίες που αφορούν σε παράγοντες, 
οι οποίοι βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε την εξέλιξη της προσωπικότητας του 
παιδιού µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, πολύ συχνά λείπουν από τα αρχεία που 
χρησιµοποιούνται για τις έρευνες. Για να είναι γόνιµη µια πιο εκτεταµένη έρευνα, 
κατά την οπτική του BOWLBY, αυτή θα πρέπει να προσδιορίζει το ενδιαφέρον της 
σε µια συγκεκριµένη εµπειρία, όπως επίσης, να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή και να 
ληφθούν υπόψη και άλλες σχετικές µεταβλητές µε τις οποίες ασχολήθηκε και ο ίδιος 
-µπορεί να ενυπάρχουν και άλλες, ανεπαίσθητες επιδράσεις και µεταβλητές-3, π.χ. όχι 
µόνο στο φύλο, στην ιδιοσυγκρασία και την ηλικία του παιδιού κατά τον αποχωρισµό 
ή στις περιόδους του αποχωρισµού και στη συχνότητα διακοπών των 
συναισθηµατικών δεσµών,4 αλλά και στον τύπο της απουσίας (µόνιµη, διακοπτόµενη, 
προσωρινή), στην αιτία της απουσίας, στην ποιότητα των σχέσεων του παιδιού µε τη 
µητέρα πριν και µετά τον αποχωρισµό,5 στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της 
οικογένειας, στην παρουσία του µητρικού υποκατάστατου και στις εµπειρίες του 
παιδιού µαζί του,6 καθώς επίσης στην υποδοχή που λαµβάνει το παιδί από τη µητέρα 
όταν αυτή επιστρέφει.7 

Τα αποτελέσµατα στην εξέλιξη της προσωπικότητας σε οποιαδήποτε ηλικία, 
εξαρτώνται από τον τρόπο και την ηλικία ενεργοποίησης της προσκόλλησης, το φύλο 
του παιδιού,8 τα προγενέστερα γεγονότα στη ζωή του και την φύση των εµπειριών9 
στις οποίες έχει υποβληθεί αυτό. Για τον BOWLBY, οι καταστάσεις στο σπίτι, η 
διάρκεια και ο λόγος του χωρισµού του παιδιού από το γονέα, οι τεχνικές διαχείρισης 
του παιδιού κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά τον αποχωρισµό, και η ερµηνεία που το 
                                                 
1 BOWLBY: ό.π., 1952,  p.11-2. 
2 BRONFENBRENNER: ό.π., 1979, p.156. 
3 BOWLBY: ό.π., 1953, p.268. 
4 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.120. 
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.151. 
6 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, 2ος τόµ., σ.149-150. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ: ό.π., 1981, τόµος 29, τευχ.3, 
σ.136&138-139. 
7 BOWLBY: ό.π., 1952, p.48. 
8 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.184. 
9 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.182. 
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παιδί δίνει σ’ αυτόν, είναι εξαιρετικά σηµαντικά.1 Ένα παιδί θα διαµαρτυρηθεί κατά 
τον στιγµιαίο αποχωρισµό από το πρόσωπο προσκόλλησης, αλλά πολύ περισσότερο 
και σε µεγαλύτερο βαθµό, εάν ο αποχωρισµός αυτός είναι µακροχρόνιος.2 
Παράλληλα µε αυτό, η επιλογή των υποκατάστατων γονέων πολλές φορές 
παραγνωρίζεται, παρά τον σπουδαίο ρόλο που παίζουν στη µεταγενέστερη εξέλιξη 
του παιδιού.3 Η ηλικία του παιδιού όταν εµφανίζεται η αποστέρηση, αλλά και η 
διάρκειά της αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Πιο αναλυτικά, αν και όλοι οι ερευνητές αυτού του θέµατος συµφωνούν ότι, ο 
πρώτος χρόνος της ζωής είναι ζωτικής σηµασίας, προς το παρόν υπάρχει κάποια 
συζήτηση, σχετικά µε το σε ποιά ηλικία η αποστέρηση δηµιουργεί τα πιο άσχηµα 
αποτελέσµατα. Ο BOWLBY, µετά από επανεξέταση των περιπτώσεών του, 
επισήµανε ότι, οι αποχωρισµοί που ήταν παθογόνοι (BOWLBY, 1944b),4 είχαν όλοι 
εµφανιστεί µετά την ηλικία των 6 µηνών και πριν το παιδί γίνει 3 ετών, στην 
πλειοψηφία τους µάλιστα µετά τους 12 µήνες. Από αυτό έτεινε να συµπεράνει ότι, οι 
αποχωρισµοί και η αποστέρηση πριν από τους 6 µήνες, είναι λιγότερο σηµαντικοί για 
το παιδί και µπορεί να µην προκαλέσουν απόµακρο χαρακτήρα, σε σχέση µε εκείνους 
που γίνονται αργότερα.5 Με άλλα λόγια, αποχωρισµός από τη µητέρα µετά την ηλικία 
των 3 ετών, µπορεί να προκαλέσει λιγότερο επιζήµια αποτελέσµατα.6 

Εάν εµφανιστεί αποχωρισµός τους µήνες αµέσως µετά την εγκαθίδρυση της 
σχέσης προσκόλλησης, το παιδί θα διαµαρτυρηθεί δυνατά και έντονα, µέχρι να 
ξαναενωθεί µε αυτό το πρόσωπο που µπορεί να είναι η µητέρα. Αν η επανένωση µε 
τη µητέρα δεν εµφανιστεί, για παράδειγµα λόγω θανάτου της, η ασφαλής βάση του 
παιδιού θα διαβρωθεί και η εξερεύνηση του περιβάλλοντος θα παρεµποδιστεί. Ο 
BOWLBY (1960a) υποστήριξε ότι, η απώλεια ή ο αποχωρισµός από τη µητρική 
φιγούρα προκαλεί διαδικασία πένθους, ανάλογη µε εκείνη που υφίστανται οι ενήλικοι 
όταν χάνουν λόγω θανάτου κάποιο αγαπηµένο πρόσωπο. Καταστροφή της 
προσκόλλησης στην παιδική ηλικία, µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές της 
προσωπικότητας, που µπορεί να κυµαίνονται από νεύρωση µέχρι ψύχωση.7 

Κάποια φαινόµενα στα οποία αποδόθηκε λίγη σηµασία στο παρελθόν, ήταν 
αυτά που είχαν σχέση µε τα συναισθηµατικά τραύµατα που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια της πρώτης δεκαετίας στη ζωή του παιδιού. Στο ενδεχόµενο που το παιδί 
αποχωριστεί τουλάχιστον έναν από τους γονείς του, ενώ έχει ήδη διαµορφώσει 
προσκόλληση σ’ αυτούς, η εµπειρία αυτή θα είναι τραυµατική και µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την καθυστερηµένη ή ελλιπή εξέλιξη του παιδιού, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις µπορεί να καταλήξει και σε θάνατό του, εξαιτίας της συναισθηµατικής 
στέρησης και πείνας.8 Ο θάνατος και η αρρώστια µέσα στην οικογένεια, 
εκλαµβάνονται διαφορετικά από ένα παιδί, σε σύγκριση µε το πώς τα 
αντιλαµβάνονται οι ενήλικες, που εκ των πραγµάτων έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο 
συνειδητότητας.9 Σύµφωνα µε τον ADLER, η απώλεια ενός προσώπου µέσα στην 

                                                 
1 BOWLBY: ό.π., 1953, p.269. 
2 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.79. 
3 MUNRO: ό.π., 1966, pp.443-444. 
4 BOWLBY, J.  (1944b) Forty-four juvenile thieves: their characters and home life (II). International 
Journal of Psychoanalysis, Vol. 25, pp.107-127. p.112. 
5 BOWLBY: ό.π., 1952, p.48. 
6 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, pp.51-52. 
7 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.52. 
8 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.137. 
9  BOWLBY, J. (1944a).  Forty-four juvenile thieves: their character and home-life. International 
Journal of Psychoanalysis, Vol. 25, pp.19-52. p.19. 
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οικογένεια λόγω θανάτου, θα δηµιουργήσει αίσθηµα φόβου και αποθάρρυνσης στο 
παιδί ή ακόµη και καταθλιπτικό σοκ, καθώς αυτό θα συνειδητοποιήσει ότι η ζωή 
κάποτε τελειώνει.1 

Η δε, ταυτοποίηση2 του παιδιού µε τους γονείς του είναι προβληµατική και 
δυσχερής µετά τον θάνατο του ενός από τους γονείς, ενώ και η διαδικασία χειρισµού 
της νέας κατάστασης που ενεργοποιείται από τον επιζήσαντα γονέα, µπορεί να γίνει 
παθογενής, καθώς η συµπεριφορά του αλλάζει απέναντι στο παιδί. Ο επιζών γονέας 
άθελά του διαφοροποιεί τη συµπεριφορά του, µιας και ο ίδιος προσπαθεί να 
ανακαλύψει και να θέσει σε λειτουργία τους µηχανισµούς προσαρµογής τόσο του 
εαυτού του όσο και του παιδιού του. Συνέπεια αυτών είναι ότι, προκύπτουν 
παθολογικές καταστάσεις,3 καθώς οι γονείς γενικά αποτελούν πρότυπα ταυτοποίησης 
για τα παιδιά τους και µέσω των πράξεών τους δίνουν το παράδειγµα σ’ αυτά, οπότε 
επηρεάζουν το υπόλοιπο της ζωής αυτών.4 

Ως προς τον αποχωρισµό του παιδιού από τους γονείς του -και την τοποθέτησή 
του υπό την φροντίδα στενών συγγενών-, αυτός µπορεί να είναι ακούσιος5 και να 
αποδοθεί είτε σε θάνατο, οπότε είναι υποχρεωτικός και αµετάκλητος είτε σε άλλες 
αιτίες, όπως είναι π.χ. η µετανάστευση, η εργασία ή η σοβαρή ασθένεια, καταστάσεις, 
οι οποίες είναι αναστρέψιµες.6 Τόσο ο ερχοµός ενός νέου µέλους της οικογενείας όσο 
µια περίοδος χωρισµού του παιδιού ιδιαίτερα από τη µητέρα του, θα προκαλέσουν 
έλλειψη ισορροπίας στην οικογένεια και θα µεταβάλουν προς το χειρότερο είτε τη 
συµπεριφορά της µητέρας είτε του παιδιού. Ένα ατύχηµα ή µια χρόνια ασθένεια, 
µπορούν να συµβάλουν στο να γίνει το παιδί πιο απαιτητικό και η µητέρα 
υπερπροστατευτική. Η παράνοια ή η κατάθλιψη της µητέρας, θα έχουν ως 
αποτέλεσµα την µείωση της ευαισθησίας και της απόκρισής της στο παιδί.7  

Πολύ σηµαντικά, δηλαδή, για την εξέλιξη των συναισθηµατικών δεσµών 
γονέων-παιδιών είναι και τα ατοµικά χαρακτηριστικά των γονέων, όπως το 
ταµπεραµέντο τους και ο βαθµός της ψυχικής τους υγείας. Κατά τον BOWLBY, στη 
σχέση µητέρας-παιδιού δεν λαµβάνεται υπόψη µόνο η συνειδητή στάση της µητέρας, 
αλλά και η ασυνείδητη.8 Πνευµατική ασθένεια, όπως π.χ. κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, 
είναι παράγοντες, που παρεµβαίνουν στην εξέλιξη ασφαλών συναισθηµατικών 
δεσµών µε τα παιδιά (SEIFER & DICKSTEIN, 1993, TETI, GELFAND, 
MESSINGER, & ISABELLA, 1995), και έχουν σχέση µε φτωχά αποτελέσµατα στην 
εξέλιξη του παιδιού (BERNSTEIN, JEREMY, & MARCUS, 1986, CUMMINGS & 
DAVIES, 1994). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, αυτά τα χαρακτηριστικά των 
γονέων είναι το συσσωρευµένο αποτέλεσµα ταυτόχρονα γενετικών και 
περιβαλλοντικών επιδράσεων (REISS, CEDERBLAD, PEDERSEN, 
LICHTENSTEIN, ELTHAMMAR, NEIDERHISER & HANSSON, 2001).9  

Ο ADLER πίστευε ότι, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονιών, 
όπως επίσης, το κλίµα που επικρατεί µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, έχουν πολύ 

                                                 
1 ΑΝΤΛΕΡ:.ό.π., σ.79. 
2 ΖΑΧΑΡΗΣ: ό.π., 1989, σ. 109 & 126. ΡΑΙΜΠΟ, Ζ. (1978). Το παιδί και ο θάνατος. Άρρωστα παιδιά 
µιλούν για το θάνατο: Προβλήµατα της κλινικής του πένθους. (Μετάφραση: Μίνα Μπούρα). Αθήνα: 
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5 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.168. 
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7 BOWLBY: ό.π., 1969, p.348. 
8 BOWLBY: ό.π., 1944a, p.19. 
9 EDWARDS: ό.π., 2002, Vol. 41, N. 3, p.399. 
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µεγάλη σηµασία για την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού,1 π.χ. γονείς που 
είναι υπερπροστατευτικοί, παιδαριώδεις, απορριπτικοί, εκµαυλιστικοί, αλκοολικοί ή 
υπερβολικά ευσυνείδητοι. Σύµφωνα µε τον ίδιο, κάθε συµπεριφορά η οποία εντείνει 
τα συναισθήµατα του παιδιού που νιώθει ότι είναι παραµεληµένο ή δεν το αγαπούν, 
επιδρά στην έλλειψη αυτονοµίας και στην ανικανότητά του να συνεργάζεται.2 
Συνεχίζοντας ο ίδιος θεωρεί ότι, η παραµέληση των παιδιών από τους γονείς τους 
µπορεί να προκαλέσει συµπλέγµατα κατωτερότητας, γιατί τα παραµεληµένα παιδιά 
κατά βάση αισθάνονται ανεπιθύµητα. ∆ιανύουν τη ζωή τους, έχοντας έλλειψη 
αυτοπεποίθησης στις δυνατότητές τους να είναι χρήσιµα και να λαµβάνουν 
τρυφερότητα και εκτίµηση από τους άλλους. Αυτό το µειονέκτηµα µπορεί να παίξει 
καθοριστικό ρόλο για την εµφάνιση νεύρωσης στην ενήλικη ζωή.3 

Εξάλλου, κατά τον BOWLBY, δυσµενείς εµπειρίες µέσα στην οικογένεια, όπως 
είναι οι τιµωρίες, οι επαναλαµβανόµενες απειλές εγκατάλειψης, στέρησης της αγάπης 
ή απόρριψης του παιδιού από τους γονείς, προκειµένου οι γονείς να χειραγωγήσουν 
το παιδί, µε άλλα λόγια, η χρησιµοποίησή τους ως µεθόδου ελέγχου και πειθαρχίας 
του παιδιού, η ασθένεια ή ο θάνατος γονέα ή αδελφού του παιδιού, ή γενικά, κάποιο 
άσχηµο γεγονός που θα προκύψει στη ζωή του γονέα ή στο εσωτερικό της  
οικογένειάς του,4 και για τα οποία το παιδί νιώθει υπεύθυνο και ένοχο,5 όλα αυτά 
µπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση άγχους αποχωρισµού στο παιδί σε υπερβολικό 
βαθµό.6 Παρόλα αυτά, το παιδί όχι µόνο δεν θα αποµακρυνθεί από τη µητέρα, αλλά 
θα προσκολληθεί ακόµη περισσότερο σ’ αυτήν.7 Εξάλλου, η γονεϊκή φροντίδα όταν 
είναι διακεκοµµένη και παρεχόµενη µε κάποια συχνότητα, ή υφίσταται παντελής 
αδυναµία των γονέων -του ενός ή και των δυο- να ανταποκριθούν στις επιθυµίες και 
στις ανάγκες του παιδιού, αυτά είναι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν σε µεγάλο 
βαθµό τον τρόπο δόµησης συναισθηµατικού δεσµού ανάµεσα στους ίδιους και στο 
παιδί τους.8 

Σε αρκετές περιπτώσεις, όµως, το παιδί δεν αποχωρίζεται στην πραγµατικότητα 
τους γονείς του, αλλά ο αποχωρισµός είναι εµφανής σε µεγαλύτερο ή µικρότερο 
βαθµό, εφόσον εκδηλωθεί µε διαφορετικό τρόπο, και οφείλεται περισσότερο στην 
αίσθηση που αποκοµίζει το παιδί γι’ αυτόν.9 ∆ίνεται έµφαση από τον BOWLBY στο 
ότι, οι γονείς δεν αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο τρόπο όλα τα παιδιά τους, γι’ αυτό και 
θα πρέπει κάθε φορά να εξετάζεται ο µεµονωµένος δεσµός ενός γονέα µε ένα 
συγκεκριµένο παιδί,10 προκειµένου να µελετηθεί η ποιότητα της γονικής φροντίδας 
και να προβλεφθεί η µετέπειτα εξέλιξη της πορείας αυτού του παιδιού. Κατά τον 
ADLER δεν γίνεται, αλλά ούτε και πρέπει οι γονείς να χρησιµοποιούν τους ίδιους 
παιδαγωγικούς κανόνες και την ίδια συµπεριφορά απέναντι σε όλα τα παιδιά τους, 
γιατί καθένα από αυτά έχει ξεχωριστή προσωπικότητα και δικές του ανάγκες.11 

Όσον αφορά τα υποκατάστατα των γονέων, τη στάση τους απέναντι στους 
γονείς που απουσιάζουν, και τις εµπειρίες του παιδιού µε αυτά, θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί η εξάρτηση µέσω υποκατάστατου, της θεωρίας του BANDURA. 

                                                 
1 ΑΝΤΛΕΡ:.ό.π., σ.65. ΧΑΪΜ: ό.π., σ.193-200. 
2 HJELLE & ZIEGLER: ό.π., 1992,  p.148.  ΧΑΪΜ: ό.π., 198-9. 
3 HJELLE & ZIEGLER: ό.π., 1992,  pp.142-3. 
4 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.194. 
5 ΡΑΙΜΠΟ: ό.π., 1978, σ.173 & 187. 
6 BRETHERTON: ό.π., 1992, p.11.  ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.79. 
7 BOWLBY: ό.π., 1969, p.348. 
8 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.194. 
9 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.102. 
10 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.193-194. 
11 ΑΝΤΛΕΡ:.ό.π., σ.91. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  184  

Αυτή είναι µια διεργασία κατά την οποία, το άτοµο µαθαίνει συναισθηµατικές 
αντιδράσεις, αφού πρώτα παρατηρήσει άλλους -τα πρότυπα- για κάποιο χρονικό 
διάστηµα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της παρατήρησης (µε το πόσο σύντοµο ή όχι 
είναι αυτό).1 Έτσι λοιπόν, λαµβάνοντας υπόψη αυτή τη διεργασία, µπορεί να 
ερµηνευθεί η στάση που κρατάνε τα παιδιά απέναντι στους γονείς τους, καθώς αυτά 
επηρεάζονται από την στάση που τηρούν, π.χ. οι παππούδες, απέναντι στους γονείς 
των παιδιών που απουσιάζουν.2  

Πέρα από αυτά, οι BOWLBY (1942, 1944a, 1944b, 1952, 1953a, 1953b, 1958, 
1960a, 1960b, 1971, 1988), AINSWORTH & BOWLBY (1954), BOWLBY et al. 
(1956), AINSWORTH et al. (1978) και άλλοι, όπως ο SPITZ (1945), παρείχαν 
ερευνητικές αποδείξεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα της µητρικής αποστέρησης.3 

Σε πρώτο επίπεδο, υπάρχουν άφθονες αποδείξεις ότι, η αποστέρηση έχει 
δυσµενή αποτελέσµατα στην εξέλιξη του παιδιού: Πρώτον, κατά τη διάρκεια του 
χωρισµού, δεύτερον, κατά τη διάρκεια αµέσως µετά την αποκατάσταση της µητρικής 
φροντίδας και τρίτον, µόνιµα. Η σοβαρή αποστέρηση προκαλεί διαταραχές µε 
αποδεδειγµένα µακροχρόνια αποτελέσµατα. Οι αποδείξεις αφορούν τρεις 
διαφορετικές εµπειρίες, που κάθε µια ξεχωριστά µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 
απόµακρου και ψυχοπαθή χαρακτήρα:  

1. Έλλειψη οποιασδήποτε ευκαιρίας δηµιουργίας συναισθηµατικού δεσµού του 
παιδιού µε τη µητέρα κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών (POWDERMAKER, 
BENDER, LOWREY, GOLDFARB).  

2. Αποστέρηση για µια συγκεκριµένη περίοδο -τουλάχιστον τρεις µήνες και 
πιθανώς για περισσότερους από 6-, κατά τη διάρκεια των τριών ή των τεσσάρων 
πρώτων ετών (BOWLBY, SPITZ & WOLF). 

3. Αλλαγές από τη µια µητρική φιγούρα στην άλλη, κατά τη διάρκεια της ίδιας 
περιόδου (LEVY, and others).4 

Η απουσία της µητέρας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας οδηγεί σε φτωχά 
εξελικτικά αποτελέσµατα (CAMPOS, BARRETT, LAMB, GOLDSMITH, and 
STENBERG, 1983).5 Τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί γονεϊκή αποστέρηση, έχουν 
την τάση να εκδηλώνουν έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις. Οι επιπτώσεις του 
αποχωρισµού και της αποστέρησης ποικίλλουν ως προς το βαθµό.  

Η µερική αποστέρηση οδηγεί στο οξύ άγχος, στην υπερβολική ανάγκη για 
αγάπη, στα πολύ δυνατά αισθήµατα εκδίκησης και στα προερχόµενα από αυτή, ενοχή 
και κατάθλιψη. Αυτά τα συναισθήµατα, είναι πολύ δύσκολο να τα ελέγξει το µικρό 
παιδί, λόγω της ανώριµης φύσης του. Η διαταραχή της ψυχικής οργάνωσης που 
έπεται, οδηγεί σε µια ποικιλία αντιδράσεων, οι οποίες πολλές φορές 
επαναλαµβάνονται και είναι παρόµοιες µεταξύ τους, και τελικά, παράγουν κάποια 
συµπτώµατα νεύρωσης και αστάθειας του χαρακτήρα. Ο αποχωρισµός του παιδιού 
από το γονέα ευθύνεται για την εκδήλωση φοβίας, µελαγχολίας, διαταραχών της 
συµπεριφοράς και γενικά, νευρωσικών ή ψυχωσικών αντιδράσεων στη µετέπειτα ζωή 
του.6 Η κοινωνική του συµπεριφορά παρεκκλίνει του φυσιολογικού και πολύ συχνά, 

                                                 
1 PERVIN & JOHN: ό.π., 2001, σ.544 & 552. 
2 PERVIN & JOHN: ό.π., 2001, σ.548. 
3 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.51.  ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.100. 
4 BOWLBY: ό.π., 1952,  p.47. 
5 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, pp.125. 
6 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.153.  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΗ: ό.π., 1995. σ.55. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  185  

το άτοµο παρουσιάζει παραβατικότητα, άλλες µορφές διαταραχής της συµπεριφοράς1 
ή ακόµη και εγκληµατικό χαρακτήρα.2 

Οι R. SPITZ και K. WOLF (1946 b), όρισαν την έννοια «ανακλιτική 
κατάθλιψη», που αναφερόταν σε φυσιολογικά παιδιά τα οποία αποχωρίστηκαν τη 
µητέρα τους για περισσότερους από τρεις µήνες και τοποθετήθηκαν σε ίδρυµα, αφού 
πρώτα είχαν διαµορφώσει καλές συναισθηµατικές σχέσεις µαζί της κατά τους 
πρώτους έξι µήνες ζωής τους. Τα παιδιά αυτά δεν κατάφεραν να προσαρµοστούν στο 
νέο περιβάλλον και παρουσίασαν προοδευτικά έντονες διαταραχές στην 
προσωπικότητά τους, οι οποίες αποδόθηκαν αφενός στην αποστέρηση της µητέρας, 
αφετέρου στην αδυναµία αναπλήρωσης του ρόλου της από τα υποκατάστατά της.3 
Όµως, δεν υπάρχει εµφανής σύνδεση αναφορικά µε την αποστέρηση των γονέων είτε 
από θάνατο είτε εξαιτίας άλλων αιτιών, ως παράγοντας αιτιολόγησης της εκδήλωσης 
κατάθλιψης σε ένα παιδί.4 

Η ολοκληρωτική αποστέρηση σε µικρή ηλικία έχει ακόµα πιο σηµαντικές 
επιπτώσεις στην εξέλιξη του χαρακτήρα του παιδιού, καθώς όντας µια τραυµατική 
εµπειρία, µπορεί να υπονοµεύσει ολοκληρωτικά τη δυνατότητα σύναψης 
φυσιολογικών συναισθηµατικών σχέσεων ενός ανθρώπου µε άλλους5 στη µετέπειτα 
ζωή και µπορεί να αποτελέσει τις απαρχές εκδήλωσης ψυχοπαθούς εικόνας και 
προσωπικότητας.6 Σύµφωνα µε τον BOWLBY, η διακοπή συναισθηµατικών δεσµών 
κατά την παιδική ηλικία, καθώς και η επαναλαµβανόµενη εµφάνιση και συχνότητά 
τους, συνδέονται άµεσα µε την εκδήλωση ψυχιατρικών ασθενειών στην ενήλικη 
ζωή.7 Όσον αφορά, όµως, την εκδήλωση ψυχοπαθητικότητας ή αυτοκτονικών 
τάσεων, που αποτελούν ακραίες καταστάσεις, αυτές έρχονται ως αποτέλεσµα 
συνύπαρξης της µόνιµης απώλειας και των ταυτόχρονων αλλεπάλληλων εναλλαγών 
γονεϊκών προτύπων στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού.8 Ο BOWLBY 
συµµερίστηκε τις απόψεις του GREER (1964b), ο οποίος σε έρευνα που διεξήγαγε 
όσον αφορά τα άτοµα που είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, βρήκε ότι, η απόπειρα 
είχε σχέση τόσο µε την απώλεια και των δύο γονέων σε µόνιµη βάση όσο και µε την 
απώλεια µόνο του ενός από τους γονείς λόγω ασθένειας ή εργασίας.9 

Ανακεφαλαιώνοντας, όσον αφορά στον αποχωρισµό του παιδιού από το 
πρόσωπο προσκόλλησης, αυτός µπορεί να είναι ήπιος ή έντονος, µερικός ή 
ολοκληρωτικός, να οφείλεται στην αίσθηση του παιδιού ή να είναι πραγµατικός, 
βραχύχρονος ή µακροχρόνιος, προσωρινός ή µόνιµος, επαναλαµβανόµενος ή όχι και 
τέλος, υποχρεωτικός και αµετάκλητος ή αναστρέψιµος.10 

Ο BOWLBY, λοιπόν, ανέπτυξε τη θεωρία της προσκόλλησης κάνοντας έρευνα 
πάνω σε παιδιά, που είχαν χωριστεί από τους γονείς τους τόσο προσωρινά όσο και 
πιο µόνιµα. Εξέτασε την αντίδραση θλίψης -µούδιασµα, αναζήτηση, διαµαρτυρία, 
απόγνωση, αποδοχή- που εκδηλώνει το παιδί, µέσα στα πλαίσια της διαµαρτυρίας για 
τον χωρισµό του από τους γονείς του. Τα συναισθήµατα της θλίψης 
αντιπροσωπεύουν µια απεγνωσµένη προσπάθεια του παιδιού επανένωσης µε τους 

                                                 
1 NASH: ό.π., 1970, p.142. 
2 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: ό.π., 1969, σ.263. 
3 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.156. 
4 MUNRO: ό.π., 1966, pp.450 & 443. 
5 BOWLBY: ό.π., 1952, p.12. 
6 NASH: ό.π., 1970, p.154. 
7 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.115. 
8 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.116. 
9 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.114-5. 
10 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.79. 
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γονείς του µέσα από µια σταδιακή συνειδητοποίηση ότι, ο πατέρας ή η µητέρα δεν θα 
επιστρέψουν ποτέ.1 

Στην πρώτη του έρευνα, ο BOWLBY µελέτησε τις περιπτώσεις 44 παιδιών, τα 
οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκοµείο για ψυχολογική εκτίµηση µετά από επεισόδια 
παραβατικότητας (κλοπής) που εκδήλωσαν. Τα περισσότερα (86%) από αυτά τα 
παιδιά, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είχαν λάβει τρυφερότητα και υπέφεραν σε πιο 
µικρή ηλικία, για µεγάλες χρονικές περιόδους, από παντελή συναισθηµατική απώλεια 
της µητέρας τους ή του υποκατάστατού της. Οι περισσότεροι από τους αποχωρισµούς 
που βίωσαν, οφείλονταν σε εισαγωγή για νοσοκοµειακή περίθαλψη είτε του γονέα 
είτε του παιδιού. Ο BOWLBY κατέληξε ότι, αιτία για τους απόµακρους χαρακτήρες 
ήταν η µητρική αποστέρηση για µεγάλες περιόδους χωρίς την παράλληλη ύπαρξη 
κάποιου υποκατάστατου, το οποίο θα παρείχε την απαραίτητη για την ανάπτυξη του 
παιδιού αγάπη.2 Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του BOWLBY, ένας τέτοιος χωρισµός, 
συνήθως, προκαλεί µελαγχολία στη µετέπειτα ζωή. Πίσω από την µάσκα της 
αδιαφορίας, βρίσκεται η ανεξιχνίαστη µιζέρια και πίσω από την εµφανή αναισθησία, 
βρίσκεται η απόγνωση.3  

Οι BOWLBY και ROBERTSON συνεργάστηκαν στην έρευνα, κάνοντας 
παρατηρήσεις αναφορικά µε τον αποχωρισµό του παιδιού από τη µητέρα και τον 
τρόπο αντίδρασής του στην προσωρινή απώλειά της. Οι παρατηρήσεις που έκαναν, 
έδειξαν την ακολουθία της συµπεριφοράς που παρατηρείται, όταν το παιδί στην 
ηλικία από 12 µηνών µέχρι 4 ετών αποχωρίζεται από τη µητρική φιγούρα µε την 
οποία είχε συνδεθεί συναισθηµατικά, και αφήνεται στη φροντίδα ξένων.4 Η διαφορά 
ανάµεσα στους δυο ερευνητές ήταν ότι, ο BOWLBY ανέπτυξε κλασική γενική 
θεωρία για τον αποχωρισµό του παιδιού από τη µητέρα, ενώ ο ROBERTSON 
επικεντρώθηκε στην έρευνα σχετικά µε τον αποχωρισµό του παιδιού από τη µητέρα 
λόγω εισαγωγής στο νοσοκοµείο. Μεταξύ των δύο θεωρητικών, ωστόσο, παρήχθη 
κοινή θεωρία σχετικά µε τις φάσεις του αποχωρισµού, οι οποίες ήταν οι εξής: της 
διαµαρτυρίας, της απόγνωσης και, της άρνησης κατά τον ROBERTSON ή της 
αποδέσµευσης κατά τον BOWLBY, µέσω των οποίων τα µικρά παιδιά περνούν στην 
αποκοπή από τη µητέρα τους, όταν δεν έχουν επαφή µαζί της5 για µια βδοµάδα ή για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.6 Μια εξέταση των απόψεων που ενέχονται στις 
θεωρίες αυτές, δείχνει ότι, κάθε φάση θέτει ένα διαφορετικό πρόβληµα: Η 
διαµαρτυρία θέτει το πρόβληµα του άγχους του αποχωρισµού, η απόγνωση αυτό του 
θρήνου και του πένθους, η αποκόλληση αυτό της άµυνας.7 Αυτοί οι τρεις τύποι 
αντίδρασης -άγχος του  αποχωρισµού, θρήνος και πένθος, άµυνα- είναι φάσεις της 
ίδιας διαδικασίας και αν εκληφθούν ως τέτοιες, η µια ρίχνει φως στις άλλες δύο.8 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τα στάδια αποχωρισµού και συγκεκριµένα, το 
πρώτο στάδιο της διαµαρτυρίας, διαρκεί από µερικές ώρες µέχρι µερικές µέρες. Κατά 
τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τί συµβαίνει, είναι 
φοβισµένα και µπερδεµένα, βρίσκονται σε σύγχυση και απεγνωσµένα προσπαθούν να 
βρουν τη µητέρα τους. Κλαίνε δυνατά, είναι θυµωµένα, κουνάνε τα κάγκελα της 

                                                 
1 HOLMES, J. (1993). Attachment theory: A biological basis for psychotherapy? British Journal of 
Psychiatry, Vol.163, pp. 430-438. σ.435. 
2 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, pp.51-52. 
3 BOWLBY: ό.π., 1944a, p.24. 
4 BOWLBY: ό.π., Child Psychology and Psychiatry. Vol. 1, p.251. 
5 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, pp.50.  ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.81. 
6 AINSWORTH & BOWLBY: ό.π., 1991, p.335. 
7 BOWLBY: ό.π., Child Psychology and Psychiatry. Vol. 1, p.251. 
8 BOWLBY: ό.π., Child Psychology and Psychiatry. Vol. 1, p.252. 
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κούνιας, αν είναι µέσα σ’ αυτή, και στρέφουν το βλέµµα τους προς κάθε θόρυβο που 
µπορεί να σηµαίνει την επιστροφή της µητέρας.1 Γενικά, εκδηλώνουν οποιεσδήποτε 
µορφές συµπεριφορών και αντιδράσεων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν την 
επιστροφή της. Σταδιακά ηρεµούν, αλλά δεν ξεχνούν την απουσία της µητέρας, η 
οποία εξακολουθεί να τα απασχολεί, και περιµένουν την επιστροφή της.2 

Το αµέσως επόµενο στάδιο που διαδέχεται την διαµαρτυρία, είναι η απόγνωση 
και η απελπισία, καθώς οι ελπίδες σβήνουν. Σ’ αυτό το στάδιο, τα παιδιά νιώθουν όλο 
και περισσότερο αβοήθητα, αποσύρονται και γίνονται απαθή. Κλαίνε πιο συχνά, 
αλλά το κλάµα τους είναι µονότονο και µε διαλείµµατα.3 Έχουν σηµάδια κατάθλιψης, 
γίνονται άτονα και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα και για κανέναν, ενώ παράλληλα, 
έχουν την τάση να αντιδρούν και να γκρινιάζουν χωρίς υπαρκτό λόγο.4 Αυτό 
οφείλεται στο ότι, τα συναισθήµατά τους είναι αµφιθυµικά, καθώς οι δύο φάσεις 
συχνά εναλλάσσονται, εφ’ όσον τα παιδιά κάποιες φορές δείχνουν ότι βρίσκονται σε 
απόγνωση, ενώ άλλες ότι έχουν ελπίδες επιστροφής της µητέρας. Αλλά και η 
δραστηριοποίησή τους εναλλάσσεται µε την καθήλωση και την απουσία εκδήλωσης 
οποιασδήποτε έκφρασης και αντίδρασης.5  

Η ήσυχη φάση, στις έρευνες των BOWLBY και ROBERTSON, όταν τα παιδιά 
είχαν λίγες απαιτήσεις από το περιβάλλον τους, θεωρήθηκε ως ένδειξη προσαρµογής 
των παιδιών, και γι’ αυτόν τον λόγο οι επισκέψεις από τους γονείς τους θα 
προκαλούσαν σε αυτά αναστάτωση. Αυτοί, όµως, έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι, η 
επίσκεψη από τους γονείς, όχι µόνο δεν προκαλεί αναταραχή στο παιδί, αλλά 
αντίθετα του παρέχει τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει τα συναισθήµατά του, που δε 
θα µπορούσε να τα εκδηλώσει σε κανέναν άλλον εκτός από τους γονείς του.6 Οι 
έρευνες αυτές άλλαξαν τα δεδοµένα, έτσι ώστε, τώρα πλέον οι µητέρες είναι σε θέση 
(έχουν το δικαίωµα) να επισκέπτονται τα παιδιά τους στο νοσοκοµείο, προκειµένου 
να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της µητρικής αποστέρησης.7  

Το άγχος του αποχωρισµού που δεσπόζει στη φάση της διαµαρτυρίας, σε 
συνδυασµό µε τον θυµό, τη θλίψη και το πένθος που δεσπόζουν στη φάση της 
απόγνωσης, κάνουν την απογοήτευση λόγου του αποχωρισµού να εκτιµάται ως 
παρατεταµένη.8 

∆ιαφωνία υπήρξε, όσον αφορά την περιγραφή του τρίτου σταδίου, το οποίο ο 
ROBERTSON αποκάλεσε ως άρνηση, ενώ ο BOWLBY ως αποδέσµευση-
αποκόλληση. Τα παιδιά δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για τον περίγυρό τους και 
εµφανίζονται πιο χαρούµενα. Ο ROBERTSON περιέγραψε αυτήν την εµφανή χαρά, 
ως ένα επικίνδυνο σηµάδι (ROBERTSON, 1970). Υποστήριξε ότι, στην 
πραγµατικότητα η απόγνωση έχει γίνει τόσο έντονα οδυνηρή, που είναι αφόρητη. 
Όλα τα συναισθήµατα συγκαλύπτονται και τα παιδιά ζουν στιγµή µε τη στιγµή την 
πάταξη των συναισθηµάτων τους για τη µητέρα τους. Επιφανειακά, τα παιδιά 
φαίνονται χαρούµενα, όταν όµως η µητέρα τα επισκέπτεται, συχνά αυτά δείχνουν να 
µην την αναγνωρίζουν, την αγνοούν και πολύ δύσκολα κλαίνε όταν αυτή φεύγει. Αν 

                                                 
1 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.55. 
2 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.81. HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµος, σ.128. 
3 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.55.  ΡΑΙΜΠΟ: ό.π., 1978, σ.197. 
4 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.115. 
5 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.81 & 83. HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ.128. 
6 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p55. 
7 ΒΙΝΝΙΚΟΤ: ό.π., 1988, σ.215. 
8 AINSWORTH & BOWLBY: ό.π., 1991, p.337. 
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αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, τα παιδιά γίνονται τόσο αποσυρµένα, που δεν ψάχνουν 
καθόλου τη µητέρα· σηµάδι µεγάλου ψυχολογικού τραύµατος.1  

Κάτι ανάλογο γίνεται στο τρίτο στάδιο και σύµφωνα µε την οπτική του 
BOWLBY: Αν η αποστέρηση είναι παρατεταµένη και καλύπτει µεγάλη χρονική 
περίοδο, τότε έχει την τάση να µονιµοποιηθεί µε την εκδήλωση και παγίωση των 
επιπτώσεων στη συµπεριφορά και στην προσωπικότητα του ανθρώπου (BOWLBY, 
1946).2 Αν, δηλαδή, το παιδί έχει αποχωριστεί το πρόσωπο της προσκόλλησης για 
περισσότερο από 6 µήνες ή το αποχωριζόταν αυτό επαναλαµβανόµενα, τότε το παιδί 
έχει φτάσει στα τελικά στάδια της αποδέσµευσης, οπότε αυτή έχει γίνει µόνιµη, και 
υπάρχει περίπτωση να µην επανακτήσει την αρχική σχέση αγάπης που είχε µε αυτό 
το πρόσωπο, π.χ. µε τους γονείς του.3  

Γενικά, οι αντιδράσεις ενός παιδιού, όταν έχει αποχωριστεί τους γονείς του για 
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, ποικίλλουν και µπορεί να κυµαίνονται από το 
µαρασµό ή την απάθεια και την αδιαφορία έως την επιθετικότητα, την απαίτηση και 
το ανικανοποίητο, οι οποίες δεν εξαλείφονται ούτε ανατάσσονται εάν οι γονείς του 
αργήσουν να επιστρέψουν. 

Αντιθέτως, σύµφωνα µε τον ROBERTSON, οι αντιδράσεις αυτές µπορούν να 
απαλυνθούν και να ελαττωθούν, εάν οι γονείς υποκατασταθούν από κάποια άλλα 
οικεία πρόσωπα, τα οποία θα δείξουν τη συµπαράστασή τους στο παιδί. Απεναντίας, 
αυτό δεν θα γίνει εάν τα πρόσωπα είναι άγνωστα, γιατί έστω και εάν το παιδί ηρεµεί 
όταν είναι κολληµένο σε αυτά, εάν στρέψει το βλέµµα του προς εκείνα, 
αναστατώνεται και πάλι, γιατί δεν τα αναγνωρίζει.4 Κάτι τέτοιο µπορεί επιφανειακά 
να µη θεωρείται πολύ ευνοϊκό για το παιδί, θέτει, όµως, το υπόβαθρο για τη 
δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης -έστω και αν αρχικά βασίζονται στις επαφές χωρίς 
βλέµµα-, µε την προϋπόθεση, βέβαια, αυτά τα άτοµα να έχουν τη διάθεση προσφοράς 
και στήριξης του παιδιού και να συµβαδίζουν µε τις επιθυµίες και τους ρυθµούς του. 
Το παιδί θα µπορέσει έτσι, να ξεπεράσει την απόγνωσή του και τα αρνητικά 
συναισθήµατά του απέναντι στους γονείς του, µε παρελκόµενα, όµως, την απώθηση 
της µορφής τους και τη µη αποδοχή και αναγνώρισή τους σε ενδεχόµενη επιστροφή 
τους.5 

Κατά τον BOWLBY, η βίωση της εµπειρίας του αποχωρισµού συνδυασµένη µε 
την έλλειψη φυσιολογικής φροντίδας και προσοχής, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση και ανάπτυξη επιθετικής6 και καταστροφικής 
συµπεριφοράς στο παιδί. Πρόκειται, δηλαδή, για τον συνδυασµό αποχωρισµού και 
απόρριψης.7 

Και στις τρεις από τις φάσεις αυτές, το παιδί είναι πολύ επιρρεπές σε εκρήξεις 
οργής και συχνά εµφανίζει σηµάδια επιθετικής και καταστροφικής συµπεριφοράς, 
που πολλές φορές φθάνουν στο επίπεδο της βιαιότητας.8 Η ακολουθία (που είναι 
συγκεκριµένη) των τριών αυτών σταδίων τα οποία περιγράφηκαν, ενέχουν 
χαρακτηριστικά των µορφών που παίρνει το πένθος και οι αντιδράσεις τις οποίες 
                                                 
1 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.55. 
2 NASH: ό.π., 1970, p.142. 
3 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.82. 
4 ΡΑΙΜΠΟ: ό.π., 1978, σ.197. 
5 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.115. 
6 NASH: ό.π., 1970, p.415. {η επιθετική συµπεριφορά του παιδιού δεν είναι επίκτητη ούτε την έχει 
ενστερνιστεί το παιδί από κάποιον επιθετικό ενήλικα, γιατί αυτός συνήθως δεν επιβραβεύει ούτε 
ανταποκρίνεται θετικά σε αυτή τη συµπεριφορά αν παρουσιαστεί σε άλλα άτοµα, αλλά αντίθετα την 
τιµωρεί.} 
7 BOWLBY: ό.π., 1953, p.271. 
8 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.82. HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ. 128. 
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εκδηλώνει ο άνθρωπος, είναι σχεδόν πάντα οι ίδιες και είναι ανεξάρτητες από την 
ηλικία στην οποία βρίσκεται αυτός.1 

Σύµφωνα µε τον BOWLBY, η προσπάθεια ενός ατόµου αποκατάστασης του 
δεσµού µε ένα χαµένο λόγω θανάτου, προσώπου, που παίρνει την έκφραση του 
θυµού, δεν είναι παθολογική. Είναι απολύτως φυσιολογική και αποτελεί προϋπόθεση, 
ώστε το πένθος να ακολουθήσει µια υγιή πορεία έκφρασης. Το άτοµο, θα πρέπει 
πρώτα, να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες και τις προσπάθειες επανασύνδεσης µε το 
χαµένο πρόσωπο, και έπειτα να συνειδητοποιήσει και να το αποδεχτεί (το πάρει 
απόφαση), ότι η νέα κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη.2 

Ο BOWLBY (1961) εντόπισε τις οµοιότητες που υπάρχουν στις αντιδράσεις, 
ανάµεσα στους ενήλικους και στα παιδιά µεγαλύτερα των έξι µηνών, όσον αφορά τη 
θλίψη και το πένθος τους, όταν χάνουν κάποιον που αγαπούν:  

• ∆ιαµαρτυρία-άρνηση, σκέψεις και συµπεριφορά που εκφράζουν τη 
λαχτάρα για αυτόν που έχασαν, κλάµα, θυµός, εχθρότητα, προσφυγή για 
βοήθεια,  

• πόνος, απελπισία, αποδιοργάνωση και απόγνωση  
• και τελικά, αισθήµατα αποχωρισµού από το χαµένο πρόσωπο ή 

αντικείµενο, αναδιοργάνωση και αποδοχή.3  
∆ιαπίστωσε ότι, υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στον τρόπο εκδήλωσης των 

παιδιών και των ενηλίκων, καθώς και οι δύο πλευρές αρχικά αρνούνται να 
αποδεχτούν την απώλεια του χαµένου προσώπου, ενώ όταν τελικά το 
συνειδητοποιήσουν, και οι δύο πλευρές αντιδρούν µε πανικό και θυµό. Οµοιότητα, 
εξάλλου, παρατηρεί, και ως προς το ότι τόσο η µια όσο και η άλλη πλευρά έχουν την 
ανάγκη υποστήριξης, για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την απώλεια ενός 
αγαπηµένου προσώπου. Την υποστήριξη αυτή µπορεί να την λάβει ένα παιδί από ένα 
υποκατάστατο µε το οποίο θα συνδέεται σταδιακά όλο και περισσότερο και θα είναι 
µόνιµα κοντά του. Με τον τρόπο αυτό, το παιδί θα είναι σε θέση τόσο να αποδεχθεί 
την απώλεια όσο και να θέσει τις βάσεις αναδιοργάνωσης της εσωτερικής του ζωής. 
Κάτι ανάλογο γίνεται και µε τους ενήλικες, οι οποίοι όµως, δεν έχουν την ανάγκη 
κάποιου υποκατάστατου, αλλά βρίσκουν στήριξη από διάφορα άτοµα του 
περιβάλλοντός τους.4 

Ειδικότερα, ο BOWLBY έστρεψε την προσοχή του όσον αφορά στο πένθος των 
ενηλίκων, στη δουλειά του COLIN MURRAY PARKES (e.g., PARKES, 1972, 
BOWLBY & PARKES, 1970) και περιέγραψε τέσσερις φάσεις πένθους: 

1. Μούδιασµα και δυσπιστία λόγω του συναισθηµατικού πόνου, στον οποίο 
παρεµβάλλονται ιδιαίτερα έντονα ξεσπάσµατα κατάθλιψης και θυµού. Η 
φάση αυτή είναι αρκετά σύντοµη και διαρκεί από µερικές ώρες έως και µία 
εβδοµάδα. 

2. Νοσταλγία και έντονη λαχτάρα για το χαµένο πρόσωπο και τρόµος, θυµός και 
διαµαρτυρία. ∆ιαρκεί από λίγες ηµέρες µέχρι και δύο εβδοµάδες. 
Συνηθισµένα χαρακτηριστικά της αποτελούν, η εκδήλωση θύµου και το 
κλάµα. 

3. Αποδόµηση, απόγνωση και ενοχές. 

                                                 
1 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.83. 
2 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.86. 
3 AINSWORTH & BOWLBY: ό.π., 1991, p.337. ΡΑΙΜΠΟ: ό.π., 1978, σ.184-185. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: ό.π., 
1991, τεύχ.108, σ.69. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.257-258. 
4 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.88. 
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4. Αναδιοργάνωση και ανακούφιση σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από τη 
συνειδητοποίηση ότι, και άλλα άτοµα διέρχονται από τα ίδια συµπτώµατα.1  

Επίσης, ανέφερε τους λόγους, για τους οποίους τα παιδιά2 έχουν δυσκολίες στο 
να βρίσκουν λύσεις στο πένθος τους µε την αναδιοργάνωση της ζωή τους και κατά 
συνέπεια, οδηγούνται στην στρεβλωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους µε 
τάσεις εκδήλωσης κάποιας ψυχιατρικής ασθένειας. Το απέδωσε αυτό στο ότι, τα 
παιδιά έχουν ανεπαρκή ή παντελή έλλειψη πληροφόρησης, όσον αφορά το θάνατο 
του γονέα, δεν γνωρίζουν τί έχει συµβεί, αλλά και καταπνίγουν-καταπιέζουν τα 
συναισθήµατά τους µην έχοντας τη δυνατότητα µε αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τις 
σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις απορίες τους, έτσι ώστε να διασχίσουν τη 
φυσιολογική πορεία του πένθους, επειδή συµµορφώνονται µε τις προσδοκίες του 
περιβάλλοντός τους (BOWLBY, 1980).3 Θεώρησε δε, ότι υπάρχουν διαταραχές, όταν 
το πένθος συνυπάρχει µε τις καταστάσεις που συντελούν σε αυτό.4  

Όσον αφορά στο παθολογικό πένθος, που αποτελεί στρέβλωση του κανονικού 
πένθους,5 αυτό µπορεί να πάρει είτε τη µορφή της αδυναµίας ανοιχτής εκδήλωσης 
της επιθυµίας για ανάκτηση του χαµένου προσώπου είτε τη µορφή επίπληξής του. Οι 
δυο αυτές µορφές διχάζονται και απωθούνται, οπότε τα συναισθήµατα που υπάρχουν 
µέσα στο άτοµο και η συµπεριφορά του επηρεάζονται, καθώς εκφράζονται µε 
περίεργους και παραµορφωτικούς τρόπους. Νευρωσικές ασθένειες ή διαταραχές της 
προσωπικότητας ενός ανθρώπου, µπορούν να απορρέουν από αυτές τις καταστάσεις.6  

Κάποια από τα διαχωριστικά ή κατασταλτικά φαινόµενα που εµπλέκονται στην 
απενεργοποίηση του συστήµατος της προσκόλλησης, εµφανίζονται κατά τη διάρκεια 
παθολογικού πένθους. Για παράδειγµα, είναι συχνή η ολοκληρωτική ή εν µέρει 
αποσύνδεση µιας συναισθηµατικής αντίδρασης από την αιτία της. Όταν η 
αποσύνδεση είναι µόνο εν µέρει, οι συναισθηµατικές αντιδράσεις µπορεί να µην 
κατευθυνθούν προς το πρόσωπο το οποίο τις προκάλεσε, αλλά σε τρίτα πρόσωπα ή 
στον ίδιο τον εαυτό του. Ένα πρόσωπο το οποίο υποφέρει από το θάνατο ενός 
αγαπηµένου προσώπου µπορεί να καταπιαστεί νοσηρά µε προσωπικές αντιδράσεις 
και δυστυχία (δηλαδή µεταβίβαση των αρνητικών συναισθηµάτων του σε άλλους 
τοµείς της ζωής του), παρά να αποδώσει τα συναισθήµατά του στην απώλεια µιας 
κοντινής σχέσης. Παρόµοια σε ένα διαταραγµένο πένθος, η διάθεση ενός προσώπου - 
το οποίο υποφέρει από το θάνατο ενός άλλου αγαπηµένου προσώπου- απέναντι στην 
καταναγκαστική φροντίδα, µπορεί να προέρχεται από την ανακατεύθυνση της 
συµπεριφοράς προσκόλλησης. Με λίγα λόγια, το άτοµο µπορεί να πάρει το ρόλο του 
προσώπου προσκόλλησης, αντί να αναζητήσει το ίδιο φροντίδα.7 

Γενικά πάντως, ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιδράσει ένα παιδί κατά τον 
αποχωρισµό του από το πρόσωπο προσκόλλησης, εξαρτάται από την ηλικία του 
παιδιού, από τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο της προσκόλλησης αποχωρεί, όπως 
επίσης, από την αίσθηση οικειότητας ή όχι (περίεργη και ασυνήθιστη κατάσταση-
άβολα), που νιώθει το παιδί µε τα άτοµα και το περιβάλλον όπου θα τοποθετηθεί.8  

                                                 
1 AINSWORTH & BOWLBY: ό.π., 1991, p.342. BRETHERTON: ό.π., 1992,  p.13.  ΛΕΣΑΝ, Ε. 
(Απρίλιος 1998). Μαθαίνοντας να λέµε “ Αντίο…” στο γονιό που χάνεται. (Μετάφραση: Εύη Νάντσου). 
(3η Εκδ.). Αθήνα: Εκδ. Θυµάρι. Ανθρώπινες σχέσεις - αγωγή - συµπεριφορά – υγεία. σ.18-19. 
ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.126-134. 
2 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.90-93. ΡΑΙΜΠΟ: ό.π., 1978, σ.185. 
3 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.104. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ: ό.π., 1990, σ.180. 
4 AINSWORTH & BOWLBY: ό.π., 1991, p.342. 
5 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.419-420. 
6 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.88. 
7 BRETHERTON: ό.π., 1992, pp.26/44. 
8 BOWLBY: ό.π., 1969, p.256. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  191  

Ο τρόπος µε τον οποίο θα συµπεριφερθεί ένα παιδί, όταν ξανασµίξει µε τους 
γονείς του, ο βαθµός στον οποίο θα εκδηλώσει τις συµπεριφορές του, αλλά και η 
διάρκειά τους, εξαρτώνται από τη συχνότητα των επαφών τους και από την ποιότητα 
των σχέσεών τους κατά τη διάρκεια που δεν ζούσαν µαζί, καθώς επίσης από την 
φάση στην οποία έφτασε το παιδί κατά τη διάρκεια της περιόδου του αποχωρισµού.1 
Ακόµη, εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα απουσίας, αλλά και από τη 
συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού τη στιγµή, αλλά και µετά την επιστροφή του 
προσώπου προσκόλλησης.2  

Κατά τον WINICCOTT, το παιδί σχηµατίζει την εσωτερική παρουσία της 
µητέρας, η οποία παραµένει για κάποιο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση, που η 
µητέρα απουσιάσει, η εσωτερική αυτή εικόνα σβήνει, και χάνεται ολόκληρη η 
ενδιάµεση περιοχή της στοργικής επαφής. Όταν η µητέρα επιστρέψει µετά από µικρό 
χρονικό διάστηµα, το παιδί θα ξαναδηµιουργήσει την εσωτερική αυτή παρουσία της 
µητέρας, αλλά πρόκειται για µια διαδικασία η οποία απαιτεί κάποιον χρόνο.3 

Σύµφωνα µε τον BOWLBY, εάν η απουσία είναι βραχύχρονη, το παιδί θα 
κατευθυνθεί προς τη µητέρα όταν αυτή επιστρέψει, θα την πλησιάσει και µπορεί να 
της χαµογελάσει. Αν κλαίει, είναι πιθανό να σταµατήσει, ειδικά αν αυτή το πάρει στα 
χέρια της. Αν αυτό κλαίει πολύ, θα αγκαλιάσει σφιχτά τη µητέρα όταν αυτή το πάρει 
αγκαλιά. Σε περίπτωση, όµως, που η απουσία είναι µεγαλύτερης διάρκειας, το παιδί 
µπορεί να είναι περισσότερο στενοχωρηµένο όταν τελικά επιστρέψει η µητέρα. Τότε, 
το παιδί θα ανταποκριθεί λιγότερο µόλις την δει και µπορεί να αποσυρθεί. Εάν δεν 
κλαίει µπορεί να παραµείνει σιωπηλό για λίγη ώρα και µετά να αρχίσει να κλαίει. 
Όταν έρθει σε επαφή µε τη µητέρα του, το κλάµα του θα ελαττωθεί και, τελικά, θα 
παύσει. Είναι πολύ πιθανόν τότε, να προσκολληθεί επάνω της σφιχτά και να αρνείται 
να επιτρέψει στη µητέρα να το αφήσει κάτω.4 

Αν ο χωρισµός κρατήσει µερικές µέρες ή και περισσότερο, ειδικά αν 
εµπλέκονται σ’ αυτήν την κατάσταση άγνωστα προς το παιδί πρόσωπα ή περιβάλλον, 
η συµπεριφορά προσκόλλησης του παιδιού θα πάρει ασυνήθιστες µορφές και 
διαστάσεις, οι οποίες θα ποικίλουν ως προς την δύναµη και την ένταση ή ως προς την 
φαινοµενική ή πραγµατική απουσία. Οποιεσδήποτε µορφές συµπεριφοράς και αν 
υιοθετήσει το παιδί ως αντίδρασή του κατά την επιστροφή της µητέρας, κάποιες από 
αυτές τις συµπεριφορές είναι πιθανώς στόχο-διορθωτικές, ενώ κάποιες άλλες όχι.5 

Αναλυτικότερα, οι βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις της διακοπής των δεσµών και οι 
τύποι διαταραχών της συναισθηµατικής συµπεριφοράς που παρατηρούνται στα 
χωρισµένα από τους γονείς τους παιδιά, είναι οι εξής: Όσον αφορά τον πρώτο τύπο 
συναισθηµατικής αποδέσµευσης, στη διάρκεια της φάσης αναταραχής, κατά τις 
πρώτες µέρες αποχωρισµού του παιδιού από το γονιό, αυτό συνήθως κλαίει παθητικά 
γι’ εκείνον.6 Το αίσθηµα του άγχους που κατακλύζει το παιδί εξαιτίας της απώλειας 
των γονέων του, υποσκελίζει και καταπνίγει όλα τα υπόλοιπα συναισθήµατά του προς 
αυτούς, µε συνέπεια να τα απωθεί και το ίδιο να εκδηλώνεται µε αδιαφορία, όταν 
αυτοί επιστρέφουν.7  

Όταν τελικά ο γονιός επιστρέφει, και το παιδί τον συναντήσει µετά από την 
απουσία του για λίγες (δύο ή τρεις) εβδοµάδες, το παιδί δείχνει σα να τον ξέχασε και 

                                                 
1 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.82. 
2 BOWLBY: ό.π., 1969, p.257.  HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ.129. 
3 ΒΙΝΝΙΚΟΤ: ό.π., 1988, σ.197-198. 
4 BOWLBY: ό.π., 1969, p.257. 
5 BOWLBY: ό.π., 1969, p.257. 
6 BOWLBY: ό.π., 1970, p.82. 
7 SCΗAFFER: ό. π., 1996, σ. 45. 
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να µην τον αναγνωρίζει ή τον αποφεύγει.1 Αντί να τρέξει, για παράδειγµα, πίσω από 
τη µητέρα και να πιαστεί από αυτήν, αρνείται ακόµη και το χέρι της· αντίδραση την 
οποία η µητέρα την εκλαµβάνει ως τραυµατική, απογοητευτική και ανεξήγητη.2 
Απουσιάζει δηλαδή η εγγύτητα, η έλλειψη της οποίας παρατείνεται από µερικά λεπτά 
έως κάποιες µέρες µερικές φορές. Γενικά, το παιδί παραµένει τυπικά απόµακρο, 
αποσυρµένο, αποκολληµένο,3 συναισθηµατικά παγωµένο, αδύναµο να εκφράσει τα 
συναισθήµατά του, ενώ υπάρχουν και φορές που δεν µπορεί καν να µιλήσει. 
Αργότερα, µέσα σε κλάµατα το παιδί προβάλλοντας κατηγορίες προς τη µητέρα του, 
τη ρωτάει γιατί το άφησε,4 ενώ παράλληλα εκδηλώνει εχθρική αντίδραση και στάση, 
η οποία µερικές φορές παίρνει τη µορφή ανεξήγητης αδιαφορίας ή της άρνησης 
αναγνώρισής της.5  

Σύµφωνα µε τον BOWLBY, υπάρχει πιθανότητα αυτό να οφείλεται στην 
µεγάλη επιθυµία του παιδιού για τη µητέρα, ενώ παράλληλα κυριεύεται από µίσος 
βλέποντάς την, λόγω της ανάγκης του να την απορρίψει, επειδή, θεωρεί ότι, αυτή το 
απέρριψε πρώτη6 ή, διαφορετικά, µπορεί να είναι ένας τρόπος προστασίας του από 
µια σχέση, όπου θα συνεπάγονταν και θα ήταν ενδεχόµενοι αλλεπάλληλοι χωρισµοί.7 
Το κατά πόσον, θα επιµείνει η διάρκεια της αποδέσµευσης, έχει σχέση µε τη διάρκεια 
του χωρισµού. Η αποκατάσταση του συναισθηµατικού δεσµού µπορεί να είναι 
ξαφνική, αλλά πολύ συχνά είναι αργή και βαθµιαία-αποσπασµατική και έχει ως 
προϋπόθεσή της την θετική στάση της µητέρας και το καλόπιασµα του παιδιού από 
αυτή.8 Στις περιπτώσεις που η µητέρα δεν δείξει κατανόηση, εκλάβει τις αντιδράσεις 
του παιδιού ως παράλογες και εκδηλώσει θυµό, άγχος, ανησυχία ή ενοχές, αυτό θα 
διαταράξει τις σχέσεις µητέρας-παιδιού και δεν αποκλείεται να επαναληφθεί η 
απόρριψη και η αποµάκρυνσή τους.9 

Καθοριστικό ρόλο τότε διαδραµατίζουν τα πρόσωπα στο περιβάλλον υποδοχής 
και η συµπεριφορά τους, το κλίµα που θα επικρατεί µέσα σ’ αυτό και η διάρκεια του 
νέου αποχωρισµού. Εάν τύχει, ο αποχωρισµός να είναι παρατεταµένος και να µην 
υπάρχει κάποιο οικείο άτοµο κοντά στο παιδί για να αποφευχθεί το άγχος του ξένου, 
να ενισχυθεί η ανάπτυξη προσκόλλησης και να απαλυνθεί το άγχος, ο πόνος και το 
σοκ που αυτό έζησε, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της κοινωνικής ψυχρότητας και 
αδιαφορίας, της διαταραχής της ικανότητας του παιδιού για δηµιουργία 
συναισθηµατικών δεσµών10 και της ανάπτυξης εκ µέρους του ενός άστοργου 
χαρακτήρα.11 «Η µακρόχρονη απουσία των γονιών κάνει το παιδί πραγµατικό ράκος. 
Τα παιδιά αυτά είναι σε γενικές γραµµές παιδιά ψυχρά, αγέλαστα, ανέκφραστα, 
αδιάφορα, γιατί δε γέλασαν, δεν εκφράστηκαν, δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τίποτε».12 

Μετά από λίγες εβδοµάδες αποχωρισµού, αυτή η διαταραχή προχωράει ένα 
στάδιο πιο πέρα, κατά το οποίο πολλά παιδιά εκδηλώνουν περιορισµένη (εµφανή) 
ανάγκη σύναψης συναισθηµατικών δεσµών. Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα συχνή 
στα παιδιά που δεν είχαν φυσιολογικό µητρικό υποκατάστατο, όπως συµβαίνει σε 

                                                 
1 BOWLBY: ό.π., 1970, p.82. 
2 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.90. 
3 BOWLBY: ό.π., 1970, p.82. 
4 BOWLBY: ό.π., 1952, p.26. 
5 BOWLBY: ό.π., 1952, p.25. HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ.128. 
6 ΣΤΑΪΝΕΡ: ό.π., 1996, σ.34. 
7 ΡΑΙΜΠΟ: ό.π., 1978, σ.169. 
8 BOWLBY: ό.π., 1970, p.82. ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.118. 
9 ΚΙΡΠΟΤΙΝ: ό.π., 1980, σ.115. 
10 BOWLBY: ό.π., 1953, p.270. 
11 HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ.129.  SCΗAFFER: ό. π., 1996, σ. 45. 
12 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1998, σ. 16. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  193  

αυτά που µεγάλωσαν σε ορφανοτροφεία. Σε γενικές γραµµές, τα παιδιά αυτά 
δείχνουν αδιαφορία για συζητήσεις που αφορούν τους γονείς τους, ενώ, όταν αυτοί τα 
επισκέπτονται, δείχνουν ενοχληµένα τόσο κατά την αρχή όσο και στο τέλος της 
επίσκεψης. ∆εν εκφράζουν καθόλου τρυφερότητα προς τη µητέρα τους κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης, αλλά ούτε και ανταποκρίνονται στην τρυφερότητά της. 
Συχνά είναι χαρούµενα, φιλικά και τις περισσότερες φορές είναι υπερδραστήρια. ∆εν 
διαχωρίζουν υποκατάστατες φιγούρες,1 ενώ η προσκόλλησή τους προς κάθε ενήλικο 
ο οποίος συναναστρέφεται µε αυτά, είναι χαρούµενη και αβαθής. Η απαθής 
απόσυρσή τους από κάθε συναισθηµατική εµπλοκή, συνδυάζεται µε µονότονο 
κούνηµα του σώµατος και µερικές φορές χτύπηµα του κεφαλιού τους.2 Πολλά από τα 
παιδιά αυτά εµφανίζουν αρκετό µίσος, καθώς επιτίθενται σε άλλα χωρίς να έχουν 
δεχτεί πρόκληση, ενώ παράλληλα δείχνουν έλλειψη ανταπόκρισης σε πράγµατα που 
αγαπούσαν, καταστρέφοντας π.χ. τα παιχνίδια τους. Παιδιά τα οποία υπέστησαν 
περισσότερους από έναν αποχωρισµούς, έχουν τάση απόσυρσης του ενδιαφέροντός 
τους όσον αφορά τις σχέσεις αγάπης, ή εµφανίζουν σε µεγάλο βαθµό εχθρότητα.3 

Ο δεύτερος τύπος διαταραχών της συναισθηµατικής συµπεριφοράς, είναι αυτός 
της ανένδοτης απαίτησης του παιδιού να είναι κοντά στη µητέρα του. Σε περίπτωση 
που ο αποχωρισµός από τη µητέρα είναι µεγάλης διάρκειας, για παράδειγµα για λίγες 
εβδοµάδες ή ακόµα και µήνες, χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε επαφής µεταξύ τους 
στο µεσοδιάστηµα αυτό, όταν ο συναισθηµατικός δεσµός αποκατασταθεί, όπως 
γίνεται συνήθως, το παιδί προσκολλάται στον γονέα, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν 
προσκολληµένο πριν το χωρισµό του απ’ αυτόν.4 Τα αµφιθυµικά συναισθήµατα του 
παιδιού απέναντι στη µητέρα, όχι µόνο παύουν να υπάρχουν, αλλά εκδηλώνεται 
θύελλα συναισθηµάτων µε έντονη και ανυπόµονη απαίτηση παρουσίας της µητέρας 
κοντά του και εκδήλωση υπερβολικού άγχους ή θυµού και οργής συνοδευόµενα από 
µοµφές, αν αυτή επιχειρήσει να αποµακρυνθεί από κοντά του.5 Από κει και µετά, για 
αρκετές εβδοµάδες ή µήνες το παιδί δεν αφήνει τη µητέρα του από το βλέµµα του, 
έχει συµπεριφορά µωρού, είναι αγχώδες, τείνει να κλαίει και θυµώνει εύκολα.6 
∆ηλαδή, εκδηλώνει υπερβολική απαίτηση απέναντι στη µητέρα ή στο µητρικό 
υποκατάστατο, µε τη µορφή έντονης κτητικότητας, η οποία συνδυάζεται µε 
µισαλλοδοξία της απογοήτευσης, οξεία ζήλια και βίαιη διάθεση µε κρίσεις θυµού.7  

Το πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριµένη φάση, εξαρτάται από την αντίδραση της 
µητέρας.8 Αν το χειριστεί κάποιος σωστά, αυτές οι συµπεριφορές οι οποίες 
παρουσιάζονται ως προβλήµατα, µπορούν σταδιακά να αποσβηστούν. Παρόλα αυτά, 
δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν τα αθέατα, ψυχικά τραύµατα, γιατί µπορεί να 
επαναενεργοποιηθούν και να ανέλθουν σε νεύρωση σε µεγαλύτερη ηλικία. Αν δεν 
γίνει ευνοϊκός χειρισµός της αναδροµικής συµπεριφοράς άγχους, συχνά προκύπτει 
σύγκρουση και αναπτύσσεται φαύλος κύκλος στη σχέση του παιδιού µε τη µητέρα9: 
Το παιδί απαιτεί τη συνεχή παρουσία της µητέρας, ενώ αυτή του το αρνείται. Αυτή η 
άρνηση, πολύ εύκολα εγείρει την εχθρική και αρνητική συµπεριφορά του παιδιού, το 
οποίο είναι έτοιµο να δοκιµάσει την υποµονή της µητέρας του σε µεγαλύτερο βαθµό.1 

                                                 
1 BOWLBY: ό.π., 1953, p.270. 
2 BOWLBY: ό.π., 1952, p.25. 
3BOWLBY: ό.π., 1953, p.270. 
4 BOWLBY: ό.π., 1970, p.82. 
5 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.82. HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ.129. 
6 BOWLBY: ό.π., 1952, p.26. 
7 BOWLBY: ό.π., 1952, p.25. 
8 BOWLBY: ό.π., 1970, p.82. 
9 BOWLBY: ό.π., 1952, p.26. 
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βαθµό.1 Η κακή συµπεριφορά του παιδιού συνοδεύεται από τιµωρίες, οι τιµωρίες 
προκαλούν περισσότερη συµπεριφορά µωρού, περισσότερες απαιτήσεις και 
περισσότερη κακή διάθεση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσεται ασταθής νευρωτική 
προσωπικότητα, κατά την οποία το παιδί είναι ανήµπορο να ανταπεξέλθει στον εαυτό 
του ή στον κόσµο, και ειδικότερα, να δηµιουργήσει συναισθηµατικές σχέσεις και 
δεσµούς εµπιστοσύνης µε άλλους ανθρώπους. Αυτές οι αντιδράσεις, που είναι 
πιθανώς αποτέλεσµα των συχνών χωρισµών ή του παρατεταµένου χωρισµού που 
εµφανίζεται  πριν την ηλικία των δυόµισι ετών χωρίς την παράλληλη παρουσία 
υποκατάστατου της µητέρας, είναι οι πρόδροµοι διαταραχών της προσωπικότητας 
που χαρακτηρίζονται συνήθως ως ψυχοπάθειες.2 

Σε γενικά πλαίσια, εάν το παιδί βρίσκεται στην ηλικία κατά την οποία 
διαµορφώνει τις πρώτες κοινωνικές του σχέσεις και η περίοδος αυτή συµπέσει µε την 
µακροχρόνια αποστέρηση των γονέων του για πάνω από έξι µήνες, δεν αποκλείεται 
σύµφωνα µε τον BOWLBY, να παραµείνει στο τελευταίο στάδιο, της αποκόλλησης, 
για πάντα.3 

Από όλα όσα έχουν αναφερθεί έως αυτό το σηµείο, εκ πρώτης άποψης φαίνεται 
ότι, ο BOWLBY προσκολληµένος περισσότερο στην ψυχαναλυτική παράδοση, 
εξετάζει τις αντιδράσεις του ατόµου µέσα στην δυαδική σχέση παρά την 
αλληλεπίδραση των µελών µιας δυάδας ή ενός µεγαλύτερου συστήµατος σε σχέση µε 
κάποιο άλλο. Εντούτοις, αναφέρθηκε και στην οικογένεια του παιδιού και το 
τοποθέτησε µέσα σ’ αυτή, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Το 1952 οι 
ROBERTSON & BOWLBY (1952a, 1952b) υποστήριξαν ότι, τα στερηµένα παιδιά 
είναι καλύτερα να µένουν µέσα στις οικογένειές τους, έστω κι αν αυτές είναι 
δυσλειτουργικές.4 Έγραφε, µάλιστα, χαρακτηριστικά ο BOWLBY ότι, τα παιδιά είναι 
προτιµότερο να ζουν µέσα σε κακές οικογένειες, παρά σε καλά ιδρύµατα (BOWLBY, 
1951).5 Πίστευε ότι, ο όρος «διαλυµένες οικογένειες» δεν είναι ικανοποιητικός 
ερευνητικά και ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Στη θέση του, θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται η έννοια της διαταραγµένης σχέσης γονέα–παιδιού, που είναι πιο 
συχνή, έστω κι αν δεν αναφέρεται άµεσα σ’ αυτή.6 

Ο WINNICOTT δίνει µεγάλη σηµασία στον ρόλο των γονέων. Σύµφωνα µε 
αυτόν, η υγεία και η πορεία ενός κράτους εξαρτάται από τα µικρότερα συστατικά της, 
που είναι οι οικογένειες, και πολύ περισσότερο από τους γονείς, γιατί αυτοί είναι 
εκείνοι, οι οποίοι τις δηµιουργούν και τις συντηρούν. Σ’ αυτό το σηµείο µάλιστα, 
συµµερίζεται την άποψη του BOWLBY, ότι οι γονείς δεν µπορούν να τα καταφέρουν 
µόνοι τους, αλλά χρειάζονται και εξωτερική υποστηρικτική βοήθεια από την πλευρά 
της κοινωνίας.7 Απαραίτητη προϋπόθεση, για τον BOWLBY, αποτελεί, οι οικογένειες 
αυτές να λαµβάνουν κάποια υποστήριξη,8 προκειµένου να µετριάζουν τα προβλήµατά 
τους και να είναι σε θέση να φροντίζουν τα παιδιά τους µε καλύτερο τρόπο. 

 Ιδιαίτερα µάλιστα, κατά τα πρώτα χρόνια που οι γονείς αποκτούν ένα παιδί, 
αυτοί είναι πιο δεκτικοί ως προς την υποστήριξη την παρεχόµενη από άλλους και η 
βοήθεια που τους προσφέρεται είναι ευπρόσδεκτη, γιατί ο γονεϊκός ρόλος είναι 

                                                 
1 BOWLBY: ό.π., 1970, p.82.  ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.118. 
2 BOWLBY: ό.π., 1952, p.26. 
3 HERBERT: ό.π., 1995, 1ος τόµ., σ.129. 
4 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.56. 
5 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ: ό.π., 1981, τόµος 29, τευχ.3, σ.137. 
6 BOWLBY: ό.π., 1952, p.12. 
7 ΒΙΝΝΙΚΟΤ: ό.π., 1988, σ.216. 
8 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.177. 
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ακόµα εύπλαστος· τότε αρχίζει να διαµορφώνεται.1 Η κοινωνική υποστήριξη η οποία 
παρέχεται στην πυρηνική οικογένεια, προερχόµενη από το ευρύτερο οικογενειακό-
συγγενικό, φιλικό ή κοινωνικό περιβάλλον, έχει βρεθεί ότι, επηρεάζει τον γονεϊκό 
ρόλο. Αυτή είναι ένας προστατευτικός παράγοντας αποτροπής τόσο της κατάθλιψης 
(BROWN & HARRIS, 1978) όσο και της παιδικής κακοποίησης (SIMONS, 
WHITBECK, CONGER, & CHYI-IN, 1991).2 Σε τέτοιες δοµές, το συναισθηµατικό 
τραύµα του παιδιού βελτιώνεται εξαιτίας της προγραµµατισµένης φροντίδας από όλη 
την οικογένεια, παρά από το ίδιο το παιδί, και οι γονείς είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 
της προγραµµατισµένης αυτής φροντίδας. Αυτές οι αρχές υποστηρίζονται από τους 
ROBERTSON και BOWLBY (ROBERTSON & BOWLBY 1952a, ROBERTSON, 
1970), αλλά έχουν γίνει απόλυτα αποδεκτές ως µέρος της κοινωνικής πολιτικής των 
εξελιγµένων χωρών µόνο κατά τα τελευταία χρόνια.3 

Αναφορικά µε την κοινωνική πολιτική, ο BANDURA πέρα από τη θεωρία του, 
έκανε αναφορά στο κοινωνικό ενδιαφέρον και την κοινωνική πολιτική σε σχέση µε 
την ψυχολογία. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα από το βιβλίο του: «Ως 
επιστήµη που ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές συνέπειες των εφαρµογών της, η 
ψυχολογία οφείλει να βοηθάει τον κόσµο να κατανοεί τα ψυχολογικά ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την κοινωνική πολιτική, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι τα ευρήµατά 
της συµβάλλουν στην ανθρώπινη πρόοδο» (BANDURA, 1977a, p.213).4 

Ο BRONFENBRENNER προσπάθησε και πραγµατοποίησε σύνδεση µεταξύ 
της έρευνας για την εξέλιξη του ανθρώπου και της κοινωνικής πολιτικής, πιστεύοντας 
ένθερµα ότι, αυτό θα είχε επιστηµονική αξία και πρακτική εφαρµογή και οφέλη.5 
Υποστήριζε ότι, για το καλό ολόκληρης της κοινωνίας είναι απαραίτητες πολιτικές 
και οικονοµικές πολιτικές, που να αποδίδουν αξία στη σπουδαιότητα του γονεϊκού 
ρόλου για την εξέλιξη του παιδιού. Θα πρέπει να προωθηθούν κοινωνικές στάσεις, οι 
οποίες να δίνουν αξία στη δουλειά που γίνεται πάνω σε όλα τα επίπεδα που αφορούν 
τα παιδιά: γονείς, εκπαιδευτικοί, εκτεταµένη οικογένεια, προϊστάµενοι στην εργασία, 
νοµοθέτες (HENDERSON, 1995).6 

Μετέπειτα περιλήψεις του συγγραφικού έργου του BOWLBY, συχνά 
παρέβλεψαν την αναφορά που αυτός έκανε στην υποστήριξη της οικογένειας, στο 
υποκατάστατο της µητέρας και στην αµοιβαία απόλαυση που απόρρεε από τη 
συνεργασία µητέρας-παιδιού. Επίσης, παραµέλησαν την έµφαση του BOWLBY, 
όσον αφορά τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων και της οικονοµίας ως υγιών 
παραγόντων για την εξέλιξη καλά λειτουργικών σχέσεων µητέρας-παιδιού. Το 
κάλεσµά του προς την κοινωνία για παροχή υποστήριξης στους γονείς, δεν έχει 
εισακουστεί µέχρι σήµερα: Όπως τα παιδιά είναι απόλυτα εξαρτηµένα από τους 
γονείς τους για την πρόσληψη τροφής, έτσι και όλες οι πρωταρχικές κοινότητες, όπως 
είναι οι γονείς και ιδιαίτερα οι µητέρες, εξαρτώνται από την ευρύτερη κοινωνία για 

                                                 
1 ΜΠΟΛΜΠΥ: ό.π., 1995, σ.45-6. 
2 EDWARDS: ό.π., 2002, p.399. 
3 ALSOP-SHIELDS & MOHAY: ό.π., 2001, p.56. 
4 PERVIN & JOHN: ό.π., 2001, σ.579. 
5 BRONFENBRENNER, U., & MORRIS, P.A. The Bioecological Model of human development. Στο: 
DAMON, W., LERNER, R. M., KUHN, D., SIEGLER, R. S., EISENBERG, N., & RENNINGER, 
K.A. Handbook of child psychology. (pp.793-825). Από: http://books.google.com (6/3/2009 µε 
αναζήτηση: bioecological model).  p.794. 
6 PAQUETTE, D., & RYAN, J. (7/12/2001). Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory. National-
LouisUniversity. file:///C|/My%20Documents/My%20Webs/Bronfnebrenner%20webquest/index.htm(1 
of 2), society, p.34. 
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οικονοµικές παροχές. Αν µια κοινωνία τιµά και δίνει αξία στα παιδιά, θα πρέπει να 
βοηθά τους γονείς τους (BOWLBY, 1951).1 

Ο WINNICOTT σε σύγκριση µε τον BOWLBY, θεωρούσε την πυρηνική 
οικογένεια (και το ρόλο της µητέρας) ιδανική σε µικρότερο βαθµό, καθώς έδωσε 
έµφαση στα πλεονεκτήµατα της καλής ποιότητας φροντίδας του παιδιού, η οποία 
παρέχεται από υποκατάστατα των γονέων σε µη οικογενειακές δοµές.2 

Σύµφωνα µε τον ADLER, όταν το οικογενειακό περιβάλλον είναι δυσαρµονικό 
και υπάρχουν µέσα σ’ αυτό άτοµα µε ασθένειες, όπως π.χ. καρκίνος, επιληψία, 
ψυχική ασθένεια, αλκοολισµός, κ.ά., το παιδί θα πρέπει να αποµακρύνεται από τις 
βλαβερές επιδράσεις του, γιατί δυσχεραίνεται η ανάπτυξή του.3 Προς την ίδια 
κατεύθυνση, των αρνητικών επιδράσεων στο παιδί, είναι και η οικονοµική θέση και 
ευχέρεια της οικογένειας του παιδιού. Το παιδί ανάλογα µε την ποιότητα ζωής του 
µέσα στην οικογένεια διαµορφώνει τις αντιλήψεις του για τον κόσµο. Ένα παιδί το 
οποίο µεγαλώνει µέσα σε φτωχό οικονοµικά περιβάλλον, θα σχηµατίσει αισθήµατα 
κατωτερότητας και µειονεκτικότητας, σε σχέση µε τον τρόπο ζωής άλλων 
οικογενειών· πολύ περισσότερο, όταν η οικογένεια των παππούδων του έχει 
µεγαλύτερη οικονοµική ευχέρεια σε σχέση µε τη δική του.4  

Ο ERIKSON επισηµαίνει ότι, οι ηλικιωµένοι άνθρωποι άνω των 65 ετών δεν 
έχουν ευχέρεια οικονοµική, αντιµετωπίζουν προβλήµατα και είναι σαν να δέχονται 
µια επίθεση, καθώς διέρχονται από µια περίοδο η οποία περιστοιχίζεται από πολλές 
απαιτήσεις: Προσαρµογή στην επιδείνωση της φυσικής δύναµης και υγείας, στη 
συνταξιοδότηση και στον περιορισµό του εισοδήµατος, στον θάνατο του/της συζύγου 
και κοντινών φίλων και στην ανάγκη εγκατάστασης νέων δεσµών µε την ίδια 
ηλικιακή οµάδα (ERIKSON, ERIKSON & KIVNICK, 1986).5 

Κατά τον ίδιο, οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα πρέπει να εµπλέκονται σε 
δραστηριότητες, όπως το να φροντίζουν τα εγγόνια τους και να ασχολούνται µε την 
πολιτική και µε προγράµµατα γυµναστικής, αν θέλουν να παρατείνουν τη ζωτικότητά 
τους, αντιστεκόµενοι στην εξασθένηση των βιολογικών και των νοητικών 
ικανοτήτων τους. Πιο συνοπτικά, επιµένει ότι, οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα πρέπει να 
κάνουν περισσότερα πράγµατα από το να αναµασούν γεγονότα της περασµένης ζωής 
τους, αν θέλουν να διατηρήσουν την ακεραιότητα του εαυτού τους (ERIKSON, 
ERIKSON & KIVNICK, 1986).6 

Με την εν λόγω άποψη συµπορεύεται και ο ADLER, ο οποίος θεωρεί ότι, οι 
παππούδες δεν θα πρέπει να σταµατούν την επαγγελµατική τους απασχόληση, γιατί 
τότε βρίσκονται σε µειονεκτική θέση µέσα στην κοινωνία προσπαθώντας διαρκώς να 
αποδείξουν πως παίζουν κάποιο ρόλο και ότι έχουν αξία µέσα σ’ αυτή. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, καταπιάνονται µε την διαπαιδαγώγηση των εγγονιών τους και προκαλούν 
σε αυτά άσχηµες επιρροές παραχαϊδεύοντάς τα, στην προσπάθειά τους να φανούν ότι 
οι ίδιοι ξέρουν να ανατρέφουν σωστά τα παιδιά.7 Επειδή έχουν την αίσθηση πως ο 
χρόνος τους τελειώνει, επιδιώκουν µε κάθε τρόπο να φαίνονται σπουδαίοι και να 
γίνονται αρεστοί σε όλους, πολύ περισσότερο µάλιστα στα παιδιά, τα οποία 

                                                 
1 BRETHERTON: ό.π., 1992, pp.7-8.  BOWLBY: ό.π., 1951, p.84. 
2 ISSROFF, J. (with contributions from REEVES, C., & HAUPTMAN, B.) (2005). Donald Winnicott 
and John Bowlby: Personal and professional Perspectives. London & New York: Karnac, pp. 288. 
(Book Reviews Psychodynamic Practice, August 2007, Vol. 13(3), pp. 311-335). p.87. 
3 ΑΝΤΛΕΡ: ό.π., σ.78-79. 
4 ΑΝΤΛΕΡ: ό.π., σ.79. 
5 HJELLE & ZIEGLER: ό.π., 1992, p.203. 
6 HJELLE & ZIEGLER: ό.π., 1992, p.204. 
7 ΑΝΤΛΕΡ: ό.π., σ.139. 
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προσκολλώνται σ’ αυτούς, αποδεικνύοντας έτσι ότι, είναι απαραίτητοι σε κάποια 
άλλα άτοµα έστω µικρότερης ηλικίας.1  

Εξαιτίας του φόβου τους, ότι οι άλλοι δεν τους έχουν ανάγκη, αυτοί αποκτούν 
αίσθηµα κατωτερότητας και µάχονται µε κάθε τρόπο να το αναπληρώσουν. Η 
τακτική αυτή, όµως, παίρνει άσχηµες διαστάσεις, όταν για την ανατροφή ενός 
παιδιού είναι διαθέσιµες δύο γιαγιάδες, οπότε σ’ αυτήν την εκδοχή αναπτύσσεται 
ανταγωνισµός ανάµεσά τους, που καταλήγει να έχει αρνητικές επιρροές στο παιδί.2 
∆ηλαδή, όταν οι παππούδες έρθουν σε επαφή µε τα εγγόνια τους, εκπληρώνουν σε 
αυτά τα χατίρια τους, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να µην θέλουν να επιστρέψουν στο 
σπίτι µε τους γονείς τους ή όταν τελικά επιστρέφουν εκφράζουν την δυσαρέσκειά 
τους όσον αφορά τη συµπεριφορά των γονιών απέναντί τους, συγκριτικά µε εκείνη 
των παππούδων.3 

Συνεχίζοντας µε τις απόψεις του ADLER, αυτός θεωρεί πως, σε περίπτωση που 
υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα στους παππούδες και στους γονείς όσον αφορά τον 
τρόπο ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών, οι παππούδες δεν θα πρέπει να 
προσπαθούν να πάρουν µε το µέρος τους τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να 
συνειδητοποιούν ότι, τα παιδιά θα πρέπει να µεγαλώνουν ως ανεξάρτητα άτοµα και 
άσχετα από τις επιδιώξεις των παππούδων.4 Ως προς την αγωγή των παιδιών, ο ίδιος 
υποστηρίζει την µέση οδό: Ούτε την αυστηρή πειθαρχία, αλλά ούτε και την ήπια και 
παραχωρητική αγωγή, γιατί και οι δύο µέθοδοι έχουν αρνητικές επιδράσεις στο παιδί. 
Με την πρώτη το παιδί αποθαρρύνεται, ενώ µε τη δεύτερη γίνεται εξαρτηµένο από 
κάποιο άλλο άτοµο. Η µέση οδός θα πρέπει να περιλαµβάνει την κατανόηση, την 
αποφυγή λαθών και τη συνεχή ενθάρρυνση του παιδιού να λύνει µόνο του τα 
προβλήµατά του. Ρόλος και καθήκον των γονιών είναι να θέτουν τις σωστές βάσεις, 
έτσι ώστε το παιδί να µπορεί αργότερα να επιµελείται µόνο του τον εαυτό του.5 

Ο ADLER έκανε εκτεταµένη αναφορά στη θέση του παιδιού µέσα στην 
οικογένεια και επικέντρωσε την προσοχή του στη σειρά γέννησης του παιδιού,6 ως 
καθοριστικού παράγοντα όσον αφορά τις στάσεις, την ψυχολογική του ανάπτυξη και 
τον τρόπο ζωής ενός ατόµου, και γενικότερα, για την εξέλιξη του χαρακτήρα του,7 
ενώ παράλληλα έδωσε έµφαση στο κοινωνικό περιεχόµενο της εξέλιξης της 
προσωπικότητας. Αυτό το αιτιολόγησε λέγοντας ότι, έστω και αν τα παιδιά έχουν 
τους ίδιους γονείς και µεγαλώνουν στην ίδια οικογένεια, δεν έχουν ταυτόσηµα 
κοινωνικά περιβάλλοντα.8  

Πέρα από αυτά, ο BOWLBY έθιξε, εκτός από τα βασικά σηµεία της θεωρίας 
του, και το πρόβληµα της πρόσβασης, που είναι συχνό στις ψυχολογικές έρευνες. 
Πίστευε λοιπόν ότι, στις έρευνες αυτές προτιµάται η προσπάθεια κατανόησης των 
κινήτρων των ανθρώπων, αντί της παρατήρησής τους, αφού οι άνθρωποι από τη φύση 
τους συνηθίζουν να κρύβουν τα συναισθήµατά τους και ιδιαίτερα αυτά που έχουν 
σχέση µε άγχος ή ενοχή. Ο µόνος τρόπος για να εξακριβωθούν και να έρθουν στο 
φως αυτά τα µυστικά, είναι η επιθυµία των ίδιων των υποκειµένων, έτσι ώστε να 
επιτρέψουν στον ερευνητή να τα µελετήσει και να τα βοηθήσει.9 Σύµφωνα µε το 

                                                 
1 ΑΝΤΛΕΡ: ό.π., σ.193-194. 
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9 BOWLBY: ό.π., 1952, pp.60-1. 
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BOWLBY, ο ασθενής προτιµά να ξεχνά γεγονότα που του προκαλούν πόνο ή φόβο, 
όπως π.χ. αναµνήσεις ενός βίαιου πατέρα ή µιας εκβιαστικής µητέρας, ή τις ενοχές 
που νιώθει ένα παιδί όταν του λένε πως ο γονιός του αρρώστησε λόγω της κακής 
συµπεριφοράς του ίδιου του παιδιού.1 

Τρείς είναι οι καταστάσεις στις οποίες θεωρείται ότι, τα παιδιά αντανακλούν σε 
ασυνήθιστο βαθµό ροπή να συµπλέκονται σε αµυντικές απαγορεύσεις: καταστάσεις 
τις οποίες οι γονείς δεν επιθυµούν να γνωρίσουν τα παιδιά τους, έστω και αν αυτά 
είναι µάρτυρες τέτοιων, καταστάσεις στις οποίες τα παιδιά βρίσκουν τη συµπεριφορά 
των γονιών τους αφόρητη-ανυπόφορη, έστω και να την σκεφτούν, και καταστάσεις 
στις οποίες τα παιδιά έκαναν ή σκέφτηκαν κάτι για το οποίο ντρέπονται βαθιά.2 
Σύµφωνα µε τον ADLER, σε περιπτώσεις όπου οι γονείς διαπράττουν ενέργειες οι 
οποίες είναι κατακριτέες από την κοινωνία και προκαλούν το αίσθηµα της ντροπής 
στο παιδί, αυτό θα επιδράσει αρνητικά στην ψυχολογία του και κατά συνέπεια στην 
διαµόρφωση των κοινωνικών του σχέσεων.3 

Γενικά, σε µια προσπάθεια αξιολόγησης της θεωρίας της προσκόλλησης, θα 
µπορούσε να λεχθεί ότι, αυτή συνδυάζει αρµονικά τους κληρονοµικούς µε τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς εξετάζει και περιγράφει την αµοιβαία επίδραση 
που αυτοί ασκούν στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου· χαρακτηριστικό που αποτελεί 
µεγάλο πλεονέκτηµά της σε σχέση µε άλλες θεωρίες.4 

Εν κατακλείδι, σηµασία εδώ δεν έχει η επιλογή και υιοθέτηση της µιας και πιο 
σωστά διατυπωµένης θεωρίας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ερµηνεία των 
προσώπων και των καταστάσεων που αφορά η συγκεκριµένη έρευνα, ούτε η 
αντιπαράθεση µεταξύ τους, αλλά το συνταίριασµα και η ενοποίηση των πιο 
κατάλληλων και κοντινών από άποψη περιεχοµένου θεωριών µε το προς 
διαπραγµάτευση θέµα. Στόχος επίσης, δεν είναι η λεπτοµερής και πλήρης ανάπτυξη 
του συνόλου καθεµιάς από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις-θεωρίες, αλλά η 
αναφορά µόνο στα πιο αντιπροσωπευτικά και καίρια τµήµατά τους, που αφορούν την 
εξέλιξη του ανθρώπου στα πλαίσια της οικογένειάς του. Κάθε µία από αυτές τις 
θεωρίες καθορίζεται από τον δικό της θεωρητικό προσανατολισµό, θα προσεγγίσει το 
θέµα βάση των ιδεών, των απόψεων και των χαρακτηριστικών της, οπότε θα 
συµβάλει µε τον δικό της τρόπο, θα µελετήσει µε µεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια 
από συγκεκριµένη οπτική γωνία, και θα φωτίσει διαφορετικές πτυχές του θέµατος της 
έρευνας αυτής για την κάλυψη των ερευνητικών κενών. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Στη σύντοµη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που επιχειρήθηκε σε 
έναν µικρό όγκο ερευνών, διαπιστώθηκε ότι, παρότι κάθε µια από αυτές 
χρησιµοποιούσε διαφορετικές ερευνητικές τεχνικές (εθνογραφική µελέτη5, 
περιγραφική έρευνα6, ποιοτική έρευνα,1 ή έρευνα µε ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά 
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p.4. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  199  

στοιχεία2) και ερευνητικά σχέδια (ηµιδοµηµένη συνέντευξη,3 µέθοδο της 
χιονοστιβάδας4 ή άντληση δείγµατος από συγκεντρωµένα άτοµα σε ένα φορέα5), 
όταν εξέταζαν κοινά αντικείµενα κατέληγαν σε παρεµφερή συµπεράσµατα. Μέσα 
από την πληθώρα των Αµερικάνικων ερευνών φάνηκε ότι, σε λίγες έρευνες 
συµπεριελήφθησαν στο δείγµα µόνο εγγόνια6, ενώ στις περισσότερες από αυτές 
γινόταν εστίαση στους παππούδες και στις γιαγιάδες7 ή µόνο στις γιαγιάδες.8 

Τα υπό διερεύνηση άτοµα στις περισσότερες έρευνες είχαν διαφορετική 
εθνικότητα (υπήρχε φυλετική αντιπροσώπευση, αφού τα άτοµα του δείγµατος είχαν 
καταγωγή από τον Καύκασο, ήταν Αφροαµερικανοί και Ισπανοί)9 ή ανήκαν µόνο σε 
µια φυλή όπως Αφροαµερικάνοι10 ή Λατίνοι11 ή από τον Καύκασο12, οι παππούδες 
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professional psychology, Berkeley/Alameda. p.78. HARRIS: ό.π., 2001. KATZ: ό.π., 1999, p.5, 6 & 
78. HEYWOOD: ό.π., 2002, p.41, 56-8. KEARNEY: ό.π., 2001, p.18. HARPER: ό.π., 1996, p.39. 
KEE: ό.π., 1997, p.37-8. GARCIA: ό.π., 2003, pp.23-24. 
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(Dissertation). Denton, Texas: Texas Woman’s University. p.57. GUILLEN, R. J. (May 2000). 
Grandparents becoming parents to children in crisis. (M.S.W.). California: California State University, 
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and grandparent caregivers in grandparent-headed families. (Dissertation). North Texas: University of 
North Texas. p.82 & 103. KATZ: ό.π., 1999, p.46-47. HENDERSON: ό.π., 2001, p.28. HEYWOOD: 
ό.π., 2002, p.58-9. KEARNEY: ό.π., 2001, pp.18, 52 & 60. KEE: ό.π., 1997, pp.37-8. GARCIA: ό.π., 
2003, pp.23-24. INFANTE: ό.π., 2001, pp.36 & 53. 
10 Ενδεικτ. FOWLER: ό.π., 2002, p.10 & 24. CROWTHER: ό.π., 1998, p.iv & 2. 
11 Ενδεικτ. GUILLEN: ό.π., 2000, p.25 & 27. 
12 Ενδεικτ. FITZPATRICK: ό.π., 2001, pp.45-46. 
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είχαν διάφορα είδη οικογενειακής κατάστασης (χήροι, έγγαµοι, διαζευγµένοι),1 ή 
ανήκαν σε διαφορετικές οικογενειακές δοµές (πυρηνική οικογένεια, εκτεταµένη 
οικογένεια στην οποία συγκατοικούσαν παππούδες, παιδιά και γονείς,2 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια χωρίς την παρουσία γονέων3, συζούσαν στο 
εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών άλλα παιδιά των 
παππούδων4  ή όχι, και µονογονεϊκή οικογένεια)5, είχαν διαφορετικό κοινωνικο-
οικονοµικό καθεστώς6, διαφορετικό εργασιακό στάτους7, ανήκαν σε ποικίλα επίπεδα 
µόρφωσης8, µε τους απόφοιτους λυκείου να υπερέχουν έναντι των υπολοίπων9, είχαν 
αναλάβει εγγόνια κυρίως µε10 -ή και χωρίς- νοµική κατοχύρωση, ανέτρεφαν 
αποκλειστικά ένα εγγόνι11 ή περισσότερα του ενός εγγόνια,12 βρεφικής-νηπιακής,13 
σχολικής14 και εφηβικής ηλικίας 15 ή ηλικίας ευρέως φάσµατος (π.χ. από 3 έως 21 
ετών)16 για τουλάχιστον έξι µήνες17, χρονικό διάστηµα που έφτανε σε µερικές 
έρευνες από τη γέννηση των εγγονιών έως τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής τους18. 
Τα εγγόνια που µεγάλωναν µε τους παππούδες τους σχετίζονταν µε εκείνους 
συνήθως από την πλευρά της µητέρας19 και είχαν στην πλειοψηφία τους µείνει µόνα 
τους χωρίς γονείς, εξαιτίας διαφόρων λόγων (π.χ. εγκλεισµός ενός γονέα σε φυλακή, 
ασθένεια)20, αλλά κυρίως εξαιτίας της τοξικοεξάρτησης των γονέων21. 

Το επίκεντρο κάθε έρευνας διέφερε από έρευνα σε έρευνα:  
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GARCIA: ό.π., 2003, pp.23-24. INFANTE: ό.π., 2001, pp.35-6 & 53. 
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HARPER: ό.π., 1996, p.40. GARCIA: ό.π., 2003, pp.23-24. 
9 Ενδεικτ. BROWN, A: ό.π., 1998, p.78. KATZ: ό.π., 1999, p.47. INFANTE: ό.π., 2001, p.36 & 53. 
10 Ενδεικτ. HEYWOOD: ό.π., 2002, p.64. HARPER: ό.π., 1996, p.41. 
11 Ενδεικτ. FITZPATRICK: ό.π., 2001, pp.45-46. KEE: ό.π., 1997, p.39. 
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2001, p.29. INFANTE: ό.π., 2001, p.29. 
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16 Ενδεικτ. KEARNEY: ό.π., 2001, p.17. 
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2001, p.29. KEARNEY: ό.π., 2001, pp.52 & 60. 
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pp.5, 6 & 78. HENDERSON: ό.π., 2001, p.29. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  201  

Η WIENER (2003) χρησιµοποιώντας ως µέθοδο τη µελέτη περιπτώσεων και 
την ποιοτική ανάλυση θέλησε να ερευνήσει το φαινόµενο των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία, από εκείνη των Ιουδαίων 
παππούδων που ανέτρεφαν τα εγγόνια τους µε ή χωρίς νοµική κάλυψη και χωρίς την 
παρουσία των γονέων των παιδιών.1 

Οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες αποτέλεσαν ένα µέρος µιας 
πολύπλευρης έρευνας (κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία των παππούδων, 
ενήλικα εγγόνια των οποίων οι παππούδες ζουν ακόµη, εγγόνια που έχουν προκύψει 
από υιοθεσία, εκτεταµένες οικογένειες, σχέση της εργασίας των γονέων µε τον ρόλο 
των παππούδων και των γιαγιάδων στην πυρηνική οικογένεια) που 
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την διερεύνηση των σχέσεων που δηµιουργούνται 
ανάµεσα στους παππούδες, τις γιαγιάδες και τα εγγόνια τους στην περιοχή του 
Καναδά.2 

∆υο άλλες έρευνες οι οποίες δηµοσιεύτηκαν η µια το 1999 και η άλλη το 2002 
στην Αµερική από τον AARP (Αµερικάνικο σύνδεσµο ατόµων που έχουν 
συνταξιοδοτηθεί), είχαν επίσης ως σκοπό να διερευνήσουν τις σχέσεις που 
αναπτύσσονταν ανάµεσα στους παππούδες, τις γιαγιάδες και τα εγγόνια τους, όπως 
γίνονταν αυτές αντιληπτές από τους ίδιους τους παππούδες (επικοινωνία και 
επισκέψεις µεταξύ τους, αλληλεπίδραση και κοινές τους δραστηριότητες, αρχές και 
αξίες που επιθυµούσαν οι παππούδες να µεταλαµπαδεύσουν στα εγγόνια τους, 
φροντίδα των εγγονιών από τους παππούδες τους σε καθηµερινή βάση, χωρίς να είναι 
οι ίδιοι κύριοι φροντιστές ή όντας οι ίδιοι οι αποκλειστικοί φροντιστές των παιδιών 
χωρίς την παρουσία των γονέων).3 

Οι παππούδες και γιαγιάδες αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης ακόµη µιας 
ευρέως φάσµατος έρευνας που διεξήγαγε η KING (2006). Αυτή µελέτησε τις 
διαφορές που υπάρχουν ως προς τον ρόλο του φροντιστή ανάµεσα στους γονείς, τους 
παππούδες που ανατρέφουν τα εγγόνια τους και σε εκείνους που φροντίζουν άτοµα 
µε Alzheimer.4 

Η LITTLEWOOD (2008) µελέτησε τη φροντίδα µελών της οικογένειας από 
συγγενικά τους πρόσωπα, όπως την βιώνουν οι ίδιοι οι συγγενείς, µεταξύ των οποίων 
συµπεριλαµβάνονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες που µεγαλώνουν τα εγγόνια τους. 
Ειδικότερα µελετήθηκαν οι επιρροές που υφίστανται στην υγεία τους οι φροντιστές 
αυτοί, η σηµασία της οικογένειας στο σύστηµα φροντίδας των παιδιών, καθώς επίσης 
το χρονικό διάστηµα παραµονής των παιδιών κοντά στους συγγενείς τους.5 

Μια άλλη έρευνα η οποία είχε προηγηθεί και εξέταζε εµµέσως τους παππούδες 
και τις γιαγιάδες των δι-γενεακών οικογενειών, ήταν εκείνη της DAVIS-SOWERS 
(2006), η οποία εστίασε το ενδιαφέρον της στη µελέτη των εµπειριών των θείων της 
µαύρης φυλής που φρόντιζαν τα ανίψια τους. Υπέβαλε σε µια συγκριτική 
αντιπαράθεση τις εµπειρίες τους µε εκείνες που αποκόµιζαν οι παππούδες/γιαγιάδες 

                                                 
1 WIENER, P. L. (2003). A qualitative study of Jewish grandparent caregivers in Florida raising their 
grandchildren. (Dissertation). University at Albany, State University of New York. 
2 KEMP, C. L. (2003). 'Grand' relationships: A Canadian study of contemporary grandparent-
grandchild ties. (Dissertation). Canada: McMaster University (Canada). 
3 DAVIES, C., & WILLIAMS, D. (May 2002).The Grandparent Study 2002 Report. AARP 
GRANDPARENTING SURVEY: The sharing and caring. Copyright AARP.   
4 KING, J. K. (2006). Caregiving style in diverse samples of caregivers. (Dissertation). Texas: 
University of North Texas. 
5 LITTLEWOOD, K. A. (2008). Examining the kinship care experience: The impact of social support 
and family resources on caregiver health, family involvement with the child welfare system, and 
permanence for children. (Dissertation). North Carolina: The University of North Carolina at Chapel 
Hill. 
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σε ανάλογο ρόλο.1 Βρήκε λοιπόν ότι, δεν υπήρχαν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις 
δύο αυτές οµάδες όσον αφορά τον χρόνο που απαιτούνταν για τη φροντίδα των 
παιδιών, τα οικονοµικά βάρη που επωµίζονταν και το άγχος που αντιµετώπιζαν 
µπροστά σ’ αυτήν την νέα κατάσταση.2 

Αρκετά πριν από τους παραπάνω ερευνητές, η McCOHNELL (2000) είχε 
µελετήσει τα επίπεδα της σταθερότητας που εγκαθιδρύονται στις σχέσεις µεταξύ των 
παιδιών και των ατόµων που τα φροντίζουν αποκλειστικά -πέραν των γονέων τους-, 
µεταξύ των οποίων είναι και οι παππούδες/γιαγιάδες τους σε κάποιες περιπτώσεις.3 

Οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά ζούσαν πλέον µε τους παππούδες τους 
διερευνήθηκαν την ίδια χρονολογία από την GUILLEN (2000), από την ROCHA 
(May 2000) και από την VILLA (2000), χρησιµοποιώντας την ίδια µεθοδολογία. 
Σύγκριναν δυο οµάδες οικογενειών: εκείνες τις κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες στις οποίες οι γονείς απουσίαζαν παντελώς (για λόγους, όπως αδιαφορία 
για την  οικογένεια και εµπλοκή µε τα ναρκωτικά όσον αφορά τις µητέρες και 
εµπλοκή µε τα ναρκωτικά, εργασία ή νοµικά προβλήµατα του πατέρα) κι εκείνες στις 
οποίες τουλάχιστον ένας από τους γονείς συγκατοικούσε µε τους παππούδες και τα 
παιδιά του, αλλά εξαιτίας της εργασίας του, πνευµατικής ασθένειάς του ή εµπλοκής 
του µε τον νόµο δεν ήταν εις θέσιν να φροντίζει ο ίδιος για την ανατροφή των 
παιδιών του.4 

Την ίδια χρονική περίοδο, γιαγιάδες Αφρο-αµερικανικής καταγωγής 
µελετήθηκαν από την SMITH (2000), η οποία στράφηκε στη διερεύνηση µόνο της 
µιας από τις δυο οµάδες που εξέτασαν οι παραπάνω ερευνητές· δηλαδή τις 
οικογένειες εκείνες στις οποίες δεν υπήρχε παρουσία των γονέων. Μελετήθηκαν οι 
συνθήκες (π.χ. εξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ασθένεια των γονέων ή 
ακόµη και του εγγονιού) που προκάλεσαν την ανάληψη των εγγονιών από τις 
γιαγιάδες τους, καθώς επίσης οι επιδράσεις τις οποίες οι γιαγιάδες υπέστησαν στην 
πνευµατική, συναισθηµατική και φυσική υγεία τους από τον νέο ρόλο τους.5 

Ο WHITE (2007) επίσης είχε ως σκοπό να διερευνήσει τους λόγους για τους 
οποίους οι παππούδες και οι γιαγιάδες υποκατέστησαν τους γονείς ως προς τον 
γονεϊκό τους ρόλο και να φέρει στην επιφάνεια τις ανάγκες και τις προκλήσεις µε τις 
οποίες έρχονται αντιµέτωποι, καθώς επίσης να παρουσιάσει τις πηγές από τις οποίες 
θα µπορούσαν να λάβουν αυτοί οι άνθρωποι βοήθεια.6 

Ο PINEDA (2003) κατεύθυνε το ενδιαφέρον του στις γιαγιάδες λατινικής 
καταγωγής που µεγάλωναν οι ίδιες τα εγγόνια τους ή βοηθούσαν τις µητέρες να 
αναθρέψουν τα παιδιά τους. Μελέτησε τις επιρροές που ασκούνταν πάνω στις 
γιαγιάδες από αυτόν τον ρόλο (ικανοποίηση από τη ζωή τους, συµπτώµατα 
                                                 
1 Για παράδειγµα οι θείες και οι θείοι έχουν το πλεονέκτηµα της νεότερης ηλικίας -η οποία µάλιστα 
βρίσκεται πιο κοντά σε εκείνη των γονέων- σε σχέση µε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. 
2 DAVIS-SOWERS, R. L. (2006). Salvaging children’s lives: Understanding the experiences of black 
aunts who serve as kinship care providers within black families. (Dissertation). Georgia State 
University. 
3 McCOHNELL, J. D. (June 2000). The experience of African American grandmothers in fostering 
relative adolescents. (Dissertation). Chicago, Illinois. 
4 GUILLEN: ό.π., 2000, p.35. ROCHA, B. V. (May 2000). Why grandparents parent: a study of parent 
absent and parent present families. (M.S.W.). California State University, Long Beach. VILLA, R. B. 
(2000). Why grandparents parent: A study of parent-absent and parent-present families. (M.S.W.). 
California: California State University, Long Beach. 
5 SMITH, S. L. (2000). African-American grandmothers rearing their grandchildren: Circumstances 
and descriptions of grandmother well being. (M.S.W.). California: California State University, Long 
Beach. 
6 WHITE, D. R. (2007). Grandparents raising their grandchildren: New roles being defined. (M.S.). 
Ohio: Miami University. 
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κατάθλιψης, πνευµατικά επιτεύγµατα) και τις σχέσεις που αναπτύσσονταν µε τις 
µητέρες (π.χ. προστριβές ή συναισθηµατική εγγύτητα).1 

Η McELROY (2008) χρησιµοποιώντας την ποιοτική µέθοδο προσπάθησε να 
διερευνήσει τα επίπεδα της γονεϊκής εµπλοκής (π.χ. δυσκολίες που οι γονείς 
δηµιουργούν) σε οικογένειες γιαγιάδων που επιµελούνται τα εγγόνια τους και οι 
οποίες τα αναλαµβάνουν προκειµένου να αποτρέψουν την εισαγωγή των παιδιών 
αυτών σε κάποιο ίδρυµα, όταν η πυρηνική οικογένεια βρίσκεται σε µια κρίσιµη 
περίοδο.2 

Σύµφωνα µε την YONG (2006) το ενδιαφέρον των επιστηµόνων δεν θα πρέπει 
να είναι στραµµένο γενικά στους παππούδες και τις γιαγιάδες που µεγαλώνουν τα 
εγγόνια τους, αλλά και σε παράγοντες όπως, τα κίνητρα που παρακινούν τους υγιείς 
και µορφωµένους ηλικιωµένους σε έναν τέτοιο ρόλο, τον τρόπο µε τον οποίο οι 
γονείς προωθούν τους παππούδες σε αυτόν τον ρόλο επηρεάζοντάς τους στην 
απόφασή τους να µετατραπούν από παππούδες σε γονείς, τον τρόπο µε τον οποίο 
επηρεάζεται η υγεία και η φυσική κατάσταση των παππούδων εξαιτίας του ρόλου 
που αναλαµβάνουν απέναντι στα εγγόνια τους και τέλος, τον βαθµό στον οποίο 
επηρεάζουν οι παππούδες τη διάπλαση και τη µετέπειτα εξέλιξη των εγγονιών τους.3 

Αφού παρουσίασε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες οι γιαγιάδες έγιναν οι 
πρωταρχικοί φροντιστές των εγγονιών τους, στην έρευνά της η SCHUCHMAN 
(1993) ασχολήθηκε µε τα προσωπικά βάρη και τις ανησυχίες στον οικονοµικό, 
κοινωνικό, συναισθηµατικό και φυσικό - σωµατικό τοµέα, την αίσθηση της 
προσωπικής επάρκειας και του άγχους στις γιαγιάδες αυτές.4 

Αν οι περισσότεροι ερευνητές στην Αµερική εξετάζουν άλλου είδους θέµατα 
που σχετίζονται µε τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες -τα οποία θα 
παρουσιαστούν στην εξέλιξη του κεφαλαίου-, η DRODDY (December 1992) είχε 
θέσει ως σκοπό της έρευνάς της -προκειµένου να βοηθηθούν πρωτίστως  
οικογενειακοί σύµβουλοι και κοινωνικοί λειτουργοί- την συγκέντρωση και 
παρουσίαση πληροφοριών σχετικά µε τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες 
(π.χ. θέµατα που σχετίζονται µε την ανατροφή των εγγονιών, κοινωνικά δίκτυα 
στήριξης, κάλυψη των παππούδων µέσω της νοµικής οδού, σχέσεις µε τους γονείς) µε 
ιδιαίτερη εστίαση στους παράγοντες που οδηγούν σε προσωπικές εσωτερικές 
συγκρούσεις και στον τρόπο µε τον οποίο η καθηµερινότητα και η ζωή των 
παππούδων υφίσταται επιδράσεις από τη νέα µορφή οικογένειας.5 

Η MARKEN (2007), όπως και πολύ νωρίτερα από αυτήν είχε κάνει και η 
DRODDY (December 1992), έριξε το βάρος της έρευνάς της στη ρουτίνα, στην 
καθηµερινότητα των γιαγιάδων στην προσπάθειά τους να αναθρέψουν τα εγγόνια 
τους και στον τρόπο µε τον οποίο η ηλικία τους επηρεάζει τη ζωή τους και τον τρόπο 
µε τον οποίο διαχειρίζονται την καθηµερινή φροντίδα των εγγονιών τους. 
Ειδικότερα, µέσα από µια οικολογική µατιά µελέτησε τις πρακτικές που 
χρησιµοποιούν οι γιαγιάδες στη διατροφή των εγγονιών τους -που αποτελεί µέσο 

                                                 
1 PINEDA, C. A. (2003). Latina grandmothers assuming the parenting role. (M.S.W.). California: 
California State University, Long Beach. 
2 McELROY, S. L. (2008). Kinship care: Custodial grandmothers and the impact of parental 
involvement. (M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
3 YONG, F. (2006). Structural factors, types of grandparenting, and grandparents’ well-being: bulding 
causal mechanisms of grandparenting in an aging society. (Dissertation). University at Albany, State 
University of New York. 
4 SCHUCHMAN, L. J. (1993). The relationships among subjective burdens, self-efficacy and perceived 
stress in grandmothers raising their grandchildren. (Dissertation). New York: New York University. 
5 DRODDY, F. M. B. (December 1992). Grandparents raising grandchildren: the unrecognized 
family structure. (Dissertation). Denton, Texas: Texas Woman’s University. 
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διατήρησης της καλής υγείας τους-, καθώς επίσης τις αντιλήψεις αυτών των ατόµων 
αναφορικά µε τις ενέργειές τους για τη διατροφή των παιδιών.1 

Ταυτόχρονα και η BETHANY (2007) θέλησε να ασχοληθεί µε τις διατροφικές 
συνήθειες (διατροφικές πρακτικές, διατροφικές συµπεριφορές σε σχέση µε την 
άθληση, υγιεινή διατροφή) τόσο των παππούδων και των γιαγιάδων όσο και των 
εγγονιών τους µέσα στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες στην περιοχή του 
Kansas.2 

Αποµακρυνόµενοι από τα ζητήµατα της διατροφής και της καθηµερινότητας, 
αλλά γενικεύοντας και εµµένοντας στο ίδιο θέµα της ζωής των 
παππούδων/γιαγιάδων, πλήθος ερευνητών θέλησαν να ασχοληθούν µε την οπτική, τις 
εµπειρίες και τις εντυπώσεις των ατόµων αυτών αναφορικά µε τον νέο ρόλο τους στο 
εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών. Αυτοί ίσως ξεκίνησαν 
παρακινούµενοι από την επιθυµία τους να συµβάλλουν µε τον τρόπο τους στη 
διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής που αφορά τις δι-γενεακές οικογένειες. Πιο 
συγκεκριµένα: 

Στην έρευνα του GILLIAN (2007) αλλά και στην έρευνα της ADDISON (2007) 
η οικογένεια λαµβάνεται ως ολότητα, αντιµετωπίζεται ως σύστηµα αλληλεπιδράσεων 
και εξετάζονται από µια θεωρητική σφαιρική σκοπιά τα χαρακτηριστικά και οι 
εµπειρίες των µελών µιας τέτοιου είδους οικογένειας. Κοινά βασικά ερωτήµατα που 
εξετάζονταν από τους δύο ερευνητές ήταν, για ποιούς λόγους οι παππούδες 
προβαίνουν στην ανάληψη των εγγονιών τους και γιατί κάποιες οικογένειες 
ανταπεξέρχονται καλύτερα στις νέες συνθήκες σε σχέση µε κάποιες άλλες. Τα 
ευρήµατά τους ήταν εξίσου κοινά: αναφορικά µε το τελευταίο ερώτηµα σηµαντικό 
ρόλο διαδραµατίζουν η καλή κατάσταση της υγείας των δύο ακρινών γενεών, η 
σχολική πρόοδος των εγγονιών, η τήρηση απόστασης από τις νοµικές υποθέσεις, η 
εγκαθίδρυση σταθερότητας στο οικογενειακό περιβάλλον και η ικανότητα των 
γιαγιάδων να αναζητούν και να βρίσκουν βοήθεια από τις αρµόδιες κοινωνικές 
υπηρεσίες.3 

Τόσο οι γενικότερες εµπειρίες που αποκοµίζουν οι παππούδες που κατέχουν 
γονεϊκό ρόλο απέναντι στα εγγόνια τους (επιδράσεις στην υγεία και στα επίπεδα 
ενέργειας στον οργανισµό των παππούδων, διαφοροποίηση του τρόπου ζωής και του 
ρόλου για τον οποίο προορίζονταν, προσαρµογή και ικανοποίηση από τον νέο ρόλο) 
όσο και οι εµπειρίες που αποκτούν όταν θέτουν σε λειτουργία διάφορες µεθόδους 
διαχείρισης των νέων καταστάσεων (δηµιουργικότητα, αναζήτηση κοινωνικής 
υποστήριξης) παρουσιάστηκαν προηγουµένως και στην µελέτη της KEARNEY 
(March 2001).4 

H οπτική των παππούδων και των γιαγιάδων καθώς επίσης ενός άλλου ατόµου 
της οικογένειάς τους εξετάστηκε από την CAROLAN (2003), προκειµένου να 
διαπιστωθούν και πάλι οι εµπειρίες που αποκόµιζαν από αυτό τους το βίωµα, δηλαδή 
της ανατροφής των εγγονιών τους. Με άλλα λόγια, επιδιώχθηκε η περιγραφή των 
γεγονότων και των καταστάσεων που βιώνουν αυτά τα µέλη προκειµένου να 

                                                 
1 MARKEN, D. M. (2007). Beliefs of grandmothers raising grandchildren in the provision of nutrition. 
(Dissertation). Richmond, Kentucky: University of Kentucky. 
2 MURRAY, B. J. (2007). Nutrition-related practices and attitudes of Kansas skipped-generation 
caregivers and their grandchildren. (M.S.). Manhattan, Kansas: Kansas State University. 
3 ADDISON, G. (2007). Grandmothers raising grandchildren in Massachusetts: Challenges and 
triumphs. (Dissertation). Massachusetts: Brandeis University, The Heller School for Social Policy and 
Management. GILLIAN, A.  (October 2007). Grandmothers raising grandchildren in Massachusetts: 
Challenges and triumphs. (Dissertation). Massachusetts: Brandeis University. 
4 KEARNEY: ό.π., 2001.  
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ληφθούν υπ’ όψιν όσον αφορά τη διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής γι’ αυτού 
του είδους τις οικογένειες.1 

Η XIONG (2007) θέλησε να παρουσιάσει τις εντυπώσεις και την οπτική (την 
αίσθηση του να είναι κανείς αβοήθητος, την πολιτιστική ταυτότητα και την αξία της 
µόρφωσης) των παππούδων και των γιαγιάδων που µεγάλωναν τα εγγόνια τους σε 
τρεις διαφορετικές περιοχές: Laos, Thailand και United States.2 

∆ιεξάγοντας ποιοτική έρευνα η SNODGRASS (2002) µελέτησε τις εντυπώσεις 
τις οποίες αποκτούν οι γιαγιάδες (προσαρµοστικότητά τους σε συνάρτηση µε την 
ηλικία τους, την οικονοµική τους κατάσταση, τις πηγές υποστήριξης και την 
αλληλεπίδρασή τους µε τους γονείς των παιδιών) υποκαθιστώντας τους γονείς ως 
προς τον γονεϊκό ρόλο απέναντι στα εγγόνια τους, αφού πρώτα εξέτασε τους 
παράγοντες που συνέβαλαν στη συγκεκριµένη µορφή οικογενειακής δοµής και την 
πιθανή επανεµφάνισή της παλαιότερα στο οικογενειακό ιστορικό.3 

Από τους ελάχιστους ερευνητές της Αµερικής, οι οποίοι µελέτησαν τις 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες όπως τις βιώσαν οι παππούδες (και όχι οι 
γιαγιάδες, όπως έκαναν οι περισσότεροι ερευνητές) ήταν ο TWYMAN (2006), που 
µελέτησε τις εντυπώσεις και τις εµπειρίες αυτών των ατόµων. Εκτός αυτού, 
ορισµένοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στη συγκεκριµένη µελέτη 
αφορούσαν στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων παππούδων - εγγονιών, στην 
τυπική ή άτυπη φροντίδα των παιδιών από τους παππούδες τους, στις συζυγικές 
σχέσεις και στις σχέσεις των παππούδων µε άλλα άτοµα του συγγενικού και φιλικού 
περίγυρου, στα υποστηρικτικά δίκτυα και στη θρησκευτικότητα των παππούδων, 
στην γονεϊκή εµπλοκή, στις µεθόδους ανατροφής και στην πειθαρχία των εγγονιών, 
στις σχολικές και έξω σχολικές δραστηριότητες των εγγονιών κατά τον ελεύθερο 
χρόνο τους, στον προσωπικό χρόνο των παππούδων, στην οικονοµική κατάσταση 
των εν λόγω οικογενειών, όπως επίσης στην κατάσταση της υγείας των µελών τους 
και ιδιαίτερα στα επίπεδα θνησιµότητας των παππούδων.4 

Όλες οι παράµετροι που εξετάστηκαν από τον παραπάνω ερευνητή, 
συναντήθηκαν στην επισκόπηση της ξένης βιβλιογραφίας µελετηµένες ξεχωριστά και 
πιο εξειδικευµένες από άλλους ερευνητές. Πιο αναλυτικά: Η CROWTHER (1998) 
διεξήγαγε µια ποιοτική έρευνα, προκειµένου να µελετήσει τις επιπτώσεις που 
υφίστανται κυρίως οι γιαγιάδες στην υγεία τους και στη γενικότερη κατάστασή τους. 
Τις χώρισε σε δύο οµάδες ανάλογα µε την αιτία για την οποία ανέλαβαν τα εγγόνια 
τους: ∆ηλαδή σε εκείνες που τα ανέλαβαν επειδή τα παιδιά τους έκαναν χρήση 
ναρκωτικών ουσιών και σε εκείνες που τα ανέλαβαν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
Ιδιαίτερα σε αυτό το σηµείο διαφέρει από τις άλλες Αµερικάνικες έρευνες.5 

Αρκετά χρόνια µετά, σκοπός της έρευνας της JOOSTE (2007) ήταν επίσης να 
µελετήσει την κατάσταση της υγείας των παππούδων-γιαγιάδων και των εγγονιών 
τους σε διαφορετικές οικογενειακές δοµές (πυρηνική οικογένεια, εκτεταµένη 
οικογένεια στην οποία συγκατοικούν παππούδες, παιδιά και γονείς, κατατετµηµένη 
κατά γενεές οικογένεια και µονογονεϊκή οικογένεια) που ανήκουν σε διαφορετικές 

                                                 
1 CAROLAN-CONCANNON, M. (2003). Grandparents raising grandchildren: Heroism, idealism, 
and family. (Dissertation). Illinois: Institute for Clinical Social Work (Chicago). 
2 XIONG, Z. (2007). Hmong grandparents raising grandchildren: An exploratory study. (M.S.W.). 
California: California State University, Long Beach. 
3 SNODGRASS, B. J. (May 2002). Grandmothers as surrogate parents: a phenomenological study. 
(Dissertation). Texas Tech University. 
4 TWYMAN, M. R. (May 2006). The lived experiences of African American grandfathers raising their 
grandchildren. (Dissertation). Indiana University. 
5 CROWTHER: ό.π., 1998, pp.iv, 2 & 62-63. 
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εθνικότητες (καταγωγή από τον Καύκασο, Αφροαµερικανοί και Ισπανοί), 
επικεντρώνοντας κυρίως στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες.1  

Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήµατα των εγγονιών, η HILBUM (2007) 
µελέτησε την εµπλοκή και τις αντιλήψεις περί αυτής της συµµετοχής των παππούδων 
και των γιαγιάδων στα σχολικά προγράµµατα που αφορούν τη συµµετοχή των 
γονέων σε αυτά, και τις επιδράσεις που ασκεί κάτι τέτοιο επάνω στο µορφωτικό 
επίπεδο των εγγονιών. Βρήκε λοιπόν ότι, η συµµετοχή των παππούδων σε αυτά τα 
προγράµµατα όταν φροντίζουν τα εγγόνια τους, εξαρτάται από παράγοντες όπως η 
προσωπική τους βούληση, η υγεία τους, η γενικότερη κατάστασή τους και οι 
ικανότητές τους, όπως επίσης το εργασιακό τους καθεστώς, οι δυνατότητες 
µετακίνησής τους και οι ψυχολογικές ανάγκες τους.2 

Οι επιδράσεις που υφίστανται οι σχέσεις ανάµεσα στο ζευγάρι των παππούδων 
και των γιαγιάδων που ανατρέφουν τα εγγόνια τους ή τα εγγόνια τους µαζί µε άλλα 
παιδιά τους νεαρής ηλικίας, δεν παραβλέφθηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία, αφού 
εξετάστηκαν από την MATZEK (2007).3 

Πάρα πολλές ήταν οι έρευνες που καταπιάστηκαν µε τις επιρροές που δέχτηκαν 
οι παππούδες/γιαγιάδες και την ικανότητα προσαρµογής τους σε αυτές: 

Η LANGOSCH (2005) στην έρευνά της διερεύνησε τη διαδικασία 
προσαρµογής των γιαγιάδων που ανέτρεφαν άτυπα τα εγγόνια τους µετά από τον 
θάνατο των γονέων λόγω ασθενειών όπως το AIDS ή ο καρκίνος, τις στρατηγικές 
που έθεσαν σε λειτουργία προκειµένου να αντιµετωπίσουν την νέα κατάσταση και 
την σχέση που δηµιουργήθηκε µε τα εγγόνια τους.4 

Η SCHERER (2007) θέλησε να στρέψει το ενδιαφέρον της προς τη µελέτη των 
παραγόντων εκείνων οι οποίοι επηρέαζαν τον τρόπο µε τον οποίο ανταποκρίνονταν 
στον νέο ρόλο τους και αντιµετώπιζαν τις νέες απαιτήσεις (στον οικονοµικό και 
νοµικό τοµέα, καθώς επίσης στα κοινωνικά υποστηρικτικά δίκτυα) οι γιαγιάδες που 
φρόντιζαν για τα εγγόνια τους, µην έχοντας περάσει από τη νοµική οδό.5 

Οι µεταβολές στις οποίες υποχρεώθηκαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στη ζωή 
τους (αλληλεπιδράσεις µε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, αλλαγή των ρόλων τους, 
ανταµοιβές και κόστος από τις αλλαγές, κοινωνική υποστήριξη) κατά την 
προσαρµογή τους στη νέα κατάσταση της ανατροφής των εγγονιών τους, αποτέλεσε 
αντικείµενο µελέτης της FITZPATRICK (2001). 6 

Ο ίδιος παράγοντας της προσαρµογής µελετήθηκε και από τον PORTERFIELD 
(May 2007). Αυτός προσπάθησε να σκιαγραφήσει τους µηχανισµούς και τις 
διαδικασίες που τίθενται σε λειτουργία, προκειµένου τα µέλη των κατατετµηµένων 
κατά γενεές οικογενειών να µπορέσουν να προσαρµοστούν και να αποκτήσουν 
ανθεκτικότητα στις νέες καταστάσεις (αλλαγή ταυτότητας, ρόλου, σχέσεων µεταξύ 
των µελών της οικογένειας, µε φίλους ή γενικότερα µε την κοινωνία, πηγών 
υποστήριξης και αντιλήψεων) και ιδιαίτερα όταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες 

                                                 
1 JOOSTE: ό.π., 2007, pp.82 & 103. 
2 HILBUM, A. L. (2007). Parental involvement: Does one size fit all? A grandparent study. 
(Dissertation). Texas: The University of Texas at Dallas. 
3 MATZEK, A. E. (MAY 2007). The association between raising grandchildren and grandparent 
caregiver marital relationships. (M.S.). University of Missouri-Columbia. 
4 LANGOSCH, D. S. (January 2005). Grandparents raising grandchildren due to parental loss: their 
bereavement process and capacity for adaptation and empathy. (Dissertation). New York University 
School of Social Work.  
5 SCHERER, K. L. (2007). Informal caregiving: Factors grandmothers associate with challenges of 
caring for their grandchildren. (M.S.).  Oxford, Ohio: Miami University. 
6 FITZPATRICK: ό.π., 2001. 
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προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στον νέο γονεϊκό ρόλο τους απέναντι σε εγγόνια των 
οποίων οι γονείς είναι κυρίως εξαρτηµένοι από τα ναρκωτικά ή έχουν κάποια 
πνευµατική ασθένεια.1 

Συναφής ήταν και η µελέτη της BEVERLY (1995) που είχε δύο πτυχές: από τη 
µια πλευρά αποσκοπούσε στη διερεύνηση των απαιτήσεων, των δυνατοτήτων και 
των ικανοτήτων των παππούδων και των γιαγιάδων να προσαρµόζονται στη νέα 
κατάσταση της ανατροφής εγγονιών που ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή µε 
αυξηµένες πιθανότητες να εκδηλώσουν τέτοιες. Από την άλλη πλευρά απέβλεπε στην 
εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων αναφορικά µε τις θεωρίες που αφορούσαν στα 
οικογενειακά συστήµατα συµπεριλαµβάνοντας σε αυτές την κατατετµηµένη κατά 
γενεές οικογένεια.2 

Η PLATT-JENDREK (August 1993) µελέτησε τις επιπτώσεις στον τρόπο ζωής 
των ηλικιωµένων (τύπος φροντίδας, ελεύθερος χρόνος, βοήθεια από υπηρεσίες, 
συναισθήµατα), στις σχέσεις µε φίλους και µε την υπόλοιπη οικογένεια, αλλά και µε 
τον σύντροφό τους όταν αυτοί αποκλειστικά φροντίζουν τα εγγόνια τους µε και χωρίς 
νοµική κατοχύρωση, αλλά και αυτούς που τα φροντίζουν καθηµερινά χωρίς να ζουν 
µαζί τους (χωρίς δηλαδή να είναι οι κύριοι φροντιστές τους, ρόλο που εξακολουθούν 
να τον κρατούν οι γονείς).3 

Στην έρευνά του ο EDWARDS (1998) µελέτησε τις επιδράσεις που υφίστανται 
οι µαθητές-εγγόνια (συναισθηµατικά προβλήµατα, άσχηµες µορφές συµπεριφοράς, 
δυσκολία στις συναναστροφές και στις κοινωνικές σχέσεις) και οι σχολικές 
υπηρεσίες (αναφορά των απείθαρχων µαθητών) όταν τα παιδιά αυτά µεγαλώνουν 
µαζί µε τους παππούδες τους.4 

Προκειµένου να µελετήσει τη γενικότερη κατάσταση (φυσική, ψυχολογική, 
κοινωνική και νοµική) των ισπανόφωνων παιδιών που διαβιούσαν µε τις γιαγιάδες 
τους στην περιοχή του Los Angeles, ο CONTRERAS (May 2001) χρησιµοποίησε 
δεδοµένα που είχαν συλλεχτεί από τις γιαγιάδες.5 

Σε ό,τι αφορά τις επιρροές και τις µεταβολές που υπέστησαν οι 
παππούδες/γιαγιάδες παρατηρήθηκε ιδιαίτερη εξειδίκευση στον ψυχολογικό-
συναισθηµατικό τοµέα: 

Αντικείµενο µελέτης για την WALLACE (2001) αποτέλεσαν ο τρόπος µε τον 
οποίο παράγοντες όπως το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία και η οικογενειακή 
κατάσταση των παππούδων των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών 
επηρεάζουν την φυσική, οικονοµική, κοινωνική και πνευµατική κατάστασή τους, και 
ο τρόπος µε τον οποίο οι κοινωνικοί, ψυχολογικοί και βιολογικοί παράγοντες µε τη 
σειρά τους ασκούν επιρροές στον γονεϊκό ρόλο των παππούδων προς τα εγγόνια 
τους.6 

Η FRAZIER (2004) µελέτησε τους ίδιους παράγοντες (η ηλικία, το φύλο και ο 
αριθµός των εγγονιών τους, η κοινωνική υποστήριξη και ο τρόπος µε τον οποίο 
                                                 
1 PORTERFIELD, F. K. (May 2007). Family coping and adaptation among grandparents rearing 
grandchildren. (M.S.). Bozeman, Montana: Montana State University. 
2 BEVERLY, C. L. (1995). Grandparents raising young grandchildren with disabilities or at risk for 
disabilities: Their demands, capabilities, and adaptation. (Dissertation). Florida: University of Florida. 
3 PLATT-JENDREK: ό.π., 1993, Vol.55, N.3. 
4 EDWARDS, O. W. (1998). Grandfamilies-grandchildren raised by grandparents: impact on 
students and school services. (Dissertation). Miami, Florida: Florida international University. 
5 CONTRERAS, J. C. (May 2001). The well-being of Hispanic children raised by grandparents: 
families under formal child welfare supervision and families with informal arrangements. (M.S.W.). 
California: California State University: Long Beach. 
6 WALLACE, A. P. (2001). An analysis of perceived social psychological, and physiological factors 
on the caregiving behavior of grandparents. (Dissertation). Texas Southern University. 
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αντιλαµβάνονται οι παππούδες/γιαγιάδες τον γονεϊκό τους ρόλο) εξειδικεύοντας 
όµως στις επιδράσεις που υφίστανται η ψυχολογική και η φυσική κατάσταση 
(κατάσταση της υγείας) των Αφρο-αµερικανών παππούδων και γιαγιάδων που 
µεγαλώνουν τα εγγόνια τους.1 

Ο LONGORIA (2005), και αυτός όπως οι δύο προηγούµενοι ερευνητές, 
θεωρώντας ότι η συναισθηµατική κατάσταση των παππούδων και των γιαγιάδων που 
µεγάλωναν τα εγγόνια τους εξαρτιόταν από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους, 
τον γειτονικό τους περίγυρο και την κατάχρηση ουσιών, όπως το αλκοόλ και τα 
ναρκωτικά, εξέτασε αυτούς ακριβώς τους παράγοντες.2 

Στη διδακτορική του διατριβή ο SHORE (1990) µελέτησε τις ψυχολογικές 
λειτουργίες των παππούδων και των γιαγιάδων που µεγάλωναν τα εγγόνια τους, 
εξετάζοντας τέσσερις διαφορετικούς παράγοντες: τη συναισθηµατική κατάσταση των 
παππούδων και των γιαγιάδων, την ικανοποίησή τους από τον γονεϊκό ρόλο απέναντι 
στα εγγόνια τους (π.χ. αποµόνωση, σύγχυση ως προς τον ρόλο των παππούδων 
απέναντι στα εγγόνια τους), τη σηµασία του ρόλου των παππούδων για τους ίδιους 
και τις νέες σχέσεις που δηµιουργήθηκαν µε τα εγγόνια τους.3 

Αναφορικά µε την ψυχολογική κατάσταση των παππούδων και των γιαγιάδων, 
η WORRALL (March 2005) µέσα από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µιας 
έρευνας που πραγµατοποίησε η ίδια στην Aotearoa της New Zealand, επεδίωξε την 
εξιστόρηση των λεγόµενων των παππούδων και των γιαγιάδων που ήταν σηµαντικό 
να έρθουν στην επιφάνεια, για να φανούν οι αγωνίες, η θλίψη, το κουράγιο, η χαρά 
και η δριµύτητα των καταστάσεων που αντιµετώπιζαν, προκειµένου να ληφθούν 
υπόψη στη διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής.4  

Αρκετοί ήταν εκείνοι οι ξένοι ερευνητές που καταπιάστηκαν µε τη µελέτη του 
παράγοντα άγχους-στρες στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες. 
Αναλυτικότερα: 

Η έρευνα της GRAHAM-VanHEUSEN (1994)  στράφηκε προς τη µελέτη της 
ψυχολογικής κατάστασης και ειδικότερα των πιέσεων που δέχονται οι παππούδες 
από τον γονεϊκό ρόλο που αναλαµβάνουν απέναντι στα εγγόνια τους.5 

Απώτερο µέληµα της έρευνας της HEYWOOD (2002) ήταν να διερευνήσει και 
να προσδιορίσει τη σχέση ανάµεσα στο στρες που βιώνουν οι παππούδες µε τον 
γονεϊκό ρόλο τους απέναντι στα εγγόνια τους και στο πώς αντιλαµβάνονται την 
κοινωνική υποστήριξη.6 

Στα πλαίσια της έρευνάς της η TRAIL-ROSS (2001) µελέτησε τις 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες από την σκοπιά των παππούδων Αφρο-
Αµερικάνικης καταγωγής και πιο συγκεκριµένα το άγχος που αυτοί αντιµετωπίζουν, 
καθώς επίσης τις µεθόδους που χρησιµοποιούν για να το διαχειρίζονται όταν 
αναθρέφουν εγγόνια ηλικίας µικρότερα των 12 ετών. Ανάµεσα στους σκοπούς της 

                                                 
1 FRAZIER, C. N. (2004). Custodial grandparenting among African-Americans: Context, social 
support, role meaning, and health outcomes. (Dissertation). Missouri: University of Missouri – 
Columbia. ISBN: 9780496989171. 
2 LONGORIA, R. A. (2005). Grandparents raising grandchildren: Population characteristics, 
perceived neighborhood risk, alcohol use, and drug misuse as predictors of emotional well being. 
(Dissertation). Texas: The University of Texas at Austin. 
3 SHORE, R. J. (1990). Grandparents raising grandchildren: A model of psychological functioning. 
(Dissertation). Texas: University of North Texas. 
4 WORRALL, J. (March 2005). Grandparents Raising Grandchildren Charitable Trust. (Research 
Report). Grandparents and other relatives raising kin children in Aotearoa/New Zealand. Auckland. 
5 GRAHAM-VanHEUSEN, L. (1994). Grandparents raising grandchildren: Role strain and 
psychological well-being. (Dissertation). California: University of Southern California. 
6 HEYWOOD: ό.π., 2002, pp.4 & 41. 
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ήταν τόσο η περιγραφή των καταστάσεων που βιώνουν τα µέλη των συγκεκριµένων 
οικογενειών όσο και των συνιστωσών που οδήγησαν τα άτοµα αυτά στην παρούσα 
κατάσταση. Ένα από τα πιο σηµαντικά ευρήµατά της ήταν ότι, αναφορικά µε την 
οµάδα των παππούδων και των γιαγιάδων, επρόκειτο για άτοµα µε ιδιαίτερα 
αυξηµένα επίπεδα άγχους, ενώ ανάµεσά τους υπήρχαν άτοµα τα οποία µπορούσαν να 
το διαχειριστούν µε τη βοήθεια κάποιου ειδικού ή µε ειδικά σχολικά προγράµµατα ή 
απλά ξεπερνώντας τα 5 έτη φροντίδας των εγγονιών τους.1 

Το άγχος των παππούδων και των γιαγιάδων των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών που διαµένουν σε αγροτικές περιοχές εξετάστηκε από την CONWAY 
(2004) σε συνάρτηση µε κάποιους άλλους προσωπικούς, γονεϊκούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, όπως είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία φροντίζουν τα εγγόνια 
τους, η οικονοµική και ψυχολογική τους κατάσταση, η σιγουριά και η 
αυτοπεποίθησή τους ως προς τον γονεϊκό ρόλο και η αίσθηση που αποκοµίζουν από 
την κοινωνική υποστήριξη.2 

Η διδακτορική διατριβή της ZEH (2006), επίσης βασίστηκε στη µελέτη των 
πρωταρχικών (οικονοµική κατάσταση, ελλιπής κοινωνική υποστήριξη, άσχηµες 
οικογενειακές σχέσεις, σχέση µε τους γονείς των παιδιών και παροχή βοήθειας όσον 
αφορά την προετοιµασία των εγγονιών στα σχολικά τους µαθήµατα) και 
δευτερευόντων (δηλαδή µε µικρότερη συχνότητα και ένταση εµφάνισης) πηγών 
πρόκλησης άγχους στις γιαγιάδες που ανατρέφουν τα εγγόνια τους σχολικής ηλικίας. 
Προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την εξοµάλυνση και την απαλοιφή 
αυτού του άγχους, διαπιστώθηκε ότι, οδηγούσαν τις γιαγιάδες η εµπλοκή τους µε τη 
θρησκεία και η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου.3 

Την ίδια χρονιά, και η VALENCIA (2006) εµβάθυνε στους τρόπους τους 
οποίους εφάρµοζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών προκειµένου να αντιµετωπίσουν το άγχος που προερχόταν από τον 
γονεϊκό ρόλο, και την υποστήριξη που έβρισκαν από άλλα οικογενειακά και 
συγγενικά πρόσωπα. Κατέληξε στο ότι όσο πιο ηλικιωµένη είναι µια γιαγιά τόσο 
λιγότερη υποστήριξη από την οικογένειά της θα δεχτεί. Επισηµαίνεται παρενθετικά 
πως και στη συγκεκριµένη έρευνα µελετήθηκαν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
οι παππούδες οδηγήθηκαν στην ανάληψη των εγγονιών τους.4 

Οι προβληµατισµοί, οι δυσκολίες, τα προβλήµατα και τα θέµατα που ταλάνιζαν 
γενικότερα τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες αποτέλεσαν ερεθίσµατα που 
κέντρισαν το ενδιαφέρον και προκάλεσαν την ενασχόληση πολλών ερευνητών µε 
αυτά: 

Η PATEL (2001) προσπάθησε να φέρει στην επιφάνεια τα θέµατα που βάρυναν 
και προβληµάτιζαν (ελεύθερος χρόνος, συναισθηµατικής φύσης προβλήµατα, κ.ά.) 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες που επιµελούνταν ένα ή και περισσότερα εγγόνια 
τους επί µονίµου βάσεως, αποτελούσαν µέλη υποστηρικτικών οµάδων και διέµεναν 
στις περιοχές Erie ή Niagara County.5 

                                                 
1 TRAIL-ROSS (May 2001). Stress and coping in African American grandparents who are raising 
grandchildren. (Dissertation). Houston, Texas: University of Texas-Houston Health Science Center. 
2 CONWAY, M. A. (November 2004). Rural grandparents raising grandchildren: predictors of 
parental stress. (M.S.). Bozeman, MT: Montana State University. 
3 ZEH, C. M. (2006). Primary and secondary stressors of care providing grandmothers. (Dissertation). 
Ohio: Cleveland State University. 
4 VALENCIA, S. L. (2006). The influence of family resources and family supports on the coping styles 
of African American grandmothers who are parenting their grandchildren. (Dissertation). Washington, 
D.C.: Catholic University of America.  
5 PATEL, S. (2001). How do grandparents raising their grandchildren prioritize their caregiving 
burden? (M.S.). New York: D’ Youville College. 
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Η KIMBALL (2001) στη διατριβή της ασχολήθηκε µε τα θέµατα µε τα οποία 
έρχονταν αντιµέτωποι οι παππούδες αυτών των οικογενειών στην περιοχή του 
Michigan (µεθόδους διαχείρισης, το ποσοστό στο οποίο χρησιµοποιούσαν κρατικές  
υπηρεσίες και προγράµµατα ή αυτά απουσίαζαν, τον βαθµό στον οποίο αυτή η 
βοήθεια ήταν χρήσιµη σε αυτούς και τον ρόλο που µπορούσε να διαδραµατίσει η 
πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς επίσης την υποστήριξη που είχαν λάβει 
από οικογένεια, φίλους και υποστηρικτικές οµάδες).1 

Η ποικιλοµορφία των προβληµάτων που αντιµετώπιζαν γιαγιάδες Αφρο-
αµερικανικής καταγωγής, καθώς επίσης ο τρόπος µε τον οποίο αντεπεξέρχονταν σε 
αυτά (για παράδειγµα εµπλοκή µε την εκκλησία) σε συσχετισµό µε την ηλικία τους, 
µελετήθηκε από την WALTERS (1996).2 

Η RACICOT (2004) είχε θέσει ως σκοπό της έρευνάς της τη µελέτη των 
θεµάτων µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι οι παππούδες και οι γιαγιάδες των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών (γονεϊκός εθισµός σε ναρκωτικά, παιδική 
κακοποίηση και παραµέληση) και τις ανάγκες που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά, 
προκειµένου να καταρτιστεί ένα άρτιο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
προορισµένο για αυτές τις οικογένειες.3 

Μέσα από µια ποιοτική έρευνα, η MAGANA (2007) προσπάθησε να 
διερευνήσει τα ζητήµατα που αντιµετώπιζαν οι παππούδες και κυρίως οι γιαγιάδες 
Μεξικάνικης καταγωγής, οι οποίες µεγάλωναν τα εγγόνια τους έχοντας διέλθει από 
δικαστικό αγώνα. ∆ιαπίστωσε λοιπόν ότι, οι γιαγιάδες ήταν ικανοποιηµένες 
φροντίζοντας για αυτά τα παιδιά, ένιωθαν ότι έπαιρναν υποστήριξη από κοινωνικές 
υπηρεσίες και µάλιστα, αναφορικά µε τις ίδιες, η υγεία τους είτε είχε παραµείνει η 
ίδια είτε είχε βελτιωθεί.4 

Σκοπός της HOLLAND (2006) ήταν να καταδείξει τις δυσκολίες και τα 
προβλήµατα που θέτουν εµπόδια στη ζωή των παππούδων και των γιαγιάδων 
λατινικής καταγωγής οι οποίοι µεγαλώνουν τα εγγόνια τους, µε σκοπό να βρεθούν 
λύσεις και να βοηθηθούν, καθώς επίσης να παρουσιάσει τη δύναµη που έχουν αυτά 
τα άτοµα να ανταπεξέρχονται στις νέες καταστάσεις. Τα βασικότερα θέµατα που 
µελετήθηκαν στην εν λόγω µελέτη αφορούσαν: στους λόγους της εναπόθεσης των 
εγγονιών στους παππούδες τους, στα θέµατα που επηρέαζαν τα εγγόνια µετά από την 
αποµάκρυνσή τους από τους γονείς τους, στις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι 
παππούδες στον νέο γονεϊκό τους ρόλο, στα ζητήµατα που αφορούσαν τα παιδιά των 
παππούδων, στις νοµικές υποθέσεις, στις γενικότερες δυσκολίες και στις πηγές 
υποστήριξης, όπως επίσης στις ανταµοιβές και στα οφέλη που αποκόµισαν οι 
παππούδες µε τον νέο ρόλο τους.5 

Αναφορικά µε τα εγγόνια προ-εφηβικής ηλικίας (γέννηση έως 12 ετών), η 
TOMSKY (1999) εξέτασε τις ανάγκες και τους προβληµατισµούς που εκφράζουν οι 
παππούδες/γιαγιάδες τους, παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε 
το εξελικτικό στάδιο των εγγονιών τους (νοµική κατοχύρωση έναντί τους, διαχείριση 

                                                 
1 KIMBALL: ό.π., 2001, pp.58-9 & 138-9. 
2 WALTERS, L. M. (1996). A descriptive study of problems faced by African-American grandmothers 
raising grandchildren. (M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
3 RACICOT, L. (2004). Children of my children: An exploration of the issues embedded in the lives of 
grandchildren being raised by their grandparents. (Dissertation). Massachusetts: University of 
Massachusetts Amherst. 
4 MAGANA-CERANTES. L. (2007). Concerns of monolingual grandparents of Mexican descent 
raising their court-dependent grandchildren. (M.S.W.). California: California State University, Long 
Beach. 
5 HOLLAND, M. A. (2006). Issues faced by Latino grandparents raising their biological 
grandchildren. (Dissertation). California: University of La Verne. 
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χρόνου, ψυχολογική υποστήριξη, επιδεξιότητα στον γονεϊκό ρόλο, προοπτικές 
µόρφωσης των εγγονιών, µεταλαµπάδευση αρχών και αξιών).1 

Στην ποιοτική έρευνα της KEE (1997) καταφάνηκαν οι ανταµοιβές, οι 
προβληµατισµοί και οι ανάγκες των παππούδων που έχουν γονεϊκό ρόλο για εγγόνια 
που βρίσκονται σε εφηβική ηλικία.2 

Όπως νωρίτερα η SMITH (2000), έτσι και η STARKS (2003) εξέτασε γιαγιάδες 
Αφρο-αµερικανικής καταγωγής, αλλά από τη σκοπιά των αναγκών και των επιθυµιών  
που παρουσιάζουν, όπως επίσης των ανταµοιβών και των προκλήσεων (σε 
συναισθηµατικό, νοµικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο) που έχουν να 
αντιµετωπίσουν στον νέο ρόλο τους, χωρίς µάλιστα να λαµβάνουν οποιαδήποτε 
βοήθεια από υποστηρικτική οµάδα.3 

Οι γιαγιάδες  Αφρο-αµερικανικής καταγωγής, λίγα χρόνια αργότερα τέθηκαν 
υπό το πρίσµα εξέτασης και της WILLIAMS-COTTON (2007) µε κύρια εστίαση του 
ενδιαφέροντός της στα οφέλη και στις ανταµοιβές (για παράδειγµα ικανοποίηση που 
έπαιρναν βλέποντας τα εγγόνια τους να µεγαλώνουν ή βλέποντας τον εαυτό τους ως 
δραστήριο, νέο και άξιο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου για 
δεύτερη φορά), πατώντας κατά κάποιο τρόπο στα χνάρια της STARKS (2003),  και 
στις πηγές άγχους -όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα ότι έκαναν πολλοί ερευνητές- 
(προβλήµατα συµπεριφοράς των εγγονιών, δυσκολία να ακολουθήσουν το 
πρόγραµµα των εγγονιών) αυτών των ατόµων όταν ανατρέφουν τα εγγόνια τους 
χωρίς την παρουσία των γονέων.4 

Η WALDROP (1999) ήταν µία ακόµη ερευνήτρια, η οποία θέλησε να εξετάσει 
τα ζητήµατα µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι οι παππούδες/γιαγιάδες των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών (κατάσταση της υγείας, οικονοµικές 
συνέπειες, νοµικές υποθέσεις, κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις), 
επικεντρώνοντας σε δύο κυρίως παράγοντες: Το άγχος και την ικανοποίηση που 
δέχονται από τη νέα κατάσταση, αλλά και την ικανότητά τους να προσαρµόζονται σε 
αυτή. Στους στόχους της συµπεριλαµβάνονταν τόσο η εξέταση των εµπειριών που 
αποκοµίζουν από τον γονεϊκό ρόλο προς τα εγγόνια τους όσο και των τρόπων µε τους 
οποίους οι ηλικιωµένοι παππούδες κληροδοτούν την οικογενειακή ιστορία και τις 
ηθικές και πολιτιστικές αξίες στα εγγόνια τους.5 

Σύµφωνα µε την WALTER (2003), επειδή η αφήγηση των οικογενειακών 
ιστοριών -που είναι υπεύθυνες για το οικογενειακό δέσιµο, την ανάπτυξη 
εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της και την µεταλαµπάδευση των ηθικών αρχών και 
αξιών- που πραγµατοποιείται συνήθως από τους παππούδες στα εγγόνια τους 
παρεµποδίζεται κατά κάποιο τρόπο µε τις καθηµερινές φροντίδες και ευθύνες όταν οι 
ηλικιωµένοι αναλαµβάνουν την ανατροφή των εγγονιών τους, µέσα από την έρευνά 
της προτείνει τρόπους µε τους οποίους οι οικογενειακοί θεραπευτές µπορούν να 
παρέµβουν, προκειµένου να εξασφαλίσουν την αµοιβαία µετοχή αυτών των 
οικογενειακών ιστοριών. Έτσι, η ερευνήτρια βοηθά τους κλινικούς στην κατανόηση 

                                                 
1 TOMSKY, R. A. (1999). Parenting grandparents: Special concerns and needs of grandparents 
raising pre-adolescent grandchildren. (M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
2 KEE: ό.π., 1997, p. (Περίληψη) & 45. 
3 STARKS, M. P. (2003). Challenges facing grandmothers who parent. (M.S.W.). California: 
California State University, Long Beach. 
4 WILLIAMS-COTTON, K. (2007). The benefits and stressors of African American grandmothers 
raising their grandchildren. (M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
5 WALDROP-PEASE, D. L. (May 1999). A qualitative study of grandparents raising grandchildren. 
(Dissertation). Oklahoma State University. 
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και στον προγραµµατισµό των κινήσεων που θα πρέπει να γίνονται για την 
υποστήριξη και τη θεραπεία αυτών των οικογενειών.1 

Η ODON (2002) έχοντας ως σκοπό της να εξετάσει τα συστήµατα των αξιών σε 
κάθε γενιά των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, την σταθερότητα των 
καταστάσεων και τις µεθόδους διαχείρισής τους, µελέτησε και αυτή µε τη σειρά της 
τις εµπειρίες, τις αξίες και την οπτική των παππούδων σε τρεις διαφορετικές χρονικές 
στιγµές που αντιστοιχούσαν στο εξάµηνο πριν αναλάβουν τα εγγόνια τους, στο 
πρώτο εξάµηνο που τα ανέτρεφαν και στην περίοδο κατά την οποία εξελισσόταν η 
συγκεκριµένη έρευνα. Μέσα από αυτή τη µελέτη διαφάνηκε ο τρόπος µε τον οποίο οι 
οικογενειακές αρχές και αξίες µεταφέρονται από τη µια γενιά στην άλλη, καθώς 
επίσης η ικανότητα των παππούδων να ανταπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις 
(προσωπικές, οικονοµικές και συναισθηµατικές) χωρίς την υποστήριξη των κρατικών 
υπηρεσιών.2 

Η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις αξίες που κυριαρχούν σε µια οικογένεια και 
στους παράγοντες (ηλικία και κατάσταση της υγείας των παππούδων, οικογενειακή 
δοµή, χρονικό διάστηµα που υποκαθιστούν τους γονείς στον ρόλο τους, αντιλήψεις 
των παππούδων περί του ρόλου του γονέα απέναντι στα εγγόνια σε αντιδιαστολή µε 
τον παραδοσιακό ρόλο του παππού, ικανότητα κοινωνικής προσαρµογής) που 
επηρεάζουν το ποσοστό της ικανοποίησης που λαµβάνουν από τη ζωή και από τον 
νέο ρόλο τους οι παππούδες και οι γιαγιάδες οι οποίοι αναλαµβάνουν την ανατροφή 
των εγγονιών τους, υπήρξε αντικείµενο της ποσοτικής µελέτης της HARPER (August 
1996).3 

Αναφορικά µε τον παράγοντα ικανοποίηση, υπήρξαν τόσο µελέτες που 
προηγήθηκαν όσο και άλλες που έπονταν από εκείνη της HARPER (August 1996), 
αλλά σχεδόν όλες τους εκδόθηκαν την δεκαετία 1990-2000. Ο AARON (1992) 
µελέτησε τη σχέση ανάµεσα στην ικανοποίηση από τον γάµο, την ικανοποίηση από 
τη ζωή και το άγχος που προέρχεται από τον γονεϊκό ρόλο, ανάµεσα σε δύο οµάδες 
παππούδων: Εκείνους που ανέτρεφαν τα εγγόνια τους και εκείνους που δεν 
βρίσκονταν σε τέτοιου είδους ρόλο. Βρέθηκε λοιπόν ότι, οι παππούδες που 
ανέτρεφαν τα εγγόνια τους είχαν µειωµένα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους, 
ενώ δεν βρέθηκε κάτι ανάλογο όσον αφορά την ικανοποίηση από το γάµο τους ή 
άγχος λόγω του γονεϊκού ρόλου προς τα εγγόνια τους.4 

∆ύο χρόνια µετά, µια άλλη ερευνήτρια, η ANDERSON-WELLS (1994),  
επικέντρωσε και εκείνη µε τη σειρά της το ενδιαφέρον της στη µελέτη της 
ικανοποίησης των Αφρο-Αµερικανίδων γιαγιάδων από τη ζωή τους, έχοντας 
αναλάβει τη φροντίδα των εγγονιών τους. Αυτή συµπέρανε ότι, όσο πιο µεγάλη είναι 
µια γιαγιά ή όσο πιο λίγα εγγόνια ανατρέφει τόσο πιο µεγάλα είναι τα επίπεδα της 
ικανοποίησης από τη ζωή της.5 

Η ΚΝΟΧ (1995) στην προσπάθειά της να διερευνήσει τους διάφορους τύπους 
παππούδων (διασκεδαστής, υποκατάστατο γονέα, αυτός που κάνει τα χατίρια, 

                                                 
1 WALTER, A. E. (June 2003). Passing on family stories: family therapy with grandparents raising 
grandchildren. (Dissertation). California: The Wright Institute. 
2 ODON-WILLIAMS, B. (November 2, 2002). “Ties that bind” contemporary grandparents: Voices 
securing families of the past; Embracing families in the present; Re-defining families for the future. 
(Dissertation). Cincinnati, Ohio: Union Institute & University. 
3 HARPER: ό.π., 1996. 
4 AARON, L. M. (August 1992). The effects of raising grandchildren on the marital satisfaction, life 
satisfaction, and parenting stress of grandparents. (Dissertation). Denton, Texas: University of North 
Texas.  
5 ANDERSON-WELLS, A. A. (1994). Life satisfaction of African American grandmother caretakers 
of grandchildren. (Dissertation- MSW). California, Long Beach: California State University. 
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συνεχιστής οικογενειακής ιστορίας) σε συνδυασµό µε την ικανοποίηση που αυτοί 
λαµβάνουν από τη συγκεκριµένη στάση και συµπεριφορά τους, µεταξύ άλλων βρήκε 
ότι, οι παππούδες οι οποίοι αποτελούσαν υποκατάστατα γονέων απέναντι στα 
εγγόνια τους δεν αισθάνονταν λιγότερο ικανοποιηµένοι για τον ρόλο τους ως 
παππούδες συγκριτικά µε τους υπόλοιπους παππούδες που δεν είχαν γονεϊκό ρόλο 
απέναντι στα εγγόνια τους.1 

Η ικανοποίηση σε συνάρτηση µε τον γονεϊκό ρόλο µελετήθηκε τρία χρόνια 
µετά και από µια άλλη ερευνήτρια, την MENSALVAS (1998). Αυτή είχε 
επικεντρώσει στους τύπους γονέων, στην ικανοποίηση που λαµβάνουν οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες που είναι κύριοι φροντιστές των εγγονιών τους και στην υποστήριξη 
που δέχονται σε αυτόν τον ρόλο τους από το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Τα 
αποτελέσµατά της ανέδειξαν την ικανοποίηση των παππούδων και των γιαγιάδων 
τόσο από τον εαυτό τους όσο και από τη σχέση που είχαν συνάψει µε τα εγγόνια 
τους.2 

Παράγοντες όπως η ικανοποίηση, η επιτυχία και η διδασκαλία όσον αφορά τον 
γονεϊκό ρόλο στις γιαγιάδες που φροντίζουν τα εγγόνια τους µελετήθηκαν από την 
McGOWEN (2004) σε τρείς οµάδες γιαγιάδων: 1.αυτές που αναθρέφουν τα εγγόνια 
τους, 2.αυτές που τα φροντίζουν για λίγες ώρες και µένουν µαζί µε την πυρηνική 
οικογένεια, και 3.αυτές που δεν ζουν µαζί µε τα εγγόνια τους.3 

Η µελέτη της HOFFMAN (1997) είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη σύγκριση του 
γονεϊκού ρόλου των παππούδων όπως τον εξάσκησαν παλαιότερα απέναντι στα 
παιδιά τους και έπειτα απέναντι στα εγγόνια τους. Μια άλλη σύγκριση η οποία 
επίσης έγινε στην ίδια έρευνα ήταν εκείνη ανάµεσα στον γονεϊκό ρόλο όπως τον 
βίωσαν οι παππούδες απέναντι στις δύο παραπάνω οµάδες (γονείς-εγγόνια) και όπως 
τον έζησαν από την πλευρά του παιδιού όταν οι ίδιοι παππούδες µεγάλωναν ως 
παιδιά στην οικογένεια καταγωγής τους. Ένα από τα ευρήµατα αποτέλεσε το γεγονός 
ότι, οι παππούδες απέναντι στα παιδιά τους φάνηκαν να υπήρξαν πιο απόλυτοι, πιο 
απορριπτικοί και λιγότερο εξουσιαστικοί από ό,τι απέναντι στα εγγόνια τους. Με 
άλλα λόγια, το 54,1% των παππούδων µεγάλωνε τα εγγόνια του διαφορετικά από ό,τι 
είχε µεγαλώσει τα παιδιά του, ενώ το 33,3% δήλωνε πως είχε µεγαλώσει και τις δύο 
γενεές µε τον ίδιο τρόπο.4 

Όσον αφορά τις µεθόδους διαπαιδαγώγησης των εγγονιών, η SALAZAR (2001) 
επιχείρησε τη σύγκριση των µεθόδων ανατροφής που είχαν χρησιµοποιήσει οι 
παππούδες άλλοτε για τα παιδιά τους σε σχέση µε αυτές που εφάρµοσαν στα εγγόνια 
τους και βρέθηκε ότι, την δεύτερη φορά που βρίσκονταν στον γονεϊκό ρόλο είχαν 
λιγότερο άγχος, µεγαλύτερη συναισθηµατική ωριµότητα και περισσότερες 
ικανότητες και επιδεξιότητα στον ρόλο αυτό.5 
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Η PETERMAN (2005) βασιζόµενη στη θεωρία της προσκόλλησης του 
BOWLBY µελέτησε τον γονεϊκό ρόλο των γιαγιάδων των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών από τη σκοπιά των ηλικιωµένων και των εγγονιών τους. Οι 
βασικοί παράγοντες τους οποίους έλαβε υπ’ όψιν ήταν η ηλικία του εγγονιού, το 
χρονικό διάστηµα παραµονής του παιδιού µε τη γιαγιά του, όπως επίσης η ποιότητα 
και ποσότητα της αλληλεπίδρασης µε τη βιολογική µητέρα του παιδιού και ο τρόπος 
µε τον οποίο αυτή επηρέαζε την προσκόλληση του παιδιού στη γιαγιά του. Βρέθηκε 
λοιπόν ότι, αν οι γιαγιάδες είναι θερµές στις εκδηλώσεις τους προς τα εγγόνια τους, 
αλληλεπιδρούν µαζί τους και τα επιτηρούν από κοντά - είναι δηλαδή κατά κάποιο 
τρόπο εξουσιαστικές-, τότε τα εγγόνια τους αποκτούν ασφαλή προσκόλληση προς 
αυτές.1 

Η θεωρία της προσκόλλησης της συνεργάτιδας του BOWLBY, της 
AINSWORTH, χρησιµοποιήθηκε από την BROWN (May 2003) ως βάση ερµηνείας 
και µελέτης (χωρίς να εκλείπει και το θεωρητικό πλαίσιο των VYGOTSKY, 
PIAGET, ERIKSON και BERTALANFFY) της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται 
ανάµεσα στους παππούδες/στις γιαγιάδες και στα εγγόνια που αυτοί ανατρέφουν, 
καθώς επίσης του τρόπου µε τον οποίο η συναισθηµατική εγγύτητα σε αυτόν τον 
δεσµό επηρεάζει την προσαρµοστικότητά τους στις νέες συνθήκες.2 

Σε µια άλλη χώρα πέραν της Αµερικής, στη Σουηδία ο OBURU (2004) στη 
διδακτορική του διατριβή µελέτησε το ενδεχόµενο οι διαταραχές που παρουσιάζονται 
στην πορεία εξέλιξης των παιδιών το οποία έχουν µείνει ορφανά και τα 
αναλαµβάνουν οι ηλικιωµένοι φροντιστές, να σχετίζονται µε την αδυναµία των 
ορφανών παιδιών να προσαρµοστούν στη νέα κατάσταση, µε τις στρατηγικές 
πειθαρχίας και τις µεθόδους ανατροφής που θέτουν σε λειτουργία οι φροντιστές τους, 
καθώς επίσης µε το άγχος που βιώνουν τα άτοµα αυτά εξαιτίας του γονεϊκού ρόλου 
τους.3 

Ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζεται η συµπεριφορά του εγγονιού (παιδικής, 
προ-εφηβικής και εφηβικής ηλικίας) µιας δι-γενεακής οικογένειας από την ηλικία του 
και από το εξελικτικό του στάδιο σε συνάρτηση µε άλλους παράγοντες όπως είναι 
π.χ. η γονεϊκή απουσία ή η εµπλοκή στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια 
εξετάστηκε στην Αµερική από την VILLEGAS (2005).4 

Η DALY (1997) στην διατριβή της µελέτησε σε γιαγιάδες µαύρης και λατινικής 
καταγωγής που διέµεναν στη Νέα Υόρκη και µεγάλωναν τα εγγόνια τους, τον τρόπο 
που αντιλαµβάνονταν την συµπεριφορά των εγγονιών τους, καθώς επίσης τα επίπεδα 
της κατάθλιψης, του άγχους και της ικανοποίησης που προερχόταν από τον γονεϊκό 
τους ρόλο.5 

Η µελέτη της ARCHIBALD (2003) αφορούσε στην ασαφή θλίψη που νιώθουν 
οι παππούδες και οι γιαγιάδες όταν µεγαλώνουν τα εγγόνια τους. Ο όρος αυτός 
προσδιορίζεται ως η θλίψη που δηµιουργείται σε ένα άτοµο όταν κάποιος άλλος 
άνθρωπος απουσιάζει από κοντά του σωµατικά, αλλά είναι παρών συναισθηµατικά. 
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Ο προσδιορισµός που δίνει στη συγκεκριµένη έννοια η εν λόγω ερευνήτρια είναι 
εκείνη της θλίψης που αισθάνονται οι παππούδες λόγω της απώλειας του ρόλου του 
παππού και της γιαγιάς χάριν του γονεϊκού ρόλου έναντι των εγγονιών τους, ή ακόµη 
και λόγω της αδυναµίας των γονέων να είναι σωστοί στον ρόλο για τον οποίο 
προορίζονταν.1 

Η υγεία των µεσήλικων και των πιο ηλικιωµένων από αυτούς παππούδων και 
γιαγιάδων, και ειδικότερα η εκδήλωση συµπτωµάτων κατάθλιψης σε αυτά τα άτοµα, 
µελετήθηκε από την BAKER (2006). Οι αυξηµένες πιθανότητες εκδήλωσης 
συµπτωµάτων κατάθλιψης στους παππούδες και τις γιαγιάδες που µεγαλώνουν τα 
εγγόνια τους συγκριτικά µε εκείνους που απλά τα φροντίζουν, συνδέονται µε τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση). 
Εµµέσως πλην σαφώς δίνεται έµφαση στην υποστήριξη που θα πρέπει να λαµβάνουν 
οι παππούδες αυτοί από διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες (υποστηρικτικές οµάδες, 
στεγαστικά και οικονοµικά προγράµµατα), προκειµένου να αποφευχθεί η εκδήλωση 
των συγκεκριµένων συµπτωµάτων.2 

Η JOHNSON (2005) προσπάθησε να καταδείξει εάν υπήρχε κάποια σχέση 
ανάµεσα στα χαµηλά επίπεδα κατάθλιψης και στην θρησκευτικότητα ή στην 
ικανοποίηση που έπαιρναν από τη ζωή τους τρεις οµάδες που αποτελούνταν από 
γιαγιάδες Αφρο-αµερικανικής, ισπανικής ή λευκής καταγωγής.3 

Οι στρατηγικές αντιµετώπισης των νέων καταστάσεων, όπως η αναζήτηση 
κοινωνικής βοήθειας και η χρησιµοποίηση του παράγοντα θρησκείας από τις Αφρο-
Αµερικανίδες γιαγιάδες που επιµελούνται τα εγγόνια τους λόγω τοξικοεξάρτησης 
των γονέων, είχαν αποτελέσει πολύ νωρίτερα αντικείµενο µελέτης της BROWN Α. 
(1998). Οι παράγοντες αυτοί εξετάστηκαν σε συνάρτηση µε κάποιους άλλους, όπως 
για παράδειγµα δηµογραφικά στοιχεία για τις γιαγιάδες (ηλικία, λόγοι ανάληψης του 
γονεϊκού ρόλου, οικογενειακό εισόδηµα), κατάσταση της υγείας τους, κοινωνικές 
πηγές υποστήριξης (βοήθεια οικονοµική, πρακτική, συναισθηµατική και κοινωνική), 
και τέλος, εφαρµογή άλλων στρατηγικών διαχείρισης (θετική ανατροφοδότηση, 
σχεδιασµός επίλυσης των προβληµάτων, αποστασιοποίηση, και αποδοχή των 
ευθυνών).4 

Τα εγγόνια που προέρχονται από τοξικοµανείς γονείς εξετάστηκαν και από την 
REMPALA (1996), η οποία προσπάθησε να παρουσιάσει τον αγώνα (αλλαγές στη 
ζωή τους, προβλήµατα, δεσµοί µε τα εγγόνια τους και καθοδήγησή τους, και τήρηση 
µιας θετικής στάσης) που καταβάλουν οι γιαγιάδες οι οποίες έχουν υπό την επιµέλειά 
τους τέτοια παιδιά.5 

Η έρευνα της KATZ (1999) εξέτασε σε παππούδες τους παράγοντες 
(οικογενειακό ιστορικό, δηµογραφικά στοιχεία, ποσά εισοδήµατος, άγχος των 
παππούδων, ανάγκες αυτών των οικογενειών, έλλειψη πηγών οικονοµικής βοήθειας) 
που παρεισφρέουν στις οικογένειες στις οποίες οι παππούδες µεγαλώνουν εγγόνια 
βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, τα οποία ήταν εκτεθειµένα προγεννητικά στα 

                                                 
1 ARCHIBALD: ό.π., 2003. 
2 BAKER, L. A. (December 2006). Bridging the gaps: the effects of level and duration of care, 
grandchild characteristics and parental involvement on depressive symptoms among grandparents 
raising grandchildren. (Dissertation). Massachusetts: University of Massachusetts Boston. 
3 JOHNSON, J. R. (2005). Comparisons by ethnicity among grandparents raising grandchildren: Their 
utilization of religious involvement and the effects on well-being. (M.S.W.). California: California State 
University, Long Beach. 
4 BROWN: ό.π., 1998. 
5 REMPALA, A.-M. (1996). Transcending the struggle of becoming a mother the second time around. 
(M.S.N.). Florida: Florida Atlantic University. 
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ναρκωτικά λόγω της τοξικοεξάρτησης της µητέρας τους, και τους κινδύνους που 
τυχόν ελλοχεύουν σε τέτοιου είδους οικογένειες µε το πέρασµα των γενεών.1 

Πέρα από τα παιδιά των τοξικοεξαρτηµένων γονέων, µελετήθηκε σε µια άλλη 
έρευνα (UNGERLEIDER, 2006) και µια διαφορετική κατηγορία εγγονιών· εκείνα τα 
οποία ήταν φορείς της ασθένειας του HIV/AIDS. Παρόλο τους προβληµατισµούς που 
αντιµετωπίζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σχετικά µε τα φαινόµενα βίας, την 
ικανότητά τους να επιζήσουν µέχρι να µάθουν τα εγγόνια τους να αυτοσυντηρούνται, 
και τη µόρφωση ή την σύναψη αρµονικών σχέσεων των παιδιών µε τους γύρω τους, 
οι παππούδες αποδείχτηκαν ως η πιο ενδεδειγµένη λύση για την ανατροφή των 
εγγονιών µε HIV/AIDS.2 

Συγκρίνοντας οµάδες παππούδων που είχαν τον γονεϊκό ρόλο προς τα εγγόνια 
τους και σε άλλους που δεν βρίσκονταν σε ανάλογη θέση, η EMICK (1995) στην 
έρευνά της θέλησε να διερευνήσει τις προκλήσεις που αντιµετώπιζαν οι παππούδες 
των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών και των σχέσεων παππούδων-
εγγονιών που δηµιουργούνταν, σε συνάρτηση µε την ύπαρξη κανονικού ή 
προβληµατικού παιδιού και την εκδήλωση στεναχώριας και καταπόνησης στους 
ίδιους.3 

Στην έρευνά της η GARCIA (May 2003) προσπάθησε να µελετήσει την 
συνάρτηση που υπάρχει ανάµεσα στην υποστήριξη που δέχονται οι παππούδες-
ανατροφείς των εγγονιών τους και των επιπέδων της καταπόνησης που βιώνουν από 
τα φορτία-καθήκοντα που επωµίζονται. Με άλλα λόγια µελέτησε κατά πόσον 
υφίσταται αντιστρόφως ανάλογη σχέση µεταξύ βοήθειας από το περιβάλλον και 
καταπόνησης των παππούδων.4 

Ο ROMAN (2007) επεδίωξε τη µελέτη σε γιαγιάδες λατινικής καταγωγής οι 
οποίες φρόντιζαν τα εγγόνια τους χωρίς την εµπλοκή των γονέων, της σχέσης που 
υπάρχει ανάµεσα στην κοινωνική υποστήριξη και στα επίπεδα της στεναχώριας και 
της δυστυχίας στις ίδιες.5 

Η WASLO (1998) προσπάθησε µε τη µελέτη της να κεντρίσει και να 
ενεργοποιήσει την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά µε τις ανάγκες για 
υποστήριξη (κοινωνική, οικονοµική και ανακούφιση όσον αφορά τη φροντίδα των 
εγγονιών τους) που έχουν οι παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι µεγαλώνουν 
εξελικτικά µειονεκτούντα εγγόνια τους. Με λίγα λόγια, παρουσιάστηκαν τόσο οι 
τύποι βοήθειας που λάµβαναν οι παππούδες όσο και το είδος βοήθειας που ήταν 
ανάγκη να τους παρασχεθεί επιπλέον.6 

Όπως φάνηκε και νωρίτερα στο παρόν κεφάλαιο, ενώ από τα τελευταία έτη του 
2000 και µετά, είχαν κυριαρχήσει έρευνες που αφορούσαν στα προβλήµατα, στις 
δυσκολίες και στις καταστάσεις που αντιµετώπιζαν οι παππούδες, και άλλες που 
σχετίζονταν µε τα ψυχολογικά προβλήµατα που εµφάνιζαν τα ίδια άτοµα, έπειτα 
παρουσιάστηκε µια στροφή του ενδιαφέροντος των ερευνητών σε θέµατα που 

                                                 
1 KATZ: ό.π., 1999, pp.5, 6 & 78. 
2 UNGERLEIDER, L. S. (2006). Grandparents raising their HIV/AIDS affected grandchildren. 
(Dissertation). Illinois: University of Illinois at Chicago, Health Sciences Center. 
3 EMICK, M. A. (1995). A cross-sectional study of custodial grandparenting: Stresses, coping skills, 
and relationships with grandchildren. (Dissertation). Texas: University of North Texas. 
4 GARCIA, M. (May 2003). Effects of various sources of support on caregiver burden levels among 
grandparents who are caregivers to their grandchildren. (M.S.W.). California: California State 
University, Long Beach. 
5 ROMAN, D. (2007). Latina grandmothers: Primary responsibility for raising their grandchildren. 
(M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
6 WASLO, J. B. (1998). Support needs of grandparents raising developmentally disabled 
grandchildren. (M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
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αναφέρονταν στην οικονοµική κατάσταση των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών και σε θέµατα σχετικά µε την κοινωνική πολιτική. Για παράδειγµα: 

Η περιγραφική έρευνα της INFANTE (2001) απέβλεπε στη µελέτη της σχέσης 
που υπάρχει ανάµεσα στην οικονοµική κατάσταση των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών σε σχέση µε την ευεξία-ευηµερία και την κατάσταση της υγείας των 
γιαγιάδων που συµµετείχαν στην έρευνα. Μελετήθηκε το εισόδηµα και το επίπεδο 
της φτώχειας στο εσωτερικό των οικογενειών τους σε σχέση µε παράγοντες όπως 
σωµατική και πνευµατική υγεία, κατάθλιψη, ικανοποίηση από τη ζωή, αλλά και 
θετικές ή αρνητικές επιρροές στη ζωή τους.1 

Μια από τις κοινωνιολογικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκε µε στόχο τη 
διερεύνηση της οικονοµικής κατάστασης των παππούδων και των γιαγιάδων των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών ήταν εκείνη του CALHOUN (2000). Στη 
µελέτη αυτή είναι δυνατόν να διακρίνει κανείς τις εµπειρίες που αποκοµίζουν από τις 
οικονοµικές καταστάσεις που βιώνουν οι συγκεκριµένες οικογένειες, την κοινωνική 
υποστήριξη που λαµβάνουν ή άλλες µορφές εσόδων των παππούδων, τα κενά στις 
υπηρεσίες πρόνοιας, ενώ παράλληλα γίνονται κάποιες προτάσεις αναφορικά µε νέα 
προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής.2 

Μια άλλη έρευνα η οποία επίσης είχε εµµέσως ως σκοπό της τη βοήθεια στη 
διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής ήταν εκείνη της CAROLAN-CONCANNON 
(2003), η οποία χρησιµοποιώντας την εθνογραφική µέθοδο προσπάθησε να δώσει το 
στίγµα του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τη ζωή τους τα µέλη των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών µέσα σε αυτές.3 

Η έρευνα της VALLES (2001) ενείχε θέση προβολής των πλεονεκτηµάτων 
(ανατροφοδότηση, αίσθηµα της αποδοχής, θετικό και υποστηρικτικό κλίµα, 
έµπνευση και αφορµή για δοκιµασία νέων µεθόδων ανατροφής και διαχείρισης της 
νέας κατάστασης) που θα αποκόµιζε ένας παππούς ή µια γιαγιά, οι οποίοι θα 
συµµετείχαν σε υποστηρικτικές οµάδες, ανάλογες µε εκείνη του Grandparents as 
Parents (GAP) που λαµβάνει χώρα στην περιοχή του Los Angeles.4 

Πολύ πριν όµως, αλλά και παράλληλα, διενεργούνταν έρευνες που αφορούσαν 
τις ανάγκες των παππούδων/γιαγιάδων και γενικότερα των δι-γενεακών οικογενειών. 
Η DONALDSON-NORTHRUP (1994) προσπάθησε να περιγράψει τις περιστάσεις 
κάτω από τις οποίες οι παππούδες της µαύρης φυλής οδηγούνται στην ανάληψη της 
ανατροφής των εγγονιών τους, έστω και αν αυτοί είναι προ-παππούδες. Ως απόρροια 
του νέου ρόλου τους προέκυπτε πλήθος αναγκών οι οποίες πολλές φορές 
αδυνατούσαν να καλυφθούν από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υποστηρικτικές 
οµάδες.5 

Σκοπός της FOWLER (2002) ήταν να δώσει φωνή στις γιαγιάδες προκειµένου 
να εξωτερικεύσουν τις ανάγκες τους, αλλά και µέσα από αυτές να καταδειχθούν οι 
βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις ψυχολογικές 
ή άλλες παροχές της πολιτείας ως προς αυτήν την ευαίσθητη κοινωνική οµάδα.6  

Η HENDERSON (2001) διεξάγοντας ηµιδοµηµένη συνέντευξη (σε δύο 
διαφορετικές χρονικές στιγµές µε διαφορετικά εργαλεία) µελέτησε τις οικογενειακές 
                                                 
1 INFANTE: ό.π., 2001, p.4. 
2 CALHOUN, G. (2000). The economic experience of grandparent households. (Dissertation). 
Massachusetts: Boston College. 
3 CAROLAN-CONCANNON: ό.π., 2003. 
4 VALLES, K. E. (2001). Benefits of grandparent support groups for grandparents raising 
grandchildren. (M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
5 DONALDSON-NORTHRUP, D. Y. (1994). "These are mine": African American grandparents as 
second- or third-generation parents. (M.A.). California: California State University, Dominguez Hills. 
6 FOWLER: ό.π., 2002, p.3. 
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και προσωπικές ανάγκες των παππούδων των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών, τα κοινωνικά και τα προβλήµατα υγείας τους, αλλά και την κοινωνική 
στήριξη που χρειάζονται ή /και λαµβάνουν, καθώς επίσης το ποσοστό και τον τρόπο 
µε τον οποίο επηρεάστηκε η ζωή τους.1 

Βασικό µέληµα της KYRIAKOPOULOS (2004) ήταν η µελέτη των 
στερεότυπων, των προκαταλήψεων και των ιδεών που επικρατούσαν στην Αµερική 
σχετικά µε τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες οι οποίες ανήκαν σε εθνικές 
µειονότητες, όπως π.χ. Αφρο-Αµερικανοί και Ισπανο-Αµερικανοί, σε αντίθεση µε 
ανάλογες οικογένειες που είχαν Ευρωπαϊκο-αµερικάνικη καταγωγή. Έχοντας 
εξετάσει τα επίπεδα των αναγκών και των δυνάµεων των µελών αυτών των 
οικογενειών, βρήκε ότι, σε αντίθεση µε ό,τι πρόσµενε, οι δυνάµεις των παππούδων 
και των γιαγιάδων ήταν µεγαλύτερες από τις ανάγκες τους. Στην ίδια έρευνα 
φάνηκαν επίσης η τάση των εγγονιών να είναι πιο κοντά µε τις γιαγιάδες από την 
πλευρά της µητέρας, καθώς επίσης οι κοινωνικές επιπτώσεις της ύπαρξης µη 
παραδοσιακών µορφών οικογενειών.2 

Αναφορικά µε τον παράγοντα των δυνάµεων των παππούδων, η LAUNDRY 
MEYER (1999) εξέτασε τον ρόλο των παππούδων και των γιαγιάδων που γίνονται 
δεύτερη φορά γονείς, απέναντι στα εγγόνια τους· κατά πόσο δηλαδή προσαρµόζονται 
σε αυτόν (προσαρµογή, αµφιβολία, διαφωνία), αποδέχονται κοινωνική βοήθεια 
(κοινωνική υποστήριξη, κοινωνική αποδοχή, θεσπισµένη βοήθεια και αντίληψη των 
παππούδων για τη συγκεκριµένη βοήθεια) και βασίζονται στις δικές τους δυνάµεις. 
Βρήκε λοιπόν ότι, ενώ οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήταν εξοικειωµένοι µε τον 
γονεϊκό ρόλο, έδειχναν να δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στην εξάσκησή του 
απέναντι στα εγγόνια τους, αφού οι ίδιοι ήταν παππούδες τους.3 

Η HENDERSON (2005), από την άλλη πλευρά, εξέτασε τις πνευµατικές 
ανάγκες των παππούδων και των γιαγιάδων των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών, την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και την αντιµετώπιση δυσκολιών 
όσον αφορά την χρησιµοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών.4 

Στη διατριβή της HARRIS (2001) περιγράφονται εκτενώς οι ανησυχίες και ο 
αγώνας των παππούδων όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη δικαστική 
διεκδίκηση των εγγονιών τους.5 

Με σκοπό να διαµορφωθεί ένα πρόγραµµα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των παππούδων και των γιαγιάδων που φροντίζουν τα εγγόνια τους (βοήθεια στην 
ανατροφή των εγγονιών, υποστηρικτικές οµάδες, µόρφωση και επιµόρφωση των 
παππούδων, ευχέρεια στη µεταφορά τους και συµβουλευτική επάνω σε θέµατα 
υγείας) πραγµατοποιήθηκε έρευνα από τον HANSON.6 

Η LAWRENCE (May 2002) επιδόθηκε στην αποτίµηση ενός προγράµµατος, 
του “Suddenly Parents” το οποίο προσφέρει εκπαίδευση εντός της οικίας των 
συγγενών (π.χ. παππούδων και γιαγιάδων) που φροντίζουν συγγενικά παιδιά, 
προκειµένου να ενισχύσει τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους διαπαιδαγώγησης και 

                                                 
1 HENDERSON: ό.π., 2001, pp.26, 28 & 33. 
2 KYRIAKOPOULOS, P. (2004). Examining ethnic minority stereotypes and perceptions of 
grandparent caregiver families. (Dissertation). University of Hartford. 
3 LAUNDRY-MEYER, L. (1999). Grandparents raising grandchildren: an investigation of roles and 
support. (Dissertation). Ohio State University. 
4 HENDERSON, C. (2005). Accessing and utilizing mental health services among kinship care 
providers. (M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
5 HARRIS: ό.π., 2001, p.121. 
6 HANSON, D. Listening to Caregivers: The role of needs assessment in program planning. National 
Family Caregiver Support Program (NFCSP): Selected Issue Briefs. 
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ανατροφής και να αποτρέψει την εκδήλωση φαινοµένων παραµέλησης και 
κακοποίησης ακόµη και από τους συγγενείς προς τα παιδιά.1 

Η SALZER (2005) στη διδακτορική διατριβή της που αφορούσε τη µελέτη ενός 
προγράµµατος αξιολόγησης των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, το 
Healthy Grandparent Program το οποίο εφαρµόστηκε στην Augusta της Georgia, 
βρήκε ότι, τα άτοµα εκείνα τα οποία είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναθρέφουν 
τα εγγόνια τους ήταν οι γιαγιάδες Αφρο-αµερικανικής καταγωγής, µε χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο, άνεργες µε υψηλά ποσοστά φτώχειας και οι οποίες ζούσαν χωρίς 
τον σύζυγό τους.2 

Η έρευνα της LOPEZ (2005) αποτέλεσε την πρόταση ενός σχεδίου δράσης για 
τη βοήθεια των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών στο συναισθηµατικό, 
κοινωνικό, οικονοµικό και νοµικό πεδίο που θα αφορά κυρίως τις οικογένειες εκείνες 
που έχουν Αφρο-αµερικάνικη καταγωγή.3 

Στην προσπάθειά της να συµβάλλει µε τον τρόπο της στη διαµόρφωση 
κοινωνικής πολιτικής και προγραµµάτων σχετικά µε τις κατατετµηµένες οικογένειες, 
η HABACON (May 2006) βάσισε την µεταπτυχιακή µελέτη της στην πρόταση 
οργάνωσης ενός συνεδρίου µε ανάλογο θέµα, παραθέτοντας όλα τα επιµέρους 
βήµατα που θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν για να στεφθεί µε επιτυχία και να 
εξαλειφθούν παράγοντες που συντελούν στην πρόκληση συµπτωµάτων κατάθλιψης 
στους Αφρο-αµερικάνους παππούδες λόγω του νέου ρόλου τους.4 

Την ίδια χρονιά, το ενδιαφέρον του SAUCEDO (2006) στράφηκε προς µια 
εντελώς διαφορετική κατεύθυνση: στο χάσµα που παρατηρείται ως προς τα 
πολιτιστικά και τα γλωσσικά στοιχεία στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες.5 

Ωστόσο η προαναφερόµενη έρευνα δεν αποτέλεσε την µοναδική στο είδος της. 
Κι άλλες µελέτες ασχολήθηκαν µε θέµατα που αφορούσαν τις διγενεακές οικογένειες 
σε συνάρτηση µε την ποικιλία των πολιτισµικών και φυλετικών καταβολών: 

Οι γιαγιάδες Αφρο-αµερικανικής και Λατινικής καταγωγής που φρόντιζαν τα 
εγγόνια τους που είχαν µόνο µια φυλετική καταγωγή συγκρίθηκαν από την YAÑEZ 
(May 2007) µε άλλες γιαγιάδες των ίδιων φυλών µε τις παραπάνω, µε τη διαφορά ότι 
αυτές ανέτρεφαν εγγόνια που προέρχονταν από γονείς διαφορετικής φυλής. Η 
σύγκριση αυτή αφορούσε τις σχέσεις µεταξύ των γιαγιάδων και των εγγονιών, και 
την κατάσταση της υγείας των γιαγιάδων σε συνάρτηση µε την ποιότητα 
συµπεριφοράς των εγγονιών τους επικεντρώνοντας κυρίως στις οικογένειες εκείνες 
στις οποίες τα εγγόνια είχαν γονείς διαφορετικής φυλής.6 

Η κατάσταση της υγείας, οι θετικές εµπειρίες που αποκόµιζαν και η 
ικανοποίηση που λάµβαναν οι γιαγιάδες από τη ζωή τους όταν µεγάλωναν τα εγγόνια 
τους, µελετήθηκαν σε τρείς διαφορετικές οµάδες διαφορετικής καταγωγής: Αφρο- 
Αµερικανίδες, λατινικής καταγωγής και λευκής φυλής από την McCARTY-
BLUMENTAL (2006). Βρέθηκε ότι, ενώ όσον αφορά τη συµπεριφορά του εγγονιού, 
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grandchildren. (M.S.W.). California State University, Long Beach. 
2 SALZER, J. S. (2005). Grandparents raising grandchildren: A program evaluation of family well-
being. (Dissertation). Virginia: Virginia Commonwealth University. 
3 LOPEZ, M. B. (2005). Comprehensive treatment program design for African American grandparents 
raising grandchildren. (Dissertation). Florida: Carlos Albizu University. 
4 HABACON, C. V. (May 2006). Grandparents raising grandchildren conference: A grant proposal 
project. (M.S.W.). Los Angeles: University of California.  
5 SAUCEDO, E. (2006). Grandparents as parents: The acculturation gap. (M.S.W.). California: 
California State University, Long Beach. 
6 YAÑEZ, Y. D. (May 2007). The relationship between grandparent caregivers and their biracial 
grandchild. (M.S.W.). California State University, Long Beach. 
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την ικανοποίηση των γιαγιάδων από τη ζωή τους και τα συµπτώµατα κατάθλιψης σε 
αυτές δεν διέφεραν από φυλή σε φυλή, παρόλα αυτά το σηµείο στο οποίο διέφεραν οι 
Αφρο- Αµερικανίδες γιαγιάδες ήταν η µεγαλύτερη εγγύτητά τους µε τα εγγόνια τους 
εν συγκρίσει µε τις γιαγιάδες των άλλων φυλών.1 

Η KANELL (May 2000) µέσα από την έρευνά της έφερε στο προσκήνιο την 
εικόνα των παππούδων και των γιαγιάδων διαφορετικών εθνικοτήτων που ήταν 
φροντιστές των εγγονιών τους -ή γενικά των ηλικιωµένων- και την αναπαράσταση 
του υποστηρικτικού ρόλου που αναλαµβάνουν τα άτοµα αυτά σε δύσκολες 
καταστάσεις ανάλογα µε τις πολιτιστικές καταβολές τους, όπως αυτή 
αντικατοπτρίζεται σε παιδικά πολυπολιτισµικά λογοτεχνικά βιβλία.2 

Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, η ΜΑΝΟΥ∆Η στη διδακτορική της διατριβή θίγει 
το θέµα του παιδιού χωρίς οικογένεια, όπως αυτό εµφανίζεται στα λογοτεχνικά 
κείµενα του 19ου αιώνα, εντοπίζει τις προβληµατικές καταστάσεις µε τις οποίες αυτό 
έρχεται αντιµέτωπο, και επισηµαίνει την καταπάτηση των βασικών δικαιωµάτων του 
παιδιού. ∆ιαπιστώνει ότι, οι συγγραφείς της λογοτεχνίας εκείνης της εποχής 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, συνέβαλαν 
στην αναθεώρηση των κοινωνικών αντιλήψεων για τα ασθενέστερα και 
µειονεκτούντα µέλη της κοινωνίας και, κατά συνέπεια, έθεσαν σε εφαρµογή 
πολιτικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και νοµικές τροπολογίες, σε µια περίοδο 
στην οποία πολύ λίγη αξία δινόταν στην ανθρώπινη ζωή, ακόµη και ενός παιδιού, και 
συµπεριλαµβανοµένου υπόψη ότι δεν είχαν έως τότε υπογραφεί οι διεθνείς 
συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το παιδί χωρίς οικογένεια βρισκόταν 
αντιµέτωπο µε µια αλυσίδα καταστάσεων, αφού δεν στερείτο µόνο σε υλικό επίπεδο, 
αλλά και σε ψυχολογικό, συναισθηµατικό, πνευµατικό και κοινωνικό πλαίσιο, 
καταστάσεις που διατάρασσαν τη βιολογική του υπόσταση και την ψυχική του 
ισορροπία, απειλώντας µε τις πιο επιβλαβείς επιπτώσεις τη γενικότερη υγεία του.3 

Η µοναδική έρευνα η οποία βρέθηκε ότι αναφερόταν στις κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες που υφίστανται στην περιοχή της Ελλάδας ήταν εκείνη των 
HANK & BUBER (2007), οι οποίες µελέτησαν σε 10 ευρωπαϊκές χώρες: Austria, 
Denmark, France, Greece, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden, Switzerland και 
Spain, τον ρόλο των παππούδων και των γιαγιάδων που φροντίζουν τα εγγόνια τους 
(για παράδειγµα τους παράγοντες που παρατηρούνται σε όλα τα παραπάνω κράτη 
αναφορικά µε τη φροντίδα των παιδιών από τους παππούδες, τη διαφορά στα 
χαρακτηριστικά των φροντιστών και των αποδεκτών της φροντίδας, την 
αλληλεπίδραση της υποστήριξης της πολιτείας διαµέσου των υπηρεσιών πρόνοιας και 
την υποστήριξη που δέχεται µια οικογένεια από το συγγενικό της δίκτυο).4 

Από ό,τι φάνηκε παραπάνω, οι πληροφορίες που συνήθως συλλέγονται από 
διάφορες έρευνες, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στους παππούδες και όχι στην 
οπτική των εγγονιών. Αυτό σηµαίνει πως σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά 
εξετάζονται, αλλά στην ουσία δεν ερωτώνται τα ίδια.5 
                                                 
1 McCARTY-BLUMENTAL, L. (2006). Grandmothers raising grandchildren: Positive experiences of 
grandmothers as parents in culturally diverse families. (M.S.W.). California: California State 
University, Long Beach. 
2 KANELL, R. (May 2000). Grandparents and other elders’ role at the turn of the millennium: their 
portrayal in multicultural children’s literature. (Dissertation). San Francisco, California: University 
of San Francisco. 
3 ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006, σ.68 & 69. 
4 HANK, Κ., & BUBER, Ι. (2007). Grandparents caring for their grandchildren: Findings from the 
2004 survey of health, ageing and retirement in Europe. Manheim Research Institute for the 
Economics of Aging. 
5 BROWN, L: ό.π., 2003, p.36. 
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Μια από τις λίγες έρευνες που εστίασαν την προσοχή τους στα εγγόνια, ήταν 
εκείνη της ANASURI (2006), η οποία συγκρίνοντας παιδιά σχολικής ηλικίας τα 
οποία µεγάλωναν µαζί µε τους παππούδες τους µε εκείνα που το τελευταίο έτος 
ζούσαν σε κάποια οικογενειακή δοµή πέραν της προηγούµενης, κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι, τα παιδιά των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών είχαν 
σχηµατίσει είτε θετική είτε ουδέτερη άποψη και συµπεριφορά προς τους 
ηλικιωµένους γενικότερα. Το εν λόγω συµπέρασµα προέκυψε έχοντας ως αφετηρία 
την κατανόηση και την εξέταση των αντιλήψεων και των στάσεων συµπεριφοράς που 
υιοθετούν τα παιδιά έναντι των ηλικιωµένων.1 

Στην έρευνα της BENEDICT (2001) σκοπός ήταν η ανάδειξη της εικόνας των 
παππούδων όπως αυτή αντικατοπτριζόταν στα µάτια των παιδιών µέσα από την 
ανάγνωση παιδικών βιβλίων.2 

Μια άλλη έρευνα η οποία εξέτασε την οπτική των εγγονιών -έστω κι αν ήταν 
νεαροί ενήλικες-,τα οποία µεγάλωσαν βρισκόµενα υπό τη φροντίδα των παππούδων 
και των γιαγιάδων τους ήταν εκείνη που πραγµατοποίησε η TOLAN (2005). Εκεί τα 
εγγόνια είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις επιρροές που δέχτηκαν και να 
εκφράσουν τις εντυπώσεις που αποκόµισαν από την εµπειρία της συµβίωσης µε τους 
παππούδες τους. Φάνηκε λοιπόν ότι, τα παιδιά δεν θα µπορούσαν να φανταστούν την 
ανατροφή τους από άλλα άτοµα εκτός των παππούδων τους και απέδιδαν την 
ευτυχισµένη και επιτυχηµένη ζωή τους σε εκείνους.3 

Μια σχετικά πρόσφατη έρευνα και ίσως από τις ελάχιστες που εξέτασαν τις 
κατατετµηµένες κατά γενεές από την οπτική των γονέων ήταν εκείνη της PIGATTI 
(2007). Οι γονείς ερωτήθηκαν για τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψαν-
παρέδωσαν τα παιδιά τους στους παππούδες (ναρκωτικά, αλκοολισµός, νοητικά 
προβλήµατα, εφηβική εγκυµοσύνη, µόνος γονέας), αλλά και για θέµατα που 
άπτονταν των σχέσεων που είχαν συνάψει πλέον µε εκείνους (παππούδες), µε τα 
παιδιά τους και µε άλλους συγγενείς (αισθάνονταν παραγκωνισµένοι από την 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, προχώρησαν σε αυτή τη λύση για χάρη των 
παιδιών τους οπότε είχαν και θετική σχέση µε εκείνα, ενώ έτρεφαν αµφιθυµικά 
συναισθήµατα προς τους παππούδες και δεν είχαν αλλάξει µε αρνητική χροιά οι 
σχέσεις µε άλλους συγγενείς, δεν θεωρούσαν βοηθητικές τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
αν και ήταν σε θέση να προσδιορίσουν πηγές υποστήριξης και µπορούσαν να βρουν 
βοήθεια από άτυπους φορείς).4 

Πέρα από τις προσωπικές µελέτες που επισηµάνθηκαν, σύµφωνα µε επίσηµα 
στοιχεία της έρευνας του U.S. CENSUS Bureau, ο αριθµός των παιδιών κάτω των 18 
ετών που ζούσαν σε νοικοκυριά των παππούδων τους και όχι µαζί µε τους γονείς 
τους στην Αµερική το 2000 ανερχόταν σε 4.500.000 έχοντας σηµειώσει αύξηση 30% 
τη δεκαετία 1990 και 2000. Πιο συγκεκριµένα, το 1970 ήταν 2.200.000 (3,2%), από 
τότε έως το 1990 υπήρξε αύξηση 44%. Το 1980 στην Αµερική 2.900.000 παιδιά 
µεγάλωναν µε τους παππούδες τους. Το αξιοπερίεργο είναι ότι, η αύξηση που 
σηµειώθηκε την τελευταία δεκαετία έως το 1990 ήταν 40%. Το 1990 τα παιδιά 

                                                 
1 ANASURI, S. 2006 Perceptions and attitudes of school-age children toward older persons and aging. 
(Dissertation). Texas: Texas Woman's University. 
2 BENEDICT, J. N. (May 2001). Grandparents in children’s books: Authors’ reflections on 
grandparent influences: A participatory study. (Dissertation). San Francisco, California: University of 
San Francisco. 
3 TOLAN, L. D. (2005). Perceptions of young adults who were raised by their grandparents. 
(M.S.W.). California: California State University, Long Beach. 
4 PIGATTI, L. A. (2007). Grandparents raising grandchildren: The parent perspective. (Dissertation). 
North Dakota: North Dakota State University. 
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ηλικίας κάτω των 18 ετών που ζούσαν µε τους παππούδες τους έφταναν τα 3.200.000 
παιδιά. Το 1997 ο αριθµός ανήλθε στα 3.900.000 (5,5% του συνολικού αριθµού των 
παιδιών), ενώ το 2000 ο αριθµός αυξήθηκε σε 4.500.000 (6,3%).1  

Τα ποσοστά που αναφέρονται είναι στοιχεία που προέρχονται από επίσηµο 
φορέα της Αµερικής, το U.S. CENSUS Bureau, αν και δεν είναι δυνατό να 
γνωρίζουµε το ακριβές ποσοστό των παππούδων και των γιαγιάδων που φροντίζουν 
τα εγγόνια τους είτε επειδή αυτοί φοβούνται την αποµάκρυνση των εγγονιών τους 
από εκείνους είτε επειδή ντρέπονται τη στάση και συµπεριφορά των παιδιών τους 
(γονέων των εγγονιών  τους) είτε επειδή δεν θέλουν να τους κατηγορήσουν ως 
κακούς γονείς, ότι δηλαδή απέτυχαν στον ρόλο τους να αναθρέψουν σωστούς, 
χρήσιµους και νοµοταγείς πολίτες. Ίσως πάλι, θεωρούν πως πρόκειται για µια 
προσωρινή κατάσταση.2 

Στα 5 µοντέλα κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών που έχουν προτείνει 
οι CASPER & BRYSON (1998), η ARCHIBALD (2003) αντιπαραθέτει εννέα 
µοντέλα. Αυτά στα οποία υπάρχουν: 1.∆ύο παππούδες κανένας γονέας, 2.δύο 
παππούδες και οι δύο γονείς, 3.δύο παππούδες ένας γονέας, 4.µόνο γιαγιά κανένας 
γονέας, 5.µόνο γιαγιά και οι δύο γονείς, 6.µόνο γιαγιά ένας γονέας, 7.µόνο παππούς 
κανένας γονέας, 8.µόνο παππούς και οι δύο γονείς και 9.µόνο παππούς ένας γονέας. 
∆εν αποκλείονται προ-γιαγιάδες ή θείες που µπορεί να συνυπάρχουν µέσα στην 
οικογένεια.3 

Γενικά, ως παππούδες - φροντιστές των εγγονιών τους ορίζονται αυτά τα άτοµα 
που είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την επίβλεψη των εγγονιών τους ή που 
παίρνουν αποφάσεις σχετικά µε εκείνα όλο το εικοσιτετράωρο. ∆ηλαδή µπορεί οι 
φροντιστές αυτοί να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για το καλό των παιδιών, χωρίς 
κατ’ ανάγκην να έχουν την κηδεµονία των εγγονιών µέσω νοµικής κατοχύρωσης.4 
Αν και το σύστηµα της δικαιοσύνης και η όλη διαδικασία διεκδίκησης της επιµέλειας 
ή υιοθεσίας των εγγονιών τους µέσω των δικαστηρίων χαρακτηρίζεται από τους 
περισσότερους παππούδες ως απαίσια και περίπλοκη, εντούτοις αρκετοί από αυτούς 
είναι υποχρεωµένοι να προβούν σε µια τέτοια ενέργεια.5 Ένα παιδί του οποίου οι 
γονείς είναι ανήλικοι, απουσιάζουν ή δεν βρίσκονται στη ζωή περιέρχεται στα χέρια 
των παππούδων του µέσω της δικαστικής οδού µόνο στην περίπτωση που θα 
αποδειχτεί ότι έχουν τα εχέγγυα να του προσφέρουν µια άνετη, σταθερή και υγιή 
ζωή, γεγονός που θα είναι προς το συµφέρον του παιδιού.6 Οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες που είχαν την τύχη να µεγαλώσουν ένα παιδί που δεν εξελίχθηκε σε 
νόµιµο, σωστό και ευυπόληπτο πολίτη, αλλά π.χ. σε χρήστη ναρκωτικών, τίθενται 
από το περιβάλλον τους ή από το δικαστήριο υπό αµφισβήτηση ως προς την 
ικανότητά τους να αναλάβουν τη σωστή διαπαιδαγώγηση µιας επόµενης γενιάς, των 
εγγονιών τους. Πολύ συχνά τίθεται το ερώτηµα στους παππούδες: «Εφόσον 
αναθρέψατε το παιδί σας ως ναρκοµανή, πώς είναι δυνατόν να σας εµπιστευτούµε 
και να υποκύψουµε στις εγγυήσεις σας πως δε θα µετατρέψετε και το εγγόνι σας σε 
ναρκοµανή;»7  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους παππούδες είναι δυνατόν επιχειρήσουν 
να διεκδικήσουν την επιµέλεια, τη γονική µέριµνα ή την υιοθεσία των εγγονιών τους 

                                                 
1 ARCHIBALD: ό.π., 2003, pp.2 & 14.  AARON: ό.π., 1992, p.21. GUILLEN: ό.π., 2000, p.16. 
2 FITZPATRICK: ό.π., 2001, p.20. 
3 ARCHIBALD: ό.π., 2003, p.16. BROWN, A: ό.π., 1998, p.7. 
4 BROWN, A: ό.π., 1998, p.6. 
5 KEARNEY: ό.π., 2001, pp.26-27. 
6 AARON: ό.π., 1992, p.25. 
7 BENEDICT: ό.π., 2001, p.29. 
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είναι για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της σχέσης τους µε τα εγγόνια τους και να 
αποτρέψουν την επανασύνδεση των εγγονιών τους µε τους γονείς τους.1 Αφενός το 
κάνουν µε τη θέλησή τους, αφετέρου έχουν φοβίες σκεπτόµενοι ότι, πάντα υπάρχει η 
πιθανότητα να χάσουν τα εγγόνια τους οριστικά.2 Πάντως, οι παππούδες 
αντιµετωπίζουν εσωτερικές αντιστάσεις στο να προχωρήσουν στη διεκδίκηση της 
γονικής µέριµνας των εγγονιών τους, γιατί εάν προχωρήσουν σε αυτή τη διεκδίκηση, 
τότε θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα όσον αφορά το ποιόν των γονέων. Το γεγονός 
αυτό µπορεί να εξοργίσει τους γονείς των παιδιών και να φτάσουν σε σηµείο 
εκδικητικότητας. Η περίπτωση αυτή, βέβαια, αφορά περισσότερο τους τοξικο-
εξαρτηµένους γονείς. Εάν, µάλιστα, η απόφαση του δικαστηρίου κλίνει προς το 
µέρος των παππούδων, αυτό θα συνεπάγεται αυτόµατα την αποτυχία των παιδιών 
τους στον γονεϊκό τους ρόλο.3 Έτσι, από την πλευρά των παππούδων αποφεύγεται η 
δικαστική κίνηση, σε µια προσπάθειά τους να αποτρέψουν την εκδήλωση 
συγκρούσεων, την διάλυση των σχέσεων και της διατάραξης της ισορροπίας στο 
εσωτερικό της οικογένειάς τους.4 Εξάλλου, όταν οι παππούδες αποφασίζουν να 
διεκδικήσουν νοµικά την επιµέλεια των εγγονιών τους, είναι πιθανόν να υποστούν 
συναισθηµατικό και ψυχολογικό τραύµα λόγω της αδιαφορίας, της ψυχρότητας και 
πολλές φορές της εχθρότητας του συστήµατος της δικαιοσύνης και των λειτουργών 
της. 5 

Άτυπος διακανονισµός γίνεται όταν η φροντίδα ενός παιδιού εναποτίθεται ή 
εγκαταλείπεται στα χέρια των παππούδων του για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα. 
Τυπικός διακανονισµός γίνεται όταν έχει µεσολαβήσει δικαστικός αγώνας και έχει 
προκύψει µέσω της δικαστικής οδού, επιτήρηση (επίβλεψη), κηδεµονία, ανάδοχη ή 
υιοθεσία ενός παιδιού.6 Οι ηλικιωµένοι εξαιτίας του ότι δεν είναι νοµικά 
κατοχυρωµένοι απέναντι στο εγγόνι τους ξοδεύουν αρκετά µεγάλο µέρος των 
οικονοµιών τους για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, σίτιση και ένδυση των εγγονιών 
τους. Εάν παρ’ όλα αυτά οι γονείς δεν διαµαρτυρηθούν για την κίνηση των 
παππούδων να διεκδικήσουν την επιµέλεια των εγγονιών τους κι εκείνοι προβούν σε 
αυτήν την κίνηση, η όλη διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα και πρόκειται για 
εγχείρηµα που απαιτεί να δαπανηθούν τεράστια ποσά στις αµοιβές των δικηγόρων 
και στις δικαστικές παραστάσεις, λόγω του ότι χρειάζονται τουλάχιστον έναν ειδικό 
που θα γνωρίζει πολύ καλά τα µυστικά αυτού του είδους των δικών. Σε περίπτωση 
που τελικά την λάβουν, ίσως µετά στοιχειοθετούνται (πληρούν τις προϋποθέσεις για 
να δικαιούνται-είναι σε θέση) να αξιώσουν από την πολιτεία, κάποια επιδόµατα ή 
άλλες απολαβές.7  

Η επιµέλεια ή αναδοχή µακράς διάρκειας ενός εγγονιού παραχωρεί στους 
παππούδες το δικαίωµα να παίρνουν βοήθεια από το κράτος, κάτι που παύει να ισχύει 
(διακόπτεται) ή µειώνεται το ποσό του βοηθήµατος, εάν υιοθετήσουν το παιδί αυτό, 
γιατί αλλάζουν οι όροι σύµφωνα µε τους οποίους το έχουν στα χέρια τους, επειδή 
αυτοί φαίνονται πλέον ως οι γονείς του παιδιού. Εντούτοις, οι κοινωνικοί λειτουργοί 
των κοινωνικών υπηρεσιών τους πιέζουν κατά κάποιον τρόπο να προβούν σε µια 
τέτοια ενέργεια µε τον ισχυρισµό πως προσπαθούν να τους προστατεύσουν, 

                                                 
1 JOOSTE: ό.π., 2007, p.46. 
2 AARON: ό.π., 1992, p.61. 
3 HARRIS: ό.π., 2001, pp.128-129. HARPER: ό.π., 1996, p.26. 
4 HARRIS: ό.π., 2001, p.336. 
5 HARPER: ό.π., 1996, p.26. 
6 CONTRERAS: ό.π., 2001, p.7. 
7 GUILLEN: ό.π., 2000, p.20.  HARRIS: ό.π., 2001, p.121. 
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προκειµένου να µην χάσουν το εγγόνι τους.1 Για το λόγο του ότι η υιοθεσία σε σχέση 
µε το να βρίσκεται κάποιος µέσα στο σύστηµα, του προσφέρει πολύ λιγότερες 
δυνατότητες για επιβίωση, αποδεικνύεται ότι, οι παππούδες µπορεί να 
κατοχυρώνονται νοµικά, αλλά δεν προτιµούν/αποφεύγουν την υιοθεσία.2 Ενώ οι 
Αµερικάνοι παππούδες προσπαθούν υιοθετώντας τα εγγόνια τους να βγουν από το 
σύστηµα,3 οι Έλληνες ούτε καν εισέρχονται σε αυτό, γιατί το θεωρούν περιττό. Στην 
έρευνα της DRODDY (1992) βρέθηκε ότι, οι παππούδες που είχαν διεκδικήσει τα 
εγγόνια τους µέσω της δικαστικής οδού (συµπεριλαµβανοµένης της υιοθεσίας) ήταν 
περίπου στα ίδια ποσοστά µε όσους δεν είχαν προβεί σε τέτοιες ενέργειες.4 

Η υιοθεσία έχει και τη θετική πλευρά της, αφού παρέχει ανεξαρτησία στους 
παππούδες που την κερδίζουν, ενώ παράλληλα αυτοί αποφεύγουν τον στιγµατισµό.5 
Η γονική µέριµνα των παιδιών τους παύει οριστικά, οπότε οι γονείς των παιδιών δεν 
έχουν πλέον κανένα δικαίωµα να ορίζουν τη ζωή των παιδιών τους, αρµοδιότητα που 
τίθεται πλέον στη δικαιοδοσία των παππούδων τους. Εάν ωστόσο οι παππούδες 
λάβουν µόνο την επιµέλεια ή την µακροπρόθεσµη αναδοχή των εγγονιών τους, τότε 
αυτό έχει πιο προσωρινό χαρακτήρα, αφού τα δικαιώµατα των γονέων τίθενται σε 
διαθεσιµότητα-αναβάλλονται προσωρινά και αυτοί έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν 
τον επαναπροσδιορισµό των γονεϊκών τους δικαιωµάτων απέναντι στα παιδιά τους 
µελλοντικά.6  

Οι παππούδες αφενός έχουν να υποστούν την επίβλεψη των γονέων των 
παιδιών, όταν οι ίδιοι τα έχουν άτυπα αναλάβει, και από την άλλη πλευρά είναι 
αναγκασµένοι να υφίστανται την επιστασία-επιτήρηση-εποπτεία της πολιτείας µέσω 
των κοινωνικών λειτουργών, όταν έχουν διέλθει την πόρτα των δικαστηρίων και 
έχουν κερδίσει την υπόθεση. Αυτό στην ουσία σηµαίνει ότι, οι παππούδες ναι µεν 
έχουν τις υποχρεώσεις των γονέων απέναντι στα εγγόνια τους, αλλά όχι και τα 
δικαιώµατά τους. Είναι µια µορφή διαφορετικού γονεϊκού ρόλου. Η ελευθερία των 
κινήσεων που έχουν οι γονείς όταν µεγαλώνουν τα παιδιά τους, ίσως είναι το σηµείο 
που διαφοροποιεί τον γονεϊκό ρόλο των παππούδων, µε τους περιορισµούς και τους 
κανόνες στους οποίους υποβάλλονται.7  

Όπως οι ευθύνες για τα παιδιά περιέρχονται στα χέρια των παππούδων τους, 
έτσι και οι αποφάσεις που τα αφορούν εναποτίθενται σε αυτούς. Αυτό όµως, µπορεί 
να οδηγήσει σε συγκρούσεις στο εσωτερικό της κατατετµηµένης κατά γενεές 
οικογένειας, ιδιαίτερα όταν οι γονείς συγκατοικούν σε αυτήν περιοδικά. Τότε αυτοί 
µπορεί άθελά τους να αντιτίθενται στον πρωταρχικό ρόλο των παππούδων ή και να 
τον µειώνουν, ενώ και τα εγγόνια βρίσκονται σε σύγχυση, επειδή αδυνατούν να 
διακρίνουν, ποιοί πραγµατικά έχουν τον γονεϊκό ρόλο απέναντι σε αυτά και ποιές 
µεθόδους ανατροφής (αν αυτές διαφέρουν στους παππούδες σε σχέση µε τους γονείς) 
θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δύο πλευρές.8 

Όταν όµως οι γονείς δεν µένουν στο εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών, οι επισκέψεις τους και οι επαφές που έχουν µε τα παιδιά τους, 
κυµαίνονται από πλήρη απουσία έως την καθηµερινή αλληλεπίδραση µε αυτά. Εάν 
                                                 
1 HARRIS: ό.π., 2001, p.314. GUILLEN: ό.π., 2000, p.20. 
2 Περίπου τα δύο τρίτα των παππούδων που συµµετείχαν στην έρευνα της Brown Adrian (1998) είχαν 
διεκδικήσει νοµικά και κατείχαν κάποιου είδους νοµική κατοχύρωση απέναντι στα εγγόνια τους, καµία 
όµως από αυτές τις γιαγιάδες δεν είχε υιοθετήσει το εγγόνι της. BROWN: ό.π., 1998, pp.88-89. 
3 HARRIS: ό.π., 2001, pp.349-350. 
4 DRODDY: ό.π., 1992, pp.58 & 60. 
5 HARRIS: ό.π., 2001, pp.310-2 & 345. 
6 HARRIS: ό.π., 2001, pp.168-9 & 322-3. 
7 HARRIS: ό.π., 2001, p.210. 
8 EDWARDS: ό.π., 1998, pp.38-39. 
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δε, κάποιος θα µπορούσε να συγκρίνει τις επαφές του παιδιού µε τους γονείς του, θα 
έβλεπε ότι αυτές είναι πιο συχνές µε τη µητέρα παρά µε τον πατέρα1, κάτι που δεν 
συµφωνεί µε τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας στην Ελλάδα. Ένας από τους 
φόβους που εκφράζουν οι παππούδες είναι η αποστέρηση του εγγονιού τους από τους 
γονείς, λόγω του ότι θα το αναλάβουν και πάλι εκείνοι ή ότι θα δηµιουργήσουν 
αναστάτωση στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια και στο εγγόνι, παρότι οι 
παππούδες µπορεί να έχουν ρυθµίσει την όλη κατάσταση αποκτώντας την επιµέλεια 
του εγγονιών τους µέσω δικαστικής απόφασης ή µπορεί να έχουν αποµακρύνει µε 
άλλον τρόπο τους γονείς των παιδιών. Υπό αυτή την έννοια προσπαθούν να 
παγιώσουν την ισορροπία στην οικογένειά τους.2 

Η παρούσα έρευνα στον Ελληνικό χώρο προσπάθησε να κινηθεί σε πολλά 
επίπεδα, εξετάζοντας ταυτόχρονα τους λόγους για τους οποίους οι παππούδες 
ανέλαβαν έναν τέτοιο ρόλο, τις περιστάσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
διαµορφώθηκε αυτός ο νέος τύπος οικογένειας, τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στον 
τρόπο ζωής τόσο της πυρηνικής οικογένειας όσο και της κατατετµηµένης κατά γενεές 
οικογένειας, τον τύπο της παρεχόµενης ανατροφής από την πλευρά των παππούδων, 
καθώς επίσης τη λήψη οποιουδήποτε είδους βοήθειας από κρατικό ή από ιδιωτικό 
φορέα. Όλοι οι προαναφερόµενοι παράγοντες είχαν εξεταστεί πρωτύτερα στην 
Αµερική από µια άλλη ερευνήτρια, την JENDREK (1993), χρησιµοποιώντας 
παράλληλα ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους.3 

Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, η έως τώρα έρευνα στον 
αµερικανικό χώρο όσον αφορά στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες 
εστιάζεται κυρίως στα εξής θέµατα: Στις σχέσεις µεταξύ των ηλικιωµένων και των 
εγγονιών τους4 που επηρεάζονται λόγω της υποκατάστασης των γονέων από τους 
παππούδες, στις εµπειρίες που αποκοµίζουν οι παππούδες από τον νέο ρόλο τους, 
στην εξέταση της ψυχολογικής, φυσικής και διανοητικής κατάστασης-υγείας τόσο 
των εγγονιών όσο των παππούδων τους κατά τη συµβίωσή τους σε σύγκριση µε τους 
παππούδες και τα εγγόνια που δεν ζουν στο εσωτερικό τέτοιων οικογενειών, και στα 
κοινωνικά προβλήµατα5 που προκύπτουν από ένα τέτοιο φαινόµενο. Επιπλέον, 
αποσκοπούν συνήθως στην προσπάθεια διαµόρφωσης µιας εικόνας αναφορικά µε τις 
καταστάσεις που εµπερικλείονται µέσα σ’ αυτού του είδους τις οικογένειες, στις 
θετικές και αρνητικές συνέπειες κυρίως επάνω στους παππούδες, όπως είναι οι 
µεγάλες οικονοµικές πιέσεις που δέχονται και η οικονοµική τους δυσπραγία-
στενότητα, ενώ παράλληλα δεν παραλείπεται η επισήµανση και πρόταση κάποιων 
συστάσεων και µέτρων που αποβλέπουν στην στήριξη αυτών των οικογενειών.6 

Η Αµερική θεωρείται ως µια ήπειρος αρκετά εξελιγµένη και προοδευτική και 
διαφοροποιείται σηµαντικά ως προς τον τρόπο ζωής και δόµησης των οικογενειών, 
σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσµου. Η Ελλάδα -της οποίας τον 
πληθυσµό αφορά η παρούσα έρευνα- από την άλλη πλευρά, είναι µια εξελισσόµενη 

                                                 
1 DRODDY: ό.π., 1992, pp.53-55. 
2 KEARNEY: ό.π., 2001, p.41. 
3 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.224. 
4 Σηµείωση: Εξετάζονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται όταν οι παππούδες φροντίζουν τα εγγόνια 
τους και όχι το αντίστροφο, όπως στην έρευνα  της FRUHAUF (2006), όπου τα εγγόνια ηλικίας 20 έως 
30 ετών φροντίζουν τουλάχιστον έναν από τους παππούδες-γιαγιάδες τους. FRUHAUF, C. A., 
JARROTT, S. E., & ALLEN, K. R. (July 2006). Grandchildren’s Perceptions of Caring for 
Grandparents. Journal of Family Issues, Vol.27, No.7, pp.887-911, © 2006 Sage Publications 
http://jfi.sagepub.com hosted at http://online.sagepub.com. p.893. 
5 Ενδεικτικά: DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008. 
6 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 
2002, pp.219 & 220. DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.335. 
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χώρα, στην οποία ο θεσµός της οικογένειας θεωρείται ότι, έχει γερές βάσεις, καθώς 
έχει την τάση να διατηρεί πολλά από τα παλιά του στοιχεία, -όπως λειτουργούσε ως 
υποστηρικτικό δίκτυο- που πολλές φορές φαίνονται ως αναλλοίωτα στο χρόνο. Είναι, 
όµως, έτσι; 
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 ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 1.1 ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Η αρθρογραφία και βιβλιογραφία1 σχετικά µε θέµατα που αφορούν στους 
γονείς και στα παιδιά, αλλά και  γενικά τους τύπους και τις µορφές οικογενειών, είναι 
τεράστια σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ δεν υστερεί σ’ αυτόν τον τοµέα και η Ελληνική, 
ακολουθώντας το γενικό ρεύµα. Στον τοµέα, όµως, που η Ελλάδα ίσως υστερεί, είναι 
στο ότι δεν έχουν διερευνηθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την οικογένεια στην ίδια 
έκταση και δεν έχει δοθεί σε όλα η πρέπουσα προσοχή, αφού έχει µελετηθεί η 
οικογένεια και έχουν γίνει αναφορές σε αυτή µέσα σε ένα γενικό πλαίσιο 
κανονικότητας-φυσιολογικότητας, σε αντίθεση µε τις ελλιπείς οικογένειες, στις 
οποίες οι αναφορές είναι υποτυπώδεις, ευκαιριακές και αποσπασµατικές.2 ∆εν θα 
πρόβαλε αυτό ως επιτακτική ανάγκη, αν γινόταν απλά λόγος για διαφοροποίηση των 
τύπων οικογενειών και όχι για παρέκκλιση κάποιων τύπων από αυτό που γενικά 
θεωρείται κοινωνικά παραδεκτό. 

Η διαφορετικότητα αυτή έχει γίνει αισθητή στο ευρύ κοινό, που όµως την 
αποσιωπά ως κοινό µυστικό, αλλά και στην  Πολιτεία, η οποία προσπαθεί δειλά-
δειλά µε κάποια µέτρα κοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζει, να στηρίξει τις 
οικογένειες αυτές. Κρατικοί φορείς κάνουν ειδικές ρυθµίσεις για τις µονογονεϊκές 
οικογένειες,3 οι οποίες θεωρούνται ότι, αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες και 
προβλήµατα. ∆εν είναι σπάνιο, όµως, και το φαινόµενο απουσίας από την 
οικογενειακή στέγη και των δύο γονέων, οπότε η ανατροφή των παιδιών ανατίθεται ή 
σε κάποιο ίδρυµα ή, όπως γίνεται κατά κόρον και όπως άλλωστε ορίζει ο νόµος, στα 
άτοµα που έχουν συγγένεια πρώτου βαθµού µε τα παιδιά. 

Στην παρούσα έρευνα,4 λοιπόν, θα επιχειρηθεί, να περιγραφεί και να 
διερευνηθεί η κατάσταση που επικρατεί µέσα στις οικογένειες, όπου τον γονεϊκό 
ρόλο έχουν αναλάβει οι παππούς-γιαγιά και όχι οι φυσικοί γονείς του/των παιδιού/-
ιών. Αν και στις αναλύσεις πολλών επιστηµόνων περιέχεται µια παγιωµένη οπτική 
για τον καθιερωµένο ρόλο των παππούδων στη ζωή ενός παιδιού, ωστόσο πολύ 
πρόσφατα άρχισε µια στροφή ως προς την κατεύθυνση αυτού του ερευνητικού 
αντικειµένου, µε τους παππούδες στον ρόλο του γονέα των εγγονιών τους.  Η 
προβληµατική της έρευνας αυτής στηρίζεται σε διαφορετική αντιµετώπιση του ρόλου 
των παππούδων, αρχίζει σιγά-σιγά να µορφοποιείται, ενώ βρίσκεται ακόµη σε πορεία 
ανιχνευτική.5 Η µελέτη των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών που 
εντάσσεται στα πλαίσια αναφοράς της παρούσας ∆ιατριβής, θα δώσει τη δυνατότητα 
απόκτησης µιας περιεκτικής, συνολικής και πρωταρχικής εικόνας και εποπτείας του 
υπό διαπραγµάτευση θέµατος.  
                                                 
1 Ενδεικτικά αναφέρονται: ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΡΑΜΑΣ: ό.π., 1999. 
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1985 & 1988. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό.π., 1993 & 1989. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆Η: ό.π., 
1996. ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό.π., 1995. 
2 ΠΑΤΕΡΑΣ, Κ. Ι. (Ιανουάριος 1994). Προβλήµατα στην οικογένεια µε ένα γονέα. Σχολείο και ζωή, 
τόµος 42, τεύχ. 1, σ.26-32. σ.26. 
3 ΠΑΤΕΡΑΣ: ό.π., 1994, τόµος 42, τεύχ. 1, σ.27-30. 
4 ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Γ. (Μάιος-Ιούνιος 1994). Παιδείας τροπές, εν-τροπές, εκ-τροπές. Σύνδεση έρευνας-
παραγωγής και µύθοι. Σύγχρονη εκπαίδευση, τεύχ.76, σ.81-82. σ.81. 
5 ΚΑΝΑΚΙ∆ΟΥ, Ε. (2001). Η κοινωνική έρευνα. Σύγχρονη εκπαίδευση, τεύχ.118, σ.47-56. σ.52. 
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 1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
H ενασχόληση κάθε ερευνητή µε ένα θέµα υποκρύπτει κάποιους λόγους, οι 

οποίοι τον παρακίνησαν σ’ αυτό. Ως κίνητρά του µπορούν να θεωρηθούν η 
σηµαντικότητα, η πρωτοτυπία και η διερευνησιµότητα ενός θέµατος, οι προσωπικές 
κλίσεις και ικανότητες του ερευνητή, αλλά πρωταρχικά από άποψη χρονική και 
σπουδαιότητας είναι το πηγαίο ενδιαφέρον του,1 όπως έγινε και στην παρούσα 
έρευνα. Τα κριτήρια βάση των οποίων επιλέχθηκε το παρόν θέµα, δεν θα 
αριθµηθούν, αλλά θα τοποθετηθούν µέσα στο κείµενο µε την εισαγωγή κουκίδων, σε 
µια προσπάθεια αποφυγής ιεράρχησής τους κατά βαθµό σπουδαιότητας. Το θέµα, 
λοιπόν, επιλέχθηκε για να µελετηθεί, επειδή συντρέχουν οι εξής λόγοι: 
• Η στροφή του ενδιαφέροντος προς αυτό το θέµα δικαιολογείται, επιβάλλεται και 
οριοθετείται από τις διαστάσεις που λαµβάνει το πρόβληµα µε το πέρασµα των ετών 
(σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε έρευνες της Αµερικής, στα 
οποία θα γίνει αναφορά σε άλλο σηµείο αυτής της έκθεσης), και από τη γενική τάση 
της εµφάνισης όλο και περισσότερων «κρουσµάτων» αυτού του τύπου οικογενειών· 
σε συνδυασµό µε την αφθονία των πολύπλευρων επιστηµονικών µελετών κάθε τοµέα 
σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και σε αντιδιαστολή µε την Ελλάδα, όπου δεν 
υφίστανται σχεδόν καθόλου.2 Στην Αµερική, µάλιστα, οι αρµόδιοι φορείς πάνω σε 
θέµατα οικογένειας, δεν έχουν περιοριστεί στη διερεύνηση του θέµατος σε πλάτος 
και σε βάθος, αλλά έχουν προχωρήσει και πιο πέρα, έχοντας ιδρύσει οργανισµούς και 
υπηρεσίες που ασχολούνται αποκλειστικά µε αυτό το θέµα, ενώ δεν λείπει και η 
δράση η προερχόµενη από ιδιωτική πρωτοβουλία. 
• Βάση κάποιων επίσηµων αποφάσεων διαφόρων κρατικών φορέων (νόµοι, 
νοµοθετικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.α.), που καθορίζονται 
και εγκρίνονται επίσηµα, και εφαρµόζονται στην καθηµερινή πρακτική, όσον αφορά 
τις οικογένειες. Η ύπαρξη κάποιων διατάξεων από την πλευρά του Π.Ι.Κ.Π.Α. και 
της Πρόνοιας για τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, εξασφάλιζαν έως έναν 
βαθµό την χορήγηση κάποιων διευκολύνσεων προς αυτές. Από το 2003 έπαψε η 
λειτουργία του Π.Ι.Κ.Π.Α.,3 χωρίς συνακόλουθη αύξηση των αρµοδιοτήτων της 
Πρόνοιας, που θα κάλυπτε το κενό της παύσης του πρώτου θεσµού. Αντί λοιπόν να 
υπάρξει µεγαλύτερη µέριµνα ως προς τις ιδιαίτερες αυτές οµάδες ανθρώπων, οι 
οικογένειες βρέθηκαν ξαφνικά και χωρίς καµία προειδοποίηση σε πιο µειονεκτική 
θέση από αυτήν που είχαν έως τότε, αφού σε αρκετές από αυτές διακόπηκαν οι 
παροχές, ενώ τα κριτήρια που θα έπρεπε να πληρούν, προκειµένου να ενταχθούν σε 
κάποιο πρόγραµµα του άλλου φορέα, ήταν ιδιαίτερα αυξηµένα. ∆εν θα πρέπει να 
παραλειφθεί και η αναφορά στις οικογένειες οι οποίες, αν και λάµβαναν κάποιου 
είδους επιδόµατα, επειδή αυτά ήταν τόσο πενιχρά και δεν είχαν καµία σχέση µε τις 
απαιτήσεις της σηµερινής εποχής, και πάλι αντιµετώπιζαν πολλά προβλήµατα 
οικονοµικής κυρίως φύσης. 
• Το έµµεσο προσωπικό βίωµα της ερευνήτριας, λόγω της άµεσης επαφής, 
εµπλοκής και συναναστροφής της µε µια συγγενική της οικογένεια, στην οποία ένα 
µικρό αγοράκι µεγάλωνε µε το ζευγάρι των παππούδων του στον γονεϊκό ρόλο. Πολύ 
στενό συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας καταγωγής της ερευνήτριας (α΄ 

                                                 
1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κ. (1996). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Λευκωσία. σ.14-16.  
ΜΑΚΡΑΚΗΣ, Β. Γ. (2005). Ανάλυση δεδοµένων στην επιστηµονική έρευνα µε τη χρήση του SPSS. Από 
τη θεωρία στην πράξη. (3η Εκδ.). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg. σ.32. 
2 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό. π., 1993, σ.99. ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ: ό. π., 1989, σ.54.  
3 ∆ιατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3106/2003 (Φ.Ε.Κ. 30 τ.Α΄) 
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εξάδελφος), µεγάλωσε µόνο µε τους παππούδες του, καθώς οι γονείς και ο αδελφός 
του σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχηµα 14 χρόνια πριν, όταν το παιδί ήταν 13 ετών. 
Η στενή επαφή του παιδιού αυτού µε την ερευνήτρια, που ήταν σχεδόν συνοµήλικοι, 
της δηµιούργησε αρκετά ερωτήµατα για το είδος της νέας του οικογένειας, για τον 
τρόπο συνύπαρξής του µε τον παππού και τη γιαγιά του, καθώς και για τα 
προβλήµατα και τις δυσκολίες που  αντιµετώπισαν όλοι µαζί τόσα χρόνια, κατά την 
διάρκεια ανάπτυξης του παιδιού αυτού.  

Επισηµαίνεται ότι, η συγκεκριµένη περίπτωση θεωρήθηκε, πως δεν θα έπρεπε 
να συµπεριληφθεί στο δείγµα της έρευνας για συναισθηµατικούς λόγους, αλλά και 
για να αποφευχθεί ο υποκειµενισµός. Λειτούργησε, όµως, ως κατευθυντήριος µοχλός 
για τις µετέπειτα κινήσεις της πορείας της έρευνας. 

 2. Η ΕΡΕΥΝΑ 

 2.1 ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Με την παρούσα έρευνα, ευελπιστούµε να θέσουµε ένα λιθαράκι στο 
οικοδόµηµα της µελέτης των οικογενειών στα στενά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας, 
σε σύγκριση µε την εξέλιξη του θεσµού στις χώρες του ∆υτικού κόσµου και 
ειδικότερα στην Αµερική. Το εγχείρηµα αυτό θα γίνει σε σχέση µε την 
βιβλιογραφική ανασκόπηση που έχει κατά τα τελευταία χρόνια οριοθετήσει το θέµα.  

Πιο συγκεκριµένα, θα ασχοληθούµε µε τις οικογένειες που δηµιουργούνται, 
όταν τα δυο βασικά συστατικά µέλη της, οι γονείς, απουσιάζουν, οπότε τον γονεϊκό 
ρόλο για τα παιδιά αναλαµβάνουν οι φυσικοί (µε συγγένεια εξ αίµατος) παππούδες 
και γιαγιάδες τους. Σ’ αυτές, τις λεγόµενες κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, 
οι ανιόντες συγγενείς από την πλευρά του πατέρα, της µητέρας ή και των δύο, 
αναλαµβάνουν τη φροντίδα του ή των εγγονιών τους. Λείπει, δηλαδή, η ενδιάµεση 
γενιά και συνυπάρχουν, άρα συµβιώνουν, οι δυο -ή ακόµα και τρεις, στην περίπτωση 
των προπαππούδων- ακρινές γενιές. 

Συστηµατική διερεύνηση του θέµατος δεν έχει έως τώρα διεξαχθεί στον 
Ελληνικό χώρο, οπότε σκοπός µας είναι η µελέτη της νέας µορφής οικογενειακής 
δοµής, όπως επίσης ο έµµεσος εντοπισµός οµοιοτήτων και διαφορών της µε την 
τυπική πυρηνική ελληνική οικογένεια. 

Σκοπός της έρευνάς µας είναι να καταγράψουµε τις συνθήκες που επικρατούν 
στην ενδοελλιπή δι-γενεακή οικογένεια στα πλαίσια της Ελληνικής κοινωνίας και να 
αναδείξουµε πληροφορίες για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο τρίγωνο 
παππούδες-γονείς-παιδί λόγω απουσίας των γονέων,1 για τις διαφοροποιήσεις που 
υπάρχουν στη µέθοδο διαπαιδαγώγησης και ανατροφής του παιδιού (ανάµεσα στους 
γονείς και στους παππούδες), για τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά µέσα στην 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια και τέλος, για τις επιρροές που υφίσταται η 
συµπεριφορά και ο ψυχοσωµατικός κόσµος των παιδιών.  

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα που διαµορφώθηκαν και διερευνώνται, είναι: 
• Ποιά είναι η δυναµική των σχέσεων, που αναπτύσσονται στο τρίγωνο παππούδες-

γονείς-παιδί, λόγω απουσίας των γονέων; 
• Ποιές είναι οι επιπτώσεις της συµβίωσης παππούδων-παιδιού στη ζωή και των 

δύο πλευρών; 

                                                 
1  Ερευνητικά έχει αποδειχτεί ότι,  η φυσική απουσία  ενός γονέα  έχει εξίσου  σηµαντικές  επιρροές 
στο παιδί  µε την ψυχολογική του απουσία, όταν δηλαδή ο γονιός είναι απρόσιτος ή µακριά  από  το 
παιδί. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.114. 
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• Υπάρχει διαφορά στον τρόπο διαπαιδαγώγησης και ανατροφής του παιδιού 
ανάµεσα στους  γονείς και στους παππούδες; 

• Η απουσία γονέων (πραγµατική ή πλασµατική-συναισθηµατική)1 έχει επιπτώσεις 
στην ψυχοσύνθεση του παιδιού και στην ψυχολογική του εξέλιξη; 

• Παίζει ρόλο η ηλικία που έχει το παιδί κατά τον αποχωρισµό του από τους γονείς 
του; 

• Υπάρχουν συναισθηµατικής-ψυχολογικής φύσης προβλήµατα στα παιδιά αυτών 
των οικογενειών; Εάν ναι, σε ποιούς παράγοντες οφείλονται αυτά; 

� Σε προηγούµενες συνθήκες που έζησε το παιδί µέσα στην οικογένεια 
προέλευσής του; 

� Στο ίδιο το γεγονός του αποχωρισµού του από τους γονείς του; 
� Στις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά την προσωρινή επικοινωνία του 

παιδιού µε τους γονείς του; 
� Στην παντελή απουσία των γονέων από τη ζωή του παιδιού; 
� Στη διαβίωση του παιδιού µέσα στην κατατετµηµένη κατά γενεές 

οικογένεια και, κατά συνέπεια, στον τρόπο µε τον οποίο βιώνει το παιδί 
τους παππούδες του ως γονείς του; 

• Ποιά είναι τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που προκύπτουν στην κατατετµηµένη 
κατά γενεές οικογένεια; 

• Ποιοί είναι οι κρατικοί φορείς και τα άτυπα δίκτυα στήριξης αυτής της 
οικογένειας; 

 
Εδώ, τίθενται τα προαναφερθέντα υπό διερεύνηση ερωτήµατα και όχι 

ερευνητικές υποθέσεις, αν και θα µπορούσαν να µετατραπούν σε τέτοιες, εφόσον και 
τα µεν και τα δε, στηρίζονται στη σχετική θεωρητική και βιβλιογραφική 
ανασκόπηση.2 Ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται αναφορά σε υποθέσεις, είναι ότι, 
σκοπός στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι οι στατιστικές συσχετίσεις και οι 
αιτιώδεις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών, µε την έννοια της αυστηρά 
ποσοτικής προσέγγισης, αλλά η περιγραφή και µελέτη των συνθηκών που λαµβάνουν 
χώρα µέσα στις νεοσχηµατισθείσες οικογένειες µε τη µορφή ποιοτικής ανάλυσης. 

 2.2 ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
Σε µια εποχή, που εξελίσσεται ραγδαία και κάθε µέλος της κοινωνίας -πολύ 

περισσότερο τα παιδιά, που υπάγονται σε µία ευπαθή ηλικιακή οµάδα και η εξέλιξή 
τους είναι θεµελιακής σπουδαιότητας- πρέπει να είναι σωστά προετοιµασµένα και 
ευπροσάρµοστα σ’ αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο 
άνθρωπος µε τη γέννησή του εισέρχεται σε ένα οργανωµένο κοινωνικό  περιβάλλον, 
όπου δεν νοείται η µη αποδοχή κάποιων ρόλων και του ενστερνισµού των αξιών του 
εκάστοτε συστήµατος.  Όµως, είτε είναι οι γονείς αυτοί, που θα διαµορφώσουν το 
κατάλληλο έδαφος για την αρµονική διάπλαση ολοκληρωµένων ανθρώπων είτε είναι 

                                                 
1  Ερευνητικά έχει αποδειχτεί ότι,  η φυσική απουσία  ενός γονέα  έχει εξίσου  σηµαντικές  επιρροές 
στο παιδί  µε την ψυχολογική του απουσία, όταν δηλαδή ο γονιός είναι απρόσιτος ή µακριά  από  το 
παιδί.    ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.114. 
2 ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, Θ. (Ιανουάριος 2006). Θεµελιωµένη θεωρία (grounded theory) και ανάλυση ποιοτικών 
δεδοµένων: ∆ύο ερευνητικά παραδείγµατα. Στο: ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Μ. (Επιµ.). 
(Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδοµένων. 
(Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.211-230). Αθήνα: Εκδ. Κριτική ΑΕ, επιστηµονική βιβλιοθήκη. ISBN 
960-218-451-5. σ.212-213. 
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τα υποκατάστατά τους, όπως είναι τα συγγενικά πρόσωπα -στη συγκεκριµένη έρευνα, 
ο παππούς και η γιαγιά- ή κάποιοι άλλοι φορείς, όλοι θα πρέπει να έχουν τα 
απαραίτητα  εχέγγυα και την κατάλληλη στήριξη για να επιτύχουν τον στόχο τους και 
να εκπληρώσουν τον ρόλο τους. Επιβάλλεται η υποστήριξη του παιδιού τόσο από 
τους οικογενείς παράγοντες αγωγής όσο και από την θεσπισµένη Πολιτεία. Η βοήθεια 
αυτή θα προκύψει, αφού προηγηθεί ενηµέρωση και απόκτηση-εξασφάλιση γνώσης 
πάνω σε θέµατα που αφορούν στην οικογένεια. 

Παρά το γεγονός ότι, σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται µεγάλος αριθµός 
εργασιών, άρθρων και ερευνών1 µε θέµα τους παππούδες που αναλαµβάνουν τη 
φροντίδα των εγγονιών τους, στον ελληνικό χώρο, απεναντίας, δεν υπάρχει  ούτε καν 
κάποια στοιχειώδης αναφορά·2 πόσο µάλλον εστίαση σε αυτό. Την τελευταία περίοδο 
µόνο, εµφανίζεται ένας αριθµός αναφορών σε άρθρα και βιβλία, µε τη µορφή 
παρεµπιπτουσών ή αποσπασµατικών προσεγγίσεων και ενασχόλησης µε το θέµα της 
φύλαξης των παιδιών από τους παππούδες κατά τις ώρες επαγγελµατικής 
απασχόλησης της µητέρας.3 Όµως, σε ό,τι αφορά στην κατάσταση των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών στην Ελλάδα, υπάρχει ένα ερευνητικό κενό 
τόσο στην ελληνική έρευνα-επιστήµη όσο και στην  ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο 
χρήζει επισταµένης διερεύνησης. Αυτό θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της 
προβληµατικής της παρούσας ∆ιδακτορικής διατριβής. Με την εν λόγω εµπειρική 
έρευνα επιχειρούµε να αποκτήσουµε µια εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των 
οικογενειών στο αναδυόµενο, ανεπεξέργαστο και ασαφές τοπίο της οικογενειακής 
µελέτης.  

Η έλλειψη συγκροτηµένης και εντατικής επιστηµονικής, ερευνητικής και 
θεωρητικής προσέγγισης και εξέτασης αυτής της προοπτικής, δεν ήταν τόσο 
αποτέλεσµα παραµέλησης αυτού του θέµατος όσο αποτέλεσµα των ιδιαίτερων 
κοινωνικών συνθηκών που επέτρεψαν, υπαγόρευσαν ή ευνόησαν άλλες παραπλήσιες 
και κοντινές όψεις του ευρύτερου οικογενειακού προβληµατισµού. Ή µπορεί ακόµη 
να αποδοθεί στην ιδιαιτερότητα και στις δυσκολίες που απορρέουν από ένα τέτοιο 
θέµα, στο οποίο δεν µπορεί κανείς να δηµιουργήσει οµοιόµορφες κατηγορίες, 
προκειµένου να το µελετήσει καλύτερα. 

Η γνώση που θα συσσωρευτεί, θα προαχθεί ακόµη περισσότερο όσον αφορά τις 
ελλείψεις που υπάρχουν στον τοµέα της οικογενειακής και της εξελικτικής 
ψυχολογίας, της συµβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, αλλά και θα δώσει έναυσµα 
για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου κοινωνικής και, πιο συγκεκριµένα, 

                                                 
1 Ενδεικτικά αναφέρονται: CAROLAN-CONCANNON: ό.π., 2003. CONWAY: ό.π., 2004.  
LONGORIA: ό.π., 2005. McCOHNELL: ό.π., 2000. MINKLER, M., & FULLER-THOMSON, E. 
(September 1999). The health of grandparents raising grandchildren: Results of a National study. 
American Journal of Public Health, Vol. 89, No. 9, pp.1384-1389. PORTERFIELD: ό.π., 2007. 
2 Ο ίδιος  προβληµατισµός εντοπίζεται και εκφράζεται µε τα λεγόµενα  της ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ:   «γι' αυτό χρειάζεται  περαιτέρω διερεύνηση  του ρόλου της γιαγιάς  και του παππού  
στη σύγχρονη Ελληνική οικογένεια  και της συµβολής του στην εξέλιξη του παιδιού,  ιδιαίτερα όταν 
αυτοί είναι µέλη  της άµεσης οικογένειάς του». ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ: ό.π., 1990, σ.119. 
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ κ.ά.: ό.π., 1993, σ.434. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ κ.ά.: ό.π., 1996, σ.395. ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ό.π., 2000, σ.20. ΚΑΤΣΙΚΗΣ: ό.π., (χωρίς 
ηµεροµηνία έκδοσης), σ.61. ΚΟΥΑΡΤΙ: ό.π., 1980, σ.23.  ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΪΖΟΥ: ό.π., 1995, σ.63. 
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ: ό. π., 1993, σ.28 & 132-133. ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: ό.π., 1980, σ.552. 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1966, τεύχ. 21, σ.337. ΣΑΦΙΛΙΟΥ-ROTHSCHILD: ό.π., 1972, τεύχ. 13, σ.94. 
SUSSMUTH et al: ό.π., 1981, σ.236. ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ: ό.π., 1984, τεύχ. 52, σ.90-91. 
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1993, τεύχ. 98, Νο 3, σ.194. ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ: ό. π., 1995, σ. 417-418. 
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οικογενειακής πολιτικής.1 Η σπουδαιότητα µελέτης του συγκεκριµένου θέµατος 
στηρίζεται στο γεγονός ότι, πλήθος ερευνητών2 διαφορετικών ειδικοτήτων και µε 
διαφορετικούς προσανατολισµούς στο εξωτερικό ασχολήθηκε στο παρελθόν και 
εξακολουθεί να ασχολείται µε τη µελέτη των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών. Καθένας απ’ αυτούς, βέβαια, το διαπραγµατεύεται από διαφορετική 
σκοπιά και δίνει τη δική του προτεραιότητα στη σειρά εξέτασης των πτυχών του 
προβλήµατος που έχει µπροστά του.3 Τα ευρήµατά τους4, όµως, ισχύουν και σε 
διαφορετικό περιβάλλον, πέρα απ’ αυτό στο οποίο διεξήχθησαν, και πιο 
συγκεκριµένα στην Ελλάδα;5 Στο εξωτερικό, δεν είναι λίγα τα Πανεπιστηµιακά  και 
ερευνητικά ιδρύµατα, οι οργανισµοί, όπως επίσης οι κρατικοί και οι ιδιωτικοί φορείς, 
που συµπεριλαµβάνουν το θέµα αυτό στις προτεραιότητές τους,6 π.χ. AARP. Η 
πρακτική σηµασία των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας δικαιολογείται 
από την εφαρµογή που θα έχουν στην κοινωνία, γενικότερα, µε την ευαισθητοποίηση 
πολιτών και πολιτικών σε θέµατα που αφορούν στην ευαίσθητη-ιδιαίτερη αυτή 
µερίδα των ανθρώπων και στη νεοσύστατη δοµή της οικογένειά τους.  

Μεταξύ των ατόµων και των παραγόντων η στάση, η άποψη και οι ενέργειες, 
των οποίων θα επηρεαστούν από τη διερεύνηση του θέµατος και την εξαγωγή των 
πορισµάτων του, είναι και οι ίδιοι οι γονείς, οι παππούδες, η Πολιτεία, η Εκκλησία, η 
κοινή γνώµη και η επιστηµονική κοινότητα. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους γονείς, αν οι αιτίες που θα τους οδηγούσαν 
στην οικειοθελή παραµέληση ή εγκατάλειψη του παιδιού τους, εξαρτιόνταν καθαρά 
από αυτούς, ίσως περνούσαν από µια δεύτερη σκέψη την πιθανή ενέργειά τους, 
αναλογιζόµενοι τις δυσκολίες που θα  προέκυπταν από την ανατροπή του σκηνικού 
στην οικογένειά τους. Θα εκλάµβανε, λοιπόν, η έρευνα αυτή λειτουργία αποτρεπτική 
ως προς τους γονείς. 

Από την άλλη πλευρά, αν ήταν αναπόφευκτη µια τέτοια κατάσταση, οι 
παππούδες θα ήταν πιο δυνατοί να την αντιµετωπίσουν, έχοντας γνώση των 
πληροφοριών που θα αποκόµιζαν από την έρευνα αυτή. Τα ερευνητικά δεδοµένα που 
θα έρθουν στο φως (θα δηµοσιοποιηθούν), θα αποτελούσαν έρεισµα  µεγαλύτερης 
δραστηριοποίησής τους προς την κατεύθυνση διεκδίκησης παροχών και 
διευκολύνσεων από διάφορους φορείς.  

Αλλά και από τη µεριά της Πολιτείας, η αναγνώριση του ρόλου και της 
ανιδιοτελούς συνεισφοράς των παππούδων όσον αφορά τη στήριξη του θεσµού της 
οικογένειας, ίσως έθετε τα θεµέλια επανεξέτασης και µεταρρύθµισης των 
προγραµµάτων και της οικογενειακής πολιτικής τους, ενισχύοντάς τα. Η παρουσίαση 
της κατάστασης που επικρατεί µέσα στις οικογένειες, σε αντιδιαστολή µε τις  

                                                 
1 PILLEMER, D.B., & LIGHT, R.G. (May 1980). Synthesizing outcomes: How to use research 
evidence from many studies. Harvard educational review, vol.50, no.2, pp.176-195. p.178. 
ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.516-517. 
2 Ενδεικτικά αναφέρονται: CAROLAN-CONCANNON: ό.π., 2003. CONWAY: ό.π., 2004.  
LONGORIA: ό.π., 2005. McCOHNELL: ό.π., 2000. MINKLER & FULLER-THOMSON: ό.π., 1999, 
Vol. 89, No. 9. PORTERFIELD: ό.π., 2007. 
3 ΜΠΕΛΛΑΣ, ΘΡ. (1998). ∆οµή και γραφή της επιστηµονικής εργασίας. Με βάση την εµπειρική 
παιδαγωγική έρευνα για υποψήφιους µεταπτυχιακών. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Σειρά: 
Μέθοδοι έρευνας και πειραµατικός σχεδιασµός. σ.71. PILLEMER & LIGHT: ό.π., 1980, p.192. 
4 Βλέπε κεφάλαιο 3.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ στο µέρος Α΄. 
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.15. ΜΠΕΛΛΑΣ, ΘΡ. (1993). Μεθοδολογία της 
Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας. Ιωάννινα: εκτύπωση-επιµέλεια ΕΝΤΥΠΟ Ε.Π.Ε.(χωρίς όνοµα εκδότη). 
σ.46. 
6 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.47. 
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πρακτικές και την πολιτική του κράτους, θα αποτελέσει παράγοντα ανάδειξης των 
κενών που ενυπάρχουν σ’ αυτές. 

Αρωγός και συνοδοιπόρος της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει 
να είναι πάντα η Εκκλησία, της οποίας ο ρόλος δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται. 
Πολλές φορές, µάλιστα, αυτή θα είναι ο βασικός υποκινητής ενεργοποίησης της 
Πολιτείας, µε τη συµβολή βέβαια και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η κοινή γνώµη 
έχει εξαιρετικά µεγάλη δύναµη και µπορεί να ασκήσει επιρροή στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων για την κοινωνική πολιτική, µε την προϋπόθεση φυσικά ότι η ίδια θα 
διαµορφωθεί κατάλληλα, εξαλείφοντας τις προϋπάρχουσες προκαταλήψεις, 
επιδεικνύοντας σεβασµό στο δικαίωµα κάθε ανθρώπου επιλογής του σχήµατος και 
της µορφής της οικογενειακής οργάνωσης µέσα στην οποία επιθυµεί να ζήσει ο ίδιος 
και τα µέλη της οικογένειάς του και διαπλάθοντας τέτοιες συµπεριφορές και στάσεις, 
σύµφωνα µε τις οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο, όχι µόνο οι 
κυρίαρχες οικογένειες, αλλά και τα µη συµβατικά οικογενειακά σχήµατα. 

Τέλος, αναφορικά µε την επιστήµη, η έρευνα αυτή θα συντελέσει στον 
εµπλουτισµό της γνώσης στο εν λόγω θέµα, διαµορφώνοντας ένα συνολικό 
ερµηνευτικό πλαίσιο και θέτοντας ένα ακόµη λιθαράκι στο οικοδόµηµά της. Τα 
πορίσµατα της έρευνας θα µπορέσουν τόσο να αξιοποιηθούν πρακτικά όσο να 
αποκαλύψουν σχέσεις, παράγοντες και τοµείς για περαιτέρω διερεύνηση, 
αναδεικνύοντας νέους προβληµατισµούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα ωθήσουν 
στην ανεύρεση πιο ευέλικτων διαδικασιών επίλυσης των ζητηµάτων του παρόντος 
θέµατος. Μια µελέτη δεν είναι εύκολο να καλύπτει κάθε περιοχή της, µπορεί όµως να 
παρουσιάζει τις πτυχές εκείνες που δεν ερευνήθηκαν σε βάθος ή έκταση και να τις 
προτείνει για εξέταση από άλλα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας και από 
διαφορετικές ειδικότητες κάθε φορά, όπως στην προκειµένη περίπτωση, από 
κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Εξάλλου, κάθε τοµέας της 
επιστήµης µελετάει ένα θέµα από άλλο πρίσµα και οπτική γωνία, δίνοντας 
διαφορετικές διαστάσεις του ίδιου προβλήµατος. 

 2.3 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ 
 

Πριν επιχειρηθεί µια παρουσίαση των µεθόδων που ακολουθήθηκαν κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας, είναι απαραίτητη η αναφορά στο υλικό και στον τρόπο 
συγκέντρωσής του. 

Το υλικό του θεωρητικού µέρους της έρευνας δοµήθηκε µετά από αρκετή 
αναζήτηση και µελέτη σε βιβλιογραφία και αρθρογραφία στις βιβλιοθήκες: του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και της Φιλοσοφικής και Νοµικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστηµίου, του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών, του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (πραγµατοποιήθηκε 
αναζήτηση αγγλικής βιβλιογραφίας στις τράπεζες πληροφοριών DATA BASES 
(ERIC), του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της 
Εθνικής βιβλιοθήκης και της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. 

Εκτός από τα βιβλία και τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν από τις παραπάνω 
πηγές, το υλικό της έρευνας περιελάµβανε ακόµη: 

-Έρευνες σχετικά µε τους παππού-γιαγιά ως γονείς για δεύτερη φορά. 
-Συνεντεύξεις (ερωτηµατολόγια και αποµαγνητοφωνήσεις των ηχογραφηµένων 

απαντήσεων) των παππού ή/και γιαγιάς  και παιδιού κάθε οικογένειας. 
- Ηµερολόγιο επαφών µε την κάθε οικογένεια. 
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-Υποθέσεις-ιστορικό κάθε οικογένειας, που είχε αντληθεί από τα αρχεία των 
∆ικαστηρίων. 

-Προεδρικά διατάγµατα και εγκυκλίους1 που αφορούσαν την Πρόνοια, το 
Π.Ι.Κ.Π.Α. και την ∆.Ο.Υ. (εφορεία), που επέτρεψαν τη διαφώτιση ορισµένων 
ιδιοµορφιών που συναντώνται στις οικογένειες των παππούδων οι οποίοι φροντίζουν 
τα εγγόνια τους, και πολλών από τις δυσκολίες και τα προβλήµατα µε τα οποία αυτοί 
έρχονται αντιµέτωποι. 

-Λήµµατα σε διάφορες εγκυκλοπαίδειες για τους όρους που χρησιµοποιήθηκαν. 
-Άρθρα και άλλα κείµενα από το διαδίκτυο. 
-Φυλλάδια και φωτογραφικό υλικό παρµένα  από το διαδίκτυο. 
Από όλα τα προαναφερθέντα,2 µέσα στο κείµενο περιλαµβάνονται µόνο τα 

γραπτά τεκµήρια, ενώ το υπόλοιπο υλικό είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου. 
Όλα τους, πάντως, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, λειτούργησαν ως ερευνητικά 
εργαλεία, χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων και σκοπών της µελέτης, 
αξιοποιήθηκαν στη διερεύνηση των ερωτηµάτων της, αποτέλεσαν µια γόνιµη 
προσπέλαση της προβληµατικής του συγκεκριµένου προσανατολισµού και 
συντέλεσαν αποφασιστικά στην κατοχύρωση της ακρίβειας, της σαφήνειας, της 
πληρότητας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας3 στις φάσεις προ, κατά την 
διάρκεια, αλλά και µετά την αποπεράτωση της ερευνητικής διαδικασίας.  

 2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Κάθε µελέτη προαπαιτεί έναν άρτιο σχεδιασµό πριν την διεξαγωγή της, ο 

οποίος περιλαµβάνει:  
• τον καθορισµό των σκοπών, των στόχων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί,  
• το εργαλείο-µέσο που θα χρησιµοποιηθεί για τη συλλογή στοιχείων,  
• τον προγραµµατισµό του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της έρευνας, 
• τα άτοµα που θα απαρτίζουν το δείγµα του πληθυσµού, και 
• τον τρόπο συγκέντρωσης, αξιοποίησης, µελέτης και ανάλυσης των δεδοµένων 
που θα προκύψουν.  

 2.5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η προσέγγιση και η µελέτη των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών δεν 
θα πρέπει να γίνει µε τη στατική θεώρησή τους ως κοινωνικό πρόβληµα, αλλά ως µια 
νέα µορφή οικογένειας που έχει να αντιµετωπίσει κάποιες αντιξοότητες εξαιτίας του 
νεοτερισµού και της καινοτοµίας της και όχι λόγω της ιδιοµορφίας ή της 

                                                 
1 ΦΙΛΙΑΣ, Β. (γενική εποπτεία). (1996). Εισαγωγή στη µεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών 
ερευνών. (2η έκδοση, συµπληρωµένη). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήµης και 
κοινωνικής πολιτικής. (1η έκδοση:1993, προηγούµενη έκδοση 1977, Κοινωνιολογική βιβλιοθήκη). 
ISBN 960-01-0643-6. σ.182. ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ, Κ.Μ. (Μάιος-Ιούνιος 1979). Μέθοδοι της 
συγκριτικής παιδαγωγικής. Σχολείο και ζωή, (έτος 27ο, 1ο εξάµηνο), τευχ.5-6, σ.201-207. σ.203. 
2 DUVERGER, M. (1976). Μέθοδοι κοινωνικών επιστηµών. Αι µέθοδοι παρατηρήσεως. 2ος τόµος. 
(Μεταφρ.: Ν. Παπαδόδηµα). (εκ του γαλλικού πρωτότυπου: DUVERGER, M. (1961). Méthodes des 
sciences sociales. Collection “Themis”. Paris: Presses Universitaires de France). Αθήναι: Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), 2η έκδοση. σ.78-79 & 82. 
3 ΜΑΝΕΣΗΣ, Ν.Σ., & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι.∆. (). Το τεστ και η έννοια της εγκυρότητας. Το σχολείο και το 
σπίτι, τεύχ. 3(441), σ.139-146. σ.142. ΚΑΝΑΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 2001, σ.53-54. MIQUEL, G. (Μάιος-
Ιούνιος 1979). Τα ψυχοπαιδαγωγικά τεστς στη σηµερινή κοινωνία. Σχολείο και ζωή, (έτος 27ο, 1ο 
εξάµηνο), τεύχ. 5-6, σ.208-210. σ.210. 
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ιδιαιτερότητάς της. Γιατί η αντίληψη και η αντιµετώπισή της µε τη µορφή του 
προβλήµατος, θα συνέβαλε στη δηµιουργία ή συντήρηση της νοµιµοποιητικής 
ψευδαίσθησης πως, αφού αποτελεί πρόβληµα, είναι δυνατό να βρεθεί λύση και θα 
απαιτούσε µε µαταιοπονία την αντιστροφή της κατάστασης (επίλυσής του). Με λίγα 
λόγια, οι ίδιες οι οικογένειες δεν αποτελούν πρόβληµα, αλλά δοµές µε φυσιολογικά 
προβλήµατα. 

Μια βασική προϋπόθεση για τη διερεύνηση του θέµατος αυτού ήταν ότι, όλες οι 
ερωτήσεις της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης που σχεδιάστηκε, µετρούσαν αυτό για το 
οποίο ετοιµάστηκαν. Εφόσον δηµιουργήθηκαν µετά από προβληµατισµούς που 
προκλήθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, σε όλους τους 
συνεντευξιαζόµενους ερωτήθηκαν τα ίδια θέµατα και µάλιστα µε την ίδια σειρά, για 
να εξασφαλιστεί µέχρις ενός σηµείου η εγκυρότητα της έρευνας. Εξίσου σηµαντικό 
ήταν ότι, το δείγµα που τελικά επιλέχθηκε, ήταν αντιπροσωπευτικό µόνο του υπό 
εξέταση πληθυσµού -όχι πανελλαδικά-, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις επιλογής 
του και µε σαφώς καθορισµένα τα κριτήρια συµπερίληψης των ατόµων σ’ αυτό. Οι 
ερωτώµενοι απάντησαν, σύµφωνα µε την τήρηση του δεοντολογικού κανόνα ότι 
είχαν εκ των προτέρων λάβει γνώση του σκοπού της έρευνας και αφού η ερευνήτρια 
εξασφάλισε την σύµφωνη συγκατάθεσή τους. Στην εν λόγω έρευνα θεωρείται ότι, 
όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα άτοµα, ήταν ειλικρινείς και καθρέπτιζαν την 
πραγµατικότητα όπως την βίωναν τα υποκείµενα. Χωρίς, όµως, τον χειρισµό των 
ερωτώµενων από την πλευρά της ερευνήτριας µε ανθρωπιά, µε τη συνεπή και 
ειλικρινή τήρηση της ανωνυµίας των υποκειµένων που έλαβαν µέρος στην έρευνα και 
την απόλυτη εµπιστοσύνη για τα προσωπικά τους στοιχεία, σύµφωνα µε τη δέσµευση 
που είχε δώσει η ερευνήτρια όταν διάβαζε το κείµενο των διευκρινήσεων στα εν λόγω 
υποκείµενα, δεν θα υπήρχε λόγος διεξαγωγής της έρευνας, καθώς θα ήταν µια µορφή 
καταστρατήγησης της εµπιστοσύνης των ερευνώµενων υποκειµένων, όπως επίσης 
δείγµα ασέβειας στην αξιοπρέπειά τους1 και δεν θα διασφαλιζόταν η εγκυρότητα και 
η αξιοπιστία αυτής. 

 2.6 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Η έρευνα αυτή θα οριοθετήσει τις διαστάσεις του προβλήµατος και θα 
διερευνήσει τη σχέση η οποία υπάρχει µεταξύ των κύριων γνωρισµάτων του 
οικογενειακού περιβάλλοντος της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας, όπως τις 
σχέσεις που υπήρχαν µέσα στην πυρηνική οικογένεια -από την οπτική των 
παππούδων- και αυτές που αναπτύχθηκαν στη νέα δοµή της, τα κοινωνικοοικονοµικά 
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της, τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που 
προέκυψαν στο εσωτερικό της, τους φορείς και παράγοντες στήριξης αυτής της 
µορφής οικογένειας, τις σχέσεις, τις δυναµικές, το ψυχολογικό κλίµα, τα 
συναισθήµατα των δύο πλευρών, δηλαδή των παππούδων και των παιδιών, την ηλικία 
του παιδιού σε συνάρτηση µε τον αποχωρισµό του από τους γονείς του, τη σύγκριση 
του τρόπου ανατροφής των παιδιών (γονεϊκού ρόλου) µεταξύ γονέων και παππούδων. 
Κι όλα αυτά θα µελετηθούν στα στενά γεωγραφικά πλαίσια ενός από τους πολλούς 
νοµούς που απαρτίζουν την Ελλάδα, συγκεκριµένα στη Φθιώτιδα, ενώ χρονολογικά 
θα τοποθετηθούν στην περίοδο 2000-2003.  

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι, το θέµα θα µελετηθεί περισσότερο σε έκταση και 
όχι τόσο σε βάθος, µε σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του, 
εφόσον πρόκειται κυρίως για µια αρχική και διερευνητική µελέτη στον Ελληνικό 

                                                 
1 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.176-177. 
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χώρο, οπότε δε θα γίνει διείσδυση σε κάθε επιµέρους πτυχή του ξεχωριστά. Άλλοι 
παράγοντες που  παρεισφρέουν, όπως είναι οι γονείς των παιδιών και ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτοί αντιλαµβάνονταν την κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, η 
κοινωνική της θέση, το σχολείο του παιδιού, οι συγγενείς και γενικά, ο κοινωνικός 
περίγυρος της οικογένειας,  η οπτική της Εκκλησίας, οι αντιλήψεις της κοινής γνώµης 
και οι ρυθµίσεις του Κράτους γι’ αυτές τις οικογένειες, η αναπαραγωγή των γονεϊκών 
προτύπων στο πρόσωπο των παιδιών κατά την ενήλικη ζωή τους µελλοντικά, δεν θα 
αποτελέσουν µέρος της έρευνας αυτής. Επίσης, δεν θα γίνει εκτεταµένη παρουσίαση 
ανάλογων  πεπραγµένων στο εξωτερικό, γιατί σκοπός εδώ είναι να καταδειχθούν τα 
όσα λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Η επέκταση σε µια συγκριτική µελέτη µε τα του 
εξωτερικού, είναι δύσκολο εγχείρηµα, προϋποθέτει την ύπαρξη µιας µεγάλης 
ερευνητικής οµάδας επιστηµόνων και ξεπερνάει τα όρια µιας διδακτορικής έρευνας 
και τη δυνατότητα ενός και µόνου ανθρώπου. 

 2.7 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Ως µέσο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, η 
οποία περιελάµβανε κλειστές ερωτήσεις µε εκδοχές απαντήσεων έτοιµες, που ίσως δε 
θα ήταν εύκολο να σκεφτούν και δώσουν οι ερωτώµενοι.1 Περιείχε, όµως, και  
ανοιχτές ερωτήσεις µε στόχο την εµβάθυνση, για καλύτερη και πληρέστερη 
κατανόηση της απάντησης που δόθηκε µε την κλειστή ερώτηση.2 Η 
προσαρµοστικότητα, που απολαµβάνει ο ερευνητής µε τη χρήση της συνέντευξης, σε 
συνδυασµό µε το πλήθος των πληροφοριών που αποκοµίζει απ’ αυτή, συντελούν 
στην προτίµησή της σε σχέση µε άλλα µέσα συλλογής ερευνητικού υλικού.3 Ο 
πλούτος των απαντήσεων και ο αυθορµητισµός των ερωτώµενων χαρίζει στον 
ερευνητή µια αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας όσον αφορά στα αποτελέσµατά του.4 
Ένα ακόµη στοιχείο, το οποίο συνηγορούσε ως προς την επιλογή αυτής της µεθόδου, 
ήταν η ύπαρξη ευελιξίας σε ό,τι αφορά στην υπαγόρευση των ερωτήσεων, όπου 
δινόταν η ευκαιρία στον ερευνητή διευκρινιστικών σχολίων στα πιο δυσνόητα σηµεία 
ή στις αντιφάσεις, αλλά και διασαφηνίσεων ή προτροπής για εµβάθυνση στις 
απαντήσεις των υποκειµένων του.5  

Την χρήση της συνέντευξης δικαιολογούσαν και την προέβαλαν ως επιτακτική 
ανάγκη σε µεγαλύτερο βαθµό οι ιδιαιτερότητες και η ιδιοµορφία των ηλικιακών 
οµάδων που θα συµµετείχαν στην έρευνα, καθώς επίσης οι έντονα αποκλίνοντες 
γλωσσικοί ιδιωµατισµοί,6 οι οποίοι προκαλούν δυσκολίες ως προς την 
αποκωδικοποίηση των λεγόµενων και είναι συνηθισµένοι στους ηλικιωµένους 
ανθρώπους, ιδίως στην επαρχία. Κρίθηκε επίσης απαραίτητη, επειδή οι οµάδες οι 

                                                 
1 ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ, Μ., & ΓΟΥ∆ΑΣ, Μ. (2004). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική-
ερµηνευτική έρευνα. Στους ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α., ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΓΡ., & ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ. (Επιµ. Εκ.) 
Ποιοτική και ποσοτική έρευνα στην ψυχολογία (σ.31-46). 2ος τόµος. Επιστηµονική επετηρίδα της 
ψυχολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 2002). Εκ. Ελληνικά Γράµµατα. (χωρίς τόπο 
έκδοσης). σ.44. DUVERGER: ό.π., 1976, σ.163. 
2 ΜΑΚΡΑΚΗΣ: ό.π., 2005, σ.44. 
3 BELL, J. (2001). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Οδηγός για 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. (Πρόλογος-εισαγωγή-απόδοση: Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα). 
(Πρωτότυπο: BELL, J. (1993).  Doing your research project. Buckingham: Open University Press). 1η 
έκδοση: Απρίλιος 1997. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg. ISBN960-01-0684-3. σ.143. 
4 OPPENHEIM, A. N. (1966). Questionnaire design and measurement. London: Heinemann. σ.32. 
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.75. OPPENHEIM: ό.π.,1966,  σ.31 
6 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ, Π. Α. (1981). Μεθοδολογία έρευνας στις επιστήµες της συµπεριφοράς. 
(Πανεπιστηµιακές παραδόσεις). Ιωάννινα. σ.56. 
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οποίες µελετήθηκαν, ήταν κατά βάση τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι, που ακόµη και 
µέσα σ’ αυτές υπήρχε µεγάλη ηλικιακή και νοητική απόκλιση. Πέραν αυτών, µε την 
χρήση της συνέντευξης οι ερωτώµενοι έχουν τη δυνατότητα πιο ελεύθερης έκφρασης, 
και ιδιαίτερα µάλιστα οι παππούδες, οι οποίοι νιώθουν έντονα την ανάγκη να 
µιλήσουν σε κάποιον, να µοιραστούν µαζί του τις σκέψεις, τις εµπειρίες και τα 
προβλήµατά τους, προκειµένου να βρουν κατανόηση και συµπόνια, ενώ άλλοτε το 
κάνουν από την προθυµία τους να βοηθήσουν τους νεότερους και οποιονδήποτε έχει 
την ανάγκη τους.1 Οπότε είναι πιο εύκολη η συγκέντρωση δεδοµένων και η 
διαπίστωση της γενικής τάσης των απόψεων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας 
ανθρώπων, σε αντίθεση µε τον γραπτό λόγο τον οποίο έτσι κι αλλιώς αρκετά άτοµα 
του δείγµατος δεν θα µπορούσαν ή δεν θα ήταν πρόθυµα να χρησιµοποιήσουν λόγω 
αναλφαβητισµού, χαµηλού µορφωτικού επιπέδου ή λόγω ηλικίας, όπως στην 
περίπτωση των µικρών παιδιών-νηπίων. Εκ των πραγµάτων οι άνθρωποι προτιµούν 
να απαντούν προφορικά και όχι γραπτά, γεγονός που έχει ως θετικό επακόλουθο την 
αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων της έρευνας,2 αλλά και της εγκυρότητας, 
αφού τείνουν να απαντούν µε περισσότερη ειλικρίνεια στον προφορικό λόγο.3 
Εξάλλου, µε την καταγραφή σηµειώσεων από την πλευρά της ερευνήτριας επάνω στο 
πλάνο της συνέντευξης (έντυπο του ερωτηµατολογίου), εξαλειφόταν ο κίνδυνος 
µικρής ή καθόλου ανταπόκρισης από την πλευρά των υποκειµένων, ιδιαίτερα 
µάλιστα όσον αφορούσε στο κοµµάτι των ανοιχτών ερωτήσεων.4 

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις έγινε χρήση δηµοσιογραφικού µαγνητοφώνου, 
αφού πρώτα η ερευνήτρια λάµβανε την προφορική έγκριση των συνεντευξιαζόµενων. 
Η αποµαγνητοφώνηση έχει το πλεονέκτηµα της επανάληψης, της καλύτερης 
απόδοσης του νοήµατος της απάντησης (διακοπή της ροής του λόγου, τόνος της 
φωνής, άλλες εκφράσεις π.χ. κλάµα, γέλιο, κ.α.) και του εντοπισµού ακόµη και 
παραγόντων, στους οποίους η ερευνήτρια κατά τη διάρκεια εξέλιξης της συνέντευξης  
ίσως δεν είχε δώσει µεγάλη προσοχή.5 

Το πλήθος των ερωτήσεων που επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν τη δοµή των 
συνεντεύξεων, ήταν αυξηµένο και έγινε σκόπιµα, προκειµένου να καλυφθεί αρκετά 
µεγάλο µέρος της προβληµατικής, αφού ταυτόχρονα λήφθηκε υπόψη ότι κάτι τέτοιο 
ήταν εφικτό, µιας και οι ηλικιωµένοι διαθέτουν αρκετό ελεύθερο χρόνο· αλλά και για 
να υπάρχει η δυνατότητα της µεταξύ των ερωτήσεων σύγκρισης, διάµεσου της οποίας 
η αξιοπιστία είναι εγγυηµένη. Το κριτήριο αυτό διασφαλίζεται µε τις 
αλληλοελεγχόµενες ερωτήσεις,6 δηλαδή µε την επαναλαµβανόµενη τοποθέτηση 
παρόµοιων ερωτήσεων είτε δίπλα-δίπλα είτε κατανεµηµένων µέσα στο πλάνο· 
µέθοδος µε την οποία διαπιστώνεται η ειλικρίνεια του ατόµου και η σταθερότητα 
µιας άποψης ή ο επηρεασµός της από κάποια άλλη ερώτηση. Παράλληλα, ο 
ερωτώµενος διευκολύνεται ως προς το ξεκαθάρισµα της θέσης του και της αποφυγής 
της ανασφάλειας ή της σύγχυσης ως προς τις απαντήσεις του.7 

                                                 
1 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.162, 167 & 177. 
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π.,1996, σ.79. 
3 ΛΥ∆ΑΚΗ, Α. (2001). Ποιοτικές µέθοδοι της κοινωνικής έρευνας. 3η έκδοση. Αθήνα: Εκδ. 
Καστανιώτη. ISBN 960-03-3028-X. σ.211. 
4 ORNA, E., & STEVENS, GR. (1998). Οργάνωση των πληροφοριών στην έρευνα. (Επιµ.: Τ. 
Ανθούλιας, µετάφρ.: Κ. Κωστίου). (πρωτότυπο: ORNA, E., & STEVENS, GR. (1995). Managing 
information for research. Εκδ. Open University Press). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Σειρά: 
Μέθοδοι έρευνας και πειραµατικός σχεδιασµός (Επιµ. σειράς Θεώνη Βελλή). σ.31. 
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π.,1996,  σ.80. 
6 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.52. 
7 DUVERGER: ό.π., 1976, σ.174-175. 
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Επειδή από τη φύση της η µέθοδος της συνέντευξης απαιτεί πολύ χρόνο και ο 
αριθµός των ερωτήσεων ήταν µεγάλος, ο αριθµός του δείγµατος θα έπρεπε να είναι 
περιορισµένος. Εξάλλου, δεν γινόταν µελέτη µόνο ενός ατόµου µέσα σε κάθε 
οικογένεια, αλλά σχεδόν όλο το πλέγµα αυτής, δηλαδή παππούδες, παιδί και γονείς-
όποιους απ’ αυτούς συνάντησε η ερευνήτρια-, οπότε δεν ήταν ενδεδειγµένη η 
παρατεταµένη παραµονή της ερευνήτριας στον χώρο της συνέντευξης. Για τον λόγο 
αυτό, σε κάποιες οικογένειες χρειάστηκε να γίνει και δεύτερη επίσκεψη, για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 2.7.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Κατά την άποψη του ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, η συνέντευξη είναι ένα είδος 
προφορικού ερωτηµατολογίου.1 Παρόµοια είναι και η άποψη της BELL, η οποία 
χαρακτηρίζει ως «δοµηµένο οδηγό συνέντευξης» το ερωτηµατολόγιο και γι’ αυτόν 
τον λόγο θεωρεί ότι, συµπίπτουν τα στάδιά τους όσον αφορά τον σχεδιασµό και τη 
διεξαγωγή τους, µε µόνη διαφοροποίησή τους το άτοµο που συµπληρώνει το έντυπο,2 
ενώ ο DUVERGER αναφέρει σχετικά µε αυτό ότι: «το Ερωτηµατολόγιον δύναται ν’ 
αποτελεί τον καµβά επί του οποίου δυνάµεθα να κεντήσωµεν».3 

Η κατάρτιση του ερωτηµατολογίου4 που θα αποτελούσε το σχέδιο και τον 
«οδηγό»5 της συνέντευξης, είχε αρκετά µεγάλο βαθµό δυσκολίας και ήταν χρονοβόρα 
ως διαδικασία. Η ερευνήτρια, αφού έκανε προσεκτική και σε βάθος ανασκόπηση 
Ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και σε συνάρτηση µε τους σκοπούς και 
στόχους που θα έπρεπε να λάβει υπόψη της, διεξήγαγε έναν προκαταρκτικό και 
στοιχειώδη σχεδιασµό του περιεχοµένου της συνέντευξης. Έπειτα, προχώρησε στην 
επιλογή του είδους των ερωτήσεων που θα χρησιµοποιούσε, και στην ακριβή 
διατύπωσή τους, κάθε µια των οποίων αποτυπώθηκε από την ερευνήτρια σε 
ξεχωριστή καρτέλα. Αµέσως µετά, σειρά είχε η καταγραφή όλων των πιθανών 
εκδοχών απάντησης για καθεµιά κλειστή ερώτηση, που θα µπορούσαν να δώσουν οι 
ερωτώµενοι, µε προσπάθεια συµπερίληψης όσο το δυνατόν περισσότερων, ενώ 
αφήνονταν και ένα περιθώριο σε κάθε ερώτηση για συµπληρωµατική εναλλακτική 
εκδοχή6  («τί άλλο;») από τους ερωτώµενους. Έγιναν οι κατάλληλες διορθώσεις και, 
αφού σχεδιάστηκε ένα πλαίσιο-πίνακας σε κάθε σελίδα χαρτιού, όπου 
ενσωµατώθηκαν οι ερωτήσεις µε τις δεδοµένες απαντήσεις-εκδοχές τους, τα 
ερωτηµατολόγια ήταν σχεδόν έτοιµα. Ακολούθησαν, από την πλευρά του 
επιβλέποντα καθηγητή, αρκετές απαραίτητες υποδείξεις διορθώσεων και βελτιώσεων 
και, κατά συνέπεια, η εφαρµογή των τροποποιήσεων αυτών από την ερευνήτρια, 
ώσπου τα ερωτηµατολόγια έφτασαν στην τελική τους -όπως θεωρούνταν τότε- 
µορφή. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, τα ερωτηµατολόγια που καταρτίστηκαν, 
εφαρµόστηκαν κατευθείαν στο δείγµα της έρευνας και όχι δοκιµαστικά σε κάποια 
υποκείµενα, γιατί έγινε προσπάθεια να µην ελαττωθεί το δείγµα λαµβάνοντας ένα 
µέρος του για την πιλοτική εφαρµογή (ως δοκιµαστικό).7 Εξάλλου, το 

                                                 
1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π.,1996,  σ.74. 
2 BELL: ό.π., 2001, σ.144-145. 
3 DUVERGER: ό.π., 1976, σ.238. 
4 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Γ. (1994). Εισαγωγή στη µεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας. (Επιµ. 
Εκδ. Λέγγας Σωτήρης). Εκδ. ΕΛΛΗΝ.(χωρίς τόπο έκδοσης). σ.91-92. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.46. 
5 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: ό.π., 2006, σ.117. 
6 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994,  σ.96. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.51. 
7 ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.134-5. 
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ερωτηµατολόγιο δεν θα χρησιµοποιούνταν µε την κατεξοχήν έννοιά του, αλλά ως 
βάση της συνέντευξης, όπου θα δινόταν η δυνατότητα χορήγησης διευκρινήσεων στα 
δύσκολα και δυσνόητα σηµεία του από την πλευρά της ερευνήτριας. Τελικά, όπως 
αποδείχτηκε, αν και δεν διενεργήθηκε προ-έρευνα (προκαταρκτική έρευνα), δεν 
παρουσιάστηκαν προβλήµατα ή ποικιλία απαντήσεων στη συµπληρωµατική εκδοχή 
«Άλλο τι;», πράγµα το οποίο σήµαινε ότι, οι εκδοχές που προτείνονταν, ήταν 
σύστοιχες µε ό,τι ίσχυε στην πραγµατικότητα και ανάλογες µε το τι θα απαντούσαν 
εκ των πραγµάτων τα υποκείµενα.1 

Σχεδιάστηκαν, λοιπόν, τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια: ένα για τους παππού-
γιαγιά, ένα για το παιδί και ένα για τους γονείς του παιδιού, για να αποτελέσουν το 
πλάνο των συνεντεύξεων. Ως βάση τους χρησιµοποιήθηκε η γνώση από τη µελέτη 
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.2 Το ένα, για τους παππού-γιαγιά περιελάµβανε 
124 ερωτήσεις (113 κλειστές, εκ των οποίων οι 8 ήταν ανοιχτές διευκρινιστικές3-
συµπληρωµατικές στις κλειστές, & 11 ανοιχτές), στις οποίες δεν απαντούσαν σε όλες. 
Ανάµεσα στις 113 κλειστές ερωτήσεις υπήρχε και 1 ερώτηση φίλτρο,4  η ερώτηση 23, 
όπου ανάλογα µε την απάντηση που θα έδιναν οι παππούδες σ’ αυτήν, έπειτα, ή θα 
απαντούσαν στις ερωτήσεις 24 µέχρι και 31 ή σ’ αυτές µε τον αριθµό από 32 µέχρι 
και 35. Κάτι παρόµοιο γινόταν και σε ένα άλλο σηµείο του ερωτηµατολογίου τους, 
όπου ανάλογα µε το αν είχε γίνει το ξανασµίξιµο ή όχι της πυρηνικής οικογένειας, οι 
παππούδες θα απαντούσαν στις ερωτήσεις 113 & 114 ή από την ερώτηση 115 µέχρι 
και την 118.  Σχεδιάστηκαν δύο ακόµη ερωτηµατολόγια, ένα για το παιδί, µε 107 
ερωτήσεις (91 κλειστές, εκ των οποίων οι 6 ήταν ανοιχτές διευκρινιστικές-
συµπληρωµατικές στις κλειστές, & 16 ανοιχτές) κι ένα για τους πατέρα-µητέρα µε 
110 ερωτήσεις (99 κλειστές, εκ των οποίων οι 8 ήταν ανοιχτές διευκρινιστικές-
συµπληρωµατικές στις κλειστές, & 11 ανοιχτές). Οι ερωτήσεις όλων των 
ερωτηµατολογίων ήταν ταξινοµηµένες σε οµάδες κατά θεµατική ενότητα και 
τοποθετηµένες µέσα σε πλαίσια, έτσι ώστε να είναι λιγότερες οι σελίδες τους και πιο 
καλαίσθητη η µορφή τους, ενώ παράλληλα να επιτυγχανόταν το «κύρος όψεως»5 
τους, επειδή θα ήταν πιο ελκυστικά και ενδιαφέροντα.  

Οι ερωτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν, ως προς το περιεχόµενό τους ήταν άµεσες 
και έµµεσες, δηµογραφικές-προκαταρκτικές,6 διερευνητικές-ενηµερωτικές, 
συµπεριφοράς, γνώµης, εκτίµησης, προτίµησης, σκέψεων, ιδεών, απόψεων, 
πεποιθήσεων, στάσεων, εµπειριών, συναισθηµάτων, προσδοκιών και στόχων,7 ενώ ως 
προς τον τύπο-µορφή τους ανήκαν στις λεκτικές-ανοιχτές8 και στις δοµηµένες-
κλειστές. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την τελευταία κατηγορία, ήταν πολλαπλής 
επιλογής ή διαφορετικά λεγόµενες ως «προκατασκευασµένες ερωτήσεις»,9 
«ερωτήσεις εξυπηρέτησης» ή «ερωτήσεις µε προτεινόµενες απαντήσεις» ανοιχτού 
τύπου, υπήρξαν επίσης, πίνακες µε δυνατότητα επιλογής περισσότερων από µια 

                                                 
1 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.158. 
2 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ., & ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ, Α. (2004). Ανάπτυξη και ψυχοµετρική αξιολόγηση 
οργάνων ποσοτικής έρευνας.  Στους ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α., ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΓΡ., & ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ. 
(Επιµ. Εκδ.). Ποιοτική και ποσοτική έρευνα στην Ψυχολογία (σ. 115-141). 2ος τόµος. Επιστηµονική 
Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 2002). Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα.(χωρίς τόπο έκδοσης). σ.116. 
3 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.48.  ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.156. 
4 OPPENHEIM: ό.π., 1966, σ.39. 
5 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994,  σ.97. 
6 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.49-50. 
7 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π.,1996,  σ.74-76.  ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.166-167. 
8 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994, σ.95. 
9 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.156-157. 
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εκδοχές,1 καταλόγου, κατηγοριοποίησης, κλίµακας, ποσοτικές και παρουσίαση σε 
δικτυωτό πλαίσιο, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που έχει κάνει ο YOUNGMAN 
(1986).2 Υπήρχε ένας βασικός σκελετός (δοµή) στον οποίο στηριζόταν η ερευνήτρια, 
έτσι ώστε οι ερωτήσεις να υποβάλλονται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 
υποκείµενα και µε την ίδια ακολουθία,  αλλά και τα άτοµα που απαντούν να έχουν το 
ίδιο πλαίσιο αναφοράς.3 Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονταν από τις απαντήσεις 
των ερωτώµενων, καταχωρούνταν για τις κλειστές ερωτήσεις γραπτά από την 
ερευνήτρια, επάνω στο σχέδιο της συνέντευξης σε ειδικά προκατασκευασµένα κυτία 
ή µε τη συµπλήρωση κενών και πλαισίων. Ενώ οι ανοιχτού τύπου απαντήσεις 
µαγνητοφωνούνταν, για να είναι πιο ακριβείς οι πληροφορίες τους και για 
εξοικονόµηση χρόνου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, λόγοι που υπερτερούσαν 
για την προτίµηση αυτής της τεχνικής, σε σχέση µε το µειονέκτηµα της αρκετής ώρας 
που απαιτούνταν για την αποµαγνητοφώνησή τους.4 

Η δοµή του ερωτηµατολογίου των παππού-γιαγιάς, όπως προαναφέρθηκε,  
περιελάµβανε 124 ερωτήσεις, οι οποίες οµαδοποιήθηκαν για µεθοδολογικούς 
σκοπούς σε 16 κατηγορίες. Προηγούνταν αρκετές ερωτήσεις µε τα δηµογραφικά 
στοιχεία των υποκειµένων και έπονταν ερωτήσεις που αφορούσαν στις εξής 
κατηγορίες: 

� Σχέσεις των παππού-γιαγιάς µε το/τα εγγόνι/-ια τους (µε ή χωρίς νοµική 
κάλυψη). 

� Σχέσεις των παππούδων µε τους γονείς του παιδιού. 
� Σχέσεις του παιδιού µε τους γονείς του. 
� Σχέσεις-συνθήκες µέσα στην πυρηνική οικογένεια/Η ζωή του παιδιού πριν το 

αναλάβουν οι παππούδες του. 
� Λόγοι ανάληψης του γονεϊκού ρόλου από τους παππούδες. 
� Ψυχολογία-αισθήµατα των παππούδων: 

-Για τον εαυτό τους. 
-Για το εγγόνι τους. 
- Για τους γονείς του παιδιού. 

� Ψυχολογία-συµπεριφορά του παιδιού κατά την άποψη-αντίληψη των 
παππούδων. 

� Ψυχολογία-συµπεριφορά των γονέων κατά την άποψη-αντίληψη των 
παππούδων. 

� Παροχές προς το παιδί από τους παππούδες και τους γονείς του. 
� Το παιδί και η παιδεία του (αλλαγές λόγω διαφοροποίησης του κηδεµόνα). 
� ∆ιαπαιδαγώγηση από τους παππούδες. 
� Προβλήµατα-δυσκολίες στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια. 
� Παράγοντες στήριξης-βοήθειας των παππούδων. 
� Κοινωνικές σχέσεις της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. 
� Status της οικογένειας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. 
 
Επειδή, όµως, η διάρκεια υποβολής και απάντησης των ερωτήσεων ήταν 

µεγάλη, µετά από επανεξέταση και έλεγχο των πληροφοριών ανατροφοδότησης,5 
κρίθηκε σκόπιµη η περικοπή κάποιων απ’ αυτές χάριν της εξοικονόµησης χρόνου και 

                                                 
1 DUVERGER: ό.π., 1976, σ.162-163. 
2 BELL: ό.π., 2001, σ.123-124. 
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π.,1996,  σ.72 & 77. 
4 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994, σ.90. 
5 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994, σ.75. 
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µείωσης ή εξάλειψης της κούρασης των δυο πλευρών της συνέντευξης.1 
Αφαιρέθηκαν, λοιπόν, από το ερωτηµατολόγιο των παππούδων 34 ερωτήσεις, εκ των 
οποίων οι 32 ήταν κλειστού τύπου, η 1 διευκρινιστική-συµπληρωµατική κλειστής 
ερώτησης και η 1 ανοιχτού τύπου. 

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο, του παιδιού, περιελάµβανε 107 ερωτήσεις, οι 
οποίες εντάχθηκαν σε 18 κατηγορίες που αφορούσαν σε: 

� ∆ηµογραφικά στοιχεία. 
� Σχέσεις-συνθήκες µέσα στην πυρηνική οικογένεια/Η ζωή του παιδιού 

πριν το αναλάβουν οι παππούδες του. 
� Σχέσεις του παιδιού µε τον παππού/τη γιαγιά. 
� Σχέσεις του παιδιού µε τον πατέρα/τη µητέρα του. 
� Σχέσεις των γονιών µε τους παππούδες. 
� Ψυχολογία-συµπεριφορά-επιθυµίες του παιδιού. 
� Αντιλήψεις-αισθήµατα του παιδιού για τους γονείς του. 
� Αισθήµατα- αντιλήψεις του παιδιού για τους παππούδες. 
� Ψυχολογία-συµπεριφορά των γονιών του παιδιού. 
� Ψυχολογία-συµπεριφορά των παππούδων. 
� Λόγοι ανάληψης του γονεϊκού ρόλου από τους παππούδες. 
� Παροχές προς το παιδί από τους παππούδες και τους γονείς του. 
� ∆ιαπαιδαγώγηση από τους παππούδες. 
� Το παιδί και η παιδεία του. 
� Προβλήµατα-δυσκολίες στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια. 
� Παράγοντες στήριξης-βοήθειας των παππούδων. 
� Κοινωνικές σχέσεις της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. 
� Status της οικογένειας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. 
 

Όπως και παραπάνω, έγινε µείωση των αρχικών ερωτήσεων, αλλά σε πολύ 
σηµαντικό βαθµό. Από την αρχική µορφή των 107 ερωτήσεων, το ερωτηµατολόγιο 
του παιδιού περιορίστηκε στις 26 ερωτήσεις, αφαιρώντας 68 κλειστές, 4 
διευκρινιστικές-συµπληρωµατικές στις κλειστές και 9 ανοιχτού τύπου, 81 ερωτήσεις 
συνολικά. 

Τέλος, το ερωτηµατολόγιο των γονέων έµεινε άθικτο από την αρχική έως την 
τελική του µορφή, περιέχοντας 110 ερωτήσεις των εξής 17 κατηγοριών: 

� ∆ηµογραφικά στοιχεία. 
� Αντιλήψεις των γονιών για την οικογένεια. 
� Ψυχολογία-συµπεριφορά των γονέων. 
� Ψυχολογία-συµπεριφορά του παιδιού. 
� Ψυχολογία-συµπεριφορά των παππούδων. 
� Σχέση των γονιών µε το/τα παιδιά τους. Μεταβολές στην πυρηνική 

οικογένεια. 
� Σχέσεις των γονιών του παιδιού µε τους παππούδες. 
� Σχέσεις των παππού-γιαγιάς µε το/τα εγγόνι/-ια τους (µε ή χωρίς νοµική 

κάλυψη). 
� Σχέσεις-συνθήκες µέσα στην πυρηνική οικογένεια/Η ζωή του παιδιού 

πριν το αναλάβουν οι παππούδες του. 
� Λόγοι ανάληψης του γονεϊκού ρόλου από τους παππούδες. 
� Παροχές προς το παιδί από τους παππούδες και τους γονείς του. 
� ∆ιαπαιδαγώγηση από τους γονείς και τους παππούδες. 

                                                 
1 BELL: ό.π., 2001, σ.140. 
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� Προβλήµατα-δυσκολίες στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια. 
� Παράγοντες στήριξης-βοήθειας των παππούδων. 
� Κοινωνικές σχέσεις των γονιών και της κατατετµηµένης κατά γενεές 

οικογένειας. 
� Status της οικογένειας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. 

 
Ο λόγος για τον οποίον όλα τα µέλη της κάθε οικογένειας που έλαβε µέρος στην 

διεξαγωγή αυτής της έρευνας, απαντούσαν στο ίδιο σχεδόν είδος ερωτήσεων και 
πολλές φορές εξέφραζαν την άποψή τους για τις σχέσεις ανάµεσα στα υπόλοιπα µέλη 
της οικογένειας, ήταν, για να µελετηθεί το κάθε θέµα από τη διαφορετική σκοπιά 
κάθε γενιάς, να εντοπιστούν οι αλληλεπιδράσεις τους, να διαπιστωθούν οι οµοιότητες 
και διαφορές µεταξύ τους, όπως επίσης ήταν ένας τρόπος διασταύρωσης, ελέγχου, 
επιβεβαίωσης ή αναίρεσης των λεγόµενων των υπολοίπων (επειδή η συµπεριφορά και 
ο τρόπος ζωής των υπό εξέταση υποκειµένων δεν παρατηρήθηκε άµεσα, αλλά 
χρησιµοποιήθηκαν οι αξιολογήσεις των υπολοίπων µελών της οικογένειας)· γεγονός 
που συνέβαλε στη µεγαλύτερη αξιοπιστία της έρευνας. Αλλά ακόµα και µέσα στην 
ίδια γενιά, π.χ. παππούς και γιαγιά, έδιναν την απάντησή τους ξεχωριστά στα 
προϋπάρχοντα κυτία των κλειστών ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου τους. Αυτό 
έγινε για δυο κυρίως λόγους: αφενός για να έχουν την ελευθερία της έκφρασης κι 
αφετέρου για να διαπιστωθεί κατά πόσο συνέκλιναν, συµφωνούσαν και ήταν 
αξιόπιστες1 οι απαντήσεις τους σε κάποιες ερωτήσεις καίριας σηµασίας και υπήρχε 
δέσιµο µεταξύ τους,  ή, σε άλλη περίπτωση, αν υπήρχε υποτακτικότητα του ενός στον 
άλλον. Γενικά δηλαδή, στις αντιθέσεις που παρατηρούνταν ανάµεσά τους, 
αποδιδόταν περισσότερο ερµηνευτική αξία και όχι απλά περιγραφικός χαρακτήρας.2 

Με άλλα λόγια, η αντιπαραβολή αρκετών απόψεων πάνω σε ένα συγκεκριµένο 
ζήτηµα, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία από άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως π.χ. 
ηµερολόγιο, εκθέσεις των αρχείων των δικαστηρίων κ.ά., αφορούν στον τριγωνισµό-
πολυµεθοδολογική προσέγγιση (triangulation) και εγγυώνται την αξιοπιστία µιας 
έρευνας,3 αφού αυτή µελετάται ως όλο και αποφεύγεται η τµηµατική, 
κατακερµατισµένη και αποσπασµατική εποπτεία-θεώρησή της.4 

Επί του θέµατος, γίνεται µια προσπάθεια µελέτης των τριαδικών σχέσεων που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό της οικογένειας, έστω και αν αυτό αποτελεί ένα 
δύσκολο εγχείρηµα, αφού το σύνολο αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από την 
σύνθεση των µερών του. Παρόλα αυτά, θα επιχειρηθεί, επειδή είναι απαραίτητη για 
την κατανόηση της δυναµικής της οικογένειας, µε σκοπό την πολύπλευρη 
προσέγγιση. 

Τα πλήρη κείµενα των ερωτηµατολογίων των παππούδων, του παιδιού και των 
γονέων, παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος εγχειριδίου. 

                                                 
1 PERVIN & JOHN: ό.π., 2001, σ.70-71.  
2 ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ: ό.π., 2006, σ.261. 
3 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. (Ιανουάριος 2006). Η ποιοτική έρευνα µε  ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις και το 
πρόβληµα της εισόδου στο πεδίο: Η περίπτωση της αστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο: 
ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Μ. (Επιµ.). (Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. 
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδοµένων. (Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.157-176). 
Αθήνα: Εκδ. Κριτική ΑΕ, επιστηµονική βιβλιοθήκη. ISBN 960-218-451-5. σ.169-170. 
4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Γ. (Ιανουάριος 2006). Περιπτωσιολογική έρευνα: Μια ερευνητική στρατηγική 
για το συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων. Στο: ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Μ. 
(Επιµ.). (Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση 
δεδοµένων. (Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.231-258). Αθήνα: Εκδ. Κριτική ΑΕ, επιστηµονική 
βιβλιοθήκη. ISBN 960-218-451-5. σ.239. 
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 2.8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 
Ολοκληρωµένος κατάλογος µε τα ονόµατα των οικογενειών, στον οποίο θα 

φαινόταν ποιοί παππούδες είχαν αναλάβει τα εγγόνια τους, απ’ όπου θα µπορούσε να 
γίνει άντληση του πληθυσµού και, κατά συνέπεια, του δείγµατος της έρευνας, δεν 
ήταν καταρτισµένος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσηµες δηµογραφικές έρευνες1 
και στατιστικές απογραφές επ’ αυτού του θέµατος, ούτε καν κατά προσέγγιση στη 
δεδοµένη χρονική περίοδο.2 Αυτό φυσικά προκαλούσε πολλαπλά προβλήµατα, γιατί 
τα υποκείµενα έπρεπε να συλλεχθούν ένα προς ένα από διαφορετικές πηγές, µε 
αποτέλεσµα να δαπανηθεί πάρα πολύς χρόνος στη συγκεκριµένη φάση της έρευνας. 
∆εν χρησιµοποιήθηκε, λοιπόν, συστηµατική δειγµατοληψία, αλλά δείγµα 
απιθανοτήτων.3 

Για να γίνει µια αρχή, πρώτη σκέψη που µεταφράστηκε σε κίνηση, ήταν το 
Π.Ι.Κ.Π.Α. Λαµίας, απ’ όπου ήταν πολύ πιθανόν οι οικογένειες να τυγχάνουν 
κάποιου είδους βοήθειας. Οι υπάλληλοι στη συγκεκριµένη υπηρεσία έδειξαν µεγάλη 
προθυµία και βοήθησαν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, έγινε 
κίνηση και προς την Πρόνοια Λαµίας, αλλά µάταια, γιατί βασιζόµενοι στο νόµο περί 
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, υπήρξε άρνηση στο να δοθούν προς έρευνα 
τα ονόµατα κάποιων οικογενειών µε δική τους έστω επιλογή, παρά το γεγονός ότι, 
υπήρχε παράγραφος µε εξαίρεση στον νόµο, για ερευνητικούς σκοπούς, η οποία 
επισηµάνθηκε, και παρά την διαβεβαίωση της ερευνήτριας για διασφάλιση της 
ανωνυµίας κατά τη δηµοσίευση της έρευνας. Το θέµα πήρε προεκτάσεις, µε όλους 
τους εµπλεκόµενους τοπικούς παράγοντες της Λαµίας να συνηγορούν µε το µέρος 
της ερευνήτριας, αλλά χωρίς επιτυχή έκβαση.  

Για µην αποκλειστούν, όµως, οι οικογένειες που δεν είχαν γνώση και πρόσβαση 
στις υπηρεσίες αυτές κι επειδή θα ήταν πολύ µικρό το δείγµα µόνο µε τις οικογένειες 
από το Π.Ι.Κ.Π.Α., έγινε επέκταση και προς άλλες πηγές πληροφοριών.  

Μετά από εξαιρετικά κοπιαστική και χρονοβόρα εργασία (απαιτήθηκαν δύο 
µήνες) στα αρχεία των ∆ικαστηρίων Λαµίας, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως άµεσες 
πηγές4 και ως γραπτά τεκµήρια,5 συγκεντρώθηκαν τα ονόµατα κάποιων οικογενειών, 
στις οποίες οι παππούδες είχαν αναλάβει µε δικαστικό αγώνα την κηδεµονία, 
επιµέλεια ή γονική µέριµνα των εγγονιών τους, κατά την περίοδο 1990-2001. 
Επιπρόσθετα, ύστερα από άτυπη επικοινωνία µε τους ∆ιευθυντές όλων των δηµόσιων 
και ιδιωτικών σχολείων της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας και των 
παιδικών σταθµών του ∆ήµου Λαµιέων, ρωτήθηκαν εµµέσως όλοι οι εν ενεργεία 
εκπαιδευτικοί για το αν είχαν κάποιες περιπτώσεις παιδιών που µεγάλωναν µέσα σε 
τέτοιες οικογένειες στην παρούσα φάση ή και πιο παλιά. Ήταν, δηλαδή, στην κρίση 
των εκπαιδευτικών η παροχή βοήθειας και ευτυχώς υπήρξε ανταπόκριση. Επιπλέον, 
έγινε η προαναφερθείσα ερώτηση και στο Ληξιαρχείο-∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου 
Λαµιέων, όπως επίσης σε όλες τις ενορίες της Λαµίας, αλλά χωρίς κάποιο αξιόλογο 
αποτέλεσµα. Εκτός αυτών των ενεργειών, ακολουθήθηκε και η µέθοδος της 

                                                 
1 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.35. ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.182-183. 
2 ΛΑΖΟΣ, Γ. (1998). Το πρόβληµα της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες: Θεωρία και πράξη. 
Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. ISBN 960-02-1312-7. σ.447. 
3 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994, σ.49. 
4 BELL: ό.π., 2001, σ.112-113. 
5 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994,  σ.116. & 149. 
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χιονοστιβάδας,1 του δείγµατος δικτύωσης, της χιονόµπαλας ή κληµατίδας,2 όπως την 
ονοµάζει ο ΜΠΕΛΛΑΣ, που απέδωσε κάποιες περιπτώσεις. Συνολικά, 
συγκεντρώθηκαν και απάντησαν στις συνεντεύξεις 35 οικογένειες. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, εκτός από τις 35 οικογένειες που έλαβαν τελικά µέρος 
στη µελέτη αυτή, υπήρξαν και 14 οικογένειες που αρνήθηκαν να λάβουν µέρος στη 
συνέντευξη, χρησιµοποιώντας αιτιολογίες που αντιστοιχούσαν είτε στην 
πραγµατικότητα είτε στην εφαρµογή και λειτουργία µηχανισµών άµυνας.3 Πιο 
αναλυτικά, οι οικογένειες που δεν δέχθηκαν να απαντήσουν, ήταν οι εξής: 4 χωρίς να 
το αιτιολογήσουν, 1 οικογένεια δεν δέχτηκε χωρίς την παρουσία του πατέρα του 
παιδιού, ο οποίος όµως απουσίαζε λόγω εργασίας στην Αθήνα, και παρά τις 
επανειληµµένες προσπάθειες της ερευνήτριας, 1 γιατί φοβόταν από τον πατέρα, να 
µην τους έπαιρνε το παιδί, 1 γιατί η γιαγιά ήταν µόνη της (έλειπε ο σύζυγός της) και 
δεν δεχόταν να απαντήσει, 1 γιατί είχαν πεθάνει οι παππούδες και δεν υπήρχε τρόπος 
εύρεσης έστω του εγγονιού τους από την ερευνήτρια, 1 γιατί όπως είπαν οι 
παππούδες δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν απ’ αυτό, 1 όπου η γιαγιά ήταν αντιφατική 
στα λεγόµενά της. Στην αρχή είπε: «Τί να µε κάνεις εµένα χρυσό µου, η µητέρα τους 
λείπει», αλλά αργότερα, στην ίδια τηλεφωνική συνοµιλία είπε ότι, τα παιδιά ήταν 
πλέον µε τους γονείς τους στο χωριό (χωρίς να αναφέρει σε ποιό) και ότι η ίδια θα 
έφευγε για να πάει στο χωριό να τους βοηθήσει να µαζέψουν ελιές (πριν καν 
προλάβει η ερευνήτρια να της προτείνει ηµεροµηνία συνάντησης και παρά το γεγονός 
ότι, ήταν 11 Φεβρουαρίου, εποχή που δεν γίνεται πλέον συλλογή ελιών). Ακόµη 3 
οικογένειες αρνήθηκαν να απαντήσουν ισχυριζόµενες ότι, το παιδί ζούσε µε τους 
γονείς του κι απλά οι παππούδες βοηθούσαν, παρά το γεγονός ότι, υπήρχαν αρκετές 
ενδείξεις πως αυτό δεν ίσχυε, µιας και η πηγή από όπου είχε γίνει άντληση των 
περιπτώσεων, ήταν πολύ έγκυρη. Άλλη 1 οικογένεια αρνήθηκε να απαντήσει 
λέγοντας ότι, δεν θα µπορούσε να αφιερώσει ένα ολόκληρο απόγευµα για να 
απαντήσει, ότι το παιδί είχε µεγαλώσει και είχε παντρευτεί και ότι, επειδή δούλευε 
νύχτα-µέρα, δεν θα µπορούσε να απαντήσει. Μιας οικογένειας δεν υπήρχαν τα ίχνη, 
καθώς είχαν µετακοµίσει, και οι γείτονες δεν έδιναν τη νέα διεύθυνση των 
παππούδων. Επίσης, υπήρξαν και ελάχιστες οικογένειες που δεν µπορούσαν να 
βρεθούν τα ίχνη τους, επειδή συλλέχθηκαν µε τη µέθοδο της χιονοστιβάδας και δεν 
υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να εντοπιστούν. Εκτός από αυτές, 2 οικογένειες τελικά 
απάντησαν παρά το ότι στην αρχή είχαν αρνηθεί. 

Κατ’ εξαίρεση, παρατηρήθηκαν µια-δύο περιπτώσεις στις οποίες το ένα από τα 
δύο άτοµα των ηλικιωµένων παππούδων, ενώ ξεκίνησαν κανονικά µε τις απαντήσεις 
τους, στο µέσο περίπου της συνέντευξης αποχώρησαν λόγω ανειληµµένων 
υποχρεώσεων όπως είπαν (ο ένας δικαιολογηµένα, ενώ ο άλλος ίσως όχι). Εάν, θα 
έπρεπε να δοθεί κάποια άλλη ερµηνεία κυρίως στη δεύτερη αυτή στάση, η προσοχή 
θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην ίδια τη φύση της άνισης σχέσης του συνεντεύκτη και 
του συνεντευξιαζόµενου. Ο πρώτος είναι σε σαφώς πλεονεκτικότερη και ευνοϊκότερη 
θέση σε σχέση µε τον δεύτερο, αφού είναι πιο εύκολο να θέτει κάποιος ερωτήµατα, 
παρά να τα απαντά. Πέρα από αυτό, υπάρχει τεράστια απόκλιση ως προς το 
ενδιαφέρον που επιδεικνύει καθεµιά από τις δύο πλευρές για τη συνέντευξη, αφού για 
τον συνεντεύκτη είναι πηγαίο και αυτός στέκεται η αφορµή που την ξεκινά, ενώ ο 
ερωτώµενος απλά παρακινείται να συµµετάσχει σε αυτή χωρίς κανένα άµεσο όφελος. 
                                                 
1 JAVEAU, C. (Οκτώβριος 1996). Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο. Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή. 
(Επιµέλεια και απόδοση στα ελληνικά: Κατερίνα Τζαννόνε-Τζώρτζη). Αθήνα: Εκδ. Γιώργος 
∆άρδανος. σ.86. 
2 ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.120. 
3 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.140-141. 
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Επόµενο και φυσικό είναι, λοιπόν, να υπάρξουν τέτοιες εκδηλώσεις επιθυµίας 
αποχώρησης ή περιπτώσεις πραγµατοποίησης πρόωρης απόσυρσης από τη 
διαδικασία. Είναι αναπόφευκτες, γι’ αυτό και δεν πρέπει να προβληµατίζουν τον 
ερευνητή. Αυτός σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επισπεύδει τη διαδικασία µε 
το να προβαίνει σε βιαστικές ερωτήσεις σε βάρος των ειλικρινών απαντήσεων.1 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι, ο αριθµός των οικογενειών που δεν 
δέχθηκαν να απαντήσουν, ήταν πολύ σηµαντικός, σχεδόν το ήµισυ του τελικού 
δείγµατος και ίσως είναι µια ένδειξη που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, κατά την 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µελέτης αυτής, γιατί ακόµα και η µη αποδοχή 
συµµετοχής σε µια έρευνα αποτελεί θέση. Ίσως οι οικογένειες που ήταν πρόθυµες να 
απαντήσουν κι έλαβαν τελικά µέρος στις συνεντεύξεις, διαφοροποιούνται από αυτές 
που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση-παράκληση της ερευνήτριας για 
συµµετοχή,2 όπως επισήµαναν και οι MOSER και KALTON (1971). 

Η BELL υποστηρίζει ότι, αφού οι µεµονωµένοι ερευνητές εκ των πραγµάτων 
επαφίενται στην καλή διάθεση και προθυµία των υποκειµένων να απαντήσουν στις 
συνεντεύξεις τους, δεν είναι υποχρεωµένοι να αναζητήσουν ένα πραγµατικό τυχαίο 
δείγµα. Μπορούν να αρκεστούν, έστω ως συµβιβαστική λύση, σε κάθε άτοµο του 
πληθυσµού τους που συναινεί προς αυτή την κατεύθυνση και συµµετέχει 
οικειοθελώς.3 Στην προκειµένη περίπτωση, γίνεται λόγος για απογραφική έρευνα, 
µιας και ο πληθυσµός της ήταν µικρός σε αριθµό -ουσιαστικά συµπίπτει µε το 
δείγµα- και τελικά διεξήχθησαν συνεντεύξεις σε κάθε οικογένεια που δέχτηκε, αλλά 
και πληρούσε τις προϋποθέσεις.4 

 2.9 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Τον πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν οι µε συγγένεια εξ αίµατος παππούδες 

και γιαγιάδες, οι οποίοι ανέλαβαν τη φροντίδα των εγγονιών τους χωρίς την παρουσία 
των γονιών των παιδιών µέσα στο σπίτι στο οποίο διέµενε η νέο-σχηµατισθείσα 
οικογένεια, όπως επίσης τουλάχιστον ένα από τα εγγόνια τους –αν είχαν αναλάβει 
περισσότερα από ένα- και τέλος, οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών. Προϋποθέσεις για να 
συµπεριληφθεί µια οικογένεια στον πληθυσµό της έρευνας, ήταν:  

� οι παππούδες να έχουν αναλάβει ένα ή περισσότερα εγγόνια τους για 
συνεχόµενο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός εξαµήνου χωρίς την 
παρουσία των γονιών.  

� οι παππούδες να έχουν συγγένεια εξ αίµατος µε έναν από τους γονείς του 
παιδιού. 

�  οι παππούδες είτε να έχουν αναλάβει τη φροντίδα του εγγονιού τους 
άτυπα είτε µε νοµική κάλυψη-δικαστικό αγώνα να έχουν αναλάβει την 
επιµέλεια του παιδιού ή τη γονική του µέριµνα. 

∆εν υπήρχε περιορισµός ως προς την ηλικία που θα είχε το παιδί ή οι 
παππούδες, αλλά και ούτε όσον αφορά στην αιτία που οδήγησε  τους παππούδες στην 
ανάληψη του γονεϊκού ρόλου για τα εγγόνια τους, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 
περιοριζόταν σε µεγάλο βαθµό το δείγµα, γεγονός που θα λειτουργούσε ανασταλτικά 
στην ποιότητα της έρευνας. Επιπλέον, δεν θεωρήθηκε υποχρεωτικό για να 

                                                 
1 ΛΑΖΟΣ: ό.π., 1998, σ.503. 
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.72. BELL: ό.π., 2001, σ.137. MOSER, C.A., & KALTON, G. 
(1971). Survey methods in social investigation. (2nd edit.). London: Heinemann. pp. 267-268. 
3 BELL: ό.π., 2001, σ.132. 
4 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994,  σ.47. 
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συµπεριληφθεί µια οικογένεια στο δείγµα, να απαντήσουν και οι γονείς των παιδιών, 
µιας και αυτή ήταν η ουσία της έρευνας αυτής· η απουσία των γονέων. Όπου, όµως, 
υπήρχε η δυνατότητα και δόθηκε τελικά συνέντευξη από κάποιους απ’ αυτούς, έγινε 
δεκτή µε ευχαρίστηση (µόνο τρεις από τις 35 συνολικά οικογένειες).  

Είναι σηµαντικό επίσης να αναφερθεί ότι, στο δείγµα συµπεριελήφθησαν πέραν 
των οικογενειών που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια: µια οικογένεια στην οποία 
κανείς από τους δυο παππούδες που είχαν την κηδεµονία του παιδιού µέχρι 
πρόσφατα, δεν απάντησαν λόγω θανάτου τους λίγο καιρό πριν -απάντησε, όµως, το 
εγγόνι- , µια στην οποία δεν δέχθηκαν να απαντήσουν οι παππούδες, απάντησε, όµως, 
το παιδί και η µητέρα του και τέλος, µια οικογένεια ROM (γιαγιά & εγγόνι), καθώς 
κρίθηκε ότι δεν παρέκλινε των χαρακτηριστικών του υπόλοιπου δείγµατος, εφόσον οι 
ROM έχουν πλήρως ενσωµατωθεί µε τους κατοίκους της Λαµίας. Εξάλλου, ήταν ένα 
είδος πρόκλησης, το να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο µπορούσαν να υπάρχουν 
διαφορές στη νέα δοµή της οικογένειας που σχηµατίστηκε, µεταξύ των ROM και των 
κατοίκων της τοπικής κοινωνίας της Λαµίας.  

Στις περιπτώσεις, όπου ένας από τους γονείς ζούσε µαζί µε τους παππούδες και 
το παιδί του, αλλά είχε ψυχολογικά προβλήµατα ή µε τα ναρκωτικά, η απουσία του 
εκλήφθηκε ως πλασµατική -ήταν ένα είδος απουσίας, εφόσον ουσιαστικά οι 
παππούδες είχαν αναλάβει εξ ολοκλήρου τα παιδιά-, και γι’ αυτόν τον λόγο οι 
οικογένειες αυτές εντάχθηκαν κανονικά στο δείγµα της έρευνας. 

Συνολικά, έλαβαν µέρος στις συνεντεύξεις 35 οικογένειες, σχετικά µικρό 
δείγµα, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο για την επεξεργασία των δεδοµένων µε ποιοτική 
ανάλυση, εάν ληφθεί υπόψη ότι, από κάθε οικογένεια απαντούσαν περισσότερα του 
ενός άτοµα.  

Όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι, παππούδες-γονείς-παιδί, έστω κι αν στην παρούσα 
φάση της ζωής τους ζούσαν όλοι µαζί ή τα παιδιά είχαν επιστρέψει στην οικογένεια 
των γονιών τους, στα ερωτήµατα της ερευνήτριας απαντούσαν µόνο για την περίοδο, 
όπου οι παππούδες ήταν µόνοι µε το/τα εγγόνι/-ια τους.  

∆εδοµένων των πολύ συγκεκριµένων κριτηρίων που ελήφθησαν υπόψη  
προκειµένου να επιλεγεί το δείγµα της έρευνας, δεν θα ήταν δυνατόν να γενικευτούν 
τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής σε πληθυσµό πέρα από ανθρώπους µε παρόµοια,  
των προαναφερθέντων, χαρακτηριστικά. Η βιβλιογραφία δίνει ενδείξεις ότι, µπορεί 
να διαφοροποιούνται τα αποτελέσµατα όταν αφορούν πληθυσµούς µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά.1 Εξάλλου, επειδή η έρευνα αυτή δεν προϋπόθετε κάποια βασική 
οµοιογένεια των περιπτώσεων που συµπεριλήφθηκαν στον πληθυσµό της, η 
συγκρότηση αντιπροσωπευτικού δείγµατος µε αξιώσεις γενικευσιµότητας,2 θα 
ερχόταν σε αντίφαση µε τις ίδιες τις βασικές παραδοχές της ερευνήτριας, η οποία 
επέλεξε κυρίως ποιοτική και όχι ποσοτική προσέγγιση, λόγω του µικρού δείγµατος. 

 2.10 H ΕΡΕΥΝΑ-ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Οι σχεδιασµένες συνεντεύξεις διεξήχθησαν χρονικά από τα µέσα Φεβρουαρίου 
2002 έως την αρχή του Ιουλίου 2003, µε ένα κενό το καλοκαίρι του 2002, που ως 
εποχή δεν θεωρείται κατάλληλη για πραγµατοποίηση συνεντεύξεων λόγω διακοπών 
και συνεπάγεται αντιµετώπιση δυσκολιών στην ανεύρεση των ατόµων του δείγµατος. 
Έλαβαν, δε, χώρα στον Νοµό Φθιώτιδας και, πιο συγκεκριµένα, στην πόλη της 
                                                 
1 ΧΑΡΒΑΤΗΣ: ό.π., 2000, σ.176. 
2 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ∆ΗΣ, Σ. (1994). Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική επάρκεια των µαθητών: 
Συµπεράσµατα από µια «µελέτη περίπτωσης»(case study). Παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχ. 20 - 21, 
σ.105-134. σ.108. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  247  

Λαµίας, αλλά και στις πιο κοντινές αγροτικές περιοχές (στα γύρω χωριά). Σ’ αυτό 
συνετέλεσαν δύο κυρίως λόγοι: αφενός δεν ήταν εφικτό από άποψη χρόνου -αν 
λάβουµε υπόψη και τις δυσκολίες που απορρέουν από την ίδια τη φύση της 
συνέντευξης-, αλλά και για οικονοµικούς λόγους, να υλοποιηθεί µια πανελλήνια 
έρευνα ή έστω σε µεγάλη γεωγραφική κλίµακα,1 αφετέρου υπήρχαν ήδη δυσκολίες 
στη συλλογή του πληθυσµού, πόσο µάλλον σε περιοχές άγνωστες, όπου δεν θα 
υπήρχε καν πρόσβαση της ερευνήτριας· οπότε έγινε περιορισµός στην περιοχή της 
Φθιώτιδας. Η επιλογή του Ν. Φθιώτιδας έγινε εξαιτίας των πολλών τροχαίων 
ατυχηµάτων στο «πέταλο του Μαλιακού Κόλπου», όπου ξεκληρίζονται πολλές 
οικογένειες κάθε εβδοµάδα, αλλά και λόγω καταγωγής και εργασίας της ερευνήτριας 
και της οικογένειάς της σ’ αυτόν τον τόπο, που θα διευκόλυνε τη συγκέντρωση των 
υποκειµένων και οποιουδήποτε άλλου υλικού της έρευνας, λόγω γνωριµιών.  

Κρίνεται σηµαντικό να αναφερθεί ότι, επιδίωξη της παρούσας έρευνας ήταν η 
διερεύνηση, περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί µέσα στις 
οικογένειες των παππούδων που ζουν µε τα εγγόνια τους, και όχι τόσο η 
συγκέντρωση µαρτυριών µε τη βοήθεια ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος για το 
σύνολο των οικογενειών αυτών σε Πανελλαδική κλίµακα. Η γενίκευση των 
αποτελεσµάτων από ένα δείγµα σε έναν ευρύτερο πληθυσµό δεν είναι ο στόχος της 
σχεδίασης µιας τέτοιου είδους ποιοτικής  έρευνας. Αλλά ακόµη και εάν υπήρχε λόγος 
γενίκευσης, θα µπορούσε να στηριχτεί στα αποτελέσµατα συναφών ερευνών και όχι 
µόνο στον τρόπο δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκε.2 

 2.11 Η ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν, στην πλειοψηφία τους, στις οικίες των 
οικογενειών των παππούδων. Αφού προηγούνταν τηλεφωνική επικοινωνία µε την 
ερευνήτρια, κατά την οποία γινόταν ενηµέρωση για τον σκοπό της έρευνας κι επόταν 
ή η άρνηση συµµετοχής σ’ αυτή ή η αποδοχή τους, στη δεύτερη εκδοχή, της 
εξασφάλισης της συναίνεσής τους, οριζόταν από κοινού µε τους παππούδες η ώρα, η 
µέρα και ο τόπος συνάντησης. Κατά µία έννοια ουσιαστικά, η πρωτοβουλία επιλογής 
του τόπου και του χρόνου συνάντησης ανήκε κυρίως στους συνεντευξιαζόµενους ως 
δείγµα ευγνωµοσύνης, σεβασµού, εκτίµησης και διακριτικότητας από µέρους της 
ερευνήτριας.3 Μόνο η συνέντευξη µιας περίπτωσης οικογένειας έγινε σε τόπο 
διαφορετικό, που επέλεξε η µητέρα, καθώς οι παππούδες αρνήθηκαν να απαντήσουν, 
οπότε η µητέρα και το ένα από τα παιδιά της έδωσαν κρυφά απ’ αυτούς συνέντευξη 
σε ένα αναψυκτήριο στο οποίο σύχναζαν και ήταν κοντά στο σπίτι των παππούδων, 
προκειµένου να µην αργήσουν να επιστρέψουν και γίνει αντιληπτή από τους 
ηλικιωµένους ο λόγος αργοπορίας τους. 

Κατά την πρώτη φάση προσωπικής επαφής της ερευνήτριας µε τα υποκείµενα 
της έρευνας, η πρώτη εξ αυτών αυτοσυστηνόταν, εξηγούσε τον σκοπό του 
εγχειρήµατος της έρευνας, απαντούσε στις όποιες απορίες τους και αφού έπαιρνε τη 
συγκατάθεσή τους, προχωρούσαν στην αµέσως επόµενη φάση.4 Το πλησίασµα της 
ερευνήτριας από τα υποκείµενα της έρευνας γινόταν σχετικά µε ευκολία, ενώ οι 
παράγοντες που συντελούσαν σ’ αυτό, ήταν το µικρό της ηλικίας της, όπως επίσης το 
φύλο της.5 Πρωταρχικό µέληµά της, εξάλλου, ήταν η δηµιουργία άνετης και φιλικής 

                                                 
1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.77. JAVEAU: ό.π., 1996, σ.89. 
2 ΜΑΚΡΑΚΗΣ: ό.π.,1995, σ.192. 
3 BELL: ό.π., 2001, σ.151. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994,  σ.87. 
4 BELL: ό.π., 2001, σ.135. 
5 ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.128. 
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ατµόσφαιρας µε τους ερωτώµενους, την οποία αποκτούσε µε την εγκάρδια σχέση που 
ανέπτυσσε µαζί τους, αφού τους εκµυστηρευόταν ότι, επειδή είχε και η ίδια ανάλογο 
έµµεσο βίωµα, τους κατανοούσε.1 Ίσως θα µπορούσε να κατηγορηθεί η κίνηση αυτή 
ως αντιεπιστηµονική και ως δείγµα υπέρµετρου συναισθηµατισµού,2 σε βάρος της 
ουδετερότητας και της αντικειµενικότητας, µε απώτερο σκοπό την εύνοια των 
ερωτώµενων. Όµως, εκείνη τη στιγµή φαινόταν σωστή και πολύ ανθρώπινη, ιδιαίτερα 
µάλιστα, αφού η µελέτη είχε να κάνει µε ευαίσθητες ηλικιακές οµάδες, όπου η 
συναισθηµατική προσέγγιση θεωρείται πάντα απαραίτητη. Είναι δε, δικαιολογηµένη, 
σύµφωνα µε τον ΓΚΟΤΟΒΟ, από την αρχική ανάγκη και πρόθεση του ερευνητή να 
µελετήσει το θέµα και από την προσπάθειά του να ταυτιστεί µε τα υπό διερεύνηση 
άτοµα, προκειµένου να προσλάβει την υποκειµενική σκοπιά τους και την 
πραγµατικότητα.3 

Πέρα από αυτήν την προσωπική πρωτοβουλία της ερευνήτριας, η ίδια 
αναφορικά µε το µεθοδολογικό σχεδιασµό, κινήθηκε µέσα στα προκαθορισµένα 
επιστηµονικά πλαίσια. ∆ιάβαζε σε κάθε οικογένεια -ξεχωριστά στους παππούδες από 
το παιδί- µε όσο το δυνατόν πιο πιστό και ακριβές τρόπο τις διευκρινήσεις-οδηγίες4 
που βρίσκονταν στην πρώτη σελίδα του φυλλαδίου του ερωτηµατολογίου, και στο 
τέλος επεξηγούσε τα σηµεία, όπου τυχόν είχαν δηµιουργηθεί απορίες. Σ’ αυτό το 
κείµενο γινόταν αναφορά στον σκοπό της έρευνας, στην διαβεβαίωση εχεµύθειας 
όσον αφορά στην ανωνυµία των υποκειµένων,5 στην προτροπή και παράκληση για 
απάντηση όλων των ερωτήσεων µε ακρίβεια, ειλικρίνεια και φυσικότητα µέσα σε 
λογικά χρονικά πλαίσια µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, ενώ υπήρχε και ευχαριστήρια 
αναφορά στον χρόνο, το ενδιαφέρον και τη διάθεση συνεργασίας των υποκειµένων µε 
την ερευνήτρια.6 

Αµέσως µετά, ακολουθούσε η διαδικασία της συνέντευξης µε την υποβολή των 
ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων. Η συνέντευξη έπαιρνε, κατά µία έννοια, τη 
µορφή ευχάριστης συνοµιλίας, αφού ερωτήσεις και απαντήσεις έβγαιναν µε φυσικό 
και ήρεµο τρόπο, µέσα σε κλίµα αµφίδροµης εµπιστοσύνης. Σε όποιο σηµείο της 
συνέντευξης κρινόταν ότι υπήρχε ακόµα µεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση µεταξύ 
συνεντεύκτριας και ερωτώµενων, η πρώτη τους ζητούσε να κάνουν εξιστόρηση της 
πορείας της οικογένειας των παππούδων και των γονιών· τον τρόπο δηλαδή που 
κατέληξαν οι παππούδες να έχουν αναλάβει τη φροντίδα και ανατροφή των εγγονιών 
τους. Η εξιστόρηση ηχογραφούνταν στο κασετόφωνο, όπως και οι ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις -για να αποτραπούν αµφισβητήσεις και αµφιβολίες για την πιστότητα των 
πληροφοριών που κατέγραψε η ερευνήτρια-,7 πάντα µε την προϋπόθεση ότι, τα 
υποκείµενα είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Όταν η ερευνήτρια πρότεινε την 
χρησιµοποίηση του κασετόφωνου, κάποια υποκείµενα ήταν λίγο διστακτικά στην 
αρχή, από φόβο µη δηµοσιοποίησης όσων θα έλεγαν, στα Μ.Μ.Ε. Προς στιγµή, 
άλλαζε για λίγο η όλη ατµόσφαιρα της συνέντευξης, αλλά έχοντας ήδη κερδηθεί η 
εµπιστοσύνη των υποκειµένων, παρακάµπτονταν και αυτό το εµπόδιο, οπότε η 

                                                 
1 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.143. 
2 Βλέπε σχετικά: ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.174.  «Η απουσία συναισθήµατος  σε µια έρευνα δεν 
προδιαγράφει την επιτυχία της».  
3 ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Θ. (1983). Η ποιοτική έρευνα στις επιστήµες της αγωγής. Μεθοδολογικές προϋποθέσεις 
για την εµπειρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. ∆ωδώνη: Επιστηµονική Επετηρίδα 
Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων, τόµος 12 (ΙΒ), σ.199-234. σ.229. 
4 ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.86 & 105. 
5 MISHLER, E.G. (1996). Συνέντευξη έρευνας: νοηµατικό πλαίσιο και αφήγηµα. Εργαστήριο 
διερεύνησης ανθρώπινων σχέσεων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. σ.186.  
6 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π.,1996, σ.169-170. 
7 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.171. 
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συνέντευξη κυλούσε οµαλά, µε τους ερωτώµενους πιο χαλαρούς, να εξωτερικεύουν 
ακόµη και θέµατα ταµπού της οικογένειάς τους. Αντίθετα, αρκετά ήταν τα 
υποκείµενα που ήταν θετικά από την αρχή στη χρησιµοποίησή του και το έβλεπαν ως 
παιχνίδι, ενώ άλλοι το προτιµούσαν, για να µην παραποιηθούν τα όσα έλεγαν. 
Παρόλα αυτά, υπήρξαν και περιπτώσεις που αρνήθηκαν πλήρως την εφαρµογή της 
ηχογράφησης. Στα προκείµενα ενδεχόµενα, η καταγραφή γινόταν χειρόγραφα από 
την ερευνήτρια. Πέραν αυτών, όσον αφορά στις κλειστού τύπου ερωτήσεις, εάν τα 
υποκείµενα έκαναν κάποιο ενδιαφέρον ή σηµαντικό σχόλιο κατά την άποψη της 
ερευνήτριας, αυτή το σηµείωνε εκείνη τη στιγµή πάνω στο ερωτηµατολόγιο. 

Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυµαινόταν από 1:30 ώρα µέχρι 2:30 ώρες, 
ανάλογα, µε το αν απαντούσαν η γιαγιά και ο παππούς µαζί, και κατά πόσο ήταν 
οµιλητικοί και ανοιχτοί ως χαρακτήρες. Πάντως, ο µέσος όρος διάρκειας κάθε 
συνέντευξης ήταν οι 2 ώρες. Αρχικά, απαντούσαν ο παππούς ή/και η γιαγιά µαζί, κι 
έπειτα, αν υπήρχε αρκετός ελεύθερος χρόνος, ένα παιδί από κάθε οικογένεια -αν 
είχαν αναλάβει περισσότερα του ενός-, χωρίς την παρουσία των πρώτων. Όπου 
υπήρχε υποψία µη συγκατάθεσης των παππούδων για απάντηση του παιδιού µετά από 
αυτούς, η ερευνήτρια έκρινε και αποφάσιζε την εφαρµογή της συνέντευξης πρώτα 
στο παιδί. Εξαιτίας του ότι, οι συνεντεύξεις ήταν τόσο χρονοβόρες και αρκετά 
κουραστικές και για την πλευρά της συνεντεύκτριας, αλλά και των 
συνεντευξιαζόµενων, αρκετές φορές χρειάστηκε να γίνει και δεύτερη συνάντηση-
επίσκεψη, προκειµένου να ολοκληρωθεί το προφίλ της οικογένειας που µελετούνταν. 
Τις περισσότερες φορές, τη µια µέρα εξετάζονταν οι παππούδες και επειδή δεν 
επαρκούσε ο χρόνος, η ερευνήτρια επέστρεφε µε εκ νέου ορισµού ώρας και 
ηµεροµηνίας, για τη συνάντηση µε το παιδί ή/και τους γονείς. 

Προτιµήθηκε ως χώρος συνάντησης το σπίτι των οικογενειών, προκειµένου να 
αποφευχθούν τα αρνητικά (π.χ. αµηχανία, ανασφάλεια, επιτηδευµένη έκφραση των 
ανθρώπων) που συνεπάγεται η πειραµατική διαδικασία,1 επειδή εκεί οι ερωτώµενοι 
θα ένιωθαν µεγαλύτερη άνεση και οικεία µε τον χώρο, έτσι ώστε να συµπεριφέρονται 
φυσικά και αβίαστα, να εκµυστηρευτούν τα προβλήµατα και να εξωτερικεύσουν τις 
σκέψεις τους.2 Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δινόταν η ευκαιρία 
στην ερευνήτρια να συγκεντρώνει επιπλέον πληροφορίες3 και να διαµορφώνει µια 
προσωπική εικόνα της πραγµατικότητας και της ιδιαιτερότητας κάθε ατόµου 
(φυσιογνωµία, συναισθηµατικές εκδηλώσεις, παραγλωσσικά σύµβολα, χειρονοµίες, 
µορφασµούς, στάση του σώµατος και µηχανικές κινήσεις,4 τόνος της φωνής, 
ανείπωτες εκδηλώσεις,5σιωπές ή φλυαρία,6 βλέµµα, έκφραση, κ.ά.), των µεταξύ τους 
διαµορφωµένων σχέσεων (π.χ. από τον τρόπο συµπεριφοράς και επικοινωνίας τους, 
τις προσφωνήσεις τους, τον πραγµατικό τρόπο ιεράρχησής τους, κ.ά.),7 του χώρου 

                                                 
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ, Χ., & ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΙΜΤΖΗ, Β. (2004). Ρεπερτόρια γυναικών: Η ανάλυση 
λόγου στη φεµινιστική έρευνα. Στους ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α., ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΓΡ., & ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ. 
(Επιµ. Εκ.). Ποιοτική και ποσοτική έρευνα στην ψυχολογία (σ. 49-72). 2ος τόµος. Επιστηµονική 
επετηρίδα της ψυχολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 2002). Εκ. Ελληνικά 
Γράµµατα. σ.56. 
2 ΣΤΟΪΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1990, σ.226. 
3 ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.19 & 96-97. BRONFENBRENNER: ό.π., 1979, p.69 & 120. 
4 ΓΚΟΤΟΒΟΣ: ό.π., 1983, σ.216. 
5 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.56. 
6 ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.214-215. 
7 ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.202-203. 
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της κατοικίας και των συνθηκών µέσα στις οποίες διέµενε η οικογένεια,1 ιδίοις 
όµµασιν.  

Κατά τις επισκέψεις δηµιουργούταν κλίµα οικειότητας, εµπιστοσύνης και 
ασφάλειας κι επικρατούσε µια φιλική, ζεστή και άνετη ατµόσφαιρα, γεγονός που 
εξασφάλιζε ένα µέτρο εγκυρότητας της έρευνας2 και δεν µπορούσε παρά να έχει 
θετικά κατάλοιπα στη µνήµη της ερευνήτριας αυτή η συνεργασία της µε τα παιδιά, 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που άνοιξαν το σπίτι τους, άφησαν να φανούν τα 
γεγονότα που τους επηρέαζαν και εξέθεσαν τα µυστικά της ψυχής και του µυαλού 
τους.3 Πραγµατοποιήθηκαν, συνολικά, 56 συνεντεύξεις σε 35 οικογένειες: 33 µε τους 
παππούδες, 20 µε τα παιδιά και 3 µε τους γονείς των παιδιών. Το υλικό των ανοιχτών 
ερωτήσεων ηχογραφήθηκε µε κασετόφωνο και αποτράπηκε, έτσι, η αµφισβήτηση της 
πιστότητας των πληροφοριών που θα χρησιµοποιούνταν στην έρευνα. Αφού έγινε 
αποµαγνητοφώνηση των ταινιών από την ίδια την ερευνήτρια, γεγονός που είχε το 
πλεονέκτηµα ότι αυτή διευκολυνόταν στον σχηµατισµό µιας ολοκληρωµένης εικόνας 
-αφού άκουγε µε περισσότερη προσοχή και ακρίβεια τις απαντήσεις-,4 αυτές 
φυλάχθηκαν σε ασφαλές µέρος, για να διασφαλιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
ανωνυµία των συµµετεχόντων στην έρευνα.  

Εκτός, όµως, από την προαναφερθείσα διαδικασία, η ερευνήτρια κρατούσε 
ηµερολόγιο επαφών µε την κάθε οικογένεια, όπου κατέγραφε σκέψεις και 
συναισθήµατα της ιδίας, αλλά και πραγµατολογικά στοιχεία των υποκειµένων που 
συναντούσε για συνέντευξη,5 όπως τα εξωτερικά τους γνωρίσµατα, χαρακτηριστικά 
της συµπεριφοράς τους και της προσωπικότητάς τους,6 µια περιγραφή της οικίας 
τους, γεγονότα που της έκαναν εντύπωση και που άξιζαν να αναφερθούν ως σχετικά 
µε το  θέµα, όπως επίσης ένα σύντοµο ιστορικό κάθε µιας απ’ αυτές. Επιπλέον, εκτός 
από αυτό το ηµερολόγιο, συµπλήρωνε κι ένα άλλο ηµερολόγιο, εκείνο του 
διδακτορικού, σε µια καθορισµένη ηµέρα κάθε εβδοµάδας την οποία αξιοποιούσε για 
ανασύνταξη των δυνάµεων και ως µέρα ανασκόπησης των εβδοµαδιαίων 
πεπραγµένων.7 Σ’ αυτό σηµείωνε όσα έκανε σε καθηµερινή βάση για το διδακτορικό 
από τα πρώτα βήµατά της ακόµα, όπως επίσης εντυπώσεις, σκέψεις και 
συναισθήµατά της, συναντήσεις µε άτοµα, που συνέβαλαν στην έρευνα, τις 
συζητήσεις και συµβουλές από τους καθηγητές της, ενώ δεν παρέλειπε τον  
προγραµµατισµό των µελλοντικών κινήσεών της, µε έµφαση στα σηµεία κλειδιά της 
                                                 
1 ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.185-187 & 190-192. σ.185:«Οι κατοικίες,  τα υλικά κατασκευής τους, η 
διευθέτηση του χώρου,  ο αριθµός των δωµατίων,  η αισθητική τους, τόσο σε  ό,τι αφορά το κοινωνικό 
γούστο  (συρµός ) όσο και τις προσωπικές επιλογές, αποτελούν µαρτυρίες για την ιδεολογία και τη 
στάση των ανθρώπων , τις οικογενειακές σχέσεις ( ανατροφή των παιδιών,  θέση των γηραιότερων 
µελών  κ.τ.λ.), τις κοινωνικές σχέσεις,  την οικονοµική κατάσταση, τις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες». & σ.186:«Η προσεκτική παρατήρηση του χώρου σε σχέση µε τη χρήση του,  η 
ερµηνεία τού πως αυτός βιώνεται, πώς ακολουθεί και ταυτόχρονα ορίζει τη ζωή,  θα αναδείξει  πολλά 
στοιχεία από την ταυτότητα των ανθρώπων».  
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π.,1996,  σ.78. 
3 ΑΥΓΙΤΙ∆ΟΥ, Σ. (Ιανουάριος 2006). Εθνογραφία και αναστοχασµός στην έρευνα. Στο: ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, 
Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Μ. (Επιµ.). (Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και ανάλυση δεδοµένων. (Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.33-50). Αθήνα: Εκδ. Κριτική 
ΑΕ, επιστηµονική βιβλιοθήκη. ISBN 960-218-451-5. σ.41. 
4 ΠΕΤΡΑΚΟΥ, Η. (Ιανουάριος 2006). ∆ιερεύνηση της κοινωνικής κατασκευής της µετανάστευσης στην 
Ελλάδα µέσα από συνεντεύξεις σε βάθος. Στο: ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Μ. (Επιµ.). 
(Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδοµένων. 
(Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.321-337). Αθήνα: Εκδ. Κριτική ΑΕ, επιστηµονική βιβλιοθήκη. ISBN 
960-218-451-5, σ.328. 
5 ORNA: ό.π., 1998, σ.77. 
6 DUVERGER: ό.π., 1976, σ.98. 
7 ORNA: ό.π., 1998, σ.86-87. 
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ερευνητικής στρατηγικής. Το ηµερολόγιο αυτό, ο ΜΠΕΛΛΑΣ το αναφέρει ως 
σηµειωµατάριο,1 η ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ως αναφορά,2 ενώ οι ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑ & ΓΟΥ∆ΑΣ το 
χαρακτηρίζουν ως «ηµερολόγιο καταγραφής προς αναλογισµό» (reflexive journal)3 
και αποτελεί τεχνική διασφάλισης του κριτηρίου αξιοπιστίας-φερεγγυότητας και 
εγκυρότητας, για εµπιστευσιµότητα. 

Επιπρόσθετα, η ερευνήτρια συµπλήρωνε µετά από κάθε συνέντευξη και σε 
χώρο µακριά από τους συνεντευξιαζόµενους, µία καρτέλα του παιδιού, στην οποία 
φαίνονταν κάποια δηµογραφικά στοιχεία, αλλά και οι εκτιµήσεις της ερευνήτριας 
όσον αφορά στη συµπεριφορά των παππούδων, του παιδιού και των γονέων κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης. Ακόµα, µε τη βοήθεια των παππούδων συµπλήρωνε το 
Ερωτηµατολόγιο Συµπτωµάτων Προβληµατικής Συµπεριφοράς (ΕΣΠΣ) για το εγγόνι 
τους, αλλά εξαιτίας της ιδιοµορφίας του θέµατος της µελέτης αυτής και του 
γεγονότος ότι, οι παππούδες υποψιάζονταν τον λόγο για τον οποίο οι ερωτήσεις του 
συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου υπαγορεύονταν (αν και η ερευνήτρια είχε την 
έγκρισή τους), και επειδή δεν ήταν σίγουρο κατά πόσο θα έπρεπε να θεωρηθούν οι 
απαντήσεις τους αξιόπιστες και, κατά συνέπεια, να ληφθούν υπόψη στην ερµηνεία 
των αποτελεσµάτων, απορρίφθηκε η αξιοποίησή τους. Τέλος, σε συνεργασία µε τους 
γονείς των παιδιών συµπλήρωνε το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας ενηλίκων 
EYSENK PERSONALITY QUESTIONNAIRE (E.P.Q., προσαρµογή για τον 
ελληνικό πληθυσµό: ΕΥΑΓΓ. ΧΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ) -σε µια περίπτωση εφαρµόστηκε 
στο εγγόνι, γιατί ήταν ενήλικος (30 ετών)-, προκειµένου να διαπιστωθούν 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, αλλά επειδή απάντησαν τελικά µόνο 3 
γονείς, και δεν θα ήταν δυνατή η στατιστική του επεξεργασία ή η εξαγωγή ορισµένων 
συµπερασµάτων, αποκλείστηκε η χρησιµοποίησή τους κατά την ερµηνεία και 
ανάλυση των δεδοµένων. 

Όλες οι προαναφερθείσες τεχνικές: οι σηµειώσεις και τα ηµερολόγια της 
ερευνήτριας, οι συνεντεύξεις, οι ηχογραφήσεις, οι καρτέλες των παιδιών και η 
ανάλυση των εκθέσεων από τα αρχεία των δικαστηρίων, αποτελούν εχέγγυα και έως 
ένα µέτρο διασφαλίζουν την εγκυρότητα της έρευνας αυτής.4 

Τα πλήρη κείµενα των καρτελών και των ερωτηµατολογίων παρατίθενται στο 
παράρτηµα της παρούσας έρευνας. 

 3. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 3.1 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

«Στόχος της ανάλυσης περιεχοµένου είναι να µετατρέψει ‘ακατέργαστα’ 
φαινόµενα σε δεδοµένα που µπορούν να τύχουν, βασικά, µιας επεξεργασίας 
κατά επιστηµονικό τρόπο, ώστε να µπορούν ν’ αποτελέσουν σταδιακά ένα 
σώµα γνώσεων. Ειδικότερα, η ανάλυση περιεχοµένου πρέπει να ενεργηθεί κατά 
τρόπο ώστε (1) να δηµιουργήσει δεδοµένα τα οποία να είναι ‘αντικειµενικά’ ή 
να είναι δυνατόν να αναπαραχθούν, (2) να µπορούν να µετρηθούν και ν’ 
αναλυθούν ποσοτικά, (3) να είναι σηµαντικά για µια συστηµατική θεωρία, και 
(4) να µπορούν να οδηγήσουν σε γενικεύσεις πέρα από τα συγκεκριµένα 
αναλυόµενα δεδοµένα».5 

                                                 
1 ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.44. 
2 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ, Χ. Ι. (Σεπτ-Οκτ. 1989). Ενεργός έρευνα: Για µια γνήσια απελευθερωτική παιδεία. 
Σύγχρονη εκπαίδευση, τεύχ.48, σ.22-33. σ.26. 
3 ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑ & ΓΟΥ∆ΑΣ: ό.π., 2004, σ.40. 
4 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ: ό.π., 1989, σ.26. 
5 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.205. 
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Μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας, λοιπόν, σειρά είχε η διαδικασία 
της ανάλυσης των ακατέργαστων δεδοµένων, η οποία έγινε µετά από 
επαναλαµβανόµενη και επισταµένη µελέτη σε βάθος των συνεντεύξεων. Αυτές 
εξετάστηκαν κάτω από το φως του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, προκειµένου 
να διαµορφωθεί µια συνολική εικόνα.1 Πιο συγκεκριµένα, αφού συγκεντρώθηκαν τα 
πρωτογενή δεδοµένα και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποµαγνητοφώνησης των 
απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις, ακολούθησε η θεµατική οµαδοποίηση2 και 
κατηγοριοποίηση όλων των ερωτήσεων µε επαγωγικό τρόπο,3 σύµφωνα µε τις 
κατηγορίες των ερωτηµάτων που είχαν τεθεί αρχικά. Η κατηγοριοποίηση των 
δεδοµένων και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα γίνει, επιτρέπουν τη µετάβαση σε 
υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης, στη γενίκευση και είναι παράγοντες, που παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της εγκυρότητας των πορισµάτων της έρευνας.4  

Οι κατηγορίες, προκειµένου να είναι ευδιάκριτες (µη αλληλοκαλυπτόµενες), 
εξαντλητικές και γόνιµες για την ανάλυση περιεχοµένου, ακολουθήθηκε ορισµένη 
διαδικασία. Ειδικότερα, όσον αφορά στις ανοιχτές ερωτήσεις, στην ταξινόµηση του 
υλικού τους και στην κατάρτιση κατηγοριών τους, αυτή έγινε αφού µελετήθηκαν 
προσεκτικά όλες οι εκδοχές απαντήσεων που είχαν δώσει όλοι οι ερωτώµενοι σε κάθε 
ανοιχτή ερώτηση των ερωτηµατολογίων,5 έγινε η καταµέτρηση της συχνότητας 
εµφάνισής τους και επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν µια αυτούσια και περιεκτική 
κατηγορία, απαντήσεις οι οποίες είχαν εµφανιστεί-δοθεί τουλάχιστον από δύο 
διαφορετικά άτοµα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε, ώστε να επικρατήσει µια ισορροπία 
ανάµεσα στη διατήρηση του πλούτου των απαντήσεων, αφού είναι απαραίτητος και 
χρήσιµος σε µια έρευνα που δεν έχει καταλήξει ακόµη, αλλά και στην προσπάθεια 
αποφυγής συµπίεσης, σε κοινή κατηγορία, απαντήσεων µε διαφορετικό περιεχόµενο. 
Ο τρόπος έκφρασης, όπως επίσης, το περιεχόµενο και η ποιότητα των πληροφοριών 
που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις, βρίσκονταν σε συνάρτηση µε τα 
συναισθήµατα, τις σκέψεις και τις στάσεις τους στη δεδοµένη στιγµή του παρόντος, 
ενώ απ’ αυτές απέρρεαν και όσες είχαν συµβεί στο παρελθόν και όσες προβλέπονταν 
µε τη µορφή εικασίας για το µέλλον.6 

Ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι, µέσω του γραπτού ή, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, προφορικού λόγου, εκτός του ότι αποτυπώνει στοιχεία του 
χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους µε το ξεχωριστό ύφος και την ιδιαίτερη 
χροιά του λόγου τους, περιέχει και αρκετά κοινά στοιχεία. Παρόλα αυτά, είναι 
δύσκολη και επίπονη η ερµηνεία των λεγόµενων ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ναι 
µεν, σκέφτεται µε λέξεις, αλλά δεν µπορεί να εξωτερικεύσει το νόηµα των λέξεων -ή 
ό,τι αυτές υποκρύπτουν-, που τους αποδίδει, ούτε είναι εφικτή η απόλυτη µεταφορά 
και αντανάκλαση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνεται πράγµατα, καταστάσεις 

                                                 
1 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Μ. (Ιανουάριος 2006). Οι κοινωνικές και οικονοµικές όψεις της απασχόλησης στη 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος, Πειραιά: Αποτελέσµατα έρευνας πεδίου. Στο: ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, 
Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, Μ. (Επιµ.). (Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και ανάλυση δεδοµένων. (Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.75-108). Αθήνα: Εκδ. Κριτική 
ΑΕ, επιστηµονική βιβλιοθήκη. ISBN 960-218-451-5. σ.76. 
2 ΖΗΣΗ, Α. (Ιανουάριος 2006).  Κοινωνικές αντιλήψεις για  την ψυχική διαταραχή σε αγροτικό 
πληθυσµό της νήσου Κρήτης :  Μια συνδυαστική προσέγγιση. Στο: ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ, Θ., & ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ, 
Μ. (Επιµ.). (Ιανουάριος 2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση 
δεδοµένων. (Πρόλογος: Λίλη Λεοντίδου). (σ.137-156). Αθήνα: Εκδ. Κριτική ΑΕ, επιστηµονική 
βιβλιοθήκη. ISBN 960-218-451-5. σ.142. 
3 ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1998, σ.178-179. ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ: ό.π., 2006, σ.261. 
4 ΜΑΚΡΑΚΗΣ: ό.π., 2005, σ.45. 
5 JAVEAU: ό.π., 1996, σ.168. ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.193. 
6 ΛΑΖΟΣ: ό.π., 1998, σ.514. ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.166-167. 
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και γεγονότα, προς το εξωτερικό περιβάλλον και σε συγκεκριµένο ακροατή. Η 
επιλογή χρησιµοποίησης των λέξεων και η διαµόρφωση και η εκφορά του λόγου 
είναι σύνθετες διαδικασίες, στις οποίες µετέχουν εξίσου οι συνειδητοί 
εσωτερικευµένοι κανόνες συµπεριφοράς και επικοινωνίας και κάποιες ασυνείδητες 
διεργασίες, οι οποίες διέπονται και υπαγορεύονται από το ατοµικό και συλλογικό 
ασυνείδητο.1 Το περιεχόµενο του λόγου είτε είναι απλό και καθηµερινό µε 
κοινοτοπίες, φράσεις κοφτές, µισοτελειωµένες προτάσεις, µονολεκτικές απαντήσεις ή 
µε πλούσιο λεξιλόγιο είτε έχει κάποια ιδιαίτερα γνωρίσµατα, όπως είναι τα ρητά, οι 
παροιµίες, τα γνωµικά, τα αποφθέγµατα, τα λογοπαίγνια, οι παροµοιώσεις, οι 
αστεϊσµοί, τα ανέκδοτα και τα ευτράπελα-κωµικά, η ειρωνεία, ο σαρκασµός, τα 
ψέµατα, οι παρερµηνείες, οι παραφράσεις, κ.ά., υπονοεί τη λειτουργία των 
µηχανισµών άµυνας, φανερώνει τη στιγµιαία ή και γενικότερη, ψυχολογική και 
συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου, λ.χ. φόβους, αναστολές, δυσπιστίες και 
ταµπού, και υποδηλώνει την εικόνα της πραγµατικότητας, όπως την προσλαµβάνει ή 
όπως αυτός θα την ήθελε.2 Καθήκον, λοιπόν, του ερευνητή είναι η κατανόηση και η, 
όσο το δυνατόν, πιο πιστή και αντικειµενική ερµηνεία των απαντήσεων, που έλαβε· 
έργο, όµως, που δυσχεραίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Κάποιες φορές, οι ερωτώµενοι επεκτάθηκαν αυτόκλητα στην αφήγησή τους 
στις ανοιχτές ερωτήσεις, αρκετά διεξοδικά, πέρα από την ζητούµενη απάντηση. 
Μπροστά στο δίληµµα της διακοπής τους για εξοικονόµηση χρόνου και παραµονής 
µέσα στα πλαίσια της σχετικότητας, εκλαµβάνοντάς τες ως άσχετες παρεκβάσεις ή, 
απεναντίας, παραχώρησης σε αυτούς χρόνο, αναγνωρίζοντάς τους το δικαίωµα της 
ελεύθερης έκφρασης, προτιµήθηκε για λόγους ένδειξης σεβασµού της 
προσωπικότητάς τους η δεύτερη επιλογή ως η πιο κατάλληλη.3 Φυσικά, πολλά από 
αυτά τα στοιχεία που ήταν καταγεγραµµένα, είχαν τη δική τους αξία και σηµασία και 
αξιοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της ανάλυσης σε άλλα σχετικά ή παρεµφερή 
σηµεία, έχοντας λειτουργία συµπληρωµατική ή υποβοηθητική. Εξάλλου, όπως 
αναφέρει ο ΛΑΖΟΣ (1998):  

«Το τι ο ερευνητής θα κληθεί ή θα αποφασίσει ή θα µπορέσει να 
κοινοποιήσει στο µέλλον δεν παρεµβαίνει περιοριστικά στο τι ερευνά στο 
παρόν. Μπορεί να κοινοποιήσει τα πάντα, µπορεί ένα µέρος, µπορεί και τίποτε. 
Αυτό όµως που έχει σηµασία είναι το γεγονός πως όταν ο ερευνητής πλησιάζει 
τους ανθρώπους για να αντλήσει το γνωστικό του υλικό, µπορεί να ενεργεί σαν 
να έχουν τα πάντα σηµασία, ακόµα και τα ψέµατα. ∆εν υπάρχει τίποτε εκτός 
θέµατος αφού το θέµα είναι όλα».4 

Αµέσως µετά, έγινε η κωδικοποίησή τους από την ίδια την ερευνήτρια -µε όλα 
τα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται αυτό-,5 έτσι ώστε να καταχωρηθούν στο αρχείο 
δεδοµένων του υπολογιστή, και η καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων των 
ερωτώµενων. Επρόκειτο για µια ιδιαίτερα επίπονη εργασία λόγω της επιµέλειας, της 
συνέπειας, της ακρίβειας και του σχολαστικού ελέγχου που θα έπρεπε να επιδειχθεί, 
για να µην εξαχθούν διαστρεβλωµένα και λανθασµένα αποτελέσµατα από την 
ανάλυση που θα επόταν. Ιδιαίτερα, οι ανοιχτές ερωτήσεις, αν και είναι πολύ εύκολες 
στο να τεθούν, είναι λίγο δύσκολο να απαντηθούν από τους ερωτώµενους και ακόµη 
πιο δύσκολο να αναλυθούν και να ερµηνευτούν από τον ερευνητή.6 

                                                 
1 ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.200-201. 
2 ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.202-205 &208-209. 
3 MISHLER: ό.π., 1996, σ.119 & 162. 
4 ΛΑΖΟΣ: ό.π., 1998, σ.185. 
5 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.242. 
6 OPPENHEIM: ό.π., 1966, σ.41. 
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Αφού ελέγχθηκε η σωστή καταχώρηση και η ακρίβεια των 
κατηγοριοποιηµένων και κωδικοποιηµένων δεδοµένων, σειρά είχε, λοιπόν, η 
διαδικασία της ανάλυσης και ερµηνείας τους, η οποία βασίστηκε στο θεωρητικό 
πλαίσιο της έρευνας. Eδώ γίνεται λόγος για ανάλυση περιεχοµένου1 ή, διαφορετικά 
για θεµατική ανάλυση,2 που έχει τη µορφή κειµένου, πινάκων και σχεδιαγραµµάτων- 
διαµέσου των οποίων ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και επιχειρείται η 
σύνθεσή τους µε τέτοιον τρόπο, που θα τροφοδοτήσει την προβληµατική της έρευνας 
και θα οδηγήσει σε συµπεράσµατα ευρύτερης σηµασίας και πρακτικότητας. Το παρόν 
κείµενο της έρευνας ως προς την παρουσίασή του έχει δοµηθεί πάνω σε έναν άξονα 
κατά θεµατική ενότητα, κατ’ αναλογία µε τα αρχικά προσδιορισµένα ερωτήµατα και 
µέσα σε αυτό δεν θα περιγραφούν τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες µέσα στις 
οποίες ζούσε κάθε οικογένεια ξεχωριστά, σε µια προσπάθεια προστασίας της 
ανωνυµίας των υποκειµένων της έρευνας.  

Ως µονάδες συµφραζοµένων και ως συµπληρωµατικά στοιχεία, 
χρησιµοποιήθηκαν τα έγγραφα από τα αρχεία των δικαστηρίων και οι σηµειώσεις 
από το ηµερολόγιο της ερευνήτριας. Παρόµοια λειτουργία έχει και η εφαρµογή της 
παραγοντικής ανάλυσης, η οποία χρησιµοποιείται, κυρίως, σε περιγραφικές έρευνες 
και φανερώνει σχέσεις ανάµεσα στις µεταβλητές, µέσα από τη χρήση κάποιων 
µαθηµατικών τύπων. Με αυτή τη µέθοδο ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 
ελαττώσει τον αριθµό των µεταβλητών της έρευνάς του οµαδοποιώντας τις ερωτήσεις 
του σε ακόµα λιγότερους παράγοντες.3 Η τάση, πάντως, των τελευταίων ετών είναι η 
αυξανόµενη εφαρµογή διερευνητικών ή επιβεβαιωτικών παραγοντικών αναλύσεων, 
αφήνοντας κατά µέρους πιο ποιοτικές τεχνικές.  

Όµως, όπως επισηµαίνουν οι ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ & ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: «Η 
στατιστική από µόνη της δεν µπορεί να παράγει νέα γνώση στην Ψυχολογία· απλώς 
αποτελεί ένα από τα χρησιµότερα εργαλεία του Ψυχολόγου».4 Ως προς την 
προτίµησή του για τη χρήση της ποιοτικής ανάλυσης στην ∆ιδακτορική του ∆ιατριβή, 
ο ΜΠΑΚΑΣ αναφέρει: «εκείνο που ενδιαφέρει είναι το καινούριο, το πρωτότυπο και 
όχι η συχνότητα εµφάνισής του, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η χρήση κάποιων 
ποσοτικών στοιχείων».5 Εκ των πραγµάτων, η ποικιλία και η περιγραφικότητα που 
προσφέρεται από το πλήθος των ποιοτικών δεδοµένων υπερέχει σε σχέση µε αυτή 
των ποσοτικών στοιχείων, των οποίων όµως ο ρόλος δεν θα πρέπει να υποτιµάται.6 
Για το λόγο αυτό, στο εσωτερικό της ανάπτυξης του κειµένου παρατέθηκαν-
αποτυπώθηκαν και κάποια ποσοτικά δεδοµένα µε ενδεικτικό χαρακτήρα.  

                                                 
1 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π.,1994, σ.147-148.  ΜΠΕΛΛΑΣ: ό.π., 1993, σ.190-191. 
2 ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ & ΓΟΥ∆ΑΣ: ό.π., 2004, σ.41. 
3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ∆. Σ. (2004). Έλεγχος αποτελεσµάτων στατιστικών αναλύσεων: Παραγοντική 
ανάλυση. Στους ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α., ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΓΡ., & ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ. Επιµ. εκ.). Ποιοτική και 
ποσοτική έρευνα στην Ψυχολογία (σ. 227-246). 2ος τόµος. Επιστηµονική επετηρίδα της Ψυχολογικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος ( έτος ιδρύσεως 2002). Εκ. Ελληνικά Γράµµατα. σ.229. ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, 
Γ. (1992). Πολυδιάστατη ανάλυση κατηγορικών δεδοµένων µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης των 
Αντιστοιχιών στην Ψυχολογική έρευνα. Ψυχολογία, Τόµ.1, τεύχ.2, σ.27-51. σ.27. ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, Γ. 
(2004). Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών: Μια διερευνητική στατιστική µέθοδος για την ανάλυση ενός 
συνόλου από ποιοτικές µεταβλητές. Στους ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α., ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΓΡ., & ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, 
Γ. (Επιµ. Εκ.) Ποιοτική και ποσοτική έρευνα στην ψυχολογία (σ. 249-268). 2ος τόµος. Επιστηµονική 
επετηρίδα της ψυχολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 2002). Εκ. Ελληνικά 
Γράµµατα.(χωρίς τόπο έκδοσης). σ.250. 
4 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ & ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ό.π., 2004, σ.139. 
5 ΜΠΑΚΑΣ, Θ. (Απρίλιος 2001). Εκπαιδευτική πολιτική και συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών 
στην Ελλάδα µετά το 1974. Η συµβολή της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας(∆.Ο.Ε.) στις 
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις της περιόδου 1974-2000. (∆ιδακτορική ∆ιατριβή). Αθήνα. σ.44. 
6 PILLEMER & LIGHT: ό.π., 1980, p.177. 
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Σκόπιµο είναι, να διευκρινιστεί σ’ αυτό το σηµείο η αναντιστοιχία που 
παρατηρείται στις διευκρινήσεις, όσον αφορά την διαβεβαίωση των υποκειµένων της 
έρευνας για την εξαγωγή ποσοτικών δεδοµένων: «Η έρευνα αυτή ενδιαφέρεται µόνο 
για αθροιστικά στοιχεία και στατιστικές αναλύσεις και όχι για ό,τι γίνεται µέσα σε 
κάθε οικογένεια». Αυτό οφείλεται στο ότι, αρχικά η έρευνα ξεκίνησε να µελετηθεί 
από ποσοτική προσέγγιση, στην πορεία όµως φάνηκε, αφού συνεξετάστηκαν τα 
πρώτα δεδοµένα, ότι η ποιοτική ανάλυσή της θα ήταν προσφορότερη, καταλληλότερη 
και ότι θα απέδιδε καλύτερα το σκοπό της· οπότε έγινε µεταστροφή προς την δεύτερη 
κατεύθυνση, επειδή: «η επιλογή ποσοτικών µεθόδων θα ανήγαγε την έρευνα σε µια 
‘υπόθεση εργασίας’, της οποίας η ‘εξακρίβωση’ θα περιλάµβανε µηχανιστικούς 
συσχετισµούς ανάµεσα σε επιλεγµένες αλλά κατακερµατισµένες µεταβλητές»1 και 
όχι το αρµονικό συνταίριασµα και την ολοκληρωµένη οπτική όλων των θεµάτων που 
θίγονταν, ως συνολικού προσβάσιµου κειµένου. Στην αλλαγή πορείας βοήθησε το 
ότι, τα ερωτηµατολόγια περιελάµβαναν κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, άρα 
αποφασίστηκε να γίνει ποιοτική ανάλυση στις ανοιχτές ερωτήσεις και, παράλληλα, 
ενδεικτική αναφορά στη συχνότητα και στα στατιστικά στοιχεία των κλειστών 
ερωτήσεων. 

Απαραίτητο ακόµη είναι να επισηµανθεί ότι, η αναφορά στα ονόµατα των 
µελών των οικογενειών δεν είναι ακριβής, αφού αναγράφεται µόνο το αρχικό τους 
γράµµα, προκειµένου να µην παραβιασθεί η ανωνυµία τους. Αποκλείστηκε η χρήση 
ψευδώνυµου ή συµβολικού ονόµατος,2 γιατί θα περιέπλεκε τα πράγµατα και θα 
δυσχέραινε το έργο της ερευνήτριας στη φάση της ανάλυσης περιεχοµένου, µε 
κίνδυνο τη σύγχυση ή την αντικατάσταση του ψευδώνυµου από το πραγµατικό 
όνοµα. 

Η ανάλυση περιεχοµένου θα πρέπει πάντα να έχει ως κριτήριό της την 
ευρύτητα της αντίληψης και τη φαντασία του ερευνητή, δια µέσου των οποίων έχει τη 
δυνατότητα να προσλαµβάνει και να κατανοεί την πολυπλοκότητα και ποικιλοµορφία 
των παραµέτρων που συνθέτουν την κοινωνική πραγµατικότητα.3 Άλλες 
προϋποθέσεις αποτελούν η ουδετερότητα και αντικειµενικότητα του ερευνητή, έτσι 
ώστε να µη παρεισφρέουν στην ερµηνεία των δεδοµένων οι προϋπάρχουσες 
«ερµηνευτικές αποσκευές» του. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, το περιεχόµενο 
ενός υλικού-κειµένου να αναδιαρθρώνεται-ανασυντίθεται ανάλογα µε τον χρόνο της 
ανάλυσης ή να µεταβάλλεται και να αλλοιώνεται από την κυριαρχία και κατίσχυση 
του συναισθήµατος ή τον υποκειµενισµό του ερευνητή, τις προδιαθέσεις και τις 
προκαταλήψεις του ή ακόµη από τα στοιχεία της προσωπικότητάς του·4 αν και έως 
ένα σηµείο είναι αναπόφευκτος ο επηρεασµός της ερµηνείας από τις προσδοκίες, τις 
γνώσεις ή τη διαίσθηση του ερευνητή5 και κατά τον ΓΚΟΤΟΒΟ θεωρείται όχι απλά 
ανέφικτη, αλλά και ανεπιθύµητη, εφόσον η ίδια αποτελεί θέση, κατά την οποία άθελά 
του ο ερευνητής επηρεάζει και τη στάση-απαντήσεις των ερωτηθέντων.6 Αντίθετα, 
σύµφωνα µε την ΛΥ∆ΑΚΗ, η υπέρβαση του προσωπικού του παράγοντα από τον 
ίδιο, δεν θεωρείται ανέφικτη και εξωπραγµατική:  

                                                 
1 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 2006, σ.161. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981, σ.46. 
3 ΦΙΛΙΑΣ. Β. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1986). Το πρόβληµα της ουδετερότητας της έρευνας και η 
τεχνοκρατική αντίληψη  της ανάλυσης της κοινωνικής πραγµατικότητας. Αφιέρωµα: 4ο συνέδριο της 
Σύγχρονης Εκπαίδευσης, 22-29 Νοέµβρη 1985, «Παιδαγωγική έρευνα και εκπαίδευση». Σύγχρονη 
εκπαίδευση, τεύχ. 26, σ.63-66. σ.65. 
4 DUVERGER: ό.π., 1976, σ.114. ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.72. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 2006, 
σ.169. 
5 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.228.  PILLEMER & LIGHT: ό.π., 1980, p.191. 
6 ΓΚΟΤΟΒΟΣ: ό.π., 1983, σ.228-229. 
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«αν τον διακρίνει η πλουραλιστική θέση και αν η θεωρητική του 
κατάρτιση έχει εµφυσήσει µέσα του µια θεωρία και µιαν άποψη για τον κόσµο η 
οποία δεν είναι άκαµπτη και παγιωµένη, αλλά ευαίσθητη στη ροή των 
πραγµάτων, αν είναι προικισµένος µε ευαισθησία και ικανότητα να 
αντιλαµβάνεται τον κόσµο µε τα µάτια του άλλου, αν µπορεί να βλέπει, να 
καταγράφει και να ερµηνεύει εκείνα τα οποία τα κοινωνικά υποκείµενα ζουν 
και κάνουν χωρίς να τα εξηγούν, και αν, τέλος, ανακοινώνοντας τα 
συµπεράσµατά του, αυτά αναγνωρίζονται ως αληθή από τα υποκείµενα της 
έρευνάς του, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε τη µελέτη έγκυρη και αξιόπιστη, 
ως απορρέουσα από τα ίδια τα υποκείµενα της µελέτης, µολονότι δεν έχει 
διατυπωθεί από αυτά».1 

Όπως και να έχει, απαραίτητα στοιχεία, που θα πρέπει πάντα να χαρακτηρίζουν 
τον ερευνητή, προκειµένου να ολοκληρωθεί µε επιτυχία η έρευνα και να είναι 
αξιοποιήσιµα τα πορίσµατά της, είναι η διαισθητική του ικανότητα, η σωστή κρίση 
του, η άριστη γνώση του αντικειµένου που µελετά, όπως επίσης η άρτια 
επιστηµονική του κατάρτιση.2 

 3.2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 
Ένα κριτήριο µη επιλογής κατεξοχήν της ποσοτικής προσέγγισης στην παρούσα 

έρευνα, αφορούσε τη µέθοδο συγκέντρωσης των δεδοµένων. Μια πιθανή εφαρµογή 
της µεθόδου ερωτηµατολογίου θα απαιτούσε µια µαζική τακτική συλλογής 
πληροφοριών από µεγάλο δείγµα υποκειµένων, προκειµένου να επιτευχθεί το αίτηµα 
της αντιπροσωπευτικότητας. Αυτό όµως ήταν αδύνατο, λόγω του περιορισµένου 
αριθµού των περιπτώσεων που βρέθηκαν και που ήταν διαθέσιµες να συµµετάσχουν 
στην έρευνα. Αλλά έστω κι αν τελικά ήταν εφικτό, θα λειτουργούσε ανασταλτικά 
όσον αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία των συλλεχθέντων στοιχείων, µιας και 
οι ερωτώµενοι ήταν κατά βάση παιδιά και ηλικιωµένοι, που δεν θα µπορούσαν να 
απαντήσουν γραπτά. Εξάλλου, η ποσοτική επεξεργασία και ανάλυση θα προϋπέθετε  
κωδικοποιηµένες ερωτήσεις και απαντήσεις, χάριν της ικανοποίησης του αιτήµατος 
της εγκυρότητας, τακτική όµως, που όχι µόνο δε θα ήταν σύµφωνη µε τον σκοπό της 
έρευνας αυτής, αλλά ίσως κρινόταν και ως άκρως ακατάλληλη. 

Παρά τις δυσκολίες ή τα προβλήµατα, που θα συνεπαγόταν η αποκλειστική 
χρήση της ποσοτικής προσέγγισης, αυτή δεν απορρίφθηκε, αλλά προτιµήθηκε µια 
συνδυαστική εφαρµογή της µε την ποιοτική. Έτσι, η ποσοτική µέθοδος λειτουργεί 
προς όφελος της ποιοτικής, συµπληρώνοντάς την σε αρκετά σηµεία, µε το να 
παρεµβάλλονται µέσα στο κείµενο της ανάλυσης περιεχοµένου και όπου είναι 
απαραίτητο, ποσοτικά δεδοµένα.3 Η χρήση τους, λοιπόν, εδώ έχει µόνο ενδεικτική 
σηµασία και επικουρικό χαρακτήρα. Η πληροφοριακή αξία των στοιχείων που 
συλλέγονται µε τον αναφερθέντα συνδυαστικό τρόπο, είναι αδιαµφισβήτητη. Σε αυτό 
δίνει έµφαση και ο ΓΚΟΤΟΒΟΣ λέγοντας ότι:  

«Η ποιοτική προσέγγιση δεν ενδιαφέρεται για τη συλλογή 
«αντικειµενικών µαρτυριών», δηλαδή πληροφοριών που απεικονίζουν την 
πραγµατικότητα «αντικειµενικά», αλλά για την έγκυρη καταγραφή της 
υποκειµενικής σκοπιάς. Σκοπός δεν είναι η αντίληψη της αντικειµενικής 
πραγµατικότητας µε την αξιολόγηση των υποκειµενικών θεωρήσεων, αλλά η 
ορθή αντίληψη της υποκειµενικής πραγµατικότητας».4 

                                                 
1 ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.73. 
2 ΜΑΚΡΑΚΗΣ: ό.π., 2005, σ.46-47. 
3 ΛΥ∆ΑΚΗ: ό.π., 2001, σ.132-133. ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.230. 
4 ΓΚΟΤΟΒΟΣ: ό.π., 1983, σ.227. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ∆ΗΣ: ό.π., 1994, σ.108. Άποψη την οποία υιοθέτησε 
και η οµάδα των συνεργατών της Παντελιάδου, κατά τη διεξαγωγή της δικής τους έρευνας. 
ΠΑΝΤΕΛΙΑ∆ΟΥ κ.ά.(Ε.Ο.Π): ό.π., σ.355. 
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Η επιλογή της εν λόγω συνδυαστικής προσέγγισης έγινε, επειδή οι διαστάσεις 
αυτής της προβληµατικής δεν επέτρεπαν την αποκλειστική χρήση στατιστικών 
στοιχείων, αφού υπαγορεύονταν από πολυποίκιλους παράγοντες και από σύνθετες 
διαδικασίες κοινωνικής διάδρασης που δεν ήταν µετρήσιµες· οπότε επιβαλλόταν ο 
συνδυασµός των δυο προσεγγίσεων.1 Είναι, δηλαδή, εναρµονισµένη µε τη γενικότερη 
φιλοσοφία της παρούσας προβληµατικής και οµόλογη µε τον σκοπό και τους στόχους 
που τέθηκαν εξαρχής. 

 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Κατά την άποψη του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ: «Η ερευνητική µελέτη 

επιδιώκει, όχι τόσο να τέρψει και να ψυχαγωγήσει τους αναγνώστες, όπως συµβαίνει 
µε άλλου είδους κείµενα, αλλά κυρίως στο να πληροφορήσει και να τεκµηριώσει µια 
άποψη δίνοντας µια καθαρή, αντικειµενική και λογική παρουσίαση των δεδοµένων 
που την επιβεβαιώνουν».2 Κατά την BELL: «Μια επιτυχής διεξαγωγή της µελέτης 
περίπτωσης θα εφοδιάσει τον αναγνώστη µε µια τρισδιάστατη εικόνα, και θα 
διευκρινίσει τις σχέσεις, τις στρατηγικές που εφαρµόζονται, καθώς και τα πρότυπα 
επιρροών µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο έρευνας».3 

Η πορεία που ακολουθείται είτε πρόκειται για ποσοτική είτε για ποιοτική 
προσέγγιση έρευνας, είναι σχεδόν η ίδια µε κάποιες διαφοροποιήσεις, οπότε δεν 
υφίσταται αντιπαράθεση ανάµεσά τους. Μέσα σ’ αυτή, προσδιορίζεται και γίνεται 
περιγραφή του προβλήµατος-θέµατος της µελέτης, πραγµατοποιείται θεωρητική 
θεµελίωση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανακεφαλαιώνοντας τις συναφείς 
έρευνες, αναφέρονται µε λεπτοµέρεια τα στάδια διεξαγωγής της που ακολουθήθηκαν, 
περιγράφεται η στρατηγική ανάλυσης των δεδοµένων, ενοποιούνται χαρακτηριστικά, 
επισηµαίνονται οι όποιες διαφορές, αναφέρονται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα, 
µε στόχο την τελική διαµόρφωση µιας εικόνας µε την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη 
πιστότητα, εξάγοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακριβή και αληθή και όχι υποκειµενικά 
πορίσµατα.4 

Εάν θα έπρεπε να γίνει ένταξη της παρούσας έρευνας σε κάποια πλαίσια, τα 
κριτήρια τα οποία θα αξιοποιούνταν για την κατάταξή της, θα ήταν τα εξής: 

Βάση της περιοχής µελέτης και τον επιστηµονικό κλάδο της κατατάσσεται στις 
ανθρωπιστικές έρευνες που αφορούν στην εξελικτική και οικογενειακή-κοινωνική 
ψυχολογία.  Σχετικά µε τον τρόπο συλλογής των δεδοµένων της ταξινοµείται στις 
βασικές, αφού διεξήχθη µε σκοπό τον εµπλουτισµό των ήδη υπαρχουσών 
επιστηµονικών γνώσεων, χωρίς αυτό να αποκλείει τις προεκτάσεις της σε πρακτικό 
επίπεδο-εφαρµογή.5 Οι βασικές έρευνες γίνονται χάριν της ικανοποίησης της 
περιέργειας και της ερευνητικής ανησυχίας. Παίζει, δηλαδή, µεγάλο ρόλο ως προς 
την επιλογή της, ο επιστηµονικός προσανατολισµός και η πρόθεση ή το κίνητρο του 
ερευνητή, που στην περίπτωση αυτή, την εντάσσει στις ανεξάρτητες µελέτες 
προσωπικού ενδιαφέροντος. Είναι επίσης µη-πειραµατική, αν ληφθεί ως κριτήριο η 
επιστηµονικότητα της γενικότερης µεθοδολογικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε, 

                                                 
1 ΠΕΤΡΑΚΟΥ: ό.π., 2006, σ.325. 
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,  Ι. Ν.  (1985). Μεθοδολογία  επιστηµονικής έρευνας Αθήνα: (χωρίς όνοµα 
εκδότη). σ.53. 
3 BELL: ό.π., 2001, σ.33.  
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1985, σ.54. ΗΛΙΟΥ, Μ. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1986). Έρευνα και 
µύθοι. Αφιέρωµα: 4ο συνέδριο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης, 22-29 Νοέµβρη 1985, «Παιδαγωγική 
έρευνα και εκπαίδευση». Σύγχρονη εκπαίδευση, τεύχ. 26, σ.58-62. σ.59-60. 
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.121. 
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που δεν ήταν σύµφωνη µε αυτές των θετικών επιστηµών. Ως µέσο συλλογής 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε κλειστές -µε 
προτεινόµενες εναλλακτικές απαντήσεις- και ανοιχτές ερωτήσεις, οπότε η µορφή και 
το είδος των δεδοµένων που συλλέχθηκαν, ήταν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η 
µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε, ήταν η συγχρονική-εγκάρσια ως προς τη χρονική 
διάρκειά της, αφού µελετήθηκε ένα φαινόµενο σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Η 
χρονική διάρκεια που µεσολάβησε µεταξύ του φαινοµένου που εκτυλίχθηκε και της 
εξέτασής του από την ερευνήτρια, κατατάσσει την συγκεκριµένη µελέτη στις 
αναδροµικές (εκ των υστέρων). Πρόκειται για µία φυσική και επιτόπια έρευνα ή 
αλλιώς, έρευνα πεδίου ή δράσης, µε βάση τον τόπο που έλαβε χώρα και τα άτοµα που 
συνεργάστηκαν µε την ερευνήτρια, για να πραγµατοποιηθεί. Ενώ, ως προς την 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε και τα στάδια που ακολουθήθηκαν, είναι επαγωγική. 
Μόνο µια ερευνήτρια χειρίστηκε την οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως ατοµική-προσωπική, ενώ ως προς τον αριθµό των ατόµων που 
εξετάστηκαν, ανήκει στις µη δειγµατοληπτικές µε δείγµα απιθανοτήτων και στις 
ιδιογραφικές. Σχετικός όρος που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, είναι της ατοµικής 
περίπτωσης -ως ένα είδος περιγραφικής έρευνας-, εφόσον µελετάει µια ολόκληρη 
οµάδα ατόµων που τα συνδέουν κοινά βιώµατα και χαρακτηριστικά, αποτελώντας 
έτσι µια λειτουργική ενότητα.1 

Αν, ωστόσο, το κριτήριο ταξινόµησης µιας µελέτης διαφοροποιηθεί και ληφθεί 
υπόψη κυρίως ο σκοπός της, τότε η συγκεκριµένη ανήκει στις ποιοτικές έρευνες για 
τους εξής λόγους: 

-έχει «σκοπό  την αναζήτηση ιδιογραφικών ευρηµάτων, τα οποία ισχύουν για 
ένα συγκεκριµένο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο και περίπτωση».2 

-στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη διερεύνηση και κατανόηση ενός 
φαινοµένου, δίνοντας µια ολιστική εικόνα3 αυτού. 

-µελετά κάποιες περιπτώσεις και όχι ολόκληρο τον πληθυσµό ή δείγµατά του. 
- η επιλογή των υποκειµένων, που λαµβάνουν µέρος στην έρευνα, είναι σκόπιµη 

και ο αριθµός τους σχετικά µικρός. 
-ο ερευνητής δεν παραµένει αποστασιοποιηµένος, αλλά εµπλέκεται και ο ίδιος 

στην όλη διαδικασία διεξάγοντάς τη. 
-ο ίδιος ο ερευνητής «αποτελεί το ‘πρωταρχικό εργαλείο’»4 έχοντας τον ρόλο 

της συγκέντρωσης των δεδοµένων µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε τα 
εµπλεκόµενα υποκείµενα της έρευνας, αλλά και της µετέπειτα ανάλυσής τους. 

-ο ερευνητής συλλέγει τα δεδοµένα στηριζόµενος στον εαυτό του και στην 
προσωπική του κρίση. 

-ο ερευνητής ερµηνεύει και αναλύει τα δεδοµένα, ενώ στο επόµενο στάδιο µε 
περιγραφικό ύφος κάνει παρουσίαση της έκθεσης των αποτελεσµάτων.5 

Στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
παρατήρησης ή της συνέντευξης όπως στην προκειµένη περίπτωση, προσπαθεί µε 
συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο να συγκεντρώσει στοιχεία για ένα συγκεκριµένο 

                                                 
1 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1994, σ.19-26. 
2 ΜΑΚΡΑΚΗΣ: ό.π., 2005, σ.21. 
3 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, Μ., & ΤΖΟΥΡΙΑ∆ΟΥ, Μ. (2004). Ο συνδυασµός ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων 
στην αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών.  Στους ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α., ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΓΡ., & 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ. (Επιµ. Εκδ.) Ποιοτική και ποσοτική έρευνα στην ψυχολογία (σ. 97-111). 2ος 
τόµος. Επιστηµονική επετηρίδα της ψυχολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 2002). 
Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. (χωρίς τόπο έκδοσης). σ.100. 
4 ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ & ΓΟΥ∆ΑΣ: ό.π., 2004, σ.36. 
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ό.π., 1996, σ.122-123. 
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φαινόµενο, γεγονός, περιστατικό ή κατάσταση1 και αφοσιώνεται εξολοκλήρου σ’ 
αυτό. Όµως, όσο συστηµατική κι αν είναι η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων στην 
ποιοτική προσέγγιση, η όλη ερευνητική διαδικασία έχει µια ευελιξία ως προς τον 
σχεδιασµό της και αυτή είναι που καθορίζει την πορεία και κατεύθυνση της 
υπόθεσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως επαγωγική.2  

Η έλλειψη αυστηρά προκαθορισµένου ερευνητικού σχεδιασµού στις ποιοτικές 
µελέτες δεν προεξοφλεί την διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας που 
χαρακτηρίζει τις ποσοτικές προσεγγίσεις. Αντί αυτών, γίνεται λόγος για 
εµπιστευσιµότητα όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής και των πορισµάτων µιας 
ποιοτικής µελέτης. Κατά τους LINCOLN και GUBA (1985) τέσσερα είναι τα 
κριτήρια διασφάλισής της: 
• Η αξιοπιστία-φερεγγυότητα (credibility), η οποία προϋποθέτει την 
παρατεταµένη ενασχόληση του ερευνητή µε το αντικείµενο µελέτης του και η 
εξοικείωσή του µ’ αυτό. Στη συγκεκριµένη έρευνα τα δυο αυτά κριτήρια 
τηρήθηκαν µε την προσωπική έµµεση εµπειρία της ερευνήτριας ως ερασιτέχνη 
παρατηρήτριας της κατατετµηµένης οικογένειας που είχε στο συγγενικό της 
περιβάλλον. Μπορούσε, έτσι, να κατανοήσει όσα βίωναν τα άτοµα της έρευνάς της 
και να εξασφαλίσει την εµπιστοσύνη τους προς αυτή. Εξίσου, όµως, απαραίτητη 
ενέργεια για την εξασφάλιση αξιοπιστίας είναι, ο ερευνητής να εφαρµόσει τριµερή 
διασταύρωση πηγών, µεθόδων, εκτιµητών-ερευνητών ή/και θεωριών (triangulation 
of sources, methods, investigators, and theories), όπως έγινε στην προκειµένη 
περίπτωση µε τη διασταύρωση των πληροφοριών που συνέλεξε η ερευνήτρια από 
τις συνεντεύξεις-ερωτηµατολόγια, σε σχέση µε αυτές από τα αρχεία των 
δικαστηρίων ή άλλες διοικητικές υπηρεσίες, όπως το Π.Ι.Κ.Π.Α. και την Πρόνοια. 
Σκόπιµο είναι, να αναφερθούν και κάποιες άλλες τεχνικές, όπως η λεπτοµερής 
έκθεση και τεκµηρίωση όλων των φάσεων της διαδικασίας της έρευνας, η επίµονη 
παρατήρηση, η λεπτοµερής εξέταση από συνάδελφο, η ανάλυση αρνητικής 
περίπτωσης, η καταλληλότητα των αναφορών και ο έλεγχος από τους 
συµµετέχοντες, τεχνικές µε τις οποίες αυξάνονται οι πιθανότητες να εξαχθούν 
αξιόπιστα ευρήµατα.3 
• Η µεταβιβασιµότητα (transferability). Σύµφωνα µε αυτήν, η ερευνήτρια 
περιέγραψε λεπτοµερώς µέσα στην έκθεσή της τόσο την διεργασία και το 
περιβάλλον όπου διεξήχθη η µελέτη όσο τις πληροφορίες και τα προϊόντα που 
παράχθηκαν απ’ αυτήν. Οπότε ο αναγνώστης του εγχειρήµατός της είναι σε θέση 
να κρίνει, εάν αρκετά από τα στοιχεία της µπορούν να µεταφερθούν σε άλλα 
πλαίσια ή οµάδες. 
• Η βασιµότητα (dependability) και η επιβεβαιωσιµότητα (confirmability), που 
είναι όροι, οι οποίοι αναφέρονται στα µέσα ελέγχου ύπαρξης πιθανών ασταθών 
παραγόντων, και στον εξωτερικό αξιολογητή, που ελέγχει την ορθότητα των 
δεδοµένων και των πορισµάτων της µελέτης, αλλά και όλες τις φάσεις διεξαγωγής 
της.4 Εδώ, το ρόλο του εξωτερικού αξιολογητή είχε η τριµελής συµβουλευτική 
επιτροπή της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, µε την οποία η ερευνήτρια συνεργαζόταν 

                                                 
1 BELL: ό.π., 2001, σ.31. 
2 ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ & ΓΟΥ∆ΑΣ: ό.π., 2004, σ.36. 
3 ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ & ΓΟΥ∆ΑΣ: ό.π., 2004, σ.38-39.  ∆ΡΑΓΩΝΑ, Θ. (1996). Συναρθρώσεις ποσοτικών και 
ποιοτικών προσεγγίσεων ή όταν τα διχαστικά τείχη καταρρέουν. Ιωάννινα: ∆ωδώνη µέρος γ΄. 
Επιστηµονική επετηρίδα του τµήµατος Φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. τόµ. ΙΘ΄. σ.31-39. σ.37. 
4 ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ & ΓΟΥ∆ΑΣ: ό.π., 2004, σ.38 & 40. 
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στενά, αλλά µπορεί και τώρα να συµβάλει σ’ αυτόν, κάθε καλοπροαίρετος 
αναγνώστης της έρευνας.  
• Η ποιοτική προσέγγιση από µόνη της έχει πολλά πλεονεκτήµατα, η 
συνδυαστική όµως χρήση της µε την ποσοτική, της προσδίδει ακόµη µεγαλύτερο 
κύρος, εγκυρότητα και αξιοπιστία.1 Γίνεται, εδώ, αναφορά στη διαδικασία  
ποσοτικοποίησης των ποιοτικών δεδοµένων.2 Σύµφωνα µε αυτή, είναι δυνατή η 
βελτίωση-διόρθωση των αδύνατων σηµείων της µιας µεθόδου από την άλλη, η 
διευκόλυνσή της, η µελέτη ενός προβλήµατος και όλων των πτυχών του, όπως 
επίσης ο έλεγχος, η συµπλήρωση και η επιβεβαίωση των δεδοµένων της µιας µε τις 
µεθόδους της άλλης. Υπάρχουν, λοιπόν, διάφορες µορφές, που θα µπορούσε να 
πάρει µια έρευνα βάση των δυο µεθόδων, εάν τις χρησιµοποιούσε κανείς 
συνδυαστικά. Γεγονός πάντως είναι ότι, για να επιτευχθεί το µοντέλο συνδυασµού 
ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης χρειάζεται πολύς κόπος, προσπάθεια, χρόνος 
και δεξιοτεχνία για να γίνει σωστή οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας.3  

 4.1 ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας και της 
πραγµατοποίησης της έρευνας, υπήρξαν αρκετά προβλήµατα που αφορούσαν στη 
φύση του θέµατος, στη συλλογή του υλικού, στην εξεύρεση και συνάντηση των 
ατόµων στα οποία θα εφαρµόζονταν οι συνεντεύξεις, αλλά και σε θέµατα 
γραφειοκρατικά που έπρεπε να διεκπεραιωθούν τόσο για να ξεκινήσει η έρευνα όσο 
και κατά τη διάρκεια αυτής. Παρατίθενται τα κυριότερα από αυτά: 

Για έναν άπειρο ερευνητή, όπως η υποφαινόµενη, ήταν πολύ δύσκολη η 
ανεύρεση βιβλιογραφίας Ελληνικής, αφού όχι µόνο δεν είχε ερευνηθεί καθόλου το 
θέµα, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και οι αναφορές που υπήρχαν µέσα σε βιβλία και 
άρθρα, ήταν περιορισµένες, στοιχειώδεις, επιγραµµατικές και ελάχιστα παρεµφερείς 
µε το υπό διερεύνηση θέµα. Το ίδιο σκηνικό των προβληµάτων επικρατούσε και στην 
ξενόγλωσση βιβλιογραφία, όπου ήταν δυσχερής η χρήση της προγενέστερης γνώσης. 
Στο εξωτερικό, υπήρχαν βέβαια βιβλία και έρευνες, όµως η πρόσβαση σε αυτά ήταν 
αδύνατη. Από την άλλη πλευρά, αρκετές ήταν οι αναφορές που γίνονταν σχετικά µε 
το θέµα στο διαδίκτυο και οι οποίες ήταν µεν προσβάσιµες, όµως η χρησιµοποίησή 
τους θα µπορούσε να κατηγορηθεί ως όχι αυστηρά επιστηµονική, εφόσον οι 
περισσότερες από αυτές δεν ήταν δηµοσιευµένες µε τη µορφή άρθρου σε επίσηµα και 
αναγνωρισµένα επιστηµονικά περιοδικά. Εξάλλου, πριν από χρόνια, όταν 
πρωτοξεκίνησε η έρευνα αυτή, οι βάσεις δεδοµένων δεν είχαν την οργάνωση που 
έχουν στη σηµερινή τους µορφή. 

Οι ίδιες περίπου δυσκολίες εµφανίστηκαν και ως προς την πρόσβαση στο υλικό 
των δηµόσιων και πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών. Υπεύθυνες γι’ αυτό ήταν σε 
κάποιες περιπτώσεις, η έλλειψη οργάνωσης και συστηµατικότητας και ο τρόπος 
λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Κάποιες από τις βιβλιοθήκες δεν είχαν Η/Υ για 
αναζήτηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων, αλλά ούτε οργανωµένο 
σύστηµα αρχειοθέτησης και µηχανογράφησης για την εύρεση βιβλίων ή άρθρων. 
Εξακολουθούσαν να λειτουργούν µε κατανεµηµένες αλφαβητικά καρτέλες, η µελέτη 
των οποίων απαιτούσε πολύ χρόνο, από τη στιγµή που δεν υπήρχε καταρτισµένη 
βιβλιογραφία προς αναζήτηση µε κριτήριο το θέµα ή τον συγγραφέα. Επιπλέον, σε 

                                                 
1 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1994, σ.118. 
2 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ & ΤΖΟΥΡΙΑ∆ΟΥ: ό.π., 2004, σ.104. 
3 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ & ΤΖΟΥΡΙΑ∆ΟΥ: ό.π., 2004, σ.102-104. 
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κάποιες άλλες βιβλιοθήκες δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση της ερευνήτριας λόγω 
ανακαίνισης του χώρου τους, ενώ το ανελαστικό ωράριο λειτουργίας τους και οι 
µεγάλες αποστάσεις που µεσολαβούσαν ανάµεσά τους, δυσχέραιναν ακόµη 
περισσότερο το έργο της συγκέντρωσης πληροφοριών. Η διασπορά της 
βιβλιογραφίας που προέκυψε από παραποµπές άλλων βιβλίων και που έπρεπε να 
συγκεντρωθεί από πηγές-βιβλιοθήκες της πρωτεύουσας ή των πόλεων µε 
Πανεπιστήµια, ήταν εµπόδιο που παρακώλυε την πρόοδο της έρευνας. Επίσης, 
χρειάστηκε πολλές φορές, η ερευνήτρια να απουσιάσει από τον επαγγελµατικό της 
χώρο, προκειµένου να ταξιδέψει και να συγκεντρώσει υλικό προς µελέτη που θα 
αρκούσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέχρι το επόµενο ταξίδι. Στις δυσκολίες 
συνέβαλλαν η αποσπασµατικότητα, τα κενά, οι ελλείψεις και ο µικρός διαθέσιµος 
όγκος βιβλίων και άρθρων. 

Η προαναφερθείσα έλλειψη εύρεσης µελετών είχε ως συνέπεια την απουσία 
έστω και µιας έρευνας, η πορεία της οποίας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως βάση 
για την κατάρτιση της νέας έρευνας. Οι περιορισµένες µελέτες που βρέθηκαν ήταν 
κυρίως θεωρητικές, περιείχαν συνήθως ερευνητικά ερωτήµατα, µεθόδους και 
στοιχεία διαφορετικά από αυτά, που επιβάλλονταν για την συγκεκριµένη έρευνα. 
Έτσι, η ερευνήτρια ήταν υποχρεωµένη εκ των πραγµάτων να κατασκευάσει η ίδια 
ερωτηµατολόγιο, προκειµένου να το χρησιµοποιήσει για τη συλλογή πληροφοριών. 
Σε µια διαδικασία τόσο δύσκολη και τόσο χρονοβόρα, πραγµατοποιούµενη από 
νεαρή  ερευνήτρια, λογικό και επόµενο ήταν, πως δεν θα έλειπαν οι ατέλειές του. Γι’ 
αυτόν τον λόγο στη πορεία της έρευνας, κρίθηκε σωστό αργότερα, η εφαρµογή του 
ερωτηµατολογίου να αξιοποιηθεί ως ηµιδοµηµένη συνέντευξη. 

Οι δυσκολίες, όµως, δεν σταµάτησαν στην κατάρτιση του τρόπου συλλογής 
δεδοµένων, αλλά συνεχίστηκαν και στη φάση καθορισµού του πληθυσµού της 
έρευνας. Τα ονόµατα των ατόµων τα οποία έπρεπε να συµµετάσχουν στην έρευνα, 
δεν ήταν σε κάποια λίστα συγκεντρωµένα, οπότε έπρεπε να συλλεχθούν 
αποσπασµατικά από διάφορες πηγές, στις οποίες η πρόσβαση και η προθυµία 
βοήθειας και εξυπηρέτησης δεν ήταν δεδοµένη. Η φύση του θέµατος ήταν τέτοια, που 
υπαγόρευε αρκετή λεπτότητα και διακριτικότητα, γιατί περιείχε ιδιαίτερες πτυχές και 
αφορούσε ευαίσθητες ηλικιακά οµάδες. Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε, που 
αρκετές οικογένειες αναλογικά δεν δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα, ενώ και 
από αυτές που συµφώνησαν, µερικές ήταν στην αρχή επιφυλακτικές. Χρειάστηκε 
προσπάθεια και ευέλικτοι χειρισµοί για να ξεπεραστούν αυτά τα µικροεµπόδια. 

Όλες αυτές οι δυσκολίες αναφέρονταν στον σχεδιασµό και συγκεκριµένα, στο 
στάδιο της προ διενέργειας των συνεντεύξεων, βιβλιογραφικής ανασκόπησης και 
επιλογής του δείγµατος της έρευνας, ενώ κατά την διάρκεια εφαρµογής των 
συνεντεύξεων ο προβληµατισµός που ταλάνιζε την ερευνήτρια, ήταν η πρόσβαση 
στις οικογένειες και οι αµφιβολίες της αναφορικά µε την αποδοχή-συγκατάθεση 
συµµετοχής τους στην έρευνα. Τα πλαίσια του προβλήµατος ήταν τέτοια που 
απαιτούσαν διείσδυση στην προσωπική σφαίρα των ατόµων και αποκαλύψεις από 
εµπειρίες και στιγµιότυπα της ζωής τους σε ένα άγνωστο πρόσωπο, έγειραν φόβο και 
ανασφάλεια ως προς τον σκοπό του, ενώ παράλληλα η συµµετοχή στις συνεντεύξεις 
υπονοούσε σπατάλη χρόνου, κόπωση και ταλαιπωρία.1 Επρόκειτο για µια εξαιρετικά 
κρίσιµη φάση, αφού η όλη διεξαγωγή της έρευνας διακυβευόταν από αυτό το σηµείο, 
της συµµετοχής ή της απόρριψης εµπλοκής στη συνέντευξη. Τελικά, το εµπόδιο 
υπερπηδήθηκε ακολουθώντας τη στρατηγική της επίδειξης ευγενείας εκ µέρους της 
ερευνήτριας, µε την πρόκληση του ενδιαφέροντος και της συµπάθειας των 

                                                 
1 ΠΕΤΡΑΚΟΥ: ό.π., 2006, σ.326. 
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υποψηφίων υποκειµένων της έρευνας και µε την ενθάρρυνσή τους να ξεπεράσουν 
τους φόβους και τις ανασφάλειές τους.1 

Μια άλλη ιδιαίτερη αντιξοότητα µε την οποία βρέθηκε αντιµέτωπη η 
ερευνήτρια, ήταν η διακοπή της διεξαγωγής των συνεντεύξεων, λόγω της εισόδου στο 
χώρο συγγενών και φίλων των ερωτώµενων. Πέρα από το ίδιο το γεγονός, της 
διακοπής και της συνεπακόλουθης διάσπασης της προσοχής και συγκέντρωσης των 
ερωτώµενων, η πιθανή παρέµβαση στα λεγόµενά τους από τους «εισβολείς», έθετε σε 
κίνδυνο τη φυσικότητα απάντησης των ατόµων της έρευνας και υπήρχε φόβος 
επηρεασµού τους. Ωστόσο, απετράπη η πιθανή έκβαση των παρεµβάσεων αυτών µε 
την διακοπή εκφώνησης της ερώτησης από την ερευνήτρια, µε το να σταµατάει τους 
ερωτώµενους πριν απαντήσουν ή µε το να διακόπτει η ίδια την απάντησή τους ή 
τέλος, µε το να µην µαγνητοφωνεί την εκδοχή των ξένων προς την έρευνα ατόµων, 
για να µην επηρεαστεί η ίδια ως προς την ανάλυση. Οι καθυστερήσεις ήταν 
αναπόφευκτες, αλλά αποκλείστηκε τουλάχιστον η πιθανότητα του κίνδυνου 
καταγραφής αναξιόπιστων δεδοµένων. Σε καµία περίπτωση, δεν θα έπρεπε οι 
συνεντεύξεις να µετατραπούν σε οµαδικές-οικογενειακές, γιατί αυτό θα 
αντιστρατευόταν έναν από τους στόχους της έρευνας, που ήταν η σύγκριση των 
λεγόµενων κάθε γενιάς. 

Σε σχέση µε τα προαναφερθέντα, µια άλλη δυσκολία που εκδηλώθηκε σε πολύ 
µικρό αριθµό ερωτώµενων και ξεπεράστηκε µε σχετική ευκολία, ήταν η µη αποδοχή 
(απόρριψη) χρήσης του µαγνητοφώνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έγινε προσπάθεια 
όσο το δυνατόν πιο ακριβούς και γρήγορης χειρόγραφης καταγραφής των 
προφορικών διεξοδικών απαντήσεων, από την πλευρά της ερευνήτριας την στιγµή 
εκφώνησής τους από τους ερωτώµενους. Από αυτή τη λύση, ερχόταν ως συνέπεια η 
ελάχιστα πιο αυξηµένη διάρκεια της συνέντευξης, όµως, επιτυγχάνονταν τρία 
πλεονεκτήµατα: δεν διαταράσσονταν το κλίµα και η επικοινωνία 
συνεντευξιαζόµενου-συνεντεύκτριας, οι ερωτώµενοι απαντούσαν χωρίς 
δυσανασχέτηση και  επιφυλακτικότητα, και µε τον τρόπο αυτό συγκεντρώνονταν οι 
επιθυµητές πληροφορίες.2 

Ο περιορισµένος αριθµός των ατόµων που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας, 
µπορεί να δίνει την εντύπωση ότι, η έρευνα αυτή δεν έχει καθολικότητα και δεν 
µπορεί να γενικευτεί, ενώ και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της, 
µπορεί να θεωρηθεί ότι, άφησαν πίσω τους αρκετά ακάλυπτα κενά και ανεξήγητες 
πτυχές του θέµατος. Οι ατέλειες αυτές αντισταθµίζονται από τη σπουδαιότητα του 
προβλήµατος, την συνέπεια και τη σοβαρότητα η οποία επιδείχθηκε κατά την 
ερευνητική διεργασία, καθώς επίσης από την προσπάθεια της όσο πιο πιστής και 
πλήρους τεκµηρίωσης των ευρηµάτων της, στηριζόµενης και σε αποτελέσµατα 
άλλων µελετών-ερευνών. 

Κάθε βήµα της έρευνας είχε τα προβλήµατά του και τις δυσκολίες του, όµως, 
όποια κι αν ήταν αυτά, υπερνικήθηκαν µε τους κατάλληλους χειρισµούς. Χρειάστηκε, 
είναι αλήθεια, υποµονή, επιµονή, αποφασιστικότητα, πείσµα, µα πάνω απ’ όλα η 
αγάπη για την έρευνα γενικά και για το συγκεκριµένο θέµα ειδικά, όπως επίσης η 
πίστη στον Θεό· όλα αυτά συντέλεσαν στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, 
στον βαθµό αρτιότητάς και επιτυχίας που θα κρίνει ο αναγνώστης. 

                                                 
1 ΦΙΛΙΑΣ: ό.π., 1996, σ.142-143. 
2 ΠΕΤΡΑΚΟΥ: ό.π., 2006, σ.327-328. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 2.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 
Όλες οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και αφού µεταγράφτηκαν, 

χρησιµοποιήθηκαν ως υλικό της ανάλυσης δεδοµένων. Έπειτα, ακολούθησε η 
ακρόαση των ηχογραφηµένων-µαγνητοφωνηµένων ταινιών µε την παράλληλη 
ανάγνωση από την ερευνήτρια όσων είχαν µεταγραφεί, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
ορθότητά τους και επιτραπεί η µετέπειτα εµβάθυνση στα δεδοµένα αυτά. Στη 
συγκεκριµένη έρευνα δεν ήταν δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία µε τους ανθρώπους 
που είχαν λάβει µέρος στις συνεντεύξεις για επιβεβαίωση των λεχθέντων από τους 
ίδιους, γιατί είχε παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την αρχική διεξαγωγή της 
έρευνας. Επίσης, δεν ήταν δυνατή η ανάλυση δεδοµένων µε κάποιο πρόγραµµα, όπως 
το NUD IST (Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing), 
πέραν του ότι δεν ήταν εύκολα προσβάσιµο, λόγω του υψηλού κόστους ξεπερνούσε 
πολύ τις δυνατότητες µιας ανεξάρτητης και αυτοχρηµατοδοτούµενης ερευνήτριας.  

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από κάθε συνέντευξη αναλύθηκαν µέσω της 
ποιοτικής οδού. Τα δεδοµένα κατηγοριοποιήθηκαν, έγιναν συνδέσεις µεταξύ των 
κωδικοποιηµένων δεδοµένων, ταξινοµήθηκαν και δηµιουργήθηκαν κατηγορίες 
υψηλότερου επιπέδου. Κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης των απαντήσεων όλο το 
κείµενο κάθε συνέντευξης διαβάστηκε ξεχωριστά. Αυτό επαναλήφθηκε για κάθε 
συνέντευξη ξεχωριστά. Η συγκεκριµένη διαδικασία έγινε για να εξασφαλιστεί ότι όλο 
το περιεχόµενο λήφθηκε υπ’ όψιν, έστω και αν η απάντηση που είχε δοθεί σε µια 
ερώτηση, προσιδίαζε σε ένα θέµα που αφορούσε το περιεχόµενο άλλης ερώτησης. 
Κάθε πρόταση αναλύθηκε ως προς τα δοµικά στοιχεία της και ως προς το νόηµά της, 
το οποίο µετατράπηκε σε ένα θέµα. Μετά όλα τα θέµατα συγχωνεύθηκαν, 
συνενώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν, έως ότου σχηµατίστηκε ένα βασικό τµήµα, 
το οποίο είχε ουσιώδες νόηµα και στο οποίο όλα τα θέµατα που αναδύονταν ήταν 
συνδεδεµένα µεταξύ τους. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, αν και οι αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν 
χώρα µέσα στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες είναι τόσες πολλές και 
περίπλοκες, καθώς επίσης το φαινόµενο τόσο πολυδιάστατο, θα γίνει µια προσπάθεια 
να διαλευκανθούν οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν στη δηµιουργία του 
φαινοµένου, αλλά και να εξακριβωθούν οι συνδέσεις τους µε τα αποτελέσµατα που 
απορρέουν.  

Αν και κάθε περίπτωση θα µπορούσε µε την πολυπλοκότητά της να αποτελέσει 
µια ξεχωριστή διατριβή, θα γίνει προσπάθεια να αποδοθούν µε όσο το δυνατό 
µεγαλύτερη ευκρίνεια και συνοπτικότητα τα βασικά, κεντρικά και κοινά 
χαρακτηριστικά τους, προκειµένου να προκύψουν ορισµένα συµπεράσµατα. 

Η µελέτη του φαινοµένου υποδεικνύει µια συνολική θεώρηση, 
περιλαµβάνοντας την οπτική των παππούδων, των εγγονιών και των γονέων, παρότι 
οι δυσκολίες που προβάλλει ένα τέτοιο εγχείρηµα έχουν κατευθύνει την Αµερικάνικη 
βιβλιογραφία να εστιάζει κυρίως στους πρώτους (στους παππούδες). Ωστόσο, θα 
γίνει µια απόπειρα µελέτης των τριαδικών σχέσεων (δηλαδή παππούδων-εγγονιών-
γονέων), πέρα από τα εµπόδια που προαναφέρθηκαν και δεδοµένου ότι αυτή η µορφή 
οικογένειας δεν έχει αποτελέσει έως σήµερα αντικείµενο συγγραφικής ενασχόλησης, 
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πόσο µάλλον συστηµατικής και εµπεριστατωµένης επιστηµονικής µελέτης στην 
Ελλάδα. 

 2.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η ζωή ενός ανθρώπου δεν κινείται διαγράφοντας µια ευθεία πορεία και 

διανύοντας φάσεις σταδιακής ακολουθίας, αλλά απαρτίζεται από γεγονότα και 
καταστάσεις, που είναι προγραµµατισµένα να γίνουν στην ώρα τους και 
εκδηλώνονται φυσιολογικά, ή είναι ευκαιριακά, απροσδόκητα-απρόβλεπτα και 
τυχαία, και δεν συµβαδίζουν µε την κανονική εξέλιξη της ζωής του (είναι πρόωρα ή 
καθυστερηµένα συµβάντα). Είτε πρόκειται για ευχάριστες είτε για δυσάρεστες 
συγκυρίες, λόγω της φυσιολογικής ελλιπούς προετοιµασίας του ανθρώπου ενώπιον 
των προκλήσεων και των στρεσσογόνων καταστάσεων που έχει να αντιµετωπίσει, 
όλα αυτά καταλήγουν να επιφέρουν αναστάτωση στη ζωή του και να αλλάζει όλο το 
σκηνικό της εξέλιξής του. Οι επιλογές που θα κάνει και ο τρόπος που θα επιλέξει να 
κινηθεί, προκειµένου να βγει αλώβητος από τις δύσκολες περιστάσεις, επηρεάζεται 
από προηγούµενα βιώµατα και εµπειρίες του, ώσπου τελικά µε τη σειρά του 
ασυναίσθητα σε συνδυασµό µε περιβαλλοντικούς παράγοντες, καταλήγει να ανοίγει 
µια νέα σελίδα στο βιβλίο της προσωπικής, οικογενειακής και ευρύτερης ιστορίας.1 

Κάτι ανάλογο µε την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου συµβαίνει και στην 
οικογενειακή. Οι συνθήκες οικογενειακής διαβίωσης όσο και αν είναι ευκταίο από 
πολλούς να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, πρόκειται για επιθυµία δύσκολο να 
επιτευχθεί, επειδή είναι ιδιαίτερα εύθραυστες µπροστά στις κοινωνικές αλλαγές. Ένα 
τέτοιο παράδειγµα αποτελούν και οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, οι 
οποίες προκύπτουν ως άµεσο αποτέλεσµα ιδιαίτερα εξεζητηµένων περιστατικών και 
περιστάσεων της ζωής. Οι απαρχές τους, ωστόσο, βρίσκονται στη νοοτροπία 
συµβίωσης πολλών γενεών κάτω από την ίδια στέγη. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι, µια 
παλιά οικογενειακή δοµή εµφανίζεται ως νέα και διαφοροποιηµένη, ακολουθώντας 
την πορεία της σύγχρονης εξελιγµένης ζωής· σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
προκαλεί φόβο.  

Οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, ως ένα φαινόµενο που έχει κάνει 
την εµφάνισή του σε όλες τις δυτικές κοινωνίες, δεν θα µπορούσε να απουσιάζει από 
την Ελληνική πραγµατικότητα. Στον Ελληνικό χώρο, η φροντίδα και η ανατροφή των 
εγγονιών από τους παππούδες τους, αντικατοπτρίζει τις ισχυρές οικογενειακές αξίες 
και την πολύ µεγάλη έµφαση που εξακολουθεί να δίνεται στην εκτεταµένη 
οικογένεια και στις στενές ενδοοικογενειακές σχέσεις. Όλα αυτά έχουν τις ρίζες τους 
στην Ελληνική κουλτούρα. Η Ελληνική παραδοσιακή οικογένεια χαρακτηρίζεται από 
την κληρονοµιά πολύ ισχυρών συγγενικών δεσµών και από µεγάλη απονοµή 
σεβασµού και ευλάβειας στους ηλικιωµένους. Στο εσωτερικό της υπάρχει πολύ 
δυνατή παράδοση, σε στιγµές προσωπικής και οικογενειακής κρίσης να βασίζονται 
τα µέλη που απαρτίζουν µια οικογένεια σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειµένου να 
βρίσκουν ανακούφιση και διέξοδο από αυτή.  

Η χαρτογράφηση του εν λόγω θέµατος στα πλαίσια της σύγχρονης Ελληνικής 
κοινωνικής οργάνωσης, υπαγορεύει τη συνεξέταση των ιστορικών συνθηκών που το 
δηµιούργησαν και των αλλαγών που υπέστη ο θεσµός της οικογένειας στο εξωτερικό 
σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικογένειας, όπως αυτές 

                                                 
1 FRUHAUF, JARROTT & ALLEN: ό.π., 2006, Vol.27, No.7, pp.891-892. 
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διαµορφώνονται από τις παραδοσιακές αρχές που τη χαρακτηρίζουν, σε συνδυασµό 
µε την αλληλεπίδραση των ξενόφερτων επιρροών που υφίσταται από άλλες χώρες.  

Γενικά, οι οικογένειες, στις οποίες οι παππούδες αντικαθιστούν τους γονείς των 
παιδιών, δεν αποτελούν ένα µεµονωµένο γεγονός, αλλά για να καταλήξουν ως τέτοιες 
ακολουθείται µια συγκεκριµένη ακολουθία γεγονότων, τα οποία περιλαµβάνουν τα 
εξής βήµατα: 

Καταρχήν, επικρατεί ισορροπία και σταθερότητα στις σχέσεις ενός ζευγαριού 
είτε αυτό βρίσκεται στη φάση ενός δεσµού είτε έχει επέλθει γάµος. Ο ένας βρίσκεται 
πλάι στον άλλο. 

Έπειτα, προκύπτει τουλάχιστον ένα παιδί, που σε συνδυασµό µε ένα τυχαίο 
γεγονός ή µε µια παγιωµένη κατάσταση, όπως οι άσχηµες µεταξύ τους σχέσεις, 
ανατρέπει την ισορροπία του ζευγαριού, οπότε αρχίζει η περίοδος της διάσπασης. Η 
ισορροπία, η οποία υπήρχε µέσα στον δεσµό ή στην πυρηνική οικογένεια, 
διαταράσσεται και αντικαθίσταται από τον χωρισµό των µελών. 

Στη συνέχεια, η τύχη του παιδιού το οποίο έχει µείνει µόνο του, θα εξαρτηθεί 
από τη δύναµη που άσκησε στο να διασπαστεί ο πυρήνας των γονιών του και από την 
αντιµετώπιση που θα δεχτεί από το περιβάλλον του, και συγκεκριµένα εδώ, από τους 
παππούδες του. Αυτή η περίοδος αποτελεί µια φάση πειραµατισµού, στην οποία ο 
παππούς και η γιαγιά µέσα από τον πειραµατισµό ποικίλων τεχνικών και 
διακανονισµών, προσπαθούν να βρουν ποιά τακτική ταιριάζει καλύτερα στη νέα 
κατάσταση, συµβάλλοντας έτσι στην προσαρµογή του παιδιού. 

Στην επόµενη περίοδο επιτυγχάνεται η ισορροπία µέσα στην νεοσχηµατισθείσα 
οικογένεια, καθώς αυτή επαναοργανώνεται ως κατατετµηµένη κατά γενεές 
οικογένεια. 

Ακολουθεί η φάση αλληλεπίδρασης των τριών γενεών, κατά τη διάρκεια της 
οποίας, εάν υπερισχύσουν οι µεταξύ τους δεσµοί έναντι των συνθηκών που 
προκάλεσαν την ανατροπή των δεδοµένων, τότε διαφαίνονται στον ορίζοντα τα 
πρώτα δείγµατα των µετέπειτα αλλαγών. 

Έπεται η τελευταία περίοδος, στην οποία γίνεται µια δεύτερη µετατροπή και 
επαναδηµιουργία, στην περίπτωση που το παιδί επιστρέψει κοντά σε έναν 
τουλάχιστον από τους γονείς του, οπότε προσαρµόζεται και πάλι στην αρχική του 
οικογένεια. Ειδάλλως οι συνθήκες παγιώνονται και το παιδί παραµένει µε τον παππού 
και τη γιαγιά, έως ότου δηµιουργήσει και το ίδιο δική του οικογένεια όταν 
ενηλικιωθεί.1 

Βάση της προοπτικής επανασύνδεσης προκύπτουν, λοιπόν, τεσσάρων ειδών 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες:  

• Αυτές που ανέλαβαν την ανατροφή του εγγονιού τους, αγνοώντας τη 
µετέπειτα πορεία τους. 

• Αυτές στις οποίες οι παππούδες προσέχουν τα εγγόνια τους, µε την προοπτική 
αυτά να ξαναγυρίσουν στους γονείς τους µε τη µορφή επαναδόµησης της 
πυρηνικής ή δηµιουργίας µονογονεϊκής οικογένειας. 

• Αυτές που φρόντιζαν, φροντίζουν και θα εξακολουθούν να φροντίζουν το 
εγγόνι τους έως ότου υπάρξει αλλαγή στην οικογενειακή σύνθεση, λόγω 
θανάτου των παππούδων ή ενηλικίωσης του παιδιού.  

• Αυτές που είχαν αναλάβει την ανατροφή του εγγονιού τους για τουλάχιστον 
πάνω από έξι µήνες (γιατί τόσο περίπου χρονικό διάστηµα απαιτείται για να 

                                                 
1 Η ιδέα για τη δηµιουργία αυτού του πρότυπου της ακολουθίας των γεγονότων, αντλήθηκε από κάτι 
ανάλογο που ο HETHERINGTON (1979) είχε δηµιουργήσει για τις οικογένειες, οι οποίες διασπώνται 
λόγω διαζυγίου των γονέων.  LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.281. 
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επέλθει προσκόλληση κυρίως στη βρεφική ηλικία), αλλά δεν εξακολουθούν 
να το κάνουν, οπότε παύουν να είναι πλέον κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες (πρώην) και επανέρχονται στην αρχική τους ιδιότητα ως 
πυρηνικές. 

 
Ορισµένοι από τους παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη, είναι η ηλικία των εγγονιών και των παππούδων όταν αυτοί αναλαµβάνουν 
τις υποχρεώσεις της ανατροφής των παιδιών, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της 
οικογένειας, οι περιστάσεις που προκαλούν τη µεταβίβαση του γονεϊκού ρόλου και 
των συνεπαγόµενων ευθυνών από τους γονείς στους ηλικιωµένους, ο βαθµός της 
σταθερότητας, της αφοσίωσης και της συνέπειας που επιδεικνύουν οι εκλιπόντες 
γονείς στη ζωή των παιδιών και των δικών τους γονέων, οι άµεσες και σε βάθος 
χρόνου συνέπειες κυρίως επάνω στα εγγόνια, όχι µόνο στους παππούδες τους, οι 
οποίες σχετίζονται µε τις νέες βιωµένες καταστάσεις και εκτός αυτού, η τροπή που 
παίρνει η µετέπειτα παράλληλη διεκδίκηση των παιδιών από τους γονείς και τους 
παππούδες τους.1 

Η κατάσταση που επικρατεί µέσα σε κάθε οικογένεια, καθώς επίσης το κατά 
πόσον οι παππούδες είναι οι αποκλειστικοί φροντιστές των εγγονιών τους 
προσδιορίζεται µέσα από τις εξής ερωτήσεις: Είναι οι παππούδες οι µόνοι υπεύθυνοι 
για την κάλυψη των περισσοτέρων από τις ανάγκες τουλάχιστον ενός εγγονιού τους 
και ζουν στην ίδια κατοικία; Και εάν όχι στο παρόν, είχε γίνει κάτι ανάλογο στο 
παρελθόν; Η διάρκεια κατά την οποία οι παππούδες έχουν ή είχαν αναλάβει τον ρόλο 
αυτό, διαφαίνεται µέσα από την ερώτηση: Για πόσο χρονικό διάστηµα οι παππούδες 
ήταν υπεύθυνοι για τα εγγόνια τους; Στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 
παππούδων θα µπορούσαν να υπάγονται και ερωτήσεις, που αφορούν στις αιτίες για 
τις οποίες οι παππούδες ανέλαβαν τα εγγόνια τους και στη βοήθεια που έλαβαν από 
άλλους φορείς. 

 2.3 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Πιο αναλυτικά, αρχικά συγκεντρώθηκαν κάποια δηµογραφικά δεδοµένα που 
σκοπό είχαν να δηµιουργήσουν το γενικότερο προφίλ της κατατετµηµένης κατά 
γενεές οικογένειας, αφού αποτελούν στοιχεία που χρωµατίζουν την κοινωνική 
προέλευση του παιδιού. Κατά τη διάρκεια κάθε συνέντευξης, ζητούνταν από τους 
ερωτηθέντες πληροφορίες που αφορούσαν το φύλο, την ηλικία και τον αριθµό των 
παππούδων και των εγγονιών ή να απαριθµήσουν κάθε άνθρωπο που διέµενε στην 
κατοικία τους, καθώς επίσης να αναφέρουν τις µεταξύ των ατόµων αυτών σχέσεις. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ήταν δυνατό να εξακριβωθεί, εάν υπήρχαν εγγόνια (ή 
δισέγγονα) µέσα στο νοικοκυριό (συγκρότηση του νοικοκυριού) και κατά πόσον ο 
συνεντευξιαζόµενος είχε σύζυγο, σύντροφο, συγγενή (ακόµη και έναν από τους 
γονείς του παιδιού) ή συνεργάτη, από τον οποίο θα µπορούσε να βρει υποστήριξη. 
Άλλοι παράγοντες που εξακριβώθηκαν, εκτός από την οικογενειακή τους κατάσταση 
και τον τύπο-τη σύνθεση του νοικοκυριού, ήταν ο τόπος και το µέγεθος κατοικίας 
των παππούδων, το εργασιακό καθεστώς των παππούδων και το επίπεδο της 
µόρφωσης των ίδιων και των εγγονιών τους, η γενικότερη κατάσταση της υγείας των 
εγγονιών και των παππούδων-γιαγιάδων (αριθµός χρόνιων παθήσεων, όπως 
υπέρταση, ασθένεια πνευµόνων, καρδιακές παθήσεις και διαβήτης), η νοµική σχέση 
του παιδιού σε σχέση µε τους γονείς και τους παππούδες του, ο τύπος και η έκταση 

                                                 
1 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.233-234. 
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της διάρκειας της παρεχόµενης φροντίδας (τυπική ή άτυπη, µακροχρόνια ή 
πρόσκαιρη), ο τρόπος και η συχνότητα των επαφών (επισκέψεις, τηλεφωνήµατα κ.ά.) 
των εγγονιών µε τους γονείς τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι δυο τελευταίες συνιστώσες 
για λόγους ευκολίας στο ξετύλιγµα του ειρµού της σκέψης, είναι διάσπαρτα µέσα στο 
υπόλοιπο κείµενο της ανάλυσης περιεχοµένου. 

Οι παρακάτω πίνακες δίνουν µια εικόνα των δηµογραφικών στοιχείων που 
προσιδίαζαν σε κάθε συµµετέχουσα οικογένεια. 

Ξεκινώντας, λοιπόν την ανάλυση, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, σε 21 
νοικοκυριά ζούσαν και οι δυο παππούδες (είτε από την πλευρά της µητέρας ή του 
πατέρα), χωρίς απαραίτητα αυτό να σηµαίνει πως συζούσαν και µεγάλωναν από 
κοινού τα εγγόνια τους, όπως π.χ. σε µια περίπτωση, που ο παππούς είχε µετοικήσει 
σε άλλη κατοικία του, µακριά από τον θόρυβο που προκαλούσαν τα εγγόνια του.1 Οι 
55 παππούδες αντιστοιχούσαν σε 35 νοικοκυριά, από τα οποία µόνο σε ένα ο 
παππούς µεγάλωνε µόνος του τα εγγόνια του, ενώ σε άλλα 12 οι γιαγιάδες µόνες τους 
ήταν αρχηγοί αυτών των οικογενειών.2 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

Νοικοκυριά µε τους παππούδες που ανέτρεφαν τα 
εγγόνια τους 

(οικογενειακή κατάσταση) f % 
1. 
2. 
3. 

Μόνο ο παππούς (χήρος) 
Μόνο η γιαγιά (χήρα) 
Μαζί ο παππούς και η γιαγιά 

1 
12 
21 

2,94 
35,29 
61,76 

 ΣΥΝΟΛΟ 343 100,00 
 
Η µεταβολή, που υπόκεινται οι γιαγιάδες περνώντας από τον ρόλο της γιαγιάς 

στον ρόλο της µητέρας για δεύτερη φορά, επιφέρει µεγάλες, αναπάντεχες και 
απροσδόκητες αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.4 Οι αυξηµένες 
απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου επιφορτίζεται από την πιθανότητα η ηλικιωµένη 
γυναίκα να αναλάβει την κηδεµονία των εγγονιών της χωρίς τη βοήθεια του 
συντρόφου της, εάν αυτός έχει αποβιώσει.5  

 Η πλειοψηφία των παππούδων µεγάλωναν το εγγόνι τους µαζί µε τη σύζυγό 
τους, γεγονός που σήµαινε ότι είχαν τη βοήθεια και τη στήριξή της.  

Ο αριθµός των γιαγιάδων που είχαν αναλάβει µόνες την επιµέλεια των εγγονιών 
τους, ήταν συγκριτικά σαφώς µεγαλύτερος από αυτόν των παππούδων και µπορεί να 
αποδοθεί: 1. στους πρόωρους θανάτους των ανδρών, που επιτρέπει στις γιαγιάδες 
ζώντας για περισσότερα χρόνια, να έχουν περισσότερες πιθανότητες να γνωρίσουν 

                                                 
1 Οικογ. 18.  Ο ένας από το ζευγάρι των παππούδων µπορεί να δείξει ζήλια για το εγγόνι, επειδή η 
προσοχή του άλλου στρέφεται προς εκείνο, οπότε ο παππούς/η γιαγιά µπορεί να αποµακρυνθεί από την 
οικογένεια. Αντίθετα, άλλα ζευγάρια τα ενώνει η πρόκληση της ανατροφής ακόµη ενός παιδιού. DE 
TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.36 & 38-9. 
2 Σηµ: Η διάκριση ανάµεσα στα ποσοστά που παρουσιάζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν θα 
γίνεται καθ' όλη την έκταση της εργασίας, παρά µόνο στις ερωτήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο επειδή 
υπάρχει διάσταση απόψεων ανάµεσα στα δύο φύλα ή όταν χρειάζεται να δοθεί έµφαση  στη µια από 
τις δύο αυτές οµάδες. Γενικά πάντως, όταν θα χρησιµοποιείται ο όρος «παππούδες» αυτός θα 
αναφέρεται και θα περιλαµβάνει τόσο τους παππούδες όσο και τις γιαγιάδες.   
3 Υπήρχε και 35ο ζεύγος παππούδων που ανέθρεφαν στο παρελθόν το εγγόνι τους, αλλά δεν απάντησαν 
στην έρευνα, επειδή είχαν αποβιώσει. Συµπεριελήφθησαν όµως, στην έρευνα λόγω των απαντήσεων 
που έδωσε η εγγονή τους. 
4 GIBSON: ό.π., 1999, Vol.14, No.3, p.329. 
5 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.571. 
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εγγόνια, 2. στην υφιστάµενη τάση οι γυναίκες να είναι πιο φτωχές από τους άντρες, 
οπότε προκειµένου να βρουν στήριξη, αναλαµβάνουν τα εγγόνια τους για να 
βοηθήσουν το ζευγάρι ή τον µόνο γονέα να φέρει χρήµατα στην οικογένεια και να 
επιζήσουν και οι ίδιες, 3. στο γεγονός ότι, από τη φύση τους οι γυναίκες είναι 
συνδεδεµένες µε την προσφορά και τη στήριξη οποιουδήποτε µέλους της οικογένειας 
τις χρειασθεί, 4. στο ότι θεωρείται φυσικό, πως οι γυναίκες είναι συνυφασµένες µε 
τον γονεϊκό τους ρόλο.1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 21 ΖΕΥΓΗ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Παππούδες που δεν απάντησαν 

f % 
1. 
2. 
3. 

Λόγω της πολύ άσχηµης κατάστασης της υγείας 
Απάντησαν έως τη µέση της συνέντευξης 
Για προσωπικούς τους λόγους 

3 
2 
6 

27,27 
18,18 
54,54 

 ΣΥΝΟΛΟ 11 100,00 
 

Ένα ζευγάρι παππούδων αρνήθηκε να απαντήσει, απάντησε, όµως η µητέρα του 
παιδιού. Συνολικά δηλαδή, από τα 21 ζευγάρια των παππούδων συµµετείχαν τα 9. 
Από τα υπόλοιπα 11, απάντησαν µόνο οι γιαγιάδες. 

Ως προς τα εγγόνια, συνολικά απάντησαν 20 παιδιά, αντί για 35 στο σύνολο των 
35 οικογενειών και αυτό είτε γιατί οι παππούδες δεν τους επέτρεψαν τη συµµετοχή 
στην έρευνα για να τα προφυλάξουν είτε επειδή είχαν επιστρέψει κοντά στους γονείς 
τους, τις περισσότερες φορές σε µακρινή απόσταση από την περιοχή εµβέλειας της 
έρευνας είτε γιατί ήταν µικρά σε ηλικία και δεν ήταν σε θέση να µιλήσουν. 
Προϋπόθεση ήταν, κάθε παιδί που θα συµµετείχε να παρουσίαζε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο νοητικής ικανότητας και γλωσσικής έκφρασης, απαραίτητο για να 
ανταποκριθεί στα µεθοδολογικά εργαλεία. 

Μόνο τρεις από τους συνολικά 70 γονείς των παιδιών των 35 οικογενειών  
έλαβαν µέρος στη συνέντευξη.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 1ος γονέας 2ος γονέας 3ος γονέας 

∆ηµογραφικά στοιχεία των γονέων 
Φύλο 

 
Θ 

 
Θ 

 
Α 

Ηλικία 31-35 ετών 31-35 ετών 36-40 ετών 
Εκπαιδευτικό επίπεδο απόφοιτος 

γυµνασίου 
λίγες τάξεις του 

γυµνασίου 
πτυχιούχος 

ανώτατης σχολής 
Τύπος απασχόλησης µερικής 

απασχόλησης 
εκτός κατοικίας 

µερικής 
απασχόλησης 
εκτός κατοικίας 

πλήρους 
απασχόλησης 
εκτός κατοικίας 

Οικογενειακή κατάσταση άγαµη σε διάσταση εν χηρεία 
 
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την εργασία τους, ο πατέρας ήταν ελεύθερος 

επαγγελµατίας και το αντικείµενο µε το οποίο ασχολιόταν δεν είχε µεγάλη σχέση µε 
εκείνο το οποίο έχει σπουδάσει, η µία µητέρα ασχολιόταν µε τα οικιακά και ενίοτε 
απασχολούταν σε καφετέριες και νυχτερινά µπαρ, ενώ η άλλη, παρότι δεν φρόντιζε 
τα δικά της παιδιά, όλως παραδόξως επιµελούταν δύο ξένα (άλλης οικογένειας). Και 

                                                 
1 BRYSON & CASPER: ό.π., 1999, p.3. 
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οι τρεις γονείς δήλωσαν πως ο κυριότερος λόγος που εργάζονταν, ήταν η βασική 
οικονοµική ανάγκη τους. 

Αν και θα ήταν χρήσιµη η επικοινωνία και εφαρµογή συνέντευξης σε όλους 
τους γονείς, προκειµένου να διερευνηθεί και η δική τους οπτική γωνία, αλλά και για 
να εφαρµοστεί η τριγωνοποίηση και η διασταύρωση των λεγόµενων κάθε πλευράς, 
κάτι τέτοιο δεν στάθηκε εφικτό για την πλειονότητά τους, για λόγους που 
αναφέρονται παρακάτω, στις αιτίες που τους οδήγησαν στην αποµάκρυνσή τους από 
την οικογένειά τους. 

 2.3.1 Χρονικό διάστηµα φροντίδας των παιδιών από τους παππούδες 
 
Η έκταση του χρόνου, κατά τον οποίο οι παππούδες ήταν οι κύριοι φροντιστές 

των εγγονιών τους, είχε διάρκεια από 6 µήνες έως 22 χρόνια. Όσον αφορά την 
έκταση της διάρκειας της παρεχόµενης φροντίδας (τυπική ή άτυπη) ο µέσος όρος του 
χρονικού διαστήµατος που συνολικά φρόντιζαν οι παππούδες τα εγγόνια τους ήταν 
90,17 µήνες, ή διαφορετικά 7 χρόνια και πέντε µήνες. Η µεγάλη απόκλιση που 
παρουσιάστηκε όσον αφορά το χρονικό διάστηµα που οι παππούδες φρόντιζαν τα 
εγγόνια τους, αποδίδεται στο ότι, δεν έγινε περιορισµός του δείγµατος ανάλογα µε το 
χρονικό διάστηµα που είχαν στην επιµέλειά τους τα εγγόνια τους. Η µόνη 
προϋπόθεση για να συµπεριληφθεί κάποιος παππούς - γιαγιά στο δείγµα της έρευνας, 
ήταν να είχε επιµεληθεί τουλάχιστον 1 εγγόνι του, για τουλάχιστον έξι µήνες. Έτσι 
λοιπόν, το χρονικό διάστηµα για το οποίο οι παππούδες συνολικά φρόντιζαν ένα 
εγγόνι τους, εκτεινόταν από 6 µήνες έως 22 χρόνια. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις ο υπολογισµός του συνολικού χρονικού διαστήµατος 
της φροντίδας ενός παιδιού από τους παππούδες του δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αφού 
οι περίοδοι που οι γονείς ή οι παππούδες φρόντιζαν το παιδί, περιπλέκονταν.1 Όσο 
και αν ήταν δύσκολο να υπολογιστεί το συνολικό χρονικό διάστηµα που κάθε εγγόνι 
παρέµενε µε τους παππούδες του, αυτό που παρατηρήθηκε και έκανε την 
καταµέτρηση πιο δυσχερή ήταν ότι, και οι τρεις γονείς που απάντησαν, έδωσαν άλλες 
απαντήσεις από εκείνες των παππούδων και των παιδιών τους. Και στους τρεις 
περικόπτονταν τα χρονικά διαστήµατα που οι ίδιοι παρέµεναν µακριά από τα παιδιά 
τους. Από την άλλη πλευρά, αρκετά ήταν τα παιδιά εκείνα, που δεν ήταν σε θέση να 
υπολογίσουν τον χρόνο που οι γονείς τους απουσίαζαν από τη ζωή τους. Αυτό 
στοιχειοθετείται: 1. από τη βρεφική ηλικία στην οποία βρίσκονταν όταν είχαν 
ξεκινήσει να ζουν µε τους παππούδες τους 2. εξαιτίας του µικρού της ηλικίας τους 
στην τότε υφιστάµενη φάση, δεν είχαν κατακτήσει ακόµα τις χώρο - χρονικές τους 
έννοιες, οπότε δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν τα ακριβή χρονικά διαστήµατα 3. τα 
ίδια δεν είχαν νιώσει έως τότε την ανάγκη να καταµετρήσουν τις µέρες που δεν είχαν 
κοντά τους τούς γονείς τους 4. δεν είχε χρειαστεί έως τότε. 

Από τότε που γεννήθηκα µέχρι τώρα.2 

                                                 
1 Όπως συνέβη µε µια οικογένεια, στην οποία από το 1986 έως το 1992 οι παππούδες αποκλειστικά 
φρόντιζαν το εγγόνι τους στο δικό τους χώρο, ενώ από το 1992 έως το 1999 πήγαινε η γιαγιά στην 
Αθήνα και κρατούσε τα εγγόνια της, πράγµα το οποίο σήµαινε ότι, οι γονείς πάλι δεν µπορούσαν να 
είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους. (Ερ/γιο 27: ερώτ.116, σ.25). Υπάρχει κι ένα άλλο παρόµοιο 
παράδειγµα, όπου τα λόγια του εγγονιού καταµαρτυρούν αυτή ακριβώς τη σύγχυση: «[Η γιαγιά] Μαζί 
µε τη µαµά, από όταν γεννήθηκα [το παιδί]. Η γιαγιά αποκλειστικά από 16 µέχρι 29 [ετών]». (Ερ/γιο 
παιδιού 22: ερώτ.99, σ.21). 
2 Αναφέρεται ο αύξων (1-35) αριθµός ερωτηµατολογίου (ενίοτε και περισσότερα στοιχεία του 
προσώπου που έδωσε τη συνέντευξη - µερικά από τα στοιχεία αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί στο κείµενο 
που ακολουθεί). Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.99, σ.21.  
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Πάρα πολύ [καιρό µε φρόντιζαν οι παππούδες]. Όταν ήταν ο µπαµπάς και 
η µαµά στη Γερµανία.1 

Όλα αυτά τα χρόνια που µένουµε µαζί.2 
Από όταν γεννήθηκε.3 
 

Έτσι λοιπόν, για τους λόγους που επισηµάνθηκαν, η πληροφορία αυτή πάρθηκε 
κυρίως από τους παππούδες, αλλά όσα παιδιά γνώριζαν και απάντησαν, έδωσαν τις 
ίδιες απαντήσεις µε τους παππούδες τους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Παραµονή των εγγονιών µε: 

f % 
1. 
2. 
 

3. 

πάντα µαζί µε τους παππούδες 
µαζί µε τον έναν ή και τους δύο γονείς τους συνδυαστικά µε τους 
παππούδες 4 
τα έπαιρναν µαζί τους θείοι ή κάποιοι άλλοι συγγενείς 

30 
3 
 
2 

85,71 
8,57 

 
5,71 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 

Καµία ένσταση δεν εκφράστηκε από κάποιο άτοµο και των τριών γενεών που 
απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

Ακόµα και για τις διακοπές τους, τα περισσότερα παιδιά  (5/13)  δήλωσαν πως 
τις περνούσαν µε τους παππούδες τους, ή δεν πήγαιναν καθόλου διακοπές και 
παρέµεναν µε αυτούς (6/13). Μόνο ένα παιδί δήλωσε πως έκανε διακοπές µε τους 
γονείς του, ενώ κάποιο άλλο µε συγγενή πέραν των παππούδων. 

[Με άλλο συγγενή] Με το θείο.5 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Ή ΕΩΣ 

ΟΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Ηλικία που είχε το εγγόνι όσο το φρόντιζαν οι 

παππούδες f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7 έως 9 ετών 
17 ετών και άνω 
4 έως 6 ετών 
10 έως 12 ετών 
1 έως 3 ετών 
13 έως 16 ετών 

16 
6 
5 
5 
2 
1 

45,71 
17,14 
14,28 
14,28 
5,71 
2,85 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 
Συγκεντρωτικά, τα 27 από τα 35 εγγόνια που µελετήθηκαν, ανήκαν σε σχολική 

ηλικία µέχρι την περίοδο που τα φρόντιζαν -στο παρόν ή στο παρελθόν- οι παππούδες 
τους. 

 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.99,  σ.21. 
2 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.103, σ.23. 
3 Ερ/γιο 9: ερώτ.116, σ.25.  
4 [Ζούσε µαζί µε τον ένα ή και τους δύο γονείς του:] Με τη µάνα του. Ερ/γιο 11: ερώτ.117, σ.25.   
5 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.73, σ.17. 
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 2.3.2 Ηλικία των παππούδων κατά την περίοδο των συνεντεύξεων 
 
Επιστρέφοντας την αναφορά στη σύγχρονη µε την εποχή διεξαγωγής της 

έρευνας περίοδο και στους παππούδες, οι ηλικίες τους κυµαίνονταν από 50 έως 83 
ετών (ηλικίες τις οποίες κατείχαν και στις δύο περιπτώσεις οι γιαγιάδες), µε µέσο όρο 
ηλικίας για τις γιαγιάδες τα 62 χρόνια και για τους παππούδες τα 64 χρόνια. Πάντως, 
η πλειοψηφία των γιαγιάδων ανήκε στο ηλικιακό χρονικό διάστηµα των 66 έως 70 
ετών (10/32 ή 31,25%) και οι παππούδες σε αυτό των 71 ετών και άνω (4/11 ή 
36,36%). 

 2.3.3 Ηλικία των εγγονιών κατά την περίοδο των συνεντεύξεων 
 

Η ηλικία όλων των εγγονιών που µεγάλωναν µαζί µε τους παππούδες τους 
κυµαινόταν από τα 2 χρόνια και 8 µήνες έως 30 ετών. Σαράντα εννέα (49/56 ή 
87,5%) από τα εγγόνια είχαν ηλικία από 18 ετών και κάτω, ενώ 7 (12,5%) εγγόνια 
είχαν ενηλικιωθεί.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΓΓΟΝΙΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Ηλικία των υπό εξέταση εγγονιών 

f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7 έως 9 ετών 
10 έως 12 ετών 
17 ετών και άνω 
4 έως 6 ετών 
1 έως 3 ετών 
13 έως 16 ετών 

12 
8 
7 
4 
2 
2 

34,28 
22,85 
20,00 
11,42 
5,71 
5,71 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 

 
Υπερείχαν, δηλαδή, τα παιδιά σχολικής ηλικίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Σειρά γέννησης του εγγονιού 

f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

πρωτότοκα 
δεύτερα στη σειρά 
τρίτα στη σειρά 
τέταρτο στη σειρά 
δίδυµο µε τον αδερφό 

21 
10 
2 
1 
1 

60 
28,57 
5,71 
2,85 
2,85 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΟΝΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Αριθµός εγγονιών που είχαν δεχτεί τις φροντίδες των 

παππούδων τους f % 
1. 
2. 
3. 
4. 

ένα εγγόνι 
δύο εγγόνια 
τρία εγγόνια 
τέσσερα εγγόνια 

18 
14 
2 
1 

51,42 
40,0 
5,7 
2,85 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
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Συνολικά 56 εγγόνια (34 αγόρια και 22 κορίτσια) µεγάλωναν µέσα σε 35 

κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες.  
Και σε µια µελέτη των BACHMAN & CHASE-LANDDALE, οι γιαγιάδες δεν 

µεγάλωναν µόνο το εγγόνι στο οποίο αναφέρονταν όταν διεξαγόταν η έρευνα, αλλά ο 
αριθµός των εγγονιών που είχαν στην κηδεµονία τους κυµαινόταν από 1 έως 6, για 
πάνω από τον µισό πληθυσµό των γιαγιάδων που συµµετείχαν σε αυτήν. Οι 
οικογένειές τους ανήκαν αποκλειστικά στην κατηγορία των οικογενειών που έλειπαν 
εντελώς οι γονείς των παιδιών και οι γιαγιάδες είχαν αναλάβει εξ ολοκλήρου την 
ανατροφή των εγγονιών τους (ποσοστό 84%).1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΦΥΛΟ ΤΩΝ Α∆ΕΡΦΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Τα εγγόνια είχαν: 

f % 
1. 
2. 
3. 
4. 

18 αδέλφια του ιδίου φύλου  
19 αδέλφια του αντίθετου φύλου 
χωρίς αδέλφια 
αδέλφια και των δυο φύλων 

16 
12 
13 
6 

34,04 
25,53 
27,65 
12,76 

 ΣΥΝΟΛΟ 47 100,00 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Νοµική σχέση του παιδιού έναντι των γονέων του 

f % 
1. 
2. 

γεννηµένο εντός γάµου 
γεννηµένο εκτός γάµου, αλλά αναγνωρισµένο από τον πατέρα2 

31 
4 

88,57 
11,42 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 

Ένα παιδί έστω κι αν γεννηθεί εκτός γάµου, έχει θέση παιδιού για τον γονέα 
που το αναγνώρισε και τους συγγενείς του και µπορεί να εξισωθεί ως προς τα 
δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις, µε ένα παιδί που προκύπτει από 
έγγαµους γονείς, εφόσον αυτό αναγνωρισθεί εκούσια ή δικαστικά, πριν ή µετά από 
γάµο της µητέρας µε αυτόν τον σύζυγο (αρθ.1473 & 1484). 3  

Αυτά ως προς το παιδί. Σε ό,τι αφορά, όµως, την άγαµη µητέρα, βρίσκεται σε 
ιδιαίτερα δυσµενή θέση ως προς την αντιµετώπιση πολλών και ποικίλων 
προβληµάτων που εντοπίζονται σε διάφορες πτυχές της καθηµερινότητάς της, λόγω 
του ότι είναι ανυπεράσπιστη και µόνη χωρίς την παρουσία και υποστήριξη του 

                                                 
1 BACHMAN, H. J., & CHASE-LANSDALE, P. L. (October 2005). Custodial grandmothers’ physical, 
mental, and economic well-being: Comparisons of primary caregivers from low-income 
neighborhoods. Family Relations, Vol.54, No.4, pp.475–487. Blackwell Publishing. Printed in the 
USA. Copyright 2005 by the National Council on Family Relations. p.481. 
2 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ένα έγγραφο των δικαστηρίων, που αποτελούσε αίτηση 
ανάθεσης της προσωρινής γονικής µέριµνας στους παππούδες:«Ο ανήλικος [εγγόνι] γεννήθηκε στις 
[ηµεροµηνία] από τις εκτός γάµου σχέσεις της µητέρας του καθής µε τον [πατέρα, υιό της αιτούσας. Ο 
[πατέρας] µε την υπ’ αριθµόν … δήλωσή του προς τη συµβολαιογράφο Λαµίας [όνοµα] αναγνώρισε 
εκούσια το άνω ανήλικο µε τη συναίνεση της καθής µητέρας του ως ιδικό του τέκνο. Περαιτέρω στις 
[ηµεροµηνία] ο [πατέρας] και η καθής τέλεσαν νόµιµο πολιτικό γάµο µεταξύ τους. Έτσι το 
προαναφερόµενο ανήλικο σύµφωνα µε το άρθρο 1484ΑΚ έχει ως προς όλα θέση τέκνου γεννηµένου 
σε γάµο απέναντι στους δύο γονείς του και τους συγγενείς τους». Ερ/γιο 26:  ερώτ.5, σ.1. 
3 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: ό.π., 2003, σ.375 & 379. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.371-372. 
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πατέρα του παιδιού. Τα σπουδαιότερα από αυτά τα προβλήµατα, µπορεί να είναι η 
κοινωνική απόρριψη και κατακραυγή, οι αυξηµένες ευθύνες και το αίσθηµα του 
φόρτου λόγω των πολλαπλών απαιτήσεων του νέου ρόλου, η οικονοµική δυσπραγία, 
η έλλειψη προσωπικού ελεύθερου χρόνου και διάθεσής της για συναναστροφή µε τα 
παιδιά της, η απουσία στήριξης συναισθηµατικής και οποιασδήποτε άλλης φύσης, ο 
περιορισµός του φιλικού και συγγενικού υποστηρικτικού δικτύου, κ.ά.1 Πέραν των 
γενικότερων προβληµάτων στα οποία έχει να αντεπεξέλθει, αυτό ίσως που της 
στοιχίζει περισσότερο είναι το ότι, θα πρέπει να καταβάλει επιπρόσθετη προσπάθεια 
αντιµετώπισης της στάσης της οικογένειάς της, αλλά και εκείνης των γονιών του 
βιολογικού πατέρα του παιδιού της.  

Τα «πεθερικά» της παίρνουν συνήθως µια στάση αδιάφορη, ανεύθυνη και 
αποστασιοποιηµένη, κατηγορούν και στιγµατίζουν τη µητέρα, ενώ πολλές φορές δεν 
διστάζουν να της επιτεθούν. Οι δε γονείς της, όταν ξεπεράσουν το αρχικό σοκ, που 
προκαλεί πίκρα, ντροπή και απογοήτευση, εκδηλώνουν την ανθρώπινη πλευρά τους, 
περιβάλλουν τη µητέρα µε αγάπη και στοργή και σπεύδουν να της προσφέρουν 
συµπαράσταση κάθε φύσης.2 

Βέβαια, σχεδόν τίποτα από τα παραπάνω δεν θα µπορούσε να ισχυριστεί 
κάποιος ότι ισχύει στις 4 περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Και αυτό, επειδή µόνο 
στη µία περίπτωση προέκυψε παιδί εκτός γάµου, ενώ είχαν προηγηθεί οι αρραβώνες 
των γονέων, οπότε δεν  θεωρήθηκε ως κατακριτέο από τους γονείς των γονέων. Στις 
άλλες τρεις περιπτώσεις, τα «πεθερικά» της µητέρας, αν µη τι άλλο, όχι µόνο δεν 
κράτησαν τη στάση που προαναφέρθηκε, αλλά οι ίδιες αναπλήρωσαν τον ρόλο της 
απέναντι στο παιδί της µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 2.3.4 Σύνθεση συγκατοίκησης 
 

Η σύνθεση συγκατοικούντων µιας οικογένειας ως ένας παράγοντας που 
επηρεάζει το βιοτικό της επίπεδο, τη δυναµική που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της, 
αλλά και την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, κρίθηκε απαραίτητο να µελετηθεί.3 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Σύνθεση των συγκατοικούντων: 

f % 
1. 
2. 
3. 

οι παππούδες ανέτρεφαν µόνοι τους τα εγγόνια 
συγκατοίκηση γονέα χωρίς να είναι φροντιστής 
ύπαρξη άλλου άτοµου (θείος/θεία, ξάδελφος ή προγιαγιά)4 

20 
9 
9 

57,14 
25,71 
25,71 

 
Οι γονείς περιορίζονταν κυρίως στο να έχουν δευτερεύοντα ρόλο, ή σε 

ορισµένες περιπτώσεις ζούσαν εκεί περιστασιακά, ή οι παππούδες θέλοντας να 
αποκρύψουν ότι µεγάλωναν µόνοι τους τα εγγόνια τους, παρουσίαζαν την εικόνα της 
συµβίωσης και των τριών γενεών. Όπως έχει ειπωθεί και πρωτύτερα στο θεωρητικό 

                                                 
1 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.237-238. 
2 ΛΑΖΟΥ, Μ. (1995). Προσωπική εµπειρία: Μητρότητα χωρίς γάµο σε έναν κόσµο που αλλάζει. Στο: 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Γ. Ν. (Επιµ.). (1995). Οικογένεια µε ένα γονέα. Μια πραγµατικότητα στη σύγχρονη 
Ελληνική κοινωνία. (σ.79-82). Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. σ.80-81. 
3 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.27. 
4 Αρκετοί παππούδες συνήθως έχουν την υποχρέωση να αναλαµβάνουν την επιµέλεια των εγγονιών 
τους, έστω και αν οι ίδιοι συνεχίζουν να φροντίζουν τα ίδια τα παιδιά τους είτε αυτά είναι σε µικρή ή 
και σε µεγάλη ηλικία. BACHMAN&CHASE-LANSDALE: ό.π., 2005, p.484. 
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µέρος, η απουσία ενός γονέα µπορεί να είναι είτε πραγµατική, όπως στην περίπτωση 
θανάτου είτε συναισθηµατικής φύσης, στις περιπτώσεις που ζει, αλλά είναι απών π.χ. 
λόγω αντικειµενικής απόστασης ή συναισθηµατικής αποστασιοποίησης µε την 
απόρριψη και αδιαφορία για τη ζωή του παιδιού.1  

Πάντως, οι δύο µητέρες από τους τρεις γονείς επιβεβαίωσαν τα λεγόµενα των 
δικών τους γονέων, ότι δηλαδή έµεναν µαζί µε τα παιδιά και τους γονείς τους, 
σχηµατίζοντας έτσι εκτεταµένη οικογένεια. Ο τρίτος γονέας έµενε σε πολύ κοντινή 
απόσταση σε σχέση µε το οίκηµα της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. Την 
κατοικία αυτή την είχαν παραχωρήσει στους παππούδες και τα παιδιά τους ο ίδιος σε 
συµφωνία µε την θανούσα γυναίκα του. Επρόκειτο για απόσταση που µπορούσε να 
διανυθεί ακόµη και µε περπάτηµα λίγων λεπτών από κάποιον. Γι’ αυτό τον λόγο 
εξάλλου, οι τρεις παραπάνω γονείς κατάφεραν / επιδίωξαν να λάβουν µέρος στις 
συνεντεύξεις· εφόσον δεν υφίστατο ζήτηµα απόστασης, η συµµετοχή στην έρευνα 
δεν θα τους έβγαζε από το πρόγραµµά τους. 

 Ο µέσος όρος του αριθµού των ατόµων που ζούσαν µέσα σε ένα νοικοκυριό 
ήταν τα τέσσερα άτοµα.  

 2.3.5 Συντελεστής κατοικίας (αριθµός δωµατίων/ατόµων) 
 

Οι περισσότερες οικογένειες (11) ζούσαν σε κατοικίες στις οποίες δεν 
επαρκούσαν τα δωµάτια, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες των αναλογικά 
περισσότερων ατόµων που διαβιούσαν σε αυτές, εάν λάβει µάλιστα κανείς υπ’ όψιν 
ότι, επρόκειτο για ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, αναγκών, προτιµήσεων και 
επιθυµιών. 

Η οικιακή σύνθεση βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τον συντελεστή της 
κατοικίας µιας οικογένειας, γιατί γνωρίζοντας κάποιος τον αριθµό των δωµατίων µιας 
οικίας και των ατόµων που διαµένουν σε αυτή, είναι σε θέση να βγάλει ορισµένα 
συµπεράσµατα για το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας αυτής. 

Ο φυσικός και προσωπικός χώρος µιας οικογένειας στο εσωτερικό της 
κατοικίας της διευθετείται σύµφωνα µε κάποιους κανόνες που η ίδια ορίζει και 
ανάλογα µε το αναπτυξιακό επίπεδο και τις ανάγκες κάθε µέλους της. Συνηθίζεται δε, 
να µην υπάρχουν αυστηρά περιχαρακωµένα όρια προσωπικού χώρου (παραβιάζεται ή 
δεν υφίσταται καν) σε οικογένειες, οι οποίες διανύουν µια φάση ρευστότητας ή 
κρίσιµη περίοδο.2 

Το σπίτι, στο οποίο κατοικούσαν προς το παρόν [µε ενοίκιο, ο παππούς, 
η γιαγιά, το εγγόνι, η µητέρα του και το αδελφάκι του], ήταν µονοκατοικία 
µέσου τύπου, ελαφρώς υπερυψωµένο από το έδαφος και δεν θα έλεγα ότι 
µετρούσε πολλά χρόνια ύπαρξής του. Εσωτερικά, µόλις έµπαινες, υπήρχε µια 
κρεβατοκάµαρα και δύο καναπέδες µε τραπεζάκι [που µάλλον προοριζόταν 
για σαλόνι], ένα άλλο δωµάτιο κρεβατοκάµαρας -την οποία δεν είδα-, το 
µπάνιο και ένας µεγάλος χώρος που περιείχε την κουζίνα, την τραπεζαρία και 
ένα κρεβάτι. Με λίγα λόγια, ήταν εµφανής η έλλειψη άνεσης χώρου, µιας και 
υπήρχαν παντού κρεβάτια, προκειµένου να βολεύονται όλοι οι διαµένοντες σε 
αυτό.3 

 
Ο τρόπος µε τον οποίο είναι τακτοποιηµένα τα αντικείµενα στο εσωτερικό, 

αλλά και στο εξωτερικό ενός σπιτιού και η καθαριότητα που επικρατεί στον χώρο 
αποτελούν ένδειξη, αφενός της ιδιοσυγκρασίας της νοικοκυράς και των υπολοίπων 

                                                 
1 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, 2ος τόµος, σ.212. 
2 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π., 2000, σ.113. 
3 Οικογένεια 2: Απόσπασµα από  το ηµερολόγιο επαφών της ερευνήτριας 
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συγκατοικούντων, καθώς επίσης της ικανότητάς τους να τον διατηρούν καθαρό και 
όµορφο, αφετέρου της καλής φυσικής κατάστασης της νοικοκυράς και της 
ικανότητάς της να τον συντηρεί µε αυτή την εικόνα του. 

 2.3.6 Νοµικός τύπος κατοικίας 
 

Στην προσπάθεια να καταδειχθεί έως ένα µέρος η οικονοµική κατάσταση των 
παππούδων, οι συνθήκες διαβίωσης των ίδιων και των εγγονιών τους, αλλά και το 
κατά πόσον χρειάστηκε να προσαρµοστούν οι µεν ή τα δε στον νέο τόπο κατοικίας, 
µελετήθηκε ο νοµικός τύπος της κατοικίας τους. Σε αρκετές περιπτώσεις (12), όσο 
και αν υπήρχε οικονοµικό πρόβληµα, οι παππούδες ήταν σε θέση να έχουν 
εξασφαλίσει εκ των προτέρων ιδιόκτητη κατοικία στην οποία διέµεναν. Ανάµεσά 
τους υπήρχε και µια οικογένεια, το σπίτι της οποίας ήταν ιδιόκτητο, αλλά γραµµένο 
επ’ ονόµατι των παιδιών, µετά τον θάνατο των γονέων τους.1  

Κάποιες άλλες οικογένειες, ωστόσο, ζούσαν σε σπίτι στο οποίο πλήρωναν για 
ενοίκιο ή για δάνειο, ενώ παρουσιάστηκαν και δύο παράµετροι, οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί και αναφέρθηκαν από τους ερωτώµενους: 

Από εργατική κατοικία.2 
Εργατική εστία.3 
 

Αυτό σηµαίνει ότι, τα γενικότερα έξοδα που αφορούσαν στη φροντίδα των 
εγγονιών τους, θα έπρεπε να συνυπολογίζονται µε τα έξοδα για το ενοίκιο ή το δάνειο 
του σπιτιού των παππούδων. Μόνο σε µια οικογένεια το σπίτι ήταν ιδιοκτησία των 
γονέων των παιδιών και συγκατοικούσε µε τις δύο ακρινές γενεές ο πατέρας των 
παιδιών. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις τα παιδιά ήταν αυτά 
τα οποία ήταν υποχρεωµένα να µετοικήσουν και ήταν αναγκασµένα να 
προσαρµοστούν τόσο στον νέο χώρο διαβίωσης όσο και να αποδεχτούν τον 
αποχωρισµό τους από τους γονείς τους. 

Καµία οικογένεια δεν ανέφερε ότι φιλοξενήθηκε από συγγενείς. Ούτε αυτοί 
ούτε το κράτος έτυχε να παραχωρήσουν κατοικία σε µια τέτοιου είδους οικογένεια. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΝΕΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Περιοχή κατοικίας των κατατετµηµένων κατά γενεές 

οικογενειών f % 
1. 
2. 
3. 

Αστική 
Αγροτική 
ηµι-αστική 

21 
11 
3 

60,0 
31,42 
8,57 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 

 2.3.7 Αλλαγή σχολικής µονάδας του εγγονιού 
 

Όπως αναφέρθηκε, εκτός από τη συναισθηµατική και κοινωνική συνέχεια, τα 
παιδιά έχουν ανάγκη -προκειµένου να αποφευχθεί η εσωτερική τους αποδιοργάνωση- 
διατήρησης της σταθερότητας και της συνέχειας στον χώρο και στον χρόνο, όσον 
αφορά τις συνήθειες και το πρόγραµµα της ζωής τους, γι’ αυτό και µετά από το 
διαζύγιο των γονέων τους ή από οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην οικογενειακή τους 

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.7, σ.1. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.7, σ.1. 
3 Ερ/γιο 17: ερώτ.7, σ.1.  
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δοµή, δεν πρέπει να αλλάζουν ούτε τόπο διαµονής ούτε σχολική µονάδα, γιατί 
πρόκειται για µια εκ νέου προσαρµογή.1 

Παρόλα αυτά, 11 παιδιά (στα 35) είχαν υποχρεωθεί να αλλάξουν τουλάχιστον 
µία µε δύο φορές τη σχολική µονάδα στην οποία φοιτούσαν και είχαν µετακινηθεί 
είτε από τον τόπο όπου διέµεναν µαζί µε τους γονείς τους στο σχολείο που ήταν 
κοντά στον τόπο κατοικίας των παππούδων τους είτε από δηµόσιο σε ιδιωτικό 
σχολείο, όταν τα ανέλαβαν οι παππούδες τους και το αντίστροφο, είτε σε µια 
περίπτωση παιδιού, ο µαθητικός του φάκελος είχε µεταφερθεί από το σχολείο της 
περιοχής κατοικίας των γονέων και των παππούδων του στο πιο κοντινό που υπήρχε 
στο ορφανοτροφείο στο οποίο µετοίκησε. 

Μια φορά από το Βόλο [όπου έµεναν οι γονείς] στην Ρ. [όπου 
κατοικούσαν οι παππούδες].2 

 
Η πιο εκκεντρική απάντηση που δόθηκε, ήταν από ένα παιδί το οποίο δήλωσε 

ότι, είχε αλλάξει σχολική µονάδα έξι φορές συνολικά, ίσως εξαιτίας της ανάρµοστης 
συµπεριφοράς του. Σε άλλο σηµείο της συνέντευξης είχε πει ότι, τελικά είχε 
εγκαταλείψει το σχολείο (πιθανότατα λόγω της εγκυµοσύνης του). Ένας έφηβος έχει 
αυξηµένες πιθανότητες να εγκαταλείψει το σχολείο λόγω χαµηλής σχολικής επίδοσης 
και να παρουσιάσει πρόωρη-πρώιµη σύναψη ερωτικών σχέσεων, εγκυµοσύνης ή 
ακόµη και γάµου (όπως είχε αιτηθεί η γιαγιά του παιδιού στον δικαστικό αγώνα για 
διεκδίκηση της επιτροπείας του), λόγω της περιορισµένης δυνατότητας ελέγχου των 
σχέσεων του παιδιού αυτού από τους γονείς του ή εξαιτίας της επαναστατικής 
συµπεριφοράς που θέλει να εκδηλώσει, ή ακόµη για λόγους ανάγκης διάσπασης της 
προσοχής των γονέων του και στροφής της επάνω του.3 Το ίδιο το παιδί, δεν θέλησε 
ωστόσο, να επισηµάνει τους λόγους για τους οποίους έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές 
του σχολικού περιβάλλοντος. 

Στους πίνακες 13 & 14 που ακολουθούν απεικονίζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο 
των εγγονιών και των παππούδων.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές α/α 
 

 
Εκπαιδευτικό επίπεδο εγγονιών 

f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Αγράµµατος/η(αν έχει µικρή ηλικία: Νηπιαγωγείο/Παιδ.Σταθµό) 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 
Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
Λίγες τάξεις Γυµνασίου  
Απόφοιτος Μέσης Επαγγελµατικής Σχολής – Τεχνική Εκπαίδευση4 
Απόφοιτος Λυκείου ή παλαιού Γυµνασίου 

5 
21 
1 
4 
2 
2 

14,28 
    60,0 

 2,85 
11,42 
 5,71 
 5,71 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ ήταν αρκετά υψηλό το ποσοστό των 
παιδιών ηλικίας άνω των 17 ετών (20%) σε σχέση µε το σύνολο των εγγονιών, το 

                                                 
1 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.251-252. ΖΗΚΟΣ, Ι. (Νοέµβριος 1979). Βασικά προβλήµατα των 
γονέων. Ελληνοχριστιανική αγωγή, τεύχ.276. σ.235-241. σ.240. 
2 Ερ/γιο 2: ερώτ.94, σ.20. 
3 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ. 619. 
4 Τα δύο αυτά εγγόνια ήταν τα µόνα τα οποία διαφώνησαν µε τις απαντήσεις που είχαν δώσει οι 
παππούδες τους και δήλωσαν ότι είχαν φτάσει µέχρι λίγες τάξεις του λυκείου. Σχετικά µε τη διαφωνία 
που παρατηρήθηκε στα δύο εγγόνια, µπορεί να οφείλεται σε άγνοια των παππούδων ή στην 
προσπάθειά τους να καλύψουν τα εγγόνια τους, δείχνοντας ότι έχουν αποφοιτήσει. 
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γενικότερο µορφωτικό επίπεδο των παιδιών που ζούσαν και αναπτύσσονταν στο 
εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, ήταν εξαιρετικά χαµηλό. 
Ερµηνεύεται, όµως, έως ένα σηµείο, από τις µικρές ηλικίες των παιδιών που 
εξακολουθούσαν να φοιτούν σε κάποια σχολική βαθµίδα, αλλά και από το χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο των παππούδων τους, στα βήµατα των οποίων πάτησαν τα παιδιά 
µεγαλύτερης ηλικίας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΑΓΙΑ∆ΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Εκπαιδευτικό επίπεδο παππούδων-γιαγιάδων 

 f % 
Παπ. Γιαγ. Παπ. Γιαγ.  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 
Αγράµµατος/η  
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού  
Απόφοιτος ∆ηµοτικού1 
Λίγες τάξεις Γυµνασίου  
Απόφοιτος Γυµνασίου 
Απόφοιτος Λυκείου ή παλαιού Γυµνασίου 
Φοίτηση σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή 
Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής 

- 
3 
5 
- 
- 
1 
1 
1 

4 
13 
13 
1 
1 
- 
- 
- 

- 
27,27 
45,45 

- 
- 

9,09 
9,09 
9,09 

12,5 
40,62 
40,62 
3,12 
3,12 

- 
- 
- 

 ΣΥΝΟΛΟ 11 32 100,00 100,00 
 

Συµπερασµατικά, οι γιαγιάδες ήταν λιγότερο µορφωµένες συγκριτικά µε τους 
παππούδες, αλλά και γενικά η πλειοψηφία των παππούδων-γιαγιάδων είχαν χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο, αφού οι περισσότεροι δεν είχαν καθόλου ή είχαν µόνο 
στοιχειώδη εκπαίδευση (38/43 ή 88,37%).  

∆εδοµένου, τόσο της ηλικίας των παππούδων όσο και των γιαγιάδων όσο και 
των καταστάσεων που βίωσαν την περίοδο της κατοχής στον Ελληνικό χώρο, η 
περιορισµένη µόρφωσή τους θα πρέπει να αποδοθεί σε αυτό ακριβώς το γεγονός. 
Εξάλλου, η πιο δυσµενής θέση των γιαγιάδων µπορεί να ερµηνευτεί µε την παλιά 
Ελληνική νοοτροπία, οι γυναίκες να µην µορφώνονται ούτε να εργάζονται, αλλά να 
παραµένουν στο σπίτι, προκειµένου να φροντίζουν την οικογένειά τους και τα της 
οικίας. 

 2.3.8 Εργασιακό καθεστώς των παππούδων και των γιαγιάδων 
 

Πάντως, εάν ληφθεί υπόψη το εργασιακό στάτους των παππούδων, επειδή λόγω 
της ηλικίας τους δεν συνηθίζουν να εργάζονται, όλοι θα µπορούσαν να είχαν 
βοηθήσει περισσότερο τα εγγόνια τους, εάν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ήταν πιο 
βελτιωµένο. Όντως, η πλειοψηφία των παππούδων (9/11 ή 81,81%) ήταν 
συνταξιούχοι και µόνο σε ποσοστό 18,18% (2 άτοµα) ήταν εργαζόµενοι πλήρους 
απασχόλησης εκτός σπιτιού. Από τις γιαγιάδες, εργαζόµενες ήταν το 15,62%. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σε µία περίπτωση από αυτές, η γιαγιά έµαθε µόνη της γράµµατα και µετά έδωσε εξετάσεις και πήρε 
το απολυτήριο, όταν ήταν περίπου 40 µε 42 ετών. Ερ/γιο 2: ερώτ.11, σ.2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΑΓΙΑ∆ΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Επαγγελµατική απασχόληση των παππούδων 

f % 
Παπ. Γιαγ. Παπ. Γιαγ.  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
∆εν εργάζοµαι 
Πλήρης απασχόληση µέσα στο σπίτι 
Πλήρης απασχόληση εκτός σπιτιού 
Μερική απασχόληση µέσα στο σπίτι 
Μερική απασχόληση εκτός σπιτιού 
Συνταξιούχος 
Σύνταξη χηρείας 

- 
- 
2 
- 
- 
9 
- 

19 
1 
1 
1 
2 
6 
2 

- 
- 

18,18 
- 
- 

81,81 
- 

59,37 
3,12 
3,12 
3,12 
6,25 
18,75 
6,25 

 ΣΥΝΟΛΟ 11 32 100 100 
 

∆ηλαδή, στο σύνολο των παππούδων-γιαγιάδων, µόνο το 16,27% (7/43) ήταν 
εργαζόµενοι. 

 2.3.9 Αξιολόγηση της σχολικής απόδοσης των εγγονιών  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Αξιολόγηση της σχολικής απόδοσης των εγγονιών 

f % 
1. 
2. 
3. 
4. 

∆εν φοιτούσαν σε σχολείο λόγω µικρής ηλικίας 
Μέτριοι µαθητές 
Καλοί µαθητές 
Άριστοι µαθητές 

11 
11 
3 
10 

31,42 
31,42 
8,57 
28,57 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 

Σύµφωνα µε τον BRONFENBRENNER (1974), µόνο όταν οι σχέσεις γονέων 
και παιδιών ενδυναµώνονται, τότε το σχολείο µπορεί να ασκεί επιτυχή 
αντισταθµιστικό ρόλο,1 όπως συνέβη εδώ, αφού οι γονείς είχαν υποκατασταθεί από 
τους παππούδες. Επειδή όµως, οι σχέσεις των γονέων µε τα παιδιά τους όχι µόνο δεν 
ενισχύονταν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν υφίσταντο καν ή ήταν άσχηµες, αυτό 
το γεγονός σε συνδυασµό µε τις άσχηµες συνθήκες που είχαν διέλθει µερικά από 
αυτά, καθώς επίσης µε τα χαµηλά επίπεδα προσδοκιών των παππούδων τους και του 
χαµηλού µορφωτικού επιπέδου τους, συνέβαλαν στην µέτρια µαθητική επίδοση 
ορισµένων εγγονιών. Όλα τα παιδιά που ήταν µέτριοι µαθητές είτε είχαν υποστεί την 
πλήρη απόρριψη τουλάχιστον ενός από τους γονείς τους (5/11) είτε είχαν βιώσει 
άσχηµες καταστάσεις πριν τη διάλυση της πυρηνικής τους οικογένειας (2/11) είτε και 
τα δύο αυτά (4/11). 

Ωστόσο, σε καµία οικογένεια δεν ειπώθηκε από καµία πλευρά, ότι το εγγόνι 
ήταν κακός ή πολύ κακός µαθητής.2 Έτσι λοιπόν, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, 

                                                 
1 EPPINK, A. (1979). Socio-psychological problems of migrant children and cultural conflicts. 
International migration, Vol. XVII, pp.87-119.p.106. 
2 Σε γενικά πλαίσια, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ειλικρινείς, αφού διασταυρώθηκαν οι απαντήσεις 
των µεν µε των δε. Οι µόνες ανακολουθίες που παρατηρήθηκαν ήταν σε δύο οικογένειες, που τα 
εγγόνια προσπάθησαν να προστατέψουν τον εαυτό τους, λέγοντας ότι ήταν καλοί µαθητές, ενώ οι 
παππούδες τους θεωρούσαν µέτριους, γι’ αυτό και είχαν αναθέσει, ο ένας σε άλλο άτοµο και ο άλλος 
σε φροντιστήριο, την βοήθεια των παιδιών αυτών. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη σε δύο άλλες 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  279  

παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα αυτό που είχε επισηµάνει ο EDWARDS, O. W. 
(1998) στην έρευνά του για την προσαρµογή των παιδιών των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών στο σχολείο. Εκεί, γενικά υπήρχε µία τάση από την πλευρά των 
παππούδων να αποδίδουν καλύτερα επίπεδα συµπεριφοράς και απόδοσης στα εγγόνια 
τους σε σύγκριση µε ό,τι πραγµατικά ίσχυε και ό,τι ανέφεραν οι δάσκαλοι των 
παιδιών. Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από την απουσία καλής επικοινωνίας και 
συνεργασίας µεταξύ των παππούδων και των δασκάλων των παιδιών ή από την 
άγνοια της πραγµατικότητας εκ µέρους των παππούδων1 ή από την προσπάθειά τους 
να την καλύψουν εθελοτυφλώντας, λόγω ενεργοποίησης του µηχανισµού άµυνας του 
αρνητισµού ή από διάθεση προστασίας των εγγονιών τους και των ιδίων. Στην ίδια 
έρευνα βρέθηκε ότι, υπήρχε άµεση σχέση και αντίστροφη συνάρτηση του πλήθους 
των παιδιών µέσα σε ένα νοικοκυριό και της επίδοσής τους στο σχολείο. ∆ηλαδή, 
όσο πιο λίγα ήταν τα παιδιά µιας οικογένειας τόσο περισσότερος χρόνος και 
µεγαλύτερη προσοχή δέχονταν αυτά, άρα η επίδοσή τους ήταν καλύτερη σε σχέση µε 
εκείνων που ανήκαν σε πολυµελείς οικογένειες.2  

Στην παρούσα έρευνα δεν βρέθηκε συνάφεια ανάµεσα στον αριθµό των παιδιών 
µιας κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας και του βαθµού επίδοσης του παιδιού, 
το οποίο µελετιόταν. 

 2.3.10 Παροχή βοήθειας στην προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων του 
εγγονιού 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

ΠΗΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Βοήθεια στην προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων 

του εγγονιού από: f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Πατέρα ή/και µητέρα  
Παππού ή/και η γιαγιά 
Κάποιους συγγενείς/φίλους/ γείτονες 
Ιδιαίτερα µαθήµατα από µισθωµένο άτοµο 
Μαθήµατα σε οµαδικό φροντιστήριο 
∆εν πάει ακόµα σχολείο 

1 
12 
4 
6 
1 
11 

2,85 
34,28 
11,42 
17,14 
2,85 
31,42 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 
Περίπου το ένα τρίτο των παιδιών (12/35) υποβοηθιόντουσαν από τους 

παππούδες τους ως προς την προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων τους, οπότε 
έστω και αν το επίπεδο της εκπαίδευσης των παππούδων ήταν χαµηλό, οι γνώσεις 
τους ήταν αρκετές για να βοηθήσουν τα εγγόνια τους που φοιτούσαν στο δηµοτικό 
σχολείο. Σε περίπτωση που τα εγγόνια ήταν µεγάλης ηλικίας και η µόρφωσή τους δεν 
ξεπερνούσε τη φοίτησή τους σε µερικές τάξεις του γυµνασίου, η βοήθεια που είχαν 
λάβει πιο παλιά από τους παππούδες τους δεν συνέβαλε κατά πολύ στο να ξεφύγουν 
από το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των παππούδων τους, γι’ αυτό άλλωστε είχαν 
διακόψει τη φοίτησή τους (3/12). 

                                                                                                                                            
οικογένειες: Οι παππούδες είπαν ότι, τα εγγόνια τους ήταν καλός και πολύ επιµελής µαθητής, ενώ 
εκείνα ήταν πιο αυστηρά µε τον εαυτό τους, θεωρώντας τις µαθητικές επιδόσεις τους µέτρια και καλή, 
αντίστοιχα. Σε δύο ζευγάρια παππούδων, που παρατηρήθηκε µικρή διάσταση απόψεων, λήφθηκε 
υπόψη και προσµετρήθηκε η γνώµη εκείνου που ήταν πανοµοιότυπη µε του εγγονιού τους (διαδικασία 
που γινόταν άλλωστε και σε όλες τις προηγούµενες και επόµενες ερωτήσεις κατά την σύγκριση και 
ταυτοποίησή τους). 
1 EDWARDS: ό.π., 1998, Vol. 35, No.2, p.176. 
2 EDWARDS: ό.π., 1998, p.175. 
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Αρκετοί, πάντως, ήταν οι παππούδες εκείνοι, που δεν ήταν σε θέση να 
βοηθήσουν σε µεγάλο βαθµό τα εγγόνια τους όσον αφορά τα µαθήµατα του σχολείου 
τους, λόγω της περιορισµένης ενέργειάς τους και του χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσής 
τους.1 Οι δυνάµεις τους ένιωθαν πως τους είχαν εγκαταλείψει, ήταν ανεπαρκείς και 
τους πρόδιδαν, οι ίδιοι δεν έτρεφαν µεγάλη εµπιστοσύνη στον εαυτό τους όσον 
αφορά την παροχή βοήθειας στο εγγόνι τους για τα µαθήµατά του, οπότε κατέφευγαν 
στη λύση του οµαδικού φροντιστηρίου (1/35, αλλά µε τη βοήθεια και της γιαγιάς) ή 
των ιδιαίτερων µαθηµάτων από µισθωµένο άτοµο (5/35 και σε µια άλλη περίπτωση 
συνδυαστικά µε τη στήριξη της γιαγιάς) ή απλά ανέθεταν αυτή την υποχρέωσή τους 
σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο (4/35) µε το οποίο είχαν οικειότητα, ή το ίδιο 
είχε προσφερθεί. 

Είχαµε κουράγιο και όρεξη να το διαβάσουµε;2 

 2.3.11 Κατάσταση της υγείας των παππούδων και των εγγονιών 
 

Μελετήθηκε η ποιότητα της υγείας παππούδων και εγγονιών. Ένας αρκετά 
σηµαντικός αριθµός (27/68 ή 39,70%) των παππούδων, διαβεβαίωσε την ερευνήτρια 
ότι, δεν αντιµετώπιζε απολύτως κανένα πρόβληµα υγείας. Σε αντιπαραβολή που έγινε 
στις απαντήσεις που δόθηκαν από τα υποκείµενα της έρευνας σχετικά µε την 
κατάσταση της υγείας τους σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές της συνέντευξης, 
φάνηκε ότι, σε 13 (από τις 35 ή 39, 39%) από τις οικογένειες αυτές, οι παππούδες δεν 
αντιµετώπιζαν κανένα απολύτως πρόβληµα υγείας.  

Τα προβλήµατα που ανέκυψαν και ταλαιπωρούσαν τους υπόλοιπους 41 
παππούδες που παραδέχθηκαν ότι είχαν προβλήµατα υγείας, ενώ παράλληλα 
φρόντιζαν τα εγγόνια τους,  παρουσιάζονται στον πίνακα 18.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Προβλήµατα  υγείας των παππούδων 

f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Καρδιά  
Ζάχαρο  
Προβλήµατα µε την πίεση, όπως υπέρταση  
Εγκεφαλικό  
Εγχειρήσεις για παράδειγµα στο νεφρό ή στη χολή 
Αναπνευστικά προβλήµατα 
Πόνους όπως π.χ. στο κεφάλι, στη µέση, στα χέρια, στο στοµάχι 
Έντονη κούραση και υπερκόπωση (έλλειψη αντοχής) 
Καρκίνο   
Προβλήµατα στα νεφρά 
Αναπηρία (ανάπηροι πολέµου) ή κινητικά προβλήµατα 
Προβλήµατα ακοής ή όρασης 
Ψυχολογικά προβλήµατα 
Οστεοµυελίτιδα, οστεοαρθρίτιδα ή δισκοπάθεια 
Ελονοσία από την περίοδο της κατοχής 
Γαστρορραγία 
Σωµατοποίηση της εσωτερικής έντασης (ψυχοσωµατικά) 
Πρόσκαιρο πρόβληµα όπως σπάσιµο χεριού 

7 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

12,28 
10,52 
10,52 
7,01 
7,01 
7,01 
7,01 
7,01 
5,26 
5,26 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 

 ΣΥΝΟΛΟ 57 100,00 
 

                                                 
1 EDWARDS: ό.π., 2006, Vol. 43, No.5, p.566. 
2 Ερ/γιο 10: ερώτ.92, σ.20.  
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Τόσο τα πολλαπλά προβλήµατα υγείας των παππούδων όσο και οι καταστάσεις 
που έκαναν την εµφάνισή τους στο εσωτερικό της οικογένειας, επηρέαζαν περαιτέρω 
τους παππούδες στην ποιότητα της υγείας τους και επιδρούσαν καταλυτικά στον 
τρόπο µε τον οποίο αυτοί ανταπεξέρχονταν στις υποχρεώσεις τους.1 

Μερικές φορές οι παππούδες απλούστευαν και παρέβλεπαν τα συσσωρευµένα 
προβλήµατα υγείας που τους ταλάνιζαν, εν όψει των ψυχολογικών δυσκολιών που 
αντιµετώπιζαν ή των αυξηµένων απαιτήσεων που υπαγόρευε η ανατροφή των 
εγγονιών τους.2  

Τα απανωτά χτυπήµατα της µοίρας σε µια οικογένεια ήταν εµφανή στα 
λεγόµενα των παππούδων, που παρόλα αυτά δεν µεµψιµοιρούσαν.   

 [Γιαγιά:] Ναι. [Παππούς:] Προβλήµατα πολλά. [Γιαγιά:] Στον άντρα, 
στον Κ. {παππούς} πολλά προβλήµατα, όχι λίγα. [Παππούς:] Πρώτα απ’ όλα 
είχα την καρδιά, έκανα επέµβαση στην καρδιά, ας πούµε περάσαµε… 
[Γιαγιά:] Έχει περάσει βαλβίδα, ελατήριο µέσα. {παρέµβαση}[ Εγγόνι:] 
Σωληνάκι. [Γιαγιά:] Ναι, σωληνάκι. Μετά εκάναµε εγχείρηση εδώ… ήτανε… 
13 πόντους τοµή. Είχε ένα όγκος εδώ (Στο στοµάχι;) [Παππούς:] Όχι. 
[Γιαγιά:] Κάτω από το στοµάχι. [Παππούς:] Απ’ έξω από το στοµάχι, στο 
έντερο, στην κοιλιά απ’ έξω. Λοιπόν, εν τοιαύτη περιπτώσει, αυτά περάσανε. 
Εκείνα που δεν περνάνε, βέβαια, είναι οι στεναχώριες, τις οποίες 
αντιµετωπίσαµε µέχρι τώρα. (Όσον αφορά την υγεία, δεν υπήρχαν 
προβλήµατα στη γιαγιά ή στο παιδί;) [Παππούς:] Ε, το παιδί όχι, δεν είχαµε 
…τη γιαγιά, ας πούµε, είχε προβλήµατα κι αυτή, αλλά… [Γιαγιά:] Εγώ έχω 
µε την πίεση. [Παππούς:] Φτάνει 25  η πίεση. Ε, πότε από τη στεναχώρια, 
πότε από το ένα πότε από το άλλο, όλα αυτά, ας πούµε. [Γιαγιά:] Τώρα έχω 
και στο στήθος µου όγκος. Σήµερα πήγα στο γιατρό. (Σοβαρά;) [Γιαγιά:] Ναι, 
να πάω για µαστογραφία. (Εύχοµαι να είναι καλοήθης…) [Παππούς:[ Ε… 
[Γιαγιά:] Όπως αγαπάει ο Θεούλης. Ότι είναι, είναι. [Παππούς:] Αυτά είναι 
γραµµένα της τύχης. Άλλο τίποτα, τί θες να πεις;3 

 
Τα αυξηµένα έξοδα από τις ιατρικές και νοσοκοµειακές δαπάνες εξαιτίας των 

προβληµάτων υγείας των ίδιων ή των εγγονιών τους, έθεταν σε δίλληµα τους 
παππούδες για τη σωστή κατανοµή των λιγοστών εσόδων ή των αποταµιεύσεών τους. 

Επιδείνωση της υγείας παρουσιάστηκε στα µέλη των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών και αφορούσε, όπως ήταν φυσικό, κατεξοχήν τους παππούδες, 
ενώ όσον αφορά τα εγγόνια, το πιο πιθανό ήταν να εκδηλώσουν γρίπη ή κάποια ίωση 
(5/34 ή 14,70%), καταστάσεις διόλου ανησυχητικές για τους παππούδες. Παρόλα 
αυτά, σε πέντε περιπτώσεις υφίστατο ζήτηµα υγείας του εγγονιού και αναφερόταν σε: 
επιληπτικές διαταραχές-κρίσεις και πρόβληµα στον αυχένα (που απαιτούσε να φοράει 
διαρκώς κολάρο) των αδερφιών των εγγονιών, άσθµα και ύπαρξη πνευµονίας για 
πολλά χρόνια. 

                                                 
1 Εγώ [είχα] άγχος, κούραση, υπερκόπωση, µετά µου τα πήραν [τα εγγόνια], κατάθλιψη 
είχα πάθει. Τα παιδιά µου, εντάξει, µου στάθηκαν. Εντάξει µα… ∆εν είχαν πάθει τίποτα 
ποτέ. Έφυγε η κόρη µου, ξέρεις, ψυχοσωµατικά εγώ. Τον άντρα µου άρρωστο. 
Ψυχοφάρµακα έπαιρνε… Ερ/γιο 24: ερώτ.111, σ.24. 
  Ε, εγώ είχα προβλήµατα. Εγώ τί να σου πω; Όλα τα … Ε, έχω δισκοπάθεια, έχω, πως το λένε…; 
Οστεοαρθρίτιδα, το στοµάχι µου είχα, τα χέρια µου είχα κάνει ηλεκτροµυογράφηµα, πάρα πολλά. Τι 
να σου πω; Όλα. (Αυτό σας επηρέαζε; Το ότι δηλαδή έπρεπε…, είχατε αυτά τα προβλήµατα υγείας και 
έπρεπε να φροντίζετε το εγγονάκι σας;) Ε, βέβαια, δε…; Με επηρέαζε, γιατί δε µπορούσα κι εγώ. Άµα 
πονάς, έχεις την όρεξη αυτή να … να κάνεις δουλειές και να φροντίσεις και το µωρό και αυτά; Αλλά τι 
να’ κανα, όµως; Η ανάγκη τα βγάζει πέρα όλα. [Γελάει]. Ερ/γιο 21: ερώτ.111, σ.24. 
2 Οικογένειες 7, 12, 14, 16, 18, 19, 21. βλ. DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: 
ό.π., 2002, p.230. BAKER: ό.π., 2006, pp.58-59. 
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.111, σ.24. 
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Με εξαίρεση δύο περιπτώσεις (5,71%), στις οποίες ένα εγγόνι έπασχε από 
ψυχική ασθένεια και ένα άλλο από χρόνιες ασθένειες κατά τις οποίες χρειαζόταν 
διαρκώς ιατροφαρµακευτική υποστήριξη, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των 
εγγονιών δεν εντοπίστηκαν από τους παππούδες προβλήµατα, θεωρώντας τη φυσική 
τους κατάσταση γενικά ως απόλυτα φυσιολογική (94,28%). Ωστόσο, σε τρείς από 
αυτές τις περιπτώσεις (8,57%) στις οποίες αναφέρθηκε ότι, τα εγγόνια είχαν πολύ 
καλή κατάσταση υγείας, το ένα είχε σωµατική αναπηρία, κάποιο άλλο εκδήλωνε 
αλλεργίες και ένα τρίτο παρουσίαζε περιστασιακά µικροπροβλήµατα υγείας. Όµως, 
επρόκειτο για καταστάσεις στις οποίες οι παππούδες δεν έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα 
και τις θεωρούσαν ως ιατρική εικόνα φυσιολογική. 

Συγκρίσεις που έγιναν στις απαντήσεις 11 εγγονιών µε εκείνες των παππούδων 
τους που συµµετείχαν στην έρευνα, έδειξαν ότι, σε πέντε περιπτώσεις οικογενειών, 
ενώ τα εγγόνια ανέφεραν πως δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα υγείας σε µέλος της 
οικογένειάς τους, οι αντίστοιχοι παππούδες τους ανέφεραν κανονικά, σαν ιατρικό 
ιστορικό, τα προβλήµατα που οι ίδιοι αντιµετώπιζαν. Επειδή όµως επρόκειτο για 
προβλήµατα µη ορατά στο εγγόνι τους (κούραση, πίεση, ζάχαρο), δεν ήταν δυνατόν 
να τα γνωρίζει και ίσως γι’ αυτό δεν τα ανέφερε.1  

Τα φυσικά και σωµατικά προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι γονείς των παιδιών 
µετά τον αποχωρισµό από τα παιδιά τους, ήταν κυρίως κούραση και άγχος και 
αφορούσαν µόνο τις µητέρες, ενώ ο πατέρας δήλωσε πως δεν αντιµετώπιζε κανένα 
απολύτως πρόβληµα. 

Κάποια προβλήµατα υγείας από κούραση, άγχος …, ψυχολογικά κάποιες 
φορές … Αυτά.2 

 2.3.12 Εντυπώσεις των παππούδων και των γιαγιάδων για την ηλικιακή και 
τη φυσική τους κατάσταση 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές α/α 
 

 
Εντυπώσεις των παππούδων και των γιαγιάδων για την 

ηλικιακή και τη φυσική τους κατάσταση f % 
Παπ. Γιαγ. Παπ. Γιαγ.  

1. 
2. 
3. 

 
Γερασµένος/η 
Νέος/α, αλλά κουρασµένος/η 
Νέος/α και µπορώ να προσφέρω πολλά ακόµη. (Έχω το 
ψυχικό σθένος, τη σωµατική δύναµη, τη δύναµη της 
θέλησης και την αντοχή, την αυθεντία και την απαραίτητη 
πείρα) 

1 
4 
5 
 

6 
12 
14 
 

10 
40 
50 
 

18,75 
37,50 
43,75 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 10 32 100 100 
 
Γενικά, δεν παρατηρήθηκαν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς 

τον παράγοντα των κουράγιων που εξακολουθούσαν να έχουν.  
Όταν έγινε αντιδιαστολή του πώς αισθάνονταν οι παππούδες σε σχέση µε το 

πώς ένιωθε ο ένας γονέας δύο οικογενειών στις οποίες απάντησαν και οι τρεις γενιές, 
βρέθηκε ότι, η µια µητέρα, παρότι ένιωθε νέα, όπως ήταν στην πραγµατικότητα, είχε 
εναποθέσει την επιµέλεια των παιδιών της στους γονείς της, από τους οποίους 
εξαιτίας των προβληµάτων υγείας ο ένας αισθανόταν γερασµένος και ο άλλος νέος, 

                                                 
1 Υπήρξε και µια άλλη περίπτωση διαφωνίας, σύµφωνα µε την οποία οι παππούδες ανέφεραν πως δεν 
είχαν κανένα πρόβληµα υγείας, ενώ αργότερα το εγγόνι τούς «ξεµπρόστιασε», αναφέροντας το 
πρόβληµα µε την πίεση που αντιµετώπιζε ο ένας από τους παππούδες του. 
2 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.98, σ.22. 
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αλλά κουρασµένος. Σε ό,τι αφορά την άλλη οικογένεια, αν και οι παππούδες 
αισθάνονταν νέοι και µπορούσαν να προσφέρουν πολλά ακόµη όπως δήλωσαν, ο 
πατέρας του εγγονιού τους δήλωσε πως παρότι ήταν νέος, ήταν ταυτόχρονα και 
κουρασµένος. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί πέρα από τις πολλές ώρες εργασίας του, 
από την ψυχική κούραση που είχε υποστεί µετά από την απώλεια της συζύγου του. 
Κατά τα άλλα, κανένας από τους τρεις γονείς δεν αντιµετώπιζε κάποιο πρόβληµα 
υγείας. 

Σύµφωνα µε την υποκειµενική αίσθηση της ηλικίας, οι άνθρωποι οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από καλή κατάσταση της υγείας, τείνουν να θεωρούν ότι νιώθουν 
νεότεροι. Οι ηλικιωµένοι δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχτούν ότι 
είναι πλέον γέροι, γι’ αυτό έχουν την τάση να θεωρούν και να λένε ότι είναι 
τουλάχιστον πέντε µε έξι χρόνια νεότεροι, σε αντίθεση µε τα παιδιά που τείνουν να 
θεωρούν και να νιώθουν τον εαυτό τους µεγαλύτερο από ό,τι είναι στην 
πραγµατικότητα. Κάποιοι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την υποκειµενική 
αίσθηση της ηλικίας, είναι ο τρόπος που συµπεριφέρεται σε έναν άνθρωπο το 
περιβάλλον του, η εξωτερική του εµφάνιση, η κοινωνικο-οικονοµική του στάθµη, η 
σύγκριση στην οποία υποβάλλει τον εαυτό του µε τους συνοµηλίκους του, η αίσθηση 
του ελέγχου της ζωής του και οι γενικότερες αλλαγές που επέρχονται σε αυτήν από 
προγραµµατισµένα ή απρογραµµάτιστα γεγονότα, όπως η συνταξιοδότηση και η 
απώλεια αγαπηµένων προσώπων, αλλά και η γενικότερη ποιότητα της ζωής του.1 

 2.3.13 Βαθµός ανταπόκρισης των παππούδων στις νέες συνθήκες διαβίωσης 
 

Σχεδόν όλοι οι παππούδες, ασχέτως του φύλου τους, αντιλαµβάνονταν τον 
εαυτό τους σε µέγιστο (παππούδες: 2/10 ή 20% και γιαγιάδες: 5/32 ή 15,62%) ή 
υπερθετικό βαθµό (παππούδες: 7/10 ή 70% και γιαγιάδες: 25/32 ή 78,12%) άξιους να 
αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε ανακύπτουσα κατάσταση, χωρίς να συνυπολογίζονται 
οποιαδήποτε προβλήµατα υγείας έκαναν την εµφάνισή τους.  

Με την άποψη των παππούδων συµφωνούσαν - συµπορεύονταν και τα παιδιά 
τους, µε µια µικρή διαφορά ως προς τον βαθµό, αφού οι πρώτοι απάντησαν ως προς 
τον βαθµό ετοιµότητας του εαυτού τους «πάρα πολύ», ενώ οι δεύτεροι απέδιδαν σε 
εκείνους τον βαθµό «πολύ». Πάντως, γενικά οι γονείς των παιδιών θεωρούσαν τους 
γονείς τους άξιους να τα βγάζουν πέρα και να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, 
έστω και αν στην πραγµατικότητα ορισµένοι από αυτούς ήταν ανήµποροι λόγω των 
προβληµάτων υγείας τους (π.χ. ο παππούς στην οικογένεια 2). 

 2.3.14 Εντυπώσεις των εγγονιών για την εικόνα των παππούδων 
 
Τα περισσότερα εγγόνια (7 στα 13) έβλεπαν τις γιαγιάδες τους ως νέες, άσχετα 

µε την πραγµατική τους ηλικία, και οι ίδιες απαντούσαν ότι αισθάνονταν έτσι, κάτι 
που ενισχύει την παραπάνω άποψη που υποστηρίζει ότι ανάλογα µε τον τρόπο που 
ένα άτοµο το αντιµετωπίζουν οι γύρω του, έτσι αισθάνεται και εκείνο. Ή µπορεί να 
ισχύει και το αντίστροφο: Επειδή ένας άνθρωπος αισθάνεται και συµπεριφέρεται ως 
νέος, το περιβάλλον του λαµβάνει αυτήν την εικόνα και τον βλέπει ως νέο. Στην 
προκειµένη περίπτωση, της σχέσης των παππούδων µε τα εγγόνια τους, παρεµβαίνει 
και το υποκειµενικό και συναισθηµατικό στοιχείο. Ο συναισθηµατικός δεσµός που 
έχει αναπτυχθεί ανάµεσά τους, συντελεί στην τάση των εγγονιών να έχουν πιο 
ωραιοποιηµένη και θετική εικόνα για τους παππούδες τους. Αυτό φαίνεται στα λόγια 

                                                 
1 ΕΥΚΛΕΙ∆Η: ό.π., 1999, σ.212. 
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ενός εγγονιού, που απάντησε για τους ηλικιωµένους παππούδες του και διαφώνησε 
µε τη γιαγιά του, η οποία αισθανόταν γερασµένη: 

Μετρία, ούτε νέοι ούτε γέροι.1 
 

Μόνο σε δύο περιπτώσεις οι γιαγιάδες δήλωσαν πως αισθάνονταν νέες, ενώ τα 
εγγόνια τους τις έβλεπαν ως γερασµένες. 

Όπως και τώρα, όχι και νέα.2 
 

Όσον αφορά τους παππούδες, λιγότερα ήταν τα εγγόνια που τους έβλεπαν ως 
νέους (4 στα 13), ενώ όσον αφορά και τα δύο φύλα, τέσσερα παιδιά πίστευαν ότι οι 
παππούδες τους ήταν γερασµένοι και ένα άλλο πολύ γερασµένοι τόσο ο παππούς όσο 
και η γιαγιά του. Τέσσερις παππούδες δεν ζούσαν πια, οπότε το εγγόνι τους δε 
µπορούσε να εκφέρει γνώµη για εκείνους. 

Η γενικότερη εικόνα των παππούδων, όπως την αντιλαµβάνονταν τα παιδιά και 
ήταν διαµορφωµένη στις συνειδήσεις τους, καταφάνηκε και από µια άλλη ερώτηση, 
που ετέθη στην εξέλιξη της συνέντευξης. Έχοντας στηριχτεί στο ερωτηµατολόγιο 
που είχε δοµηθεί ως βάση της συνέντευξης, δόθηκαν στα εγγόνια διάφοροι 
χαρακτηρισµοί που θα µπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τους παππούδες τους, καθώς 
επίσης οι εκ διαµέτρου αντίθετοί τους, και κλήθηκαν τα παιδιά αυτά, να επιλέξουν 
αυτόν που θα ταίριαζε σε καθέναν από τους παππούδες του. Τα αποτελέσµατα 
ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ 
Χαρακτηρισµός των παππούδων από τα εγγόνια τους 

    Υπερισχύον 
ποσοστό % 

 Π. Γ.  Π. Γ. Π. Γ. 

1.α.Καλός3
 14 20 β.Κακός - - 100α 100α 

2. α.Στοργικός-   
Τρυφερός-µαλακός 

14 20 β.∆ε µου δείχνει την αγάπη 
του/της 

- - 100α 100α 

3. α.Όµορφος4
 13 20 β.Άσχηµος 1 - 92,85α 100α 

4. α.Χαρούµενος5
 12 18 β.Λυπηµένος6

 2 2 85,71α 90α 

5. α.Αστείος 7 11 β.Σοβαρός 7 9 50- 55α 

6.α.Παιχνιδιάρης 10 11 β.∆εν παίζει µαζί µου 4 9 71,42α 55α 

7. α.Πρόσχαρος- 
Κεφάτος-δραστήριος 

8 12 β.Είναι συνήθως κουρασµένος ή 
βαριέται7 

6 8 57,14α 60α 

8. α.Αργός8,9 7 8 β.Γρήγορος 7 12 50- 60β 

9. α.∆υνατός 11 17 β.∆εν έχει δύναµη 3 3 78,57α 85α 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 1: ερώτ.16, σ.2. 
2 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.16, σ.2.  
3 Είναι µια καλή γιαγιά. Ερ/γιο παιδιού 1: ερώτ.58, σ.12.  
4 Η γιαγιά και ο παππούς ήταν καλοί και δεν ήταν άσχηµοι. Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.58, σ.12. 
5 Το επίθετο αυτό, το απέδωσαν τα εγγόνια ακόµα και σε παππούδες, που είχαν διέλθει από δύσκολες 
καταστάσεις, χάνοντας ακόµα και το ίδιο τους το παιδί. 
6 Αξίζει να αναφερθεί ότι, µόνο ένα εγγόνι θεωρούσε ότι και οι δύο οι παππούδες του ήταν λυπηµένοι, 
πράγµα που µπορεί να δείχνει την προβολή των δικών του συναισθηµάτων σε αυτούς, αφού δεν ζούσε 
µαζί τους σε καθηµερινή βάση (αλλά σε ορφανοτροφείο), έτσι ώστε να πει κάτι τέτοιο µε βεβαιότητα. 
7 Ε, άµα δεν έχουνε δουλειές, ε, η γιαγιά κάθεται και κοιµάται, επειδή είναι πάρα, µα πάρα πολύ 
κουρασµένη και ο παππούς µας παίρνει βόλτα στις εργατικές κατοικίες. […] (Πολύ ωραία. Κάνετε 
κάτι άλλο µε τον παππού και τη γιαγιά;) Ε… µε τον παππού, ε… µας πηγαίνει πολλές βόλτες. Και η 
γιαγιά παλιά µας πήγαινε. Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.67, σ.16. 
8 Σαν τη χελώνα. Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.58, σ.12. 
9 Αφού είναι γέρος. Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.58, σ.12. 
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10. α.Έξυπνος1
 13 18 β.Όχι τόσο έξυπνος 1 2 92,85α 90α 

11. α.Μοντέρνος 5 12 β.Έχει κολλήσει στα παλιά 9 8 64,28β 60α 

12. α.Με αφήνει 
ελεύθερο 

10 14 β.Με υπερπροστατεύει- 
είναι καταπιεστικός 

4 6 71,42α 70α 

13. α.Φωνάζει 4 7 β.∆ε φωνάζει 10 13 71,42β 65β 

14. α.Θυµώνει 4 8 β.∆ε θυµώνει 10 12 71,42β 60β 

15. α.Υποµονετικός-
επιεικής 

14 19 β.Αυστηρός-µε τιµωρεί - 1 100α 95α 

16. α.∆ίκαιος 14 20 β.Άδικος - - 100α 100α 

17. α.Άρρωστος 7 3 β.Είναι καλά 7 17 50- 85β 

ΣΥΝΟΛΟ 14 20  14 20   

 
Συµπερασµατικά, τα επίθετα, που είχαν θετική και αρνητική χροιά, ήταν τυχαία 

τοποθετηµένα και ελεύθερα ως προς το νόηµά τους (χωρίς δηλαδή να είναι 
τοποθετηµένα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση), και τα παιδιά χρησιµοποίησαν 
αυτούς που κατά τη γνώµη τους αντιπροσώπευαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες 
τους, σχηµατίζοντας συνήθως θετική εικόνα για αυτούς, άσχετα µε το πώς ήταν στην 
πραγµατικότητα και στην καθηµερινότητά τους, γεγονός που συνηγορεί και 
αποδεικνύει το συναισθηµατικό δέσιµο στις µεταξύ τους σχέσεις. 

 2.3.15 Νοµικός τύπος κάλυψης των εγγονιών από τους παππούδες 
 

Επιστρέφοντας στα δηµογραφικά στοιχεία, µπορεί σε ανάλογη έρευνα του 
εξωτερικού2, πάνω από τους µισούς συµµετέχοντες παππούδες να δήλωσαν ότι, είχαν 
νοµική κατοχύρωση για τα εγγόνια τους έχοντας την κηδεµονία τους, ωστόσο στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα- περίπου ένα τρίτο είχε άτυπη σχέση 
κηδεµονίας προς αυτά (Πίν. 21).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ-ΕΓΓΟΝΙΩΝ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Νοµική σχέση των παππούδων µε τα εγγόνια που 

φρόντιζαν f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Χωρίς κανενός είδους νοµική σχέση (άτυπη επιµέλεια) 
Επιτροπεία 
Προσωρινή επιτροπεία  
Επιµέλεια 
Προσωρινή επιµέλεια 

27 
3 
1 
3 
1 

77,14 
8,57 
2,85 
8,57 
2,85 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 

Όσον αφορά στις νοµικές υποθέσεις των παππούδων αναφορικά µε τα εγγόνια 
τους, έγινε µια λιτή και σκληρή διαπίστωση από µια γιαγιά, που όµως άπτεται της 
πραγµατικότητας και κλείνει µέσα της την πεµπτουσία της σύγχρονης ζωής. 

Κι άµα είχαµε πρόβληµα; Τι θα βγει; Θα στείλει νοµικό να µε βοηθάει; 
Άµα δεν πληρώσεις, δε βοηθάει κανένας, µάνα µ’.3 

 
Από τα λεγόµενα των περισσότερων παππούδων φαίνεται ότι, αυτό που τους 

στοίχιζε ουσιαστικά, δεν ήταν η ίδια η διαδικασία της δίκης, αλλά το µέσο που 
χρησιµοποιούσαν προκειµένου να φτάσουν εκεί, δηλαδή τα έξοδα στα οποία 
υποβάλλονταν. Για τους παππούδες που είχαν διεκδικήσει και είχαν κερδίσει την 

                                                 
1 Πολύ έξυπνη. Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.58, σ.12. 
2 BROWN: ό.π., 1998, p.62. 
3 Ερ/γιο 6: ερώτ.111, σ.24. 
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νοµική κατοχύρωσή τους απέναντι στα εγγόνια τους (8/35 ή 22,85%), η δικαστική 
διαδικασία δεν ήταν µια εύκολη υπόθεση. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνταν 
αγώνας, ψυχική δύναµη και µεγάλες δικαστικές δαπάνες. 

[Παππούς:] Ε, αυτά είχαµε πολλά προβλήµατα για να πάρουµε την 
κηδεµονία του παιδιού, για να πάρουµε την αφάνεια του κοριτσιού. Όλα 
αυτά, ας πούµε, τα αντιµετωπίσαµε µε δικαστήρια. (Ναι, είχατε προβλήµατα 
µε δικηγόρους ή µε δικαστές, να µη θέλουν να σας δώσουν την επιµέλεια;) 
[Γιαγιά:] Όχι. [Παππούς:] Όχι, για να µη µας τη δώσουν. [Γιαγιά:] Έπρεπε να 
πλήρωνες. Πρακτικά ή, ξέρω’ γω, νοµικά έπρεπε να γίνουν αυτά. Γίναν 3 
δικαστήρια. (Τρία δικαστήρια για να βγάλετε την επιµέλεια;) [Παππούς & 
Γιαγιά:] Παρά πάνω. [Παππούς:] Και την επιµέλεια, για την αφάνεια, για όλα. 
[Γιαγιά:] Πρώτα να γίνει η αφάνεια του κοριτσιού και µετά να πάρουµε την 
επιµέλεια του παιδιού. [Παππούς:] Κατάλαβες; Μέχρι την Ιντερπόλ είχαµε 
φτάσει, ψάξαµε, κάναµε, φτιάξαµε. Τώρα δεν έχουµε ελπίδα ούτε στο 
εκατοµµύριο µια φορά, για να ζει, ας πούµε, να το ξαναδούµε πάλι. Αν ο 
Θεός…θέλει… [Γιαγιά:] Ο Θεός θέλει να σµίξουµε αλλού. [Παππούς:] Ε, 
όπως θέλει.1  

 
Το δικαστικό σώµα ενδέχεται να προβάλει αµφιβολίες και αντιστάσεις στο 

αίτηµα των παππούδων που έχουν µεγαλώσει παιδί το οποίο κατέληξε να γίνει 
ναρκοµανής, από φόβο µήπως και το εγγόνι αυτών των ανθρώπων έχει την ίδια 
κατάληξη.2 

Καλά, τον δικηγόρο τον πληρώσαµε. Τότε, τον πληρώσαµε. Τι µας 
ζήτησε, τον πληρώσαµε. Τώρα τί πλήρωσε δεν ξέρω, δεν θυµάµαι. (Ή µε την 
εισαγγελία ή µε τους δικαστές, αν είχατε προβλήµατα;) ∆εν είχαµε τίποτα. 
Όχι, έγινε το δικαστήριο και είπε αυτήν … αυτός είπε: «Εγώ δεν µπορώ ούτε 
να τα ταΐσω ούτε να ποτίσω» (Ο πατέρας;) Ναι, ο πατέρας. Αυτονοϊά δεν τους 
το’ χει δώσει. Τόσο, τόσο. (∆ηλαδή όταν ζητήσατε εσείς τα παιδιά, σας τα 
δώσανε αµέσως; Το δικαστήριο;) Ναι, τα’ δωσε. Όχι τα’ δωσε, είπε {η 
µητέρα}: «Εγώ τα δίνω τα παιδιά». {παρεµβολή}[ Μητέρα:] Είχαν κάνει τρία 
δικαστήρια και δεν τους τα δίνανε. (Γιατί;) [Γιαγιά:] Κοίταξε να σου πω: 
Ήταν µια παλαβή, µια παλαβή, µωρέ, δικηγορίνα και µετά ετούτην εδώ {η 
µητέρα} έβαλε το Ν. τον Κ. {δικηγόρο} -καλός ο ανθρωπάκος, πολύ καλός-, 
αλλά εµείς παιδιά δεν τα αφήναµε, δεν τα αφήναµε και ντιπ να µη τα δίνανε… 
(Γιατί δε σας τα δίνανε όµως τις τρεις πρώτες φορές;) Μα δε νόγαγε εκείνη 
εκεί. ∆εν ξέρω πώς τα έκανε και δε… (Η δικηγόρος δηλαδή;) Ναι, η 
δικηγορίνα µια {λέει το µισό επίθετο}…{ και µετά ολόκληρο το επίθετο} 
ήτανε. Μας την σύστησε µια ότι είναι καλή, είναι καλή και, εν τέλει, τίποτα 
δεν µας έκαµε. Κατάλαβες; Να, αυτό. (Το δικαστήριο, γιατί έλεγε ότι δεν σας 
τα δίνει εσάς;) Ε, δεν ξέρω τώρα πως γίνηκαν τότε. Τώρα µε τούτον τον κυρ 
Ν. καλά τα πήγαµε. Ας πούµε…, εγώ, κοίταξε να σου πω κορίτσι µου, δεν 
έπασχα για παιδιά, εδώ που τα λέµε. Καλά να’ ναι τα χαϊβανάκια απ’ το Θεό, 
σιδερένια να’ ναι και καλοτυχερά και φωτισµένα να είναι, αλλά τη στιγµή 
που ήταν αυτή σ’ αυτά τα χάλια [η µητέρα εξαρτηµένη από τα ναρκωτικά] 
και τη στιγµή που ο άλλος πάει το ίδιο, θα πάαιναν χαµένα τα παιδάκια. 
Ξέρεις, µια απ’ τα Κ.{περιοχή κοντά στη Λαµία} είχε δύο εγγόνια και είχε τη 
θυγατέρα ναρκοµανού και τον πατέρα, και τα κάνανε άχρηστα τα παιδιά. Στη 
Θ. {άγνωστο πρόσωπο} ήταν αυτή και το’ λέγε και της λέω: «Μωρή, κάνε 
δικαστήριο να πάρεις τα παιδιά πάνω σου να αυτόσουνε». Τώρα τι απόγιναν; 
Πάνε χαµένα. (Ξέρετε ποια είναι αυτή;) Μια, µια απ’ τα Κ.{περιοχή κοντά 
στη Λαµία} είναι. ∆εν ξέρω πώς λέγεται. Κατάλαβες;3 

 
Κανένας γονέας δεν είναι αλάνθαστος, αλλά εγείρονται από τους δικαστές 

επιφυλάξεις για τους τρόπους αγωγής που έθεσαν σε λειτουργία οι συγκεκριµένοι 

                                                 
1 Ερ/γιο 10: ερώτ.111, σ.24. 
2 DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.14. 
3 Ερ/γιο 32: ερώτ.111, σ.24. 
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παππούδες εξαρχής στα παιδιά τους. Θα µπορούσε, όµως, να αντιπαρατεθεί το 
εγχείρηµα ότι, δεν θα πρέπει να καταλογίζονται ευθύνες στους ηλικιωµένους, στις 
περιπτώσεις εκείνες που η εξάρτηση του παιδιού τους οφείλεται σε µεταστροφή που 
παρατηρήθηκε στη ζωή του σε µεγάλη ηλικία και συνεπώς σχετίζεται µε προσωπικά 
του βιώµατα εξωοικογενειακά. 

Στη σύγκριση που έγινε ανάµεσα στις συνεντεύξεις των παππούδων και των 
εγγονιών τους σε 11 οικογένειες, φάνηκε ότι, έξι παιδιά γνώριζαν για τις δικαστικές 
διαµάχες των µελών της οικογένειάς τους. Από αυτές, οι δύο αφορούσαν κληρονοµιές 
και σχετίζονταν µε τους παππούδες, οι δύο αναφέρονταν στους γονείς των παιδιών (η 
µία για διαζύγιο και η άλλη για συκοφαντία του γονέα) και µόνο οι δύο 
εναποµείνασες είχαν άµεση σχέση µε την κηδεµονία των ίδιων των εγγονιών.  

Και µάλιστα, η µια από αυτές τις περιπτώσεις αναφέρθηκε, όχι µε το γνώρισµα 
του προβλήµατος, αλλά ως απλό περιστατικό, εν τη ρύµη του λόγου στην ερευνήτρια. 

Όχι. Τότε που πήρα …, που ήταν να πάρει την κηδεµονία η γιαγιά µου, ε, 
είχα πάει εγώ σε µια κοινωνική λειτουργός στη Λαµία και µου είχε βρει αυτή 
δικηγόρο και δεν είχα πληρώσει τότε τίποτα για την κηδεµονία. (Θυµάσαι 
όνοµα;) Του δικηγόρου; Γ.Ν., ο πρώην δήµαρχος, ναι. Ε, και µου είχε βγάλει 
αυτός το καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι µου το είχε βγάλει γρήγορα. Και λέει: «Θα 
σε βοηθήσω εγώ», λέει, «δεν θέλω χρήµατα και τέτοια», λέει, «θα σε 
βοηθήσω εγώ». Ε, και µου το έβγαλε έτσι το … Αυτά.1 

 
Πάντως, τα παιδιά που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση δεν εµπεριείχαν όλα 

εκείνα τα εγγόνια για τα οποία οι παππούδες τους είχαν προβεί σε δικαστικό αγώνα,2 
οπότε δεν µπορούσε να διασταυρωθεί κατά πόσο τα εγγόνια γνώριζαν τις δικαστικές 
κινήσεις των παππούδων τους οι οποίες τα αφορούσαν.   

Ως προς τα νοµικά θέµατα, υπήρξε οµοφωνία των παππούδων, των γονέων και 
των παιδιών τους (σε 3 οικογένειες), ότι δεν υφίσταντο τέτοιου είδους ζητήµατα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 
ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΟΤΑΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΕΓΓΟΝΙ ΤΟΥΣ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Ηλικία των παππούδων όταν ανέλαβαν το εγγόνι τους 

f % 
Παπ. Γιαγ. Παπ. Γιαγ.  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
36-40 χρ. 
41-45 χρ. 
46-50 χρ.         
51-55 χρ. 
56-60 χρ 
61-65 χρ 
66-70 χρ 

- 
- 
- 
3 
3 
4 
1 

1 
2 
9 
9 
4 
6 
2 

- 
- 
- 

27,27 
27,27 
36,36 
9,09 

3,03 
6,06 
27,27 
27,27 
12,12 
18,18 
6,06 

 ΣΥΝΟΛΟ 11 33 100 100 

 
∆ηλαδή το 54,54% των γιαγιάδων είχαν αναλάβει αυτόν τον ρόλο σε ηλικία από 

46 έως 55 ετών.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.90, σ.19. 
2 Όπως διαπιστώθηκε, όντως είχε συµβεί κάτι τέτοιο για πέντε από τα εννέα παιδιά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές 
 

α/α 
 

 
Ηλικία των εγγονιών όταν τα ανέλαβαν οι παππούδες τους 

f % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

<12 µην 
1-3 χρ 
4-6 χρ 
7-9 χρ 
13-16 χρ 

17 
8 
6 
3 
1 

48,57 
24,24 
17,14 
8,57 
2,85 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 100,00 
 
Σχεδόν τα µισά από τα εγγόνια (17/35 ή 48,57%) είχαν ανατεθεί στη φροντίδα 

των παππούδων τους από βρεφική ηλικία,1 όντας µικρότερα των 12 µηνών και 
µάλιστα, τα περισσότερα απ’ αυτά, από τη γέννησή τους, ή έστω ελάχιστες µέρες 
µετά από τον ερχοµό τους στον κόσµο. Παρατηρήθηκε δηλαδή µια τάση µείωσης των 
πιθανοτήτων να ξεκινήσει να ζει ένα παιδί µε τους παππούδες του µε την παρέλευση 
των ετών.  

Πέντε από τα 20 παιδιά που απάντησαν στην ερώτηση αυτή, θυµόντουσαν ότι, 
ξεκίνησαν να ζουν µε τους παππούδες τους, έχοντας λίγο πιο µεγάλη ηλικία από αυτή 
που δήλωσαν οι παππούδες τους. Μόνο ένα από αυτά είχαν δίκιο, εφόσον η 
απάντησή του επιβεβαιώθηκε µε την απάντηση του γονέα του. Από τα υπόλοιπα, τα 
τρία από αυτά ήταν νοµικά κατοχυρωµένα έναντι των παππούδων τους, οπότε δεν 
αποκλείεται να απαντούσαν για την ηλικία που είχαν όταν έλαβε µέρος ο δικαστικός 
αγώνας. 

Όχι µόνο τα παιδιά, αλλά και µια µητέρα έδωσε διαφορετική απάντηση από 
αυτή των γονιών της και του παιδιού της, αφού είχε την εντύπωση ότι το παιδί της 
είχε µεγαλύτερη ηλικία όταν το αποχωρίστηκε, ή µπορεί να προσπάθησε να δείξει ή 
να πείσει τον εαυτό της και την ερευνήτρια, ότι δεν ήταν κακή µητέρα, 
εγκαταλείποντας το παιδί της από µωρό στους παππούδες του. Η συγκεκριµένη 
µητέρα, εφόσον έδωσε µεγαλύτερη ηλικία στο παιδί της όταν το αποχωρίστηκε, έτσι 
έδωσε µεγαλύτερη ηλικία και στον εαυτό της. Η ίδια είπε, µαζί µε µια άλλη µητέρα, 
ότι είχαν ηλικία από 26 έως 30 ετών όταν αναγκάστηκαν να αποµακρυνθούν από τα 
παιδιά τους, ενώ ο τρίτος ο γονέας που συµµετείχε στην έρευνα, ήταν κατά τι 
µεγαλύτερος, έχοντας ηλικία από 31 έως 35 ετών όταν έχασε τη σύζυγό του εξαιτίας 
θανάτου και δεν ήταν σε θέση να επιµελούταν ο ίδιος τα παιδιά του. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ένα ζευγάρι παππούδων ανέφερε πως, ενώ είχαν αναλάβει το εγγόνι τους όταν αυτό ήταν βρέφος, 
έχοντας οι ίδιοι ηλικία από 56 έως 60 ετών για τον παππού και από 46 έως 50 για τη γιαγιά, δεν 
αρκέστηκαν στην άτυπη σχέση τους µε το εγγόνι τους, παρά προχώρησαν και τελικά κατόρθωσαν τη 
νοµική κατοχύρωση της µεταξύ τους σχέσης (επιτροπεία), όταν το εγγόνι τους έφτασε σε ηλικία από 7 
έως 9 ετών, ο παππούς σε ηλικία από 61 έως 65 ετών και η γιαγιά από 51 ως 55 ετών (οικογένεια 10). 
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 2.3.16 Αλλαγή της γονικής µέριµνας 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση για µεταβολή της 

γονικής µέριµνας f % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ο πατέρας του παιδιού 
Η µητέρα του παιδιού 
Οι παππούς/γιαγιά 
Ο Εισαγγελέας 

1 
2 
4 
1 

12,5 
25,0 
50,0 
12,5 

 ΣΥΝΟΛΟ 8 100,00 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Πρόσωπα που υπέστησαν την αφαίρεση ή έκπτωση 

από τη γονική µέριµνα f % 
1. 
2. 

Στη µητέρα του παιδιού 
Και στους δύο γονείς του παιδιού 

1 
7 

12,5 
87,5 

 ΣΥΝΟΛΟ 8 100,00 
 
Ως προς τα παιδιά, η απόφαση του δικαστηρίου που εκδόθηκε αφορούσε σε όλα 

τα παιδιά των οικογενειών είτε καθεµία από αυτές περιείχε:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Συχνότητες 
Απόλυτες Σχετικές 

 
α/α 

 

 
Αριθµός παιδιών σε κάθε οικογένεια στην οποία 

υπήρξε µεταβολή της γονικής µέριµνας f % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ενα παιδί 
∆ύο παιδιά 
Τρία παιδιά 
Τέσσερα παιδιά 

4 
2 
1 
1 

50 
25 

12,5 
12,5 

 ΣΥΝΟΛΟ 8 100,00 

 2.3.17 Ψυχικές επιπτώσεις της δικαστικής διαµάχης στο παιδί 
 

Τα παιδιά, των οποίων οι παππούδες είχαν διεκδικήσει µέσω δικαστικού αγώνα 
έναν νοµικό τύπο έναντι των εγγονιών τους, δεν φάνηκε να επηρεάζονται από τη 
δικαστική διαµάχη, και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά µια γιαγιά: 

∆εν νόγαγε το παιδάκι. ∆εν καταλάβαινε τι έγινε. Υπογράψαµε τρεις από 
εδώ και τρεις από κει.1  

 
Μόνο ένα παιδί δήλωσε πως παραβρέθηκε σε δίκη που αφορούσε την 

οικογένειά του και διαβεβαίωσε πως αισθάνθηκε καλά και πως δεν είχε κανένα 
πρόβληµα. 

Καλά. (Σε πείραξε κάτι, σε επηρέασε κάτι;) Όχι… δεν είχα πρόβληµα, 
κανένα.2 

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.31,  σ.5.  
2 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.19, σ.3. 
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 2.3.18 Πρόθεση νοµικής κατοχύρωσης της σχέσης των παππούδων µε τα 
εγγόνια τους 

 
Αν και η JENDREK (1993) επεσήµανε ότι, παρατήρησε στους παππούδες µια 

εσωτερική σύγκρουση σχετικά µε την πρόθεση ή την πιθανότητα να κινηθούν 
δικαστικά εναντίον των παιδιών τους για την διεκδίκηση των εγγονιών τους, στον 
Ελληνικό χώρο τα πράγµατα ήταν πιο ξεκάθαρα ως προς ακριβώς το αντίθετο. Ο 
µεγαλύτερος αριθµός των παππούδων (25/32 ή 75,75%) δεν είχε καµία σχέση µε 
δικαστήρια που να αφορούσαν τα εγγόνια τους και ούτε είχαν σκοπό να 
προχωρήσουν σε µια τέτοια ενέργεια στο µέλλον. 

Όχι, κανένα, γιατί δεν το επεδίωξα. Επεδίωξα να’ ρθει, να µιλήσουµε, να 
δούµε τι θέλει, τι θέλει, για να πάρει το παιδί της κοντά. Ο γιός µου, εντάξει, 
συζητιέται.1 

(Νοµικά δεν είχατε µπλέξει µε δικηγόρους και τέτοια;) [Γιαγιά:] Όχι. 
[Παππούς:] ∆ε χρειάζεται.2 

 
Έτσι κι αλλιώς, δεν χρειαζόταν να κινήσουν διαδικασίες για να διεκδικήσουν 

και µέσω νόµου το εγγόνι τους, επειδή οι ίδιοι είχαν όλες τις ευθύνες και τα 
δικαιώµατα που το αφορούσαν.  

Γιατί το εγκατέλειψε ο πατέρας του από µωρό.3 
Πήραµε το παιδί για να το κοιτάξουµε για µικρό χρονικό διάστηµα, µέχρι 

να µεγαλώσει λίγο.4 
 
Κοινό σηµείο, πάντως, και των δύο χωρών ήταν ότι, οι παππούδες θεωρούσαν 

αυτονόητη την ανάληψη της άτυπης έστω, επιµέλειας των εγγονιών τους, αφού στις 
συνεντεύξεις που έδωσαν, χρησιµοποίησαν εκφράσεις, όπως «φυσικά», 
«αυτόµατα», «υπήρχε ανάγκη», όταν ερωτήθηκαν ως προς την απόφασή τους για 
ένα τέτοιο εγχείρηµα.  

Φαίνεται ότι, οι παππούδες συνήθως, προτιµούν να επιµελούνται άτυπα και 
προσωπικά τα εγγόνια τους, αφού δεν είναι διατεθειµένοι να διεκδικήσουν δικαστικά 
την κηδεµονία τους (και να κατοχυρωθούν τυπικά ως κηδεµόνες των εγγονιών τους). 
Αυτό το κάνουν, γιατί µπορεί να υπάρχει ο φόβος για την έκβαση της δικαστικής 
απόφασης, αλλά και ότι, η νοµική διεκδίκηση του εγγονιού τους, εύκολα θα 
µπορούσε να προκαλέσει µεγαλύτερη αστάθεια µέσα στην ευρύτερη οικογένειά τους· 
πολύ περισσότερο δεν επιθυµούν να προκαλέσουν ρήγµα στις σχέσεις τους µε τους 
γονείς των παιδιών,5 για τους οποίους θα έπρεπε να υποστηρίξουν ότι ήταν 
ακατάλληλοι για τον γονεϊκό ρόλο.  

Σε µία περίπτωση, εκτός από εκείνες που προαναφέρθηκαν ως νοµικά 
κατοχυρωµένες έναντι των εγγονιών τους, στη δήλωση µιας γιαγιάς διαφάνηκε 
επανειληµµένως στην ίδια συνέντευξη άλλοτε δειλά-δειλά η πρόθεσή της να 
προχωρήσει στη νοµική διεκδίκηση κι άλλοτε εκδηλώθηκε απροκάλυπτα το 
ενδιαφέρον της για δικαστική κίνηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και νοµικά απέναντι 
στα εγγόνια της· κίνηση που δεν είχε κάνει πρωτύτερα λόγω των οικονοµικών 
δαπανών που θα απαιτούσε ένα τέτοιο εγχείρηµα. 

                                                 
1 Ερ/γιο 16: ερώτ.111, σ.24. 
2 Ερ/γιο 28: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο 2: ερώτ.34, σ.6.  
4 Ερ/γιο 12: ερώτ.34, σ.6. 
5 Σε µια από τις περιπτώσεις, όπου οι παππούδες-γιαγιάδες είχαν την προσωρινή επιµέλεια του 
εγγονιού τους, αν και οι ίδιοι ήθελαν να διεκδικήσουν µια πιο µόνιµη νοµική σχέση µε το εγγόνι τους, 
δεν το έκαναν, επειδή δεν τους το επέτρεπαν οι γονείς του παιδιού (οικογένεια 16). 
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Νοµικά, ακόµη, δεν είµαι καλυµµένη. Περιµένω να τελειώσει και αυτή η 
κατάσταση.1 

 
Γενικά λοιπόν, παράγοντες όπως οι µεγάλες αµοιβές των δικηγόρων και τα 

έξοδα των δικαστηρίων, η επίδειξη φοβίας ως προς την όλη δικαστική διαδικασία, 
αλλά και η προσπάθεια αποτροπής της εµπλοκής άλλων µελών της οικογένειας σε 
αυτή, µπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά - απαγορευτικά στους παππούδες. Η 
δικαστική διεκδίκηση ενός παιδιού είναι πολυέξοδη και βάζει σε δυσµενή θέση τους 
παππούδες, οι οποίοι αδυνατούν να προσλάβουν δικηγόρο.2 

Η νοµική αναβλητικότητα, κωλυσιεργία, αποφυγή και απραγία των παππούδων 
ως προς τη διεκδίκηση της επιµέλειας ή γονικής µέριµνας των εγγονιών τους µέσω 
της δικαστικής οδού, µπορεί να τους εξυπηρετεί, εγείρει ωστόσο κάποια εµπόδια και 
προβλήµατα, όχι µόνο σε γραφειοκρατικά ζητήµατα, αλλά και στην καθηµερινότητα 
των ανθρώπων αυτών.3 Τα εγγόνια ενδεχοµένως να κατακλύζονται από το αίσθηµα 
της ανασφάλειας εγκατάλειψης των ίδιων από τους παππούδες τους, όπως έγινε 
αρχικά από τους γονείς τους ή του φόβου ότι οι ασυνεπείς γονείς που είχαν 
ανάρµοστη συµπεριφορά, θα επιστρέψουν και θα τα αποστερήσουν από τους 
παππούδες τους.4 

Η µη νοµική κατοχύρωση του παιδιού από τους παππούδες του, προκαλεί 
πρόσθετα προβλήµατα, πέραν αυτών που θα είχε ένας γονέας που µεγαλώνει τα 
παιδιά του, και αφορούν σε οικονοµικές δυσκολίες, δυσκολίες γραφειοκρατικές όσον 
αφορά την εγγραφή και φοίτηση του παιδιού στο σχολείο ή της ένταξής του στον 
δικό τους ασφαλιστικό φορέα και στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, αδυναµία 
προστασίας ή αποµάκρυνσης του παιδιού από τους βίαιους γονείς του, ενώ δεν 
αποκλείεται οι γονείς να στερήσουν το εγγόνι από τους παππούδες του, οποιαδήποτε 
στιγµή και χωρίς αιτιολογία κ.ά.5  

∆εν ξέρει πατέρα αυτό, τίποτα ντιπ. Τώρα, τώρα στα… 16 χρόνια είδε 
τον πατέρα του, τον πήρε ο αδερφός µου κάτ. (Τώρα τον είδε πρώτη φορά; 
∆εν τον είχε δει τόσα χρόνια;) Τσ, τσ, 16 χρονών το πήγε ο αδερφός µου κάτ, 
γιατί ήθελε κάτι χαρτιά για τη σχολή και «Τί να κάνω τώρα;», λέω. Μο’ λεγε 
η αδερφή µου: «Εκείνο, θέλει δικαστήριο το παιδί». «Τί, εγώ να πάω 
δικαστήριο; Τί δικαστήριο;», λέω. «Το’ κλεψες», µου’ λεγαν εκεί στο 
σχολείο.6 

 
Τα συγκεκριµένα προβλήµατα ξεπερνιούνται σε ορισµένες πολιτείες της 

Αµερικής µε µια υπεύθυνη δήλωση, την οποία υπογράφουν οι παππούδες 
δηλώνοντας ότι είναι οι αποκλειστικοί φροντιστές των εγγονιών τους, και η οποία 
ενέχει θέση εξουσιοδότησης για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο ή για την 
ιατροφαρµακευτική του κάλυψη.7 Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχει οριστεί ένας τέτοιος 
όρος, φυσικό και επόµενο είναι, οι παππούδες µην έχοντας περάσει από µια τέτοια 
νοµική διαδικασία, να µην είναι σε θέση να λαµβάνουν υποστήριξη οποιασδήποτε 
φύσης από τα κυβερνητικά προγράµµατα, αφού υστερούν ως προς το τυπικό µέρος 
της υπόθεσης. Με λίγα λόγια, οι ευθύνες των παππούδων είναι τεράστιες, αλλά τα 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.111, σ.24. 
2 BROWN: 1998, pp.30 & 62. 
3 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.231. 
4 CRUMBLEY & LITTLE: ό.π., 1997, p.85. 
5 BACHMAN & CHASE-LANSDALE: ό.π., 2005, pp.484-485. BROWN: ό.π., 1998, pp.28-29. 
GUILLEN: ό.π., 2000, p.20. 
6 Ερ/γιο 19: ερώτ.64, σ.12. 
7 CRUMBLEY & LITTLE: ό.π., 1997, p.77. 
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δικαιώµατα που τους παραχωρούνται από τους γονείς και από την πολιτεία 
ελάχιστα.1 

 2.3.19 Συγκριτική αντιπαράθεση των ευθυνών των παππούδων απέναντι σε 
καθένα από τα εγγόνια που φρόντιζαν 

 
Η πίεση που βίωναν οι παππούδες, εναπόκειτο τόσο σε εξωτερικούς 

αντικειµενικούς παράγοντες (έλεγχος γονέων, ανάθεση των παιδιών στους παππούδες 
από την πλευρά της Πολιτείας) όσο και σε εσωτερικές πιέσεις, προερχόµενες από 
ευσυνειδησία απέναντι στον φόρτο των ευθυνών που είχε η φροντίδα ενός ή και 
περισσότερων εγγονιών. Όσον αφορά στον αριθµό των παιδιών που είχαν αναλάβει 
να φροντίζουν οι παππούδες, 17 από τους 33 παππούδες (51,51%) απάντησαν ότι δεν 
είχαν την επιµέλεια περισσότερων του ενός εγγονιών, αλλά και να είχαν, πάλι η 
φροντίδα που θα έπρεπε να καταβάλλουν θα ήταν µεγάλη: 

[Γιαγιά:] Έπρεπε να αναπληρώσουµε και τη µάνα που έλειπε. Η γιαγιά 
και ο παππούς δεν έφυγαν, ο µπαµπάς ήταν παρών πάντα, αλλά η µάνα δεν 
ήταν κι έπρεπε να…, εγώ ειδικά να κάνω και τη µάνα. [Παππούς:] 
Συµφωνώ απόλυτα, ότι ένα παιδάκι σ’ αυτή την ηλικία έχει ανάγκη και από 
τη φροντίδα της µαµάς. Ναι µεν, ο παππούς και η γιαγιά και ο πατέρας του 
δίναν τα πάντα, αλλά έρχονταν στιγµές που νοσταλγούσε και ήθελε και τη 
µάνα. Είναι γεγονός αυτό. [Γιαγιά:] Εκείνη τη στιγµή, παίρναµε το 
αυτοκίνητο, ο παππούς και η γιαγιά µε το φαγητό και πηγαίναµε στους 
καταρράκτες στην Υπάτη και τον ταΐζαµε. Ή στην παιδική χαρά και τον 
ξεχνάγαµε. Εγώ ειδικά, η γιαγιά και στις τρείς η ώρα τη νύχτα τραγουδούσα 
για να κοιµηθεί ο Γ. {εγγόνι}, γιατί ξύπναγε κι έκλαιγε.2 

  
 Στις περιπτώσεις όµως, που φρόντιζαν πάνω από ένα εγγόνι, η πλειοψηφία (7 ή 

21,21%) των παππούδων πίστευε ότι, όλα τα εγγόνια τους τα φρόντιζαν το ίδιο. 
Κάποιοι άλλοι (2 ή 6,06%) θεωρούσαν ότι ένα από τα εγγόνια που ανέλαβαν είχε 
ζήσει περισσότερο µε τους γονείς του και λόγω της απουσίας αυτών, το παιδί είχε 
επηρεαστεί:  

Μόνο ο Κ. {αδερφός του παιδιού} λιγάκι. Ε… λιγάκι… δεν έχουµε 
πρόβληµα δηλαδή, απλώς είναι περισσότερο µεγάλος και είχε ζήσει 
περισσότερο µε τη µαµά του και όσο να’ ναι, τη σκέπτεται τώρα, κατάλαβες; 
Γιατί 3 χρόνια τώρα, εγώ κοιµάµαι κάτω [στο κάτω διαµέρισµα], στο κρεβάτι 
του Κ. και κοιµάµαι κάτω. Ξυπνούσε, στην αρχή, ο καηµένος και ζητούσε τη 
µαµά του -τώρα µην τα πούµε- κι έκλαιγε. Ε, τώρα… µε τη µικρή δεν είχα 
τέτοια προβλήµατα, κατάλαβες; Γι’ αυτό. Αλλά, εντάξει, τώρα δεν έχουµε 
πρόβληµα. Καµιά φορά στον ύπνο του, άµα έχει κανένα εφιάλτη, όπως 
κάνουν όλα τα παιδάκια…, εντάξει, το έχουµε ξεπεράσει, αλλά και πάλι 
αισθάνεται πιο σιγουριά να κοιµάµαι κάτω, και κοιµάται κάτω η γιαγιά 3 
χρόνια. Τι να κάνουµε;3 [Χαµογελάει] 
 

Στον αντίποδα αυτών, βρίσκονταν όσοι παππούδες θεωρούσαν (2 ή 6,06%) ότι 
ένα από τα παιδιά που επιµελούνταν, είχε ανάγκη να δεχτεί µεγαλύτερη φροντίδα από 
τους παππούδες του, γιατί δεν βίωσε καθόλου, ή έστω την απαραίτητη, αγάπη και 
στοργή από τους γονείς του, εφόσον το µεγάλωσαν οι ίδιοι.  

Χρειάζεται. Πρώτον από γονείς ο Κ. {εγγόνι} δεν έχει δει αγάπη. 
Εµείς το µεγαλώσαµε. Κάθε αντίδραση που κάνει, την ξέρω.4 
 

                                                 
1 BROWN: ό.π., 1998, pp.28-29. 
2 Ερ/γιο 31: ερώτ.38, σ.6. 
3 Ερ/γιο 9: ερώτ.38, σ.6. 
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.38, σ.6. 
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Κάποιοι άλλοι (6 ή 18,18%) φρόντιζαν το ένα εγγόνι τους σε µεγαλύτερο βαθµό 
από τα υπόλοιπα, λόγω της αναπηρίας του (2 ή 6,06%), του µικρού της ηλικίας του (2 
ή 6,06%) ή λόγω της ευαίσθητης ιδιοσυγκρασίας του (2 ή 6,06%) 

Η Ε.{αδερφή του παιδιού}, γιατί η Ε. έχει επιληπτικές διαταραχές και 
θα πρέπει να το φροντίσουµε πιο πολύ από αυτό, γιατί αυτό είναι και µετά 
τα άλλα όλα.1 

[Παππούς:] Ετούτο είναι κούτσκο [µικρό], εκείνος είναι µεγάλος, 
καταλαβαίνει. [Γιαγιά:] Είναι µεγάλο εκείνο, αυτό είναι λεπτούτσκο.2 

Η Ι.{εγγόνι} είναι ένα παιδί…, την Θ.{αδερφή του παιδιού} ακόµα την 
ταΐζω, πολλές φορές την ταΐζω, γιατί το ξέρω ότι είναι…, έχει το χαρακτήρα 
του ∆. µου {πατέρας}, έτσι ήταν ο γιός µου. Ήταν πιο ευαίσθητο παιδί πιο… 
πιο λογικό παιδί, πιο συναι…, ξέρω γω,  συναισθηµατικό. ∆εν ξέρω, δεν ξέρω 
πώς να το πω, γιατί είµαι αγράµµατος άνθρωπος, κοπέλα µου. Εκείνο που 
ξέρω είναι ότι, συναισθηµατικά είναι πολύ…, η ψυχή της µέσα είναι…, όλα 
τα καταλαβαίνει και όλα είναι… είναι ευαίσθητο, έχει µια ευαισθησία και 
πρέπει να καθίσω εγώ, να του δώσω το γάλα του, πολλές φορές, να του 
µεριµνήσω στο φαγητό του, στο αυγό του, στο φαγητό του, γιατί δε θα φάει. 
Έτσι ήταν και ο ∆. µου {πατέρας}, ναι. (Η Θ.{αδερφή του παιδιού}  
πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα…;) Φροντίδα περισσότερη 
στο φαγητό από την Ι. {εγγόνι}. Η Ι. θα φάει. (Όχι µόνο για το φαγητό. Και 
γενικά…;). Και γενικά ναι, και στο διάβασµά της περισσότερη φροντίδα ναι, 
ενώ η Ι., λίγο ο µπαµπάς της να της πει, θα καθίσει να διαβάσει. Είναι πιο 
σκληρή εκείνη.3 
 

Σε αυτή την περίπτωση της οικογένειας, αν και η γιαγιά από µόνη της επέλεξε 
το εγγόνι για το οποίο θα απαντούσε στη συνέντευξη, στη συγκεκριµένη ερώτηση 
άφησε άθελά της να διαφανεί η αδυναµία του άλλου εγγονιού της. Αυτή η αδυναµία 
του χαρακτήρα του, εκτός από τα κληρονοµικά στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας που 
µπορούσε να έχει το παιδί εκ γενετής, µπορεί να οφειλόταν στην αδιαφορία που 
επέδειξε η µητέρα προς αυτό κατά τη βρεφική του ηλικία, πράγµα το οποίο συνέβαλε 
στην παρεµπόδιση δηµιουργίας προσκόλλησης στο πρόσωπό της. Έτσι λοιπόν, η 
γιαγιά το ανέλαβε από 3 µηνών και µετά, και παρά τις επισταµένες φροντίδες της, το 
παιδί συνήθιζε να δείχνει την ανάγκη για επιµέλεια και προστασία, παρότι είχαν 
παρέλθει αρκετά χρόνια από τους αρχικούς 3 µήνες συµβίωσης µε τη µητέρα και παρ’ 
ότι είχε παρεµβληθεί η προσκόλληση στο πρόσωπο της γιαγιάς. 

 2.3.20 Κοινωνικό καθεστώς (Status) της ευρύτερης οικογένειας κατά την 
περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (επανασύνδεση της πυρηνικής ή µη) 

 2.3.20.1 Φροντίδες των παππούδων προς το παιδί 
 

Τον καιρό που εξελισσόταν η περίοδος των συνεντεύξεων, σε 23 από τις 35 
οικογένειες, οι παππούδες τυπικά ή άτυπα εξακολουθούσαν να παρέχουν όλες τις 
φροντίδες τους στα εγγόνια τους. Στην εκδοχή: «Εξακολουθείτε να του τις παρέχετε 
έως τώρα», ένας παππούς συµπλήρωσε: «Και πάντα»4, ενώ µια άλλη γιαγιά: «Όσο 
είµαι στέκοντα, καλά θα µεγαλώσει, ναι».5 

Και οι τρεις γενεές συµφώνησαν ως προς το δεδοµένο αυτό, παρά το ότι σε 7 
από αυτές συγκατοικούσαν οι γονείς των παιδιών στην ίδια κατοικία ή σε διπλανή 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.38, σ.6. 
2 Ερ/γιο 4: ερώτ.38, σ.6. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.38, σ.6. 
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.85, σ.19. 
5 Ερ/γιο 19: ερώτ.85, σ.19. 
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ξεχωριστή. Μάλιστα, όταν η ερευνήτρια εξέφρασε σε ένα παιδί την απορία της 
σχετικά µε τον λόγο που οδήγησε το παιδί να υποστηρίζει ότι εξακολουθούσαν να το 
φροντίζουν οι παππούδες του παρά τη συνύπαρξη της µητέρας µέσα στην 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, το εγγόνι αιτιολόγησε την άποψή του 
λέγοντας: 

Ναι, όµως, µε φροντίζουν περισσότερο ο παππούς και η γιαγιά.1 
 
Μόνο µια µητέρα διαφώνησε µε τους παππούδες και το παιδί της, θέλοντας να 

επισηµάνει τη δική της παρουσία µέσα στην οικογένεια, οπότε δήλωσε ότι, το παιδί 
ήταν πλέον µόνο µαζί της. Συνολικά, οι παππούδες και τα εγγόνια 8 οικογενειών, 
δήλωσαν ότι, τα παιδιά είχαν σταµατήσει πια να ζουν µαζί µε τους παππούδες τους 
και είχαν επανατεθεί µε τους γονείς τους, ενώ στην πραγµατικότητα ένα από αυτά 
ζούσε µέσα σε εκτεταµένη οικογένεια, αφού συνυπήρχαν οι παππούδες, τουλάχιστον 
ένας γονέας και τα παιδιά του, και ένα άλλο είχε τεθεί σε διαρκές πήγαινε - έλα στην 
οικογένεια των παππούδων και των γονέων του. Μόνο σε µια οικογένεια έγινε 
παραδεκτό εξαρχής, ότι η οικογένειά τους ουσιαστικά ήταν εκτεταµένη. Εάν, λοιπόν, 
µπορούσαν να διαφοροποιηθούν λίγο τα δεδοµένα όπως τα εξέφρασαν οι παππούδες 
και τα εγγόνια τους, θα µπορούσε να συναχθεί ότι, από τις 32 οικογένειες, οι 16 ήταν 
καθαρά κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, οι 9 ήταν εκτεταµένες οικογένειες, 
οι 6 ήταν καθαρά πυρηνικές-ανασυνδεµένες και η µία ήταν αµφιλεγόµενη. 

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τρία εγγόνια, τα δύο είχαν ανατεθεί στην επίβλεψη 
και φροντίδα άλλων: Το ένα σε ίδρυµα - ορφανοτροφείο και το άλλο, επειδή είχαν 
αποβιώσει οι παππούδες του (και παρά την ενηλικίωσή του), είχαν αναλάβει να το 
επιµελούνται οι θείοι του. Μόνο ένα εγγόνι και η γιαγιά του δήλωσαν ότι, οι 
φροντίδες των παππούδων είχαν σταµατήσει να παρέχονται σ’ αυτό, όταν 
ενηλικιώθηκε. Το γεγονός ότι, αποκλειστικά στη συγκεκριµένη οικογένεια ειπώθηκε 
κάτι τέτοιο -παρότι συνολικά 7 εγγόνια είχαν ενηλικιωθεί και εξακολουθούσαν να 
ζουν µε τους παππούδες τους-, µπορεί να οφείλεται στην αντιστροφή των όρων που 
είχε συµβεί εκεί, επειδή στα πλαίσια της αµοιβαιότητας, τα εγγόνια όντας εργαζόµενα 
µε κύριο εισόδηµα, ήταν πλέον σε θέση να περιποιούνται εκείνα τη γιαγιά τους. 

 2.3.20.2 Επανασύνδεση ή µη των γονέων µε το παιδί τους 
 

Από τις συνολικά 35 οικογένειες που έλαβαν µέρος στην έρευνα, τα παιδιά 
εννέα οικογενειών: ζούσαν µε τον έναν γονέα (3/35) ή είχαν επιστρέψει στους δύο 
γονείς τους (6/35). Κατά το µεταβατικό στάδιο, αναφέρθηκε από µερικούς παππούδες 
ότι, δεν µπορούσαν να συνηθίσουν την απουσία του εγγονιού τους, ενώ κάποιοι άλλοι 
δεν αντιµετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα. 

Εγώ [είχα] άγχος, κούραση, υπερκόπωση, µετά µου τα πήραν [τα εγγόνια], 
κατάθλιψη είχα πάθει. Τα παιδιά µου, εντάξει, µου στάθηκαν. Εντάξει λεµα… ∆εν είχαν 
πάθει τίποτα ποτέ. Έφυγε η κόρη µου, ξέρεις, ψυχοσωµατικά εγώ. Τον άντρα µου 
άρρωστο. Ψυχοφάρµακα έπαιρνε…2 

Τίποτα δεν είχα.3 
∆εν έχουµε ιδιαίτερο πρόβληµα.4 
Τίποτα. Ήταν λίγο το χρονικό διάστηµα, δεν άλλαξε τίποτα.5 
 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.91, σ.20.  
2 Ερ/γιο 24: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο 3: ερώτ.118, σ.25.  
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.118, σ.25.  
5 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.105, σ.23. 
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Κάποια άλλα εγγόνια ζούσαν µαζί µε τους παππούδες / τις γιαγιάδες και έναν 
γονέα τους στο ίδιο σπίτι (10/35), την περίοδο που εκτυλίσσονταν οι συνεντεύξεις.  

Όχι, όχι δεν αποµακρύνθηκαν από εδώ.1 
 
Μια οικογένεια, παρέκκλινε από τις προηγούµενες, αφού η µητέρα (εξαρτηµένη 

από τα ναρκωτικά) και οι γονείς της ζούσαν µαζί, ενώ τα παιδιά της είχαν 
τοποθετηθεί σε ίδρυµα. Η τύχη τριών γονέων αγνοούνταν παντελώς από τους 
παππούδες τεσσάρων κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών. Για να γίνει αυτό 
πιο ξεκάθαρο, η µια µητέρα από τους τρεις αυτούς γονείς είχε δηµιουργήσει δύο 
διαφορετικές κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, αποκτώντας και 
εγκαταλείποντας στους παππούδες τα παιδιά που απέκτησε από το σύζυγό της και 
από µετέπειτα δεσµό της. Όµως, καµία από τις δύο αυτές οικογένειες δεν γνώριζε 
πλέον τον τόπο διαµονής της και αγνοούνταν η συνέχεια του ανεξέλεγκτου βίου της 
(Αναλυτικά για αυτές τις δυο οικογένειες στο επόµενο κεφάλαιο). 

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους γονείς, 7 ζευγάρια (7/35) εξακολουθούσαν να 
µην είχαν επιστρέψει κοντά στα παιδιά τους, όπως άλλωστε είχε κάνει ένας από τους 
γονείς 16 άλλων παιδιών (16/35). Τέλος, η επανασύνδεση δέκα γονέων (δύο ζευγάρια 
και έξι µόνοι γονείς) µε τα 8 παιδιά τους δεν προβλεπόταν εξαιτίας του ότι είχε 
επέλθει πρόωρος θάνατός τους. Όλοι οι συνεντευξιαζόµενοι συµφωνούσαν ως προς 
αυτά τα στοιχεία. 

 2.3.20.3 Πιθανότητες τουλάχιστον ένας από τους γονείς του παιδιού να 
αναλάβουν και πάλι την ανατροφή του παιδιού τους 

 
Σε ερώτηση που υποβλήθηκε τόσο στους παππούδες και τους γονείς όσο και 

στα εγγόνια, διαπιστώθηκε η αναµενόµενη τάση των παιδιών να τρέφουν κατεξοχήν 
µεγάλες ελπίδες για την µόνιµη επανασύνδεσή τους µε τους γονείς τους. Για τον λόγο 
αυτό, άλλωστε, παρατηρήθηκε διαφωνία ανάµεσα στις πεποιθήσεις 5 παιδιών µε τους 
παππούδες τους, στις συνολικά 13 συγκρίσεις που έγιναν στις αντίστοιχες 
οικογένειες. Να αναφερθεί όµως ότι, µόνο 13 εγγόνια, τρεις γονείς και οι παππούδες 
22 οικογενειών απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση, επειδή µετέπειτα 
αποκλείστηκε. Άρα, ο αριθµός των 5 εγγονιών που αναφέρθηκε, δεν αντιστοιχεί στο 
σύνολο των 35 οικογενειών που µελετήθηκαν. Οι συµπληρωµατικές απαντήσεις που 
δόθηκαν στη συγκεκριµένη ερώτηση από ορισµένα παιδιά και παππούδες, αφορούσε 
εκτεταµένες οικογένειες και είναι οι εξής: 

[Ο πατέρας] Είναι ήδη εδώ.2 
[Η µητέρα] Έχει επιστρέψει.3 
[Η µητέρα] Είναι εδώ κολόνα.4 
[Θα µας αναλάβει ο πατέρας] Ναι, όταν πεθάνει η γιαγιά.5 

 2.3.20.4 Πρόσωπα που ελπίζουν και προσµένουν την επανασύνδεση του 
παιδιού µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς του 

 
Το ένα τρίτο των παιδιών (11 ή 33,33%), σύµφωνα µε τα λεγόµενα των 

παππούδων τους, επιθυµούσαν την επανασύνδεση της οικογένειάς τους µε τον ένα ή 
και τους δύο γονείς τους. Τα παιδιά συνηθίζουν να φαντασιώνονται ότι, οι γονείς 
                                                 
1 Ερ/γιο 21: ερώτ.118, σ.25. 
2 Ερ/γιο 18: ερώτ.113, σ.25.  
3 Ερ/γιο 21: ερώτ.113, σ.25.  
4 Ερ/γιο 17: ερώτ.113, σ.25.  
5 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.95, σ.20.  
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τους ξανασµίγουν και ότι η οικογένειά τους ανακατασκευάζεται, µε την ταυτόχρονη 
επιστροφή τους σε αυτή. Αυτές οι φαντασιώσεις µπορούν να παραµένουν για χρόνια· 
κάτι ανάλογο δηλαδή µε ό,τι γίνεται και στα παιδιά των διαζευγµένων γονιών 
(VISHER & VISHER, 1979).1 

Λίγο λιγότερα παιδιά από το άλλο 1/3 (9 ή 27,27%), ήταν εκείνα που δεν 
έβλεπαν καθόλου θετικά αυτή την προοπτική, πάντα σύµφωνα µε την πεποίθηση των 
παππούδων τους. Όσον αφορά τις επιθυµίες των υπολοίπων εγγονιών να ξανασµίξουν 
µε τους γονείς τους, οι παππούδες πίστευαν ότι, αυτές κυµαίνονταν ως προς το βαθµό 
τους από πολύ (5 ή 15,15%) έως µέτρια, λίγο και ελάχιστα στο ίδιο ποσοστό (1 ή 
3,03%,). Υπήρξαν και δύο περιπτώσεις παππούδων (2 ή 6,06%) που ανέφεραν ότι, τα 
εγγόνια τους αµφιταλαντεύονταν ανάµεσα στο να θέλουν και να µη θέλουν να 
επανασυνδεθούν µε τους γονείς τους, ενώ τρεις άλλοι παππούδες  (3 ή 9,09%) δεν 
µπορούσαν να εκφέρουν γνώµη, επειδή δεν γνώριζαν και δεν µπορούσαν να 
µιλήσουν υποθετικά, αφού δεν είχαν παρατηρήσει κάτι στη συµπεριφορά του 
εγγονιού τους. 

Τα περισσότερα από τα παιδιά, για τα οποία απαντούσαν οι παππούδες στη 
συνέντευξη, δεν είχαν αδέρφια (14 ή 41,42%). Όπου όµως αυτά υπήρχαν, σχεδόν 
ίσος αριθµός των παππούδων, θεωρούσε ότι, αυτά ήθελαν να ξαναβρεθούν στην 
οικογένειά τους µε τους γονείς τους, πάρα πολύ (7 ή 21,21%) ή και καθόλου (6 ή 
18,18%). Ίσως η διαφορά που παρατηρήθηκε ανάµεσα στα εγγόνια και στα αδέλφια 
τους ως προς την επιθυµία τους να ξαναενωθούν µε τους γονείς τους -µε τα πρώτα, να 
υπερτερούν έναντι των δεύτερων-, να οφείλεται στο ότι, όταν η ερευνήτρια ζήτησε 
εξαρχής από τους παππούδες να απαντούν στις ερωτήσεις έχοντας στο µυαλό τους 
ένα συγκεκριµένο εγγόνι τους από αυτά που µεγάλωναν, επιλέχθηκαν κυρίως τα 
παιδιά εκείνα που είχαν ζήσει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε τους γονείς τους 
ή εκείνα που ηλικιακά ήταν µικρότερα σε σύγκριση µε τα αδέρφια τους, όταν αυτά 
ήταν άνω των 13 ετών, οπότε οι συναισθηµατικές αντιδράσεις τους ήταν πιο 
εµφανείς, όχι κεκαλυµµένες από αναστολές. (Γινόταν, δηλαδή, προσπάθεια να 
συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας). 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις απόψεις των παππούδων για τους γονείς 
των παιδιών αυτών, οι πατέρες που ήθελαν πάρα πολύ (13 ή 39,39%) ή καθόλου (10 
ή 30,30%) να ξαναδεθεί η οικογένειά τους ήταν λίγο περισσότεροι από τις µητέρες 
που έτρεφαν την ίδια επιθυµία (11 ή 33, 33% και 8 ή 24,24% αντίστοιχα). Όπως έγινε 
και παραπάνω σχετικά µε τις επιθυµίες των παιδιών, έτσι κι εδώ, ορισµένοι 
παππούδες απέφυγαν να απαντήσουν, δίνοντας µια ξεκάθαρη εικόνα για το ότι µπορεί 
να ήθελαν οι πατέρες (3 ή 9,09%) ή οι µητέρες (5 ή 15,15%) των παιδιών. 

Πάντως, οι περισσότεροι παππούδες και γιαγιάδες εξέφρασαν τη δική τους 
επιθυµία για επανένωση της πυρηνικής οικογένειας των παιδιών τους (10 ή 30,30% 
και 13 ή 39,39% αντίστοιχα), δείχνοντας έτσι την προτίµησή τους στον παραδοσιακό 
τύπο οικογένειας και επιβεβαιώνοντας για ακόµα µια φορά ότι, τα «πρέπει» γι’ 
αυτούς είναι πάνω από τα «θέλω». Αυτήν την τακτική, εξάλλου, ακολούθησαν και οι 
ίδιοι µε την ανάληψη της ανατροφής των εγγονιών τους, παρά τις οποιεσδήποτε 
δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν. 

Υπάρχει όµως και µια άλλη µερίδα παππούδων (8 ή 24,24%) και γιαγιάδων (11 
ή 33,33%), που ήξερε και πίστευε ότι, αυτό που ήταν καλό για τα εγγόνια τους, δεν 
θα µπορούσαν να τους το προσφέρουν οι γονείς λόγω διαφόρων περιστάσεων, αλλά 
οι ίδιοι. Ίσως πάλι, η επιθυµία τους για τη µη επαναδόµηση της πυρηνικής 
οικογένειας να εκπήγαζε από προσωπικά τους εσωτερικά κίνητρα, που υποδείκνυαν 

                                                 
1 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.284. 
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την παραµονή των εγγονιών κοντά τους, λόγω του συναισθηµατικού δεσίµατος το 
οποίο είχε επέλθει µε αυτά, ή µπορεί να υπήρχαν ωφελιµιστικοί µοχλοί, όπως η 
προσδοκία ανταπόδοσης από την πλευρά των εγγονιών τους της φροντίδας που οι 
ίδιοι αρχικά επέδειξαν προς αυτά. 

Θα ήθελαµε τα παιδιά.1  
Η µαµά µου παλεύει να’ ρθει, αλλά φοβάται να µην τη δείρει η γιαγιά.2 

 
Οι απαντήσεις των παιδιών κινούνταν πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα µε εκείνες 

των παππούδων τους, οπότε υπήρχε δέσιµο µεταξύ των µελών της κατατετµηµένης 
κατά γενεές οικογένειας και γνώριζαν ο ένας τις επιθυµίες του άλλου, γι’ αυτό και 
ταυτίζονταν οι απόψεις τους. Παρόλα αυτά, σε τρείς περιπτώσεις οικογενειών, η ιδέα 
που είχαν σχηµατίσει οι παππούδες ότι, τα εγγόνια τους δεν ήθελαν καθόλου, ή 
ήθελαν αλλά λίγο, να ξαναβρεθούν κοντά στους γονείς τους στη δική τους πυρηνική 
οικογένεια, προερχόταν από προβολή των δικών τους επιθυµιών, επειδή κάποιοι 
γονείς ίσως δεν παρείχαν τα απαραίτητα εχέγγυα για να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο. 
Αντιτιθόταν, έτσι, η άποψη αυτή στον διακαή πόθο των εγγονιών τους για 
επανασύνδεση (πράγµα το οποίο επιβεβαιώθηκε από το παιδί και το γονέα της µιας 
εκ των τριών οικογενειών).  

Αλλά και µερικά εγγόνια (5/13) υπέπεσαν στο ίδιο περίπου σφάλµα, αφού δεν 
απάντησαν σύµφωνα µε το τί ίσχυε στην πραγµατικότητα όσον αφορά τις επιθυµίες 
των παππούδων τους, αλλά προέβαλαν σε εκείνους τις δικές τους ελπίδες και 
πεποιθήσεις. Έτσι λοιπόν, δύο παιδιά που δεν είχαν πολύ καλή σχέση µε τον ένα από 
τους γονείς τους, θεωρούσαν ότι οι παππούδες δεν επιθυµούσαν για τα ίδια την 
ένωσή τους µε τους γονείς τους, σε αντίθεση µε ό,τι δήλωσαν οι παππούδες τους, ενώ 
αναφορικά µε τα άλλα τρία παιδιά ίσχυε ακριβώς το αντίθετο. 

Αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση ενός παιδιού που δήλωσε ότι, µε εξαίρεση τον 
αδελφό του και τον πατέρα του, ο οποίος παρεµπιπτόντως είχε πάρει διαζύγιο από τη 
µητέρα του παιδιού, επειδή δεν το ήθελε κοντά του, το παιδί θεωρούσε ότι τα 
υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς του δεν ήθελαν καθόλου την επανασύνδεση της 
οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί ίσως προσπάθησε να δείξει ότι, αν τυχόν ο 
πατέρας του επιθυµούσε το ξανασµίξιµο της οικογένειας, ήταν εκείνο πια που δεν το 
ήθελε αυτό σε καµία περίπτωση, απορρίπτοντας έτσι µε τη σειρά του τον πατέρα του. 
Οι παππούδες της συγκεκριµένης οικογένειας βρίσκονταν κάπου στη µέση και οι 
γνώµες τους διίσταντο, αφού σύµφωνα µε την άποψη του παππού κανένας δεν 
επιθυµούσε να ξαναγυρίσουν τα παιδιά και η µητέρα κοντά στον πατέρα, ενώ η 
γιαγιά αντίθετα είπε, ότι όλοι το ήθελαν αυτό εκτός από τον πατέρα. 

Σε ό,τι αφορά τους γονείς, η µητέρα του παραπάνω παιδιού δεν απάντησε 
καθόλου στη συγκεκριµένη ερώτηση, επειδή ήδη συγκατοικούσε µε τους γονείς και 
τα παιδιά της, ενώ αντίθετα η άλλη µητέρα που βρισκόταν σε ανάλογη οικογενειακή 
κατάσταση, εξέφρασε τη δική της άποψη, η οποία συµφωνούσε εν µέρει µε εκείνη 
του παιδιού της. ∆ηλαδή, ενώ το παιδί της πίστευε ότι όλα τα µέλη της οικογένειάς 
του επιθυµούσαν πάρα πολύ την επανασύνδεσή της, η µητέρα διαφωνούσε µαζί του 
ως προς τις δικές της επιθυµίες και εκείνες των δύο παππούδων του, οι οποίες δεν 
µπορούσαν να διασταυρωθούν από τους ίδιους, επειδή δεν απάντησαν. 

                                                 
1 Ερ/γιο 13: ερώτ.114, σ.25.    
2 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.96, σ.21. 
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 2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 2.4.1 Το γενικότερο πλαίσιο 

 2.4.1.1 Λόγοι ανάληψης γονεϊκού ρόλου για το εγγόνι από τους παππούδες 
 
Οι λόγοι1 για τους οποίους οι παππούδες αναλαµβάνουν τον γονεϊκό ρόλο 

απέναντι στα εγγόνια τους, έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση µε ό,τι ίσχυε στο 
παρελθόν. Τότε, η πρακτική αυτή ακολουθούνταν σε περιπτώσεις που οι γονείς 
είχαν πληγεί από τον πόλεµο, από κάποια ασθένεια ή από οικονοµική ανέχεια. 
Σήµερα, τα αίτια αποδίδονται σε άλλους παράγοντες, προσωπικούς και 
κοινωνικούς.2 

Οι λόγοι για τους οποίους οι παππούδες ανέλαβαν, αφορούσαν: στην εργασία 
των γονέων των παιδιών είτε σε άλλο τόπο (κάτω από την επωνυµία «υπάλληλοι 
αποσπασµένοι/εργασία σε άλλο τόπο» 14/70 ή 20%), είτε στον ίδιο τόπο, αλλά µε 
υπερβολικό φόρτο εργασίας (5/70 ή 7,14%). ∆ηλαδή συνολικά, στο 27,14% των 
περιπτώσεων, οι γονείς ανέθεσαν την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών τους στους 
παππούδες λόγω εργασίας.  

[Πατέρας] Λόγω δουλειάς, δεν µπορούσε να το ζήσει. Έφευγε βράδυ για 
δουλειά.3 

 [Μητέρα] Λόγω δουλειάς στην Αθήνα.4 
Λόγω εργασίας [των γονέων] και λόγω ανεµοβλογιάς του µεγαλύτερου 

κοριτσιού.5 
Λόγω δουλειάς, ήθελαν να ηρεµήσουν. Η Μ.{αδερφή} είχε διαβάσµατα.6 
Ο µπαµπάς [δεν είναι κοντά µου για να µε φροντίζει], γιατί έχει δουλειά 

στο µαγαζί. Πρέπει να δουλέψει για να βγάλει λεφτά… να παίρνει φαγητό … 
Αυτά, δεν ξέρω άλλο.7 

 
Σε τρία ζευγάρια από τις συνολικά 35 οικογένειες (8,57%, δηλαδή 6/70 γονείς), 

ο λόγος δεν ήταν η εργασία, αλλά το αντίθετό της. Οι γονείς των παιδιών είχαν 
µεταναστεύσει στο εξωτερικό, λόγω της υπερβολικής φτώχειας και της ανέχειας που 
προερχόταν από την ανεργία τους στον τόπο στον οποίο διέµεναν στο εσωτερικό της 
Ελλάδας. Αυτό ίσως αποτελεί δείκτη ότι, οι σηµερινές συνθήκες ζωής µε τις 
υπερβολικές απαιτήσεις όσον αφορά τον τρόπο διαβίωσης και η ανάγκη για εργασία 
για προσωπικούς ή οικονοµικούς λόγους, επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη δοµή και 
τη σύνθεση της οικογένειας, αφού συνολικά σε 35,71% (25/70) των γονέων των 
παιδιών, τους οποίους αφορούσε η έρευνα, οι λόγοι σχετίζονταν µε την εργασία τους. 

Οι υπερβολικά ευσυνείδητοι γονείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και 
ταλαιπωρούνται, προκειµένου να παρέχουν τα πάντα στα παιδιά τους, έστω και αν 
πληρώνουν το τίµηµα µε την αποµάκρυνσή τους από αυτά, γεγονός που τους κοστίζει 
ακριβά. Έτσι, δεν είναι λίγοι εκείνοι, που γίνονται µάρτυρες και αποφασίζουν την 
εργασία σε ένα άλλο τόπο, προκειµένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην ή και ακόµη 
την άνεση και την πολυτέλεια χάριν των παιδιών τους. 

                                                 
1 Οι περισσότεροι από τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά κάποιων οικογενειών ανατέθηκαν στη 
φροντίδα των παππούδων, πάρθηκαν από τα αίτια των διαταραχών που είχε συντάξει ο  
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, στη δική του έρευνα. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1999, σ.100. 
2 HARRIS: ό.π., 2001, p.8. DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.10. 
3 Ερ/γιο 16: ερώτ.40, σ.7. 
4 Ερ/γιο παιδιού 15:  ερώτ.51, σ.10. 
5 Ερ/γιο 13: ερώτ.40, σ.7.  
6 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.51, σ.10.  
7 Ερ/γιο παιδιού 9: ερώτ.51, σ.10. 
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Ο αποχωρισµός ενός παιδιού από τους γονείς του λόγω µετανάστευσής τους, 
κυρίως στην βόρεια Ευρώπη (και ανάλογο φαινόµενο στην Αµερική1) για λόγους 
ανεύρεσης εργασίας, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόµενο στην Ελλάδα µερικές 
δεκαετίες πριν, και συνεπαγόταν την τοποθέτηση των παιδιών κοντά σε συγγενικά 
πρόσωπα και κυρίως στις γιαγιάδες.2 

Πάντως, αναφορικά µε την ανέχεια και την ανεργία των γονέων των παιδιών, 
δεν πλήττονταν µόνο οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. ∆έκα στους 70 γονείς 
(14,28%)(εκ των οποίων οι 6 ήταν άνδρες) ήταν άνεργοι και οι περισσότεροι από 
αυτούς (8/70 ή 11,42%) βρίσκονταν σε επίπεδο υπερβολικής φτώχειας και ανέχειας. 

Πέρα από αυτούς τους λόγους, σε ποσοστό (8,57% ή 3/35 οικογένειες), τα 
παιδιά ανατέθηκαν στους παππούδες τους εξαιτίας θανάτου και των δύο γονέων 
τους.3 Ο θάνατος µόνο του ενός από τους 2 γονείς των παιδιών, εµφανιζόταν σε 5 από 
τις 35 οικογένειες.  

Κοίτα, δεν έχουµε …, δεν µιλήσαµε και τότε που πέθανε η Β. {µητέρα}, 
δηλαδή δεν ξέρω … [είπε η µητέρα]«Τα παιδιά µου θα µείνουν εκεί πέρα, 
όπως είναι». Γιατί πού να τα πήγαινε; Και αυτός [το εγγόνι] ήθελε αγκαλιά 
όλη την ώρα … τον παππού από δω. Ούτως ή άλλως, δεν είχαµε από τους 
άλλους παππούδες, τόσο δεµένοι δηλαδή µε εκείνους και γι’ αυτό αποφάσισε 
και µόνος του [ο πατέρας]. Ύστερα ήταν και ελεύθερος και αυτός, 
καταλαβαίνεις, η ηλικία είναι και αυτή, εντάξει, δεν έχουµε πρόβληµα. ∆εν 
µου είπε και τίποτε για τα παιδιά, ούτε και µας είπε τίποτα. Μας τα άφησε, 
δηλαδή, εδώ πέρα οικειοθελώς. Αυτό.4 

 
Συνολικά, 11 από τους 70 (15,71%) γονείς είχαν αποβιώσει, οπότε το βάρος της 

ευθύνης των παιδιών έπεφτε ή κατευθείαν στους παππούδες (όταν είχαν χαθεί και οι 2 
γονείς) ή στον άλλο γονέα, που και εκείνος µε τη σειρά του, για λόγους που θα 
αναφερθούν, αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στα γονεϊκά του καθήκοντα, όπως π.χ. η 
περίπτωση ενός πατέρα (1/70 ή 1,42%) ο οποίος δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί του, 
οπότε και πάλι τα παιδιά κατέληγαν µε τους παππούδες τους. Έτσι  λοιπόν, είτε χαθεί 
ο ένας είτε και οι δύο γονείς ενός παιδιού, αυτό αποκτά την ταυτότητα του ορφανού 
παιδιού και όχι απλά διαταράσσεται, αλλά ανατρέπεται η όλη ισορροπία στο 
εσωτερικό της οικογένειάς του. 

Ο άτυπος χωρισµός ενός ζευγαριού ή το διαζύγιο των γονέων των παιδιών, ήταν 
ένας ακόµη παράγοντας που απαντιόταν πολύ συχνά (11/35 ή 31,42% ή 22/70 
γονείς). Μια τέτοια κίνηση των γονέων είτε επόταν άλλων δυσχερών καταστάσεων, 
είτε η ίδια οδηγούσε σε συνθήκες δύσκολες και ακατάλληλες για την παραµονή και 
ανατροφή ενός παιδιού µε έναν από τους γονείς του, οπότε παρουσιαζόταν ως ένας 
από τους κύριους λόγους, που οι γονείς οδηγούνταν στην εναπόθεση της επιµέλειας 
των παιδιών τους στα χέρια των παππούδων. Η κατάληξη ήταν παντού η ίδια: Οι 
παππούδες αναλάµβαναν το παιδί της οικογένειας, ενώ οι γονείς του ακολουθούσαν 
τον δικό τους δρόµο. 

Κάποια προβλήµατα λόγω του άλλου παιδιού. Λόγοι υγείας, νοσοκοµείο, 
εγχείρηση στην Αθήνα και σαν βοήθεια από τη γιαγιά, γιατί είχα και τα άλλα 
δύο παιδιά και προβλήµατα µε τον άντρα µου.5 

                                                 
1 GLICK, J. E., BEAN, F. D., & VAN HOOK, J. V. W. (February 1997). Immigration and changing 
patterns of extended family household structure in the United States: 1970-1990. Journal of marriage 
and the family. Vol.59. pp.177-191. p.180. 
2 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.150. 
3 Στη µια περίπτωση ο θάνατος προκλήθηκε από τροχαίο δυστύχηµα και των 2 γονέων, στην άλλη, 
ήταν η φυσική κατάληξη της εξάρτησης και των 2 γονέων από τα ναρκωτικά και στην 3η περίπτωση ο 
θάνατος της µητέρας προήλθε από καρκίνο, ενώ του πατέρα οφειλόταν σε τροχαίο ατύχηµα. 
4 Ερ/γιο 9: ερώτ.40, σ.7. 
5 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.33, σ.6. 
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Γιατί η µητέρα µου µε άφησε στο νοσοκοµείο. Έφυγε. Νοµίζω µε 
λυπηθήκανε γι’ αυτό. Επειδή χώρισανε οι γονείς, από µωρό.1 

Ο µπαµπάς είναι στη γκόµενα, γιατί η κοπέλα του έχει κάνει µάγια. Η 
µαµά στον γκόµενο και είναι έγκυος και λέει ότι έχει πονόκοιλο και πίνει όλο 
γάλα.2 

Και να µην είχαν χωρίσει, κάποιο παιδί θα θέλαµε να το πάρουµε µαζί 
µας.3  

 
Οι τελευταίοι παππούδες αν και εξέφρασαν αυτήν την επιθυµία, στην εξέλιξη 

της συνέντευξης άφησαν έµµεσα να διαφανεί η δυσανασχέτησή τους, λόγω του 
οικονοµικού βάρους που επωµίστηκαν µε τη φροντίδα του παιδιού. 

Πάντως, σε σχέση µε τους δύο παραπάνω λόγους, αξίζει να αναφερθεί ότι, ο 
τρόπος µε τον οποίο αντιδρά ο κοινωνικός περίγυρος των γονέων, αλλά και η 
ποιότητα και η ποσότητα της προσφερόµενης βοήθειας, βρίσκονται σε συνάρτηση µε 
την αιτία που προκαλεί την αποµάκρυνση των παιδιών από τους γονείς τους και την 
αδυναµία των γονέων να τα αναθρέψουν. Οι λόγοι για τους οποίους παππούδες θα 
αναλάβουν τα εγγόνια τους παίζουν πολύ µεγάλο ρόλο, καθώς καθορίζουν το 
ποσοστό του κοινωνικού στιγµατισµού που θα υποστούν. Αυτό σηµαίνει ότι, σε 
περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ασθένειας των γονέων (ή ακόµη λόγους που είναι 
πέραν των δυνατοτήτων τους, όπως π.χ. η εργασία τους), οι παππούδες αποδέχονται 
πιο πρόθυµα και µε µεγαλύτερη ευχαρίστηση την ευθύνη της φροντίδας των 
εγγονιών τους και δεν επιφυλάσσονται να ζητήσουν βοήθεια ή να εξωτερικεύσουν τη 
νέα κατάσταση στην οποία ζουν. Το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της 
οικογένειας διάκειται πιο θετικά απέναντι στους παππούδες και είναι πρόθυµο και 
ιδιαίτερα υποστηρικτικό να τους παράσχει τη βοήθειά του. 4 

Κάτι ανάλογο, αλλά σε λίγο µικρότερο βαθµό, γίνεται και στις περιπτώσεις των 
διαζυγίων· µε τη διαφορά όµως ότι, εκεί θα ενυπάρχει το στοιχείο του κοινωνικού 
στιγµατισµού και της κατακραυγής. Ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιδράσει ειδικά η 
µητέρα, προσδιορίζει τον κοινωνικό της ρόλο και αντανακλά συνήθως τις πιέσεις τις 
οποίες έχει δεχθεί και τον βαθµό ωριµότητας που την χαρακτηρίζει ως προς την 
αντιµετώπιση κάθε αλλαγής και αντιξοότητας.5  

Οι παππούδες ανέφεραν πέντε περιπτώσεις γονέων (5/70 ή 7,14%), που ήταν 
ανήλικοι ή ανώριµοι να φροντίζουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, ενώ αναφέρθηκαν και 
τρεις περιπτώσεις παιδιών, που είχαν προκύψει από ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, εκτός 
του θεσµού του γάµου, λόγω της σεξουαλικής δραστηριότητας των γονέων τους 
(3/70 ή 4,28%). Σε µια από τις τρεις αυτές τελευταίες περιπτώσεις, ο πατέρας των 
παιδιών αδυνατούσε να τα φροντίζει λόγω της υπηρεσίας του στη στρατιωτική θητεία 
(1/70 ή 1,42%). Όπως ανέφερε η γιαγιά: 

∆εν µπορούσε να τα ζήσει [ο πατέρας].6 
 
Υποστηρίζεται ότι, στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι ανώριµοι και έχουν 

παιδαριώδη συµπεριφορά, ενδείκνυται, η ανατροφή των παιδιών να ανατίθεται στους 
παππούδες, γιατί έτσι αυτά έχουν τη δυνατότητα να δοµούν σταθερές σχέσεις. Στο 
πρόσωπο των παππούδων τους βρίσκουν τους γονείς που ποτέ δεν είχαν.7 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιών 1: ερώτ.51, σ.10. 
2 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.51, σ.10. 
3 Ερ/γιο 11: ερώτ.40, σ.7.  
4 BROWN: ό.π. 1998, p.22. 
5 BRONFENBRENNER: ό.π., 1979, p.82. 
6 Ερ/γιο 18: ερώτ.40, σ.7.   
7 ΧΑΪΜ: ό.π., σ.196. 
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Η γενικότερη ωριµότητα που χαρακτηρίζει ένα άτοµο, καθώς και ο βαθµός 
προετοιµασίας του για το εγχείρηµα του γάµου και της απόκτησης παιδιού, γίνεται 
ορατό από τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιδράσει και θα αντεπεξέλθει σε 
καταστάσεις, οι οποίες συνεπάγονται µεγάλες αλλαγές ή κρίσεις στο εσωτερικό της 
οικογένειάς του.1 Η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να προστατευτεί από ξένες 
επεµβάσεις και να διατηρήσει τα όρια και την ταυτότητά της, εφόσον περιφρουρήσει 
και οριοθετήσει τον φυσικό της χώρο, προστατέψει τα µέλη, την περιουσία, τον 
τρόπο και το ωράριο λειτουργίας της, που βρίσκεται σε συνάφεια µε τον ιδιωτικό 
χώρο και τον τρόπο ζωής κάθε µέλους της. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, καθοριστικός 
είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργήσει κάθε µέλος της, εάν και κατά πόσο 
δηλαδή, θα τηρήσει την άτυπη υπόσχεση και δέσµευση που έχει γίνει µέσα στα 
πλαίσια της οικογένειάς του. Ο τρόπος αντίδρασης και συµπεριφοράς ενός ανθρώπου 
θα πρέπει να συµπορεύεται µε τις προσδοκίες της οικογένειάς του για την 
αναµενόµενη συµπεριφορά του και να είναι σύµφωνος µε τους περιορισµούς που του 
έχει θέσει.2 

Γονεϊκή συµπεριφορά που σε καµία περίπτωση δεν θεωρείται επιθυµητή και 
προσδοκώµενη, είναι αυτή της κακοποίησης ή παραµέλησης ενός παιδιού από τους 
γονείς του, η οποία αναφέρθηκε από τους παππούδες σε 11 περιπτώσεις γονέων 
(11/70 ή, 15,71%). Πιο αναλυτικά, οι παππούδες - γιαγιάδες απέδωσαν ευθύνες σε 9 
από τις 35 µητέρες και µόνο σε δύο από τους 35 πατέρες, γεγονός που µπορεί να 
αποδοθεί στην κοινωνική τάση να θεωρείται ότι, η ανατροφή των παιδιών είναι 
αποκλειστικό µέληµα των γυναικών. ∆εν αποκλείεται πάντως, να επρόκειτο για 
πραγµατικά γεγονότα, και η συµπεριφορά αυτή των µητέρων να οφειλόταν σε 
προσωπικούς λόγους, όπως π.χ. ψυχολογικά προβλήµατα, ή στην πίεση από τις 
αυξηµένες ευθύνες των πολλαπλών ρόλων τους και στον αυξηµένο κοινό χρόνο των 
µητέρων µε τα παιδιά τους. 

Η µαµά µε το τακούνι µε είχε χτυπήσει βίαια. [Ζήτησε από την 
ερευνήτρια να µιλούν πιο χαµηλά να µην ακούσει η γιαγιά].3 

[Η µητέρα] Είχε χτυπήσει το πρώτο παιδί µε τη σκούπα.4  
 

Μάλιστα, η κακοποίηση που ασκούσε η συγκεκριµένη µητέρα στα παιδιά, αλλά 
ακόµα και στο σύζυγό της, µπορεί να διασταυρωθεί και από το ηµερολόγιο επαφών 
που κρατούσε η ερευνήτρια, σύµφωνα µε ό,τι παρατήρησε η ίδια και ό,τι της είπαν οι 
παππούδες. Εκεί αναφέρεται ένα σύντονο ιστορικό που ερµηνεύει τη συµπεριφορά 
της µητέρας: 

Τη µητέρα των παιδιών την πήραν µικρή από ορφανοτροφείο τόσο για να 
βρει και να κάνει δική της οικογένεια, όσο και επειδή ο κ. {πατέρας των 
παιδιών}, από όταν είχε πάει στο στρατό, έπαθε µελαγχολία και είχε 
πρόβληµα. Παντρεύτηκαν, λοιπόν, και απέκτησαν δύο παιδιά, το Χ. και το Γ. 
Όµως η µητέρα, όπως ήταν άβγαλτη, αργότερα έµπλεξε µε παρέες [κάποια 
στιγµή της ήρθε λογαριασµός τηλεφώνου 750.000 δρχ.], γυρνούσε, και την 
διευκόλυνε το γεγονός ότι ο άντρας της δούλευε αρκετές ώρες και, µάλιστα, 
µε ασταθές ωράριο, ενώ όταν έπαιρνε το µισθό του, της τον έδινε ολόκληρο 
για να κάνει αυτή κουµάντο. Άρα, είχε κάθε ελευθερία. Οπότε έπαψε να 
φροντίζει τα παιδιά, ενώ τα καλοκαίρια, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα τα 
άφηνε στους παππούδες για να είναι εντελώς ανεξάρτητη και να κάνει τη ζωή 
της. Όσον αφορά στον άντρα της, για να αποδεσµευτεί και από αυτόν, επειδή 
ήξερε ότι έπαιρνε χάπια, του τα έδινε η ίδια «µε τη χούφτα» [πάρα πολλά] –
όπως είπε η γιαγιά-, για να κοιµάται και να µην καταλαβαίνει πού πήγαινε η 

                                                 
1 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.156. 
2 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π., 2000, σ.110-120.  
3 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.51, σ.10. 
4 Ερ/γιο 7: ερώτ.40, σ.7.   
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γυναίκα του, όταν αυτή έφευγε. Ώσπου κάποια στιγµή, του έδωσε τόσο 
πολλά, που τον πρόλαβαν πριν πεθάνει. 

Πρόβληµα, όµως, δεν είχε µόνο ο πατέρας µέσα στην οικογένεια αυτή, 
αλλά και ο µεγαλύτερος γιος, ο Χ., µιας και επρόκειτο για άτοµο µε ειδικές 
ανάγκες. Εξωτερικά έµοιαζε πάρα πολύ στον πατέρα του, ενώ είχε και κάποια 
σηµάδια στο πρόσωπό του, γιατί, όταν ήταν µικρότερος, τον είχε χτυπήσει η 
µητέρα του, όταν αυτή ζούσε µαζί τους.1 

 
Ψυχιατρικά προβλήµατα παρουσίαζαν οι γονείς των παιδιών σε ποσοστό  

12,85% (9/70, εκ των οποίων οι 6 ήταν άνδρες), ενώ στο ίδιο ποσοστό, δηλαδή 
12,85%, οι γονείς ήταν εξαρτηµένοι από τα ναρκωτικά, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των 
παππούδων. Και άλλες εξαρτήσεις των γονέων αναφέρθηκαν από τους παππούδες: 
αλκοολισµός (5/70 ή 7,14%, εκ των οποίων 4 άνδρες), χαρτοπαιξία (1/70 ή 1,42%) 
και µια όχι και τόσο συνηθισµένη: η ενασχόληση ενός πατέρα µε τη θρησκεία και τα 
µοναστήρια, που τον οδήγησε τελικά να κλειστεί σε ένα από αυτά (1/70 ή 1,42%), 
παρατώντας την οικογένειά του.  

[Ο πατέρας] Μελαγχολία. Με φάρµακα συντηρείται. Στο στρατό τον 
πείραξε.2 

[Η µητέρα αλκοολισµό] Και καπνίζει.3 
 [Η µητέρα] Έχει πάει στο ψυχιατρείο.4 
[Η µητέρα πίνει] Άµστελ.5 
Εµείς θελήσαµε να το αναλάβουµε, γιατί δεν ήταν άξιοι. ∆εν ήταν 

µαθηµένοι από τέτοια.6 
[Ο πατέρας] Νοσηλεία σε ψυχιατρείο.7 
Κακοποίηση της µητέρας [από τον πατέρα υπό την επήρεια 

ναρκωτικών].8 
[Ο πατέρας] Πίνει ναρκωτικά.9 
Ε, νοµίζω γιατί δεν µπορώ, αισθάνοµαι µέσα µου ότι θα φύγουν, δε θα 

τους ξαναδώ, δε θα τους ξαναδώ. Όταν φεύγουν, εγώ δεν µπορώ να κρατηθώ. 
Γιατί ο µπαµπάς µου και η µαµά µου έκαναν αυτά τα πράγµατα [ανάρµοστη 
σεξουαλική δραστηριότητα µπροστά στο παιδί υπό την επήρεια ναρκωτικών 
ουσιών] και από κείνη την ηµέρα δεν τους θέλω µαζί µου. Γι’ αυτό µε 
φροντίζει η γιαγιά µου, µε φροντίζει και ο παππούς µου που έχει πεθάνει, 
αλλά τώρα έχει πολλές …, έχει από τον άλλο µήνα που έχει πεθάνει ο 
παππούς µου. Αλλά δεν ενδιαφέροµαι, γιατί έχει φύγει ο πατέρας µου και η 
µητέρα µου από τη ζωή, και η γιαγιά µου δεν ξέρω γιατί δεν τους αφήνει να 
µπει εδώ, να µπουν εδώ στο σπίτι, αλλά άµα µπουν εδώ στο σπίτι δεν θα 
χωράνε να κάτσουνε, άµα έρθουν εδώ θα κοιµούνται σε ξεχωριστό δωµάτιο.10  

 
Η συγκεκριµένη αναφορά του παιδιού περιέχει τους λόγους για τους οποίους 

δεν είναι κοντά στους γονείς του, αλλά περικλείει και µια έµµεση κατηγορία, ότι η 
γιαγιά του εν µέρει ευθύνεται που το κρατά µακριά από εκείνους. Πρόκειται για µια 
αντίδραση φυσιολογική, επειδή οι παππούδες είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα, στα 

                                                 
1 Ερ/γιο 7. 
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.40, σ.7.   
3 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.51, σ.10. 
4 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.51, σ.10. 
5 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.51, σ.10. 
6 Ερ/γιο 4: ερώτ.40, σ.7.  
7 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.51, σ.10.  
8 Ερ/γιο 32: ερώτ.40, σ.7. 
9 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.51, σ.10.  
10 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.51, σ.10.  
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οποία το παιδί κατευθύνει µοµφές τις οποίες δεν µπορεί να στρέψει προς τους γονείς 
του.1 

[Ο πατέρας] Τα µοναστήρια.2 
 
Ιδιαίτερα στην  τελευταία αυτή περίπτωση φαίνεται ότι, υπάρχουν γονείς που 

δεν διστάζουν να «θυσιάσουν» τα παιδιά τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν την 
δική τους «σωτηρία» και να απολαύσουν την προσωπική τους ευτυχία. Πίσω από την 
παραµέληση και εγκατάλειψη των παιδιών κρύβονται γονείς οι οποίοι, εάν δεν 
µαστίζονται από ψυχιατρικά ή νοητικά προβλήµατα, είναι ναρκισσιστές ή ανώριµοι 
να αποδεχτούν τους ρόλους τους. 

Λόγω χρόνιου νοσήµατος αδυνατούσε να φροντίζει τα παιδιά της µία µητέρα 
(1/70 ή 1,42%), η οποία και τελικά απεβίωσε. Από άγνοια και αφέλεια, ένα παιδί 
θεώρησε µια απλή χρόνια πάθηση ως µια χρόνια επικίνδυνη ασθένεια, αφού την 
ανέφερε ως έναν από τους λόγους για τους οποίους αποµακρύνθηκε από τους γονείς 
του. Το ότι την ανέφερε πάντως, δείχνει ότι ήξερε κατά ένα µέρος το ιατρικό 
ιστορικό των γονέων του. 

[Η µητέρα έχει] Θυρεοειδή.3 
 

Η κάθειρξη ή η καταδίκη4 ενός γονέα αποτελούσε αιτία ανάληψης των παιδιών 
του από τους παππούδες σε ποσοστό 7,14% (5/70). 

Για τη µητέρα λέω, αυτό και αυτό έγινε, λέω, έτσι έγινε, το ξέρουν τα 
παιδιά, όλα: «Έµπλεξε η µάνα σας. ∆εν είχε να σας ταΐσει, δεν είχε τίποτα, να 
πληρώσει το νοίκι στην Αθήνα και έµπλεξε εκεί χάµω, πήγαινε παποράκι, 
µετά την κάρφωσε αυτός [ο πατέρας], πιάσαν κι αυτόν όµως, έφαγε και αυτός 
µια … και έτσι έγινε η δουλειά». (Είχε µπλέξει η µητέρα µε πορνεία;) ∆εν 
ήταν πορνείας. Άµα ήταν πορνείας, δεν το κράταγα. Σου ορκίζοµαι σε ό,τι 
έχω ιερό. ∆εν το κράταγα! Θα της έλεγα, παρ’ το και πετά το στη θάλασσα. 
Καταλαβαίνεις, πώς µιλάω τώρα; Άµα είσαι άνθρωπος, να µε καταλάβεις, 
πώς µιλάω.5 

 
Παράνοµη δραστηριότητα αναφέρθηκε από τους παππούδες και σε τρεις 

περιπτώσεις γονέων που ασχολούνταν µε την πορνεία είτε µε την ιδιότητα του 
µαστροπού είτε ως εκδιδόµενος γονέας (3/70 ή 4,28%). Ο τρόπος ζωής ενός γονέα, 
µπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί από το παιδί του, εάν εκείνος ήταν ιδιαίτερα 
απελευθερωµένος και το παιδί µικρό ηλικιακά. 

[Η µητέρα] Φοράει µίνι, ανεβαίνει στα τραπέζια, ψάχνει παντρεµένους 
άντρες … µην τα πεις, θα µε σκοτώσει.6 

 
Καµία περίπτωση γονέα δεν παρουσίασε νοητικά προβλήµατα ούτε η απουσία 

του γονέα οφειλόταν σε σπουδές του σε άλλο µέρος. 

                                                 
1 HOUTMAN, S. (1999). To grandma’s house, we…stay.(When you have to stop spoiling your 
grandchildren and start raising them). Northridge, CA: Studio 4 Productions. ISBN 1-882349-05-9. 
p.99. 
2 Ερ/γιο 14: ερώτ.40, σ.7. 
3 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.51, σ.10. 
4 Κάποιοι για να εξασφαλίσουν εύκολο και γρήγορο χρήµα ή τις περισσότερες φορές χρήστες 
ναρκωτικών, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους, γίνονται «βαποράκι» διακινώντας 
µικροποσότητες ναρκωτικών. ∆εδοµένης της κατάστασης, όπου η αστυνοµία συλλαµβάνει συνήθως 
τις µικρές µονάδες του δικτύου διακίνησης των ναρκωτικών, τα εξαρτηµένα άτοµα βρίσκονται τις 
περισσότερες φορές, εµπλεκόµενα µε τον νόµο, εκτίοντας κάποια ποινή φυλάκισης ή ξεγλιστρούν, 
κερδίζοντας χρόνο λόγω εφέσεων. Η εµπλοκή τους µε τον νόµο βρίσκεται σε άµεση σχέση µε τη 
γενικότερη νοοτροπία τους και τον τρόπο ζωής τους. ΜΑΤΣΑ: ό.π., 1997, σ.50. 
5 Ερ/γιο 33: ερώτ.75, σ.15. 
6 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.51, σ.10. 
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Αυτό που παρατηρήθηκε και αξίζει να αναφερθεί, είναι η συνδυαστική και 
αθροιστική δράση πολλών από τους παραπάνω παράγοντες σε καθεµία από τις 
περισσότερες οικογένειες που συµµετείχαν στην έρευνα, γεγονός που περιέπλεκε τα 
πράγµατα. Αυτό ίσως αποτελεί το κλειδί της υπόθεσης, οπότε ρίχνοντας κάποιος φώς 
σε αυτές, συντελεί έως ένα σηµείο στην κατανόηση του φαινοµένου και στην 
διαλεύκανση και εξακρίβωση των συνιστωσών. Έτσι λοιπόν, µπορεί έναν άνθρωπο 
να τον χαρακτηρίζουν πολλά από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουµένως ως 
αιτίες (π.χ. ψυχιατρικά προβλήµατα, ανωριµότητα και αλκοολισµός), επειδή όµως 
αφορούσαν µόνο τον ίδιο, αυτό σηµαίνει ότι θα προέκυπτε µονογονεϊκή  οικογένεια. 
Στις περιπτώσεις όµως, που πολλοί και διαφορετικοί λόγοι προσιδιάζουν τόσο στον 
ένα όσο και στον άλλο γονέα, αυτό στοιχειοθετεί ότι, κανείς από τους δύο δεν είναι 
αρκετά δυνατός για να διατηρήσει την οικογένειά τους, όποτε αυτή διασπάται. 
Έρχονται τότε οι παππούδες ως προστατευτικό δίχτυ, να περιµαζέψουν τα κοµµάτια 
µιας διαλυµένης ιστορίας, δηλαδή τα παιδιά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση µιας οικογένειας στην 
οποία, οι βιολογικοί γονείς ενός παιδιού έφτασαν να το αναθέσουν στους παππούδες 
του, επειδή το απέκτησαν εκτός γάµου, οι ίδιοι ήταν ανήλικοι και ανώριµοι για να 
αναλάβουν τον γονεϊκό ρόλο απέναντί του, ο πατέρας ήταν φτωχός και άνεργος, 
επειδή υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, ενώ η µητέρα του παιδιού ήταν 
εξαρτηµένη από τα ναρκωτικά και παραµελούσε ή/και κακοποιούσε το παιδί.1 

Σε µια άλλη οικογένεια, το παιδί εκτέθηκε σε µια ιδιαίτερα επώδυνη εµπειρία, 
αφού δέχτηκε διπλή απόρριψη από την πατρική φιγούρα. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα 
των παππούδων του, ο πρώτος και βιολογικός πατέρας το εγκατέλειψε λόγω το ότι 
ήταν φτωχός, άνεργος και το παιδί προέκυψε από ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη εκτός 
γάµου, µετά τους αρραβώνες µε τη µητέρα του παιδιού. Η δεύτερη πατρική φιγούρα 
επέδειξε απόρριψη προς το παιδί, επειδή δεν ήταν δικό του, οπότε το παραµελούσε 
και έδειχνε το πάθος του προς την χαρτοπαιξία και τον αλκοολισµό.2 

[Ο σύζυγος – πατέρας] ∆εν ήθελε να αναλάβει ευθύνες. [Εγώ, η µητέρα:] 
Γιατί ο άντρας που παντρεύτηκα δεν το ήθελε. Θα του έτρωγε το φαγητό.3 

[Η µητέρα] Έβλεπε έτσι την κατάσταση, που µε µάλωνε ο πατέρας … 
[γι’ αυτό δεν µπορούσε να είναι κοντά µου και να µε φροντίζει όλη µέρα].4 

 
Υπήρξε µια περίπτωση στην οποία, την επιλογή του περιβάλλοντος διαβίωσης 

του παιδιού την έκανε το ίδιο, οπότε οι λόγοι αφορούσαν έµµεσα τον ένα από τους 
γονείς του, αφού ο άλλος δεν υπήρχε πια στη ζωή. Μπροστά στο ενδεχόµενο, το παιδί 
να ζήσει µε τον πατέρα του που θα παντρευόταν για δεύτερη φορά, αποφάσισε να 
παραµείνει µε τους παππούδες του. 

∆εν ήθελε το παιδί [να είναι µαζί µε τον πατέρα].5 
 

Η πληροφόρηση του παιδιού για την ύπαρξη ενός νέου συντρόφου στη ζωή του 
γονέα, ο οποίος δεν έχει πλέον τον σύζυγό του, και ο τρόπος µε τον οποίο θα ενταχθεί 
αυτό το άτοµο στην οικογένεια εξατοµικεύεται σε κάθε περίπτωση. Πάντως, συνήθως 
οι άνδρες είναι λιγότερο διστακτικοί σε σύγκριση µε τις γυναίκες ως προς το να 
παρουσιάσουν τη νέα τους σύντροφο στα παιδιά τους και να συνάψουν µαζί της εκ 
νέου γάµο. Οι σχέσεις, τότε, γονέα - παιδιού διαφοροποιούνται και δεν αποκλείεται 
το δεύτερο, να εκδηλώσει ζήλια.  

                                                 
1 Οικογένεια 18. 
2 Ερ/γιο 2: ερώτ.40, σ.7. 
3 Ερ/γιο γονέων 2: ερωτ.33, σ.6. 
4 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.51, σ.10. 
5 Ερ/γιο 25: ερώτ.40, σ.7.  
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 2.4.1.2 Πρόσωπα που προορίζονταν να βοηθηθούν από τον χωρισµό 
 

Οι παππούδες (23/33) πίστευαν ότι, κανένα από τα µέλη της πυρηνικής ή της 
ευρύτερης οικογένειας δεν αποκόµισε κάτι θετικό από τον αποχωρισµό του παιδιού 
από τους γονείς του. 

Ο χωρισµός δεν βοηθάει κανέναν … 1  
 

Τέσσερα από τα εγγόνια των παππούδων αυτών είχαν αντίθετη άποψη, αφού 
θεώρησαν ότι βοηθήθηκαν τα ίδια (2) ή η µητέρα τους (η µία εξαιτίας του ότι είχε 
λιγότερες ευθύνες και η άλλη δεν είχε πλέον κόντρα µε τον σύζυγό της). Η τελευταία, 
µάλιστα, απάντησε το αντίστοιχο για το παιδί της. Αλλά και το αντίστροφο 
παρατηρήθηκε: Αν και οι παππούδες πέντε οικογενειών (5/33) θεώρησαν ότι 
βοηθήθηκε το εγγόνι τους, δύο από αυτά το διέψευσαν, αφού απάντησαν ότι κανείς 
τους δεν βοηθήθηκε. Το ένα παιδί συµπλήρωσε, λέγοντας: 

Ούτε διατροφή έχουµε, αλλά και η µητέρα µου θέλει πληροφορίες για τη 
γκόµενα του πατέρα µου.2 

 
Κατά τα λεγόµενα των παππούδων µιας οικογένειας (1/33), ο γονέας των 

παιδιών επωφελήθηκε από τον χωρισµό, εννοώντας όχι τον χωρισµό από τα παιδιά 
του µε τα οποία συµβίωνε, αλλά από τη σύζυγό του, εξαιτίας της οποίας κινδύνευσε 
ακόµα και η ζωή του. Γι’ αυτό και το παιδί του απάντησε, πως δεν βοηθήθηκε κανείς 
τους. Λίγοι (4/33) ήταν εκείνοι οι παππούδες που είδαν µε θετικό µάτι τον χωρισµό 
του εγγονιού από τους γονείς του, θεωρώντας τον ως ένα γεγονός, που θα µπορούσε 
να βοηθήσει όλα τα µέλη της οικογένειας, µε την αποτροπή εκδήλωσης χειρότερων 
καταστάσεων. Στο εσωτερικό αυτών των οικογενειών είχαν κάνει την εµφάνισή τους 
πολλά δυσάρεστα γεγονότα, οπότε ήταν φυσικό οι παππούδες να έχουν αυτή την 
άποψη. 

 2.4.1.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των γονέων 
 

Εκτός, λοιπόν, από τους αντικειµενικούς λόγους, που µπορεί να υπήρχαν µέσα 
σε µια οικογένεια και να εµπόδιζαν την συνύπαρξη των γονέων µε τα παιδιά τους, 
έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο συνηγορούσαν στη διάλυση της 
πυρηνικής οικογένειας στοιχεία που εντοπίζονταν στον χαρακτήρα και στην 
ιδιοσυγκρασία των γονέων.  

Λόγω  καταστάσεων που έχω περάσει, ο χαρακτήρας µου έχει αλλάξει. 
Αυτός [ο πατέρας] ο ίδιος είναι, δεν έχει αλλάξει, όπως ήταν είναι.3 

Αυτή η συµπεριφορά της. Ήθελε να γυρίζει εδώ, να γυρίζει εκεί …4  
 
Επειδή κάτι τέτοιο δεν ήταν εύκολο, εφόσον οι γονείς δεν θα µπορούσαν για 

αντικειµενικούς λόγους να αποτελέσουν µέρος του δείγµατος της έρευνας, αλλά και 
επειδή η ερώτηση, περιέχοντας δυσνόητους όρους, ήταν ένα εγχείρηµα ιδιαίτερα 
δύσκολο για τους παππούδες, έτσι µελετήθηκε η οπτική των παππούδων και η 
ικανότητά τους να διακρίνουν κάποια γενικά θετικά / αρνητικά χαρακτηριστικά των 
γονέων. 

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.45, σ.9. 
2 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.33, σ.5.  
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.34, σ.7.   
4 Ερ/γιο 7: ερώτ.41, σ.8.  
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Συνολικά, οι παππούδες τοποθετήθηκαν θετικά απέναντι σε 46 από τους 66 
γονείς (69,69%). 

Οι παππούδες διάκειντο αρνητικά προς ορισµένους άλλους γονείς και 
εξαπέλυσαν προς εκείνους χαρακτηρισµούς, όπως ανάξιος και ανίκανος (5/66), 
ανεύθυνος (11/66) και ανώριµος1 (3/66), ενώ όσον αφορά µία µητέρα οι παππούδες 
αρνήθηκαν να πάρουν θέση. 

Ανωριµότητα και ανευθυνότητα για όλα τα πράγµατα στη ζωή τους και 
για τους δύο.2 

 [Η µητέρα] Ανώριµη.3 
 

Κανένας από τους γονείς δεν χαρακτηρίστηκε από τους παππούδες ως 
απορριπτέος, αν και η στάση τους άλλα έδειχνε. Μια τέτοια συµπεριφορά των γονέων 
έναντι των παιδιών τους και η συνεπαγόµενη από αυτή παραµέληση, θα µπορούσε να 
αποβεί πιο επιβλαβής για ένα παιδί, συγκριτικά µε το εάν οι γονείς του ήταν 
περισσότερο αυταρχικοί. 

 2.4.1.4 Πρόσωπα από τα οποία έπρεπε να αποµακρυνθεί το παιδί 
 

Ενώ  οι παππούδες προσπάθησαν να απαντήσουν σύµφωνα µε τη λογική για το 
αν τα εγγόνια τους έπρεπε να παραµείνουν µε τους γονείς τους ή να τους 
αποχωριστούν, εκείνα λειτουργώντας περισσότερο µε το συναίσθηµα, ακόµα και 
όταν οι γονείς ήταν αντικειµενικά ακατάλληλοι να τα επιµελούνται, απάντησαν πως η 
οικογένειά τους έπρεπε να παραµείνει ενωµένη. Έτσι, τρία εγγόνια ήγειραν 
αντιρρήσεις στην επιθυµία των παππούδων τους (3/33), αποµάκρυνσης του εγγονιού 
τους και από τους δύο γονείς. Οι δύο ήταν οικογένειες ναρκοµανών, ενώ στην τρίτη, 
οι παππούδες ανάφεραν ότι οι γονείς: 

Ήταν εκτός εαυτού, δεν µπορούσαν να το συντηρήσουν.4 
 

Ένα άλλο παιδί, περιόρισε την επιθυµία των παππούδων για αποµάκρυνση του 
παιδιού και από τους δύο γονείς (1/ 33), µόνο στη µητέρα του που ήταν αλκοολική. 

[Και τους δύο γονείς] ∆εν ήταν άξιοι να το φτιάξουν.5 
 

Σε δύο άλλες οικογένειες (2/33), τόσο οι παππούδες όσο και τα εγγόνια τους, 
πίστευαν ότι, η συµπεριφορά και ο χαρακτήρας της µητέρας που ήταν ελευθερίων 
ηθών, επέβαλε την αποµάκρυνσή της από τα παιδιά της. 

                                                 
1 Ένα ανώριµο, ηλικιακά-βιολογικά ή ψυχολογικά, άτοµο δεν είναι σε θέση να αναλάβει σωστές 
αποφάσεις και να προχωρήσει σε λογικές πράξεις και κινήσεις, τόσο για τον εαυτό του όσο και για 
τους γύρω του, ιδιαίτερα για τα άτοµα, τα οποία είναι εξαρτώµενα από αυτό. Αρνείται να αναλάβει 
τους προσδοκώµενους από αυτό ρόλους, οπότε δεν µπορεί να είναι υπεύθυνο και να σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων, αναλαµβάνοντας την φροντίδα και ανατροφή των παιδιών του και επιτελώντας τα 
συζυγικά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, άρα γενικότερα αδυνατεί να κάνει 
σχεδιασµό και προγραµµατισµό σχεδόν για κάθε πτυχή (π.χ. επαγγελµατική, οικονοµική κ.ά.) της 
προσωπικής ή οικογενειακής ζωής του. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.189-190. 
 Όταν οι γονείς είναι ακατάλληλοι, το παιδί δεν θα πρέπει να αποµακρύνεται από αυτούς, 
παρά µόνο στην περίπτωση που ασκούν κακοποίηση και βία και είναι επικίνδυνοι. Γενικά, θα πρέπει 
να παραµένει µέσα στην οικογένεια, µε την παράλληλη στήριξη των γονέων από κάποιο άλλο 
συγγενικό πρόσωπο, όπως π.χ. γιαγιά, παππούς, θεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ικανοποιούνται τόσο 
οι γενικότερες ανάγκες του παιδιού όσο και η συναισθηµατική του ανάγκη για επαφή µε τους γονείς 
του. ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.153-154. 
2 Ερ/γιο 8: ερώτ.41-42, σ.8-9.  
3 Ερ/γιο 26: ερώτ.42, σ.9.  
4 Ερ/γιο 10: ερώτ.44, σ.9. 
5 Ερ/γιο 4: ερώτ.44, σ.9. 
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Στις ενστάσεις, που προέβαλαν οι παππούδες όσον αφορά τον χωρισµό ενός 
παιδιού από τους γονείς του (1/33), εκείνο δήλωσε πως επιθυµούσε να αποµακρυνθεί 
µόνο από τον πατέρα του. Από την πλευρά τους, συνολικά µόνο δύο οικογένειες 
παππούδων και γιαγιάδων (2/33) θεωρούσαν πως ο πατέρας ήταν ακατάλληλος για να 
παραµείνει µε το παιδί του. 

Κατά τα άλλα, οι περισσότεροι παππούδες (24/33) και τα εγγόνια τους, 
δήλωσαν πως δεν συµφωνούσαν στο θέµα της αποµάκρυνσης των εγγονιών τους από 
τους γονείς τους. 

 2.4.1.5 Υπεύθυνος για την απόσπαση του παιδιού από τους γονείς, κατά την 
πεποίθηση των παππούδων 

 
Όταν οι παππούδες ερωτήθηκαν για το τί ή ποιός θεωρούσαν ότι ευθυνόταν για 

τη συγκεκριµένη στάση-συµπεριφορά απόσπασης των παιδιών από τους γονείς τους, 
τα 19 από τα 33 άτοµα ή ζευγάρια των παππούδων που έλαβαν µέρος στην έρευνα, 
καταλόγιζαν ευθύνες στους γονείς των παιδιών. Από αυτούς, οι παππούδες 17 
οικογενειών (17/70 γονείς ή 24,28%) έριχναν το φταίξιµο στον γονιό που δεν είχε 
συγγένεια αίµατος µε αυτούς, ενώ µόνο ένας κατηγορούσε το ίδιο το παιδί του (1/70 
γονείς ή 1,42%) και ένας κατένειµε τις ευθύνες και στους δυο γονείς (2/70 ή 2,85%).  

Ο πατέρας. (Γενικά όµως, για τη συµπεριφορά τους… Για το ότι 
άφησαν τα παιδιά, ποιός ευθύνεται;) Μόνοι τους. Το χασίς…αυτουνού. 
Αυτός και αυτή. Χασίς. Το έπαιρνε από φαντάρος κι εµείς δεν το ξέραµε. 
(Κι όσον αφορά τη µητέρα;) Τη µητέρα…, αυτός είναι και ο καταλυτικός 
αυτουργός, ο πατέρας, ο σύζυγος. (Εννοείτε ότι, την επηρέαζε;) Την 
επηρέαζε πάρα πολύ και γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγµατα. Για όλα αυτά 
που έχει περάσει, όλη αυτή η κατάσταση που έχει…, γιατί δεν ήταν τέτοιο 
παιδί -απαράδεκτη-, πριν τον πάρει. Ε, ήταν τα νιάτα, ξέρω’ γω, αλλά δεν 
ήταν αυτό το παιδί. Όταν τον πήρε, έγινε αυτό το παιδί, δηλαδή. Ήταν 
όλο…πονηρός, πώς θα την…θα έφερνε άτοµα στο σπίτι και την πούλαγε, 
το οποίο το έµαθα αργά.1 

∆εν κατηγοράω τόσο τον πατέρα όσο τη µάνα. Σκίστηκε να φέρει ένα 
παιδάκι -ήµουν κοντά της όταν γέννησε στην κλινική στην Αθήνα, που την 
πήγανε- κι όταν γεννήθηκε, της λέω: «Γ. µου{µητέρα}, τί σκέφτεσαι γι’ 
αυτό το παιδάκι; Θα το κρατήσεις, κορίτσι µου, για θα το δώσεις για 
υιοθεσία;» Και λέει: «Το µωρό µου δεν το αποχωρίζοµαι ποτέ». Το 
θυµάµαι και τα δάκρυά µου τρέχουν βροχή. «Το µωρό µου το αγαπάω και 
δεν το αποχωρίζοµαι ποτέ». Έλα που, όταν  έφθασε 15 ηµερών, το έφερε 
και το εγκατέλειψε κι έρχεται και το βλέπει στη χάξη και στη φέξη. ∆εν 
ξέρω αν πρέπει, αυτή η γυναίκα να λέγεται µάνα.2 

 
Όπως γίνεται ευδιάκριτο, τα στοιχεία που αποτελούν τον χαρακτήρα και την 

προσωπικότητα ενός ανθρώπου, είναι µια σύνθεση υιοθετηµένων κοινωνικών και 
πολιτισµικών στοιχείων της οικογένειάς του. Η οικογένεια, έχοντας διπλή υπόσταση, 
αποτελεί ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να αναπτυχθούν τόσο συναισθήµατα 
ασφαλείας όσο συµπλέγµατα και ψυχώσεις. 

Ο χαρακτήρας του [πατέρα], η µάνα του. Πριν µπει στην οικογένεια, 
έλεγε ότι: «Έφταιγε η µάνα µου, γιατί µε έστελνε να δουλέψω από τα 12 
και δεν ήθελα». Είχε ψυχολογικά προβλήµατα. Μισώντας τη µάνα του, 
µίσησε και τη γυναίκα του. (Για τη µητέρα;) Η µητέρα πέθανε από καρδιά.3 

  

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.43, σ.9. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.43, σ.9. 
3 Ερ/γιο 14: ερώτ.43, σ.9. 
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Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι, αφού κατά την πεποίθηση των παππούδων 
έφταιγε τις περισσότερες φορές ο άλλος γονιός και όχι το παιδί τους, οι ίδιοι 
προσπαθούσαν µε ποικίλους τρόπους να δικαιολογήσουν ή να αιτιολογήσουν την 
ανικανότητα του παιδιού τους (15/70 ή 21,42%) να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στα παιδιά του. 

Η µητέρα φταίει. (Γιατί;) Αφού ήταν ανεύθυνη· στις ευθύνες της. Θα 
αφήσω τα παιδιά µου και θα πάω να αγκαλιάσω τον άλλο τον άντρα; Ή, γιατί 
µου άρεσε εκείνος ο άντρας, να αφήσω εγώ αυτά τα αγγελούδια; Εδώ είναι 
εγγόνια µου και τρέµει η ψυχή µου. Μες στην αγκαλιά µου τα µεγαλώνω και 
τρέµει η ψυχή µου. Να τους πάω τοστ στο σχολείο... να του... Γιατί εγώ είµαι 
η µάνα και ξέρω ότι, τα παιδάκια δεν έχουν µάνα. Τί συζητάτε; Είναι... (Για 
τη µητέρα, δηλαδή, έφταιγε το ότι ήταν ανεύθυνη;) Βεβαίως, βεβαίως 
ανεύθυνη. (Όσον αφορά τον κ. Γ.{πατέρας};) Ο Γ. µου, έφαγε κορόµηλα και 
ξινίστηκα εγώ. ∆εν τα κατάλαβε, πώς τα έφαγε τα κορόµηλα, βέβαια. Αυτό 
κατάλαβα. Ο γιος µου, αφού µπλέχτηκε µε αυτή, γίναν τα παιδιά, δηλαδή 
έγινε µπαµπάς, δίχως να καταλάβει το παιδί. Κάποια στιγµή λέει: «Έγινα 
µπαµπάς. Αλλά πώς έγινα µπαµπάς;» Έτσι µεγαλώνουν τα παιδιά ύστερα; 
Όλα η µαµά, όλα η µαµά. Με τον µπαµπά ύστερα. Η γιαγιά και ο παππούς, τα 
πληρώσαµε, εµείς οι δύο.1 

 [Γιαγιά:] Τί φρόντιµα να τα κάνει; Να τα ταΐσει, να τα ποτίσει, να τα 
σπουδάσει, τί να τα κάνει; Για απ’ όπου πόρευε, αυτά φοβάνταν. Κι αυτό 
µονάχα; Ναρκοµανής, κλέφτης, κερατάς, σα πέρα. [Παππούς:] 
Σωµατέµπορας, σωµατέµπορας. [Γιαγιά:] Σα πέρα, παιδί µου, ήταν ο 
άνθρωπος. Αυτός την έκανε έτσι. (Και για την κόρη σας, γιατί δεν τα ανέλαβε 
τα παιδιά;) [Γιαγιά:] Μα είπαµε ότι, το αρρώστησε το κορίτσι. Κατάλαβες;2 

 
Οι παππούδες πάντως παραδέχτηκαν ότι, 12 από τους 70 γονείς (24,28%) 

όρισαν τους παππούδες των παιδιών ως κύριους φροντιστές τους, επειδή οι 
επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις τούς είχαν αποκόψει από κάθε δυνατότητα να το 
κάνουν οι ίδιοι. 

Ε, ποιό; Η δουλειά τους, που δε µπορούσαν να το φυλάξουνε. Για να 
βάλουνε γυναίκα…Και πιο πολύ το χρήµα, αλλά και η εµπιστοσύνη. Ίσα να 
το φυλάξει η γιαγιά που είναι δικό της παιδί, ίσα να το φυλάξει µια ξένη 
γυναίκα;3 

[Παππούς:] Γιατί είχαν σιγουριά, ασφάλεια. Αλίµονο, αλίµονο. [Γιαγιά:] 
Εµ, πού θα τ’ άφηναν, στο γείτονα; [Παππούς:] Αστειεύεσαι τώρα; (Για 
ποιούς λόγους, δηλαδή;) [Παππούς:] Ήταν σε δουλειά και το άφησαν το 
παιδί, όχι ότι είχαν πρόβληµα. Και ήταν σίγουρο, ότι εδώ εµείς … ∆εν 
υπάρχει. Αλίµονο.4 

 
Στους παραπάνω γονείς, έρχονται να προστεθούν άλλα τρία ζευγάρια (6/70 ή 

8,57%), οι οποίοι ζήτησαν από µόνοι τους στους παππούδες να αναλάβουν τα παιδιά 
τους, κυρίως λόγω της δουλειάς τους στο εσωτερικό της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. 

Φύγανε και είπανε: «Θα το κρατήσεις, µαµά, το παιδί;» και µαζί το 
αποφασίσανε. Και είπα: «Θα το κρατήσω». Το αγαπάνε και οι δύο το παιδί 
τους.5 

Κανένας δεν ευθύνεται, µάνα µου. ∆ηλαδή, τί να ευθυνθεί; Όπως τα 
είχαµε εµείς, λέει: «Βαστάτε τα παιδιά», λέει. (Ποιός; Ο κ. Χ.{εργαζόµενος 
πατέρας};)  Ναι, τότε µας το είπε: «Αφού, έτσι και αλλιώς, είναι εδώ πέρα», 
λέει, «και έχουν µεγαλώσει µε εσάς». (Όσον αφορά τη µητέρα, ήθελε να 
κρατήσετε εσείς τα παιδιά;) Ναι, ναι. (Σας είχε πει κάτι;) Ήθελε, ναι, και µε 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.43, σ.9. 
2 Ερ/γιο 32: ερώτ.43, σ.9. 
3 Ερ/γιο 21: ερώτ.43, σ.9. 
4 Ερ/γιο 20: ερώτ.43, σ.9. 
5 Ερ/γιο 3: ερώτ.43, σ.9. 
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το Χ.{πατέρα} µαζί. Όταν πέθανε, η τελευταία της επιθυµία ήταν αυτή. Μου 
είπε: «Μαµά», λέει, «να καθίσετε και οι τέσσερις µαζί, να µη µαλώσετε ούτε 
να το διώξετε το Χ.{πατέρα} από το σπίτι» -που παρόλο που το είχαµε γράψει 
εµείς εδώ το σπίτι και δικαιούνταν και ο Χ.-, «Μη µαλώσετε», λέει, «θα 
παίρνετε και κάποια σύνταξη από τα δικά µου τα λεφτά και κάποια λεφτά» κι 
αυτά, ξέρεις, όλα αυτά λογικά. Αλλά … δεν έγινε η επιθυµία της αυτή. Τέλος 
πάντων.1 

 
Έτσι λοιπόν, ορισµένοι παππούδες δήλωσαν πως, βοήθησαν οικειοθελώς τους 

γονείς των εγγονιών τους (5/70 ή 7,14%) είτε για να είναι ελεύθεροι να εργασθούν 
είτε για άλλους λόγους που αφορούσαν τους ίδιους όπως π.χ. το διαζύγιο ενός γονέα. 
Άθελά τους, στις περιπτώσεις αυτές, οι παππούδες συµβάλλουν στη δηµιουργία του 
φαινοµένου της τριγωνοποίησης, αφού στην δυάδα των γονέων και των παιδιών 
παρεµβαίνουν οι παππούδες, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και ρόλους που 
κανονικά θα έπρεπε να έχουν οι γονείς. Εξηγητικό υπόβαθρο αποτελεί το γεγονός ότι, 
τα όρια και οι σχέσεις µεταξύ των µελών της πυρηνικής οικογένειας είναι διάτρητα, 
ανοιχτά και πολύ χαλαρά, αφού επιτρέπουν την «εισβολή» τρίτων ατόµων.2 

Το παιδί; Το παιδί το ανέθεσαν εδώ, επειδή δούλευε [η κόρη µου-
µητέρα], δεν µπορούσε να καθίσει η κόρη µου από τη δουλειά, γιατί 
εκείνος αυτό ήθελε· να καθίσει από τη δουλειά για να µεγαλώσει τα παιδιά 
της. Λοιπόν, δεν υπήρχε καµιά σιγουριά για να καθίσει. Καθόµασταν εµείς 
µια φορά, αλλά ήµασταν µετανιωµένες που καθόµασταν, γιατί ήµασταν και 
υπηρέτριες και απ’ έξω. Λοιπόν, κανένας δεν µας υπολόγιζε. Λοιπόν, και 
αυτό ήταν που την εξανάγκασε και το’ φερε το παιδί εδώ, το ένα. Το άλλο 
αρρώστησε και το πήρα και το άλλο.3 

[Παππούς:] ∆εν µας είπαν να το αναλάβουµε. Εµείς εκουσίως το 
αναλάβαµε. [Γιαγιά:] Κανένας δεν ευθύνεται. Κανένας δεν ευθύνεται, τη 
στιγµή που το πήραµε θεληµατικά εµείς το παιδί. Θέλαµε να τους 
βοηθήσουµε.4 

[Παππούς:] Αυτός. (Γιατί;) ∆ιότι δεν ήταν εντάξει στην οικογένεια. 
Στην οικογένεια δεν ήταν εντάξει. Γιατί να πει τη λέξη … «χωρίζω»; Τί 
είναι εδώ; Γιατί, την έπιασε µε κανέναν; Την έκανε εκεί; Γιατί; Και να 
φωνάζει το µικρό εδώ, όπως είπε: «Γιατί µας διώχνεις, µπαµπά; Πού θα 
πάµε;» ∆ηλαδή κλαίς, δηλαδή κάτι πράγµατα, ε, σε πιάνουν … Λοιπόν, 
αναγκάζεσαι να πεις: «Άει και στο διάολο» -µε συγχωρείς για τη φράση 
µου. [Γελάει] Τί να πω; (Όσον αφορά τη µητέρα;) Η µητέρα, η καηµένη, 
πάρ’ όλες τις δυνάµεις που είχε, τ’ αυτά, δεν την άφηνα κι εγώ. Ήρθε στον 
πατέρα. Πού να πάει; Πού να πάει; Και το είπα µπροστά του: «Την κόρη 
µου και το κορίτσι, εγώ θα τις συµµαζέψω στο σπίτι µου. ∆εν τις αφήνω. 
Εσύ φούρνος και καπνός». [Γελάει] Τί να πω; Το λέω ακόµα. ∆ε ντρέποµαι. 
(Κυρία Β.{γιαγιά} θέλετε να προσθέσετε;) Τα ίδια κι εγώ. [Παππούς:] Ε, 
τί;5 

 
Οι παππούδες εδώ, χρησιµοποίησαν το χιούµορ, προκειµένου να 

διακωµωδήσουν καταστάσεις και να εκφράσουν τα όσα βίωναν, µε διαφορετικό 
τρόπο.  

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.43, σ.9. 
2 ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π., 2000, σ.198-199. Εάν, αντίθετα, τα όρια σε µια οικογένεια είναι 
ερµητικά κλειστά, οι γονείς είναι τόσο στενά δεµένοι µεταξύ τους, φτάνοντας στο άλλο αρνητικό 
άκρο, σύµφωνα µε το οποίο εκδηλώνουν αδιαφορία ή ακόµη και απόρριψη για τα παιδιά. 
ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ό.π.,  2000, σ.214. 
3 Ερ/γιο 27: ερώτ.43, σ.9. 
4 Ερ/γιο 12: ερώτ.43, σ.9. 
5 Ερ/γιο 17: ερώτ.43, σ.9. 
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Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι παππούδες οδηγήθηκαν αυτόµατα στην 
ανάληψη γονεϊκού ρόλου για τα εγγόνια τους, λόγω θανάτου τουλάχιστον ενός από 
τους γονείς των παιδιών (5/70 ή 7,14%). 

(Σκοτώθηκε ο πατέρας; Γι’ αυτό τα αναλάβατε εσείς, έτσι;) Ναι, ναι. Όχι, 
τα … Καλά, εγώ τα µεγάλωνα, ήταν η µάνα τους στη δουλειά, δεν κάθονταν. 
Αλλά …, αφού σκοτώθηκε και δώθε, έπιασα πιο περισσότερα βάρετα. Εκείνη, 
αφού πλάλαγε µε τον παππού να µαζέψουν τα χωράφια και εγώ µε τα παιδιά 
και κοντά τα παιδιά ο … Μ. {εγγόνι} µπήκε 2 χρόνων στον καπνό και µάζευε 
το … 1 

 
Υπήρξαν δύο µεµονωµένες περιπτώσεις: στη µεν, οι παππούδες εξαπέλυσαν 

µύδρους όχι στους γονείς, αλλά στον άνθρωπο που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχηµα 
και στοίχισε τη ζωή των δύο γονέων (2/70 ή 2,85%) των παιδιών. Ανακατασκεύασαν, 
λοιπόν, στο µυαλό τους τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχηµα και 
οι γονείς οδηγήθηκαν στην οικογενειακή τραγωδία.2 

[Παππούς:] Ο κύριος Μ., που τους σκότωσε. Το βυτίο του κυρίου Μ. 
ήταν που έκανε το τροχαίο. [Γιαγιά:] Αυτά. Όχι, µάνα µ’, τί να σου πω άλλο;3 

 
Στη δε, το εγγόνι θέλησε να ζήσει µαζί µε τους παππούδες του, λόγω του νέου 

γάµου του πατέρα του (1/70 ή 1,42%). 
Όχι [ότι] δεν ήθελε να το αναλάβει ο πατέρας. ∆εν ήθελε µόνη της  

[εγγόνι]. Μεγάλωσε, σας είπα, είχε γίνει, είχε γίνει 9 χρόνων, όταν 
παντρεύτηκε ο πατέρας της. Είχε τη γνώµη µόνη της να κρίνει: «Εγώ, 
γιαγιά…», είπε και στον µπαµπά της: «δεν θέλω να’ ρθω µαζί σου. Θέλω τη 
γιαγιά µου και τον παππού µου». (Επειδή την είχατε αναλάβει εσείς από 1 ½ 
ετών και ήταν και ο µπαµπάς  της µέσα;) Ε, από 1 ½ ετών µέχρι 9 χρόνια, ναι 
βέβαια, ήταν και ο µπαµπάς µέσα, ναι.4 

 
Ο δεύτερος γάµος ενός γονέα, ιδιαίτερα µάλιστα εάν πρόκειται για τον πατέρα, 

προκαλεί µεγαλύτερο άγχος στο παιδί σε σχέση µε αυτόν της µητέρας, στις 
περιπτώσεις που ξαναπαντρεύονται και οι δύο γονείς. Το διαζύγιο (που δεν συνέβη 
εδώ, αλλά µεσολάβησε ο θάνατος του άλλου γονέα) και ο δεύτερος γάµος των 
γονέων αποτελούν δύο εξαιρετικές-δραµατικές καταστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, 
οι οποίες προκαλούν διατάραξη της οµαλής ζωής του. Αν τεθούν συγκριτικά, τα 
άτοµα που έχουν βιώσει και τις δύο καταστάσεις, αναφέρουν το πρώτο ως ιδιαίτερα 
δύσκολο να αντιµετωπιστεί, ενώ το δεύτερο ότι προκαλεί στεναχώρια, όπως φάνηκε 
από την έρευνα που διεξήγαγε η AHRONS σε παιδιά, των οποίων οι γονείς τους 
είχαν χωρίσει είκοσι χρόνια πριν.5  

 2.4.1.6 Κίνητρα και παράγοντες παρώθησης των παππούδων να αναλάβουν 
τη φροντίδα-ανατροφή του εγγονιού τους 

 
Όλες οι πλευρές ερωτήθηκαν, για τους λόγους που οδήγησαν συγκεκριµένα 

τους παππούδες στο να αναλάβουν µια τέτοια ευθύνη. Με εξαίρεση, τρία παιδιά που 
απάντησαν ότι και ο παππούς και η γιαγιά τους τα ανέλαβαν προκειµένου να µην 
εισαχθούν τα ίδια σε κρατικό, εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό ίδρυµα, στα υπόλοιπα 
υπήρχε η τάση να θεωρούν ότι, οι παππούδες τους τα ανέλαβαν ευχαρίστως, επειδή 

                                                 
1 Ερ/γιο 22: ερώτ.43, σ.9. 
2 HOUTMAN: ό.π., 1999, p.62. 
3 Ερ/γιο 6: ερώτ.43, σ.9. 
4 Ερ/γιο 25: ερώτ.43, σ.9. 
5AHRONS, C. R. (March 2007). Family ties after divorce: long term implications for children. Family 
process, Vol. 46, No.1, pp.53-65, p.60. 
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το ήθελαν οι ίδιοι. Τα παιδιά αυτά, ένιωθαν ίσως έντονα την ανάγκη, να πιστεύουν 
ότι δεν ήταν βάρος στους παππούδες τους και ότι εκείνοι προέβησαν σε αυτήν την 
κίνηση, από αγάπη. Σαν να ήθελαν να πιστέψουν µέσα τους ακράδαντα ότι, δεν 
υπέστησαν µια δεύτερη απόρριψη από την υποκατάστατη πατρική και µητρική 
φιγούρα. 

Τα πραγµατικά κίνητρα των παππούδων σε 7 οικογένειες, διέφεραν από τις 
παραπάνω ελπίδες που έτρεφαν τα εγγόνια τους, ότι δηλαδή τα ανέλαβαν ευχαρίστως. 
Σε 3 ζευγάρια παππούδων παρατηρήθηκαν ασύµπτωτες προσεγγίσεις. Εάν δεν 
ληφθούν υπ’ όψιν αυτοί οι 6 παππούδες, που διαφώνησαν µεταξύ τους ως προς τους 
λόγους που τους παρακίνησαν να αναλάβουν τη φροντίδα των εγγονιών τους - καθώς 
τα κίνητρά τους ταλαντεύονταν ανάµεσα στο «θέλω» και στο «πρέπει», στο «πρέπει» 
και στο «είναι ανάγκη» και τέλος, στο «θέλω» και στο «δεν θέλω κάτι ξένο» -, για 
τους υπόλοιπους ίσχυαν τα εξής: Σε 16 από τις 33 οικογένειες, οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες ήθελαν και αγαπούσαν τα εγγόνια τους, οπότε τα ανέλαβαν µε 
ευχαρίστηση, άρα επρόκειτο για απόφαση ανιδιοτελή. 

Πουθενά δεν θα το’ δονα.1 
 

Το γεγονός ότι, µια µερίδα ανθρώπων εκδηλώνει εµφανή πρόθεση να αναλάβει 
την φροντίδα των παιδιών µιας προβληµατικής συγγενικής οικογένειας, χωρίς καν να 
το διαπραγµατεύεται -έστω και αν βρεθούν σε δυσχερή θέση µπροστά στην 
πρόκληση που θα προβάλλουν οι οικονοµικές πιέσεις και η ανέχεια-, δείχνει τις 
παραδοσιακές και πολιτιστικές αρχές που έχουν βαθιές ρίζες στην παλιά 
παραδοσιακή εκτεταµένη οικογένεια και που εξακολουθούν να υφίστανται και να 
επικρατούν ακόµη  σε µεγάλο µέρος της σύγχρονης Ελληνικής  κοινωνίας.2  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κουρασµένη από την ηλικία και τα 
βάσανα γιαγιά υποχρεώνεται ν’ αναλάβει το παιδί για να εξοικονοµήσει την 
κατάσταση και να µη στερηθεί µέσων διαβιώσεως, που παρέχονται σ’ αυτήν 
από τους γονείς των παιδιών.3  

Η αναφορά αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τα λεγόµενα των παππούδων στις 
συνεντεύξεις αυτής της έρευνας. 

 Σε άλλες έξι οικογένειες (6/33), η ανατροφή των εγγονιών είχε το χαρακτήρα 
του καθήκοντος και της υποχρέωσης των παππούδων έναντι των δικών τους παιδιών, 
σαν να µην είχαν κάνει ήδη αρκετά για αυτά. Μπορεί να αφορµίζονταν, εξάλλου, από 
βαθύτερα κίνητρα οικογενειακής ανταποδοτικότητας. 

Η επανάληψη της έκφρασης «δεν υπήρχε άλλη λύση» από τους παππούδες και 
τις γιαγιάδες πέντε άλλων οικογενειών (5/33), αποτελεί ένδειξη ότι, ανέλαβαν αυτόν 
τον ρόλο, επειδή λόγω των περιστάσεων ήταν απόλυτη η ανάγκη να το αναλάβουν, 
όποτε υποχρεώθηκαν σε αυτήν την κίνηση. Η οικογενειακή συνέχεια (ιδιοκτησία – 
κυριότητα) ήταν ένας από τους λόγους, που οδήγησαν τους παππούδες σε δύο άλλες 
οικογένειες (2/33) στο να αναλάβουν τα εγγόνια τους, προκειµένου να αποτρέψουν 
την εισαγωγή τους σε κρατικό, εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό ίδρυµα και γενικά, να µην 
αποµακρυνθούν αυτά από την δική τους οικογένεια. Το γεγονός αυτό σχετίζεται µε 
τις κοινωνικές αντιλήψεις και προσδοκίες, αλλά και µε τους δεσµούς που ισχύουν 
ακόµα στην Ελληνική  οικογένεια.4  

Μια γιαγιά (1/33), δήλωσε πως κινήθηκε έτσι, προληπτικά, προκειµένου να µην 
είχε αργότερα ενοχές, σε περίπτωση που δεν αναλάµβανε τις ευθύνες της. 

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.46, σ.9. 
2 FREEMAN & NKOMO: ό.π., 2006, Vol.18, No.4, p.307-308. 
3 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.150-151. 
4 FITZPATRICK: ό.π., 2001, pp.55-56. 
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Μια κοινή ερώτηση, ανάµεσα σ’ αυτήν εδώ την έρευνα και εκείνη της 
JENDREK (1993), αφορούσε το κατά πόσον η επιλογή των παππούδων εκπήγαζε από 
προσωπικά κίνητρα ή ήταν προϊόν εξωτερικών πιέσεων, εάν δηλαδή οι ίδιοι 
προσφέρθηκαν ή κατά κάποιο τρόπο τους επιβλήθηκε ή τους ασκήθηκε πίεση. Η 
πλειοψηφία τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα δήλωσε ότι, ίσχυε η πρώτη 
εκδοχή.1  

Σε µια άλλη έρευνα, τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι 
FREEMAN & NKOMO ήταν ότι, ενώ ήταν υψηλό το ποσοστό (71%) των πατεράδων 
και των παππούδων-γιαγιάδων που εκδήλωσαν προθυµία για να αναλάβουν τη 
φροντίδα των παιδιών, αυτό το ποσοστό δεν έφτασε στα ύψη, έτσι ώστε να καλύψει 
το 100% των δύο αυτών οµάδων και κυρίως από την πλευρά των παππούδων - 
γιαγιάδων. Φάνηκε επίσης ότι, έστω και αν είχαν τη διάθεση και την προθυµία να 
αναλάβουν ένα εγγόνι, αυτό δεν σήµαινε ότι ήταν διατεθειµένοι να αναλάβουν όλα τα 
παιδιά µιας οικογένειας. Το τελευταίο αυτό εύρηµα δεν προκαλεί εντύπωση σε 
ιδιαίτερο βαθµό: Η πλειοψηφία των παππούδων και των γιαγιάδων που ήταν 
πρόθυµοι να αναλάβουν τα εγγόνια τους, το έκαναν µόνο στην περίπτωση που 
υπήρχαν οι προϋποθέσεις για λήψη εξωτερικής κυρίως οικονοµικής βοήθειας, γιατί 
διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρηµα. Αυτό αποτελεί 
ένδειξη του µεγάλου άγχους που κυριεύει τους παππούδες όσον αφορά αυτόν τον 
ρόλο, αλλά πάνω απ’ όλα αποτελεί υπόδειξη προς την κοινωνία, κρούοντας τον 
κώδωνα του κινδύνου και επισηµαίνοντας την δυσχερή κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα άτοµα αυτά.2 

 2.4.1.7 Παράγοντες παρακίνησης των γονέων να αναθέσουν τη φροντίδα-
ανατροφή του παιδιού τους στους παππούδες 

 
Οι γονείς είχαν καταλήξει στη απόφαση να αναθέσουν τη φροντίδα των παιδιών 

τους στους παππούδες, παρότι σύµφωνα µε τις απαντήσεις των τριών γονέων, 
κανένας τους δεν είχε µετανιώσει που απέκτησε παιδιά. Όµως, η µία µητέρα που είχε 
αποκτήσει τρία παιδιά, αν και θεωρούσε πως ο ιδανικός αριθµός των παιδιών στην 
Ελληνική οικογένεια είναι δύο, φάνηκε για λίγα δευτερόλεπτα διστακτική, και ενώ 
παραδέχτηκε ότι δεν το µετάνιωσε, θέλησε να συµπληρώσει, πως θα προτιµούσε να 
είχε αποφύγει την κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί. 

Τώρα αυτό … Όχι, δεν µετανιώνω για τα παιδιά, µόνο για την κατάσταση 
πώς έχει έρθει. Μόνο γι’ αυτό.3 

 
Όσον αφορά τους άλλους δύο γονείς, ο ένας είχε αποκτήσει όσα παιδιά ήθελε 

(2), ενώ ο άλλος έδειχνε να µην του αρκούσαν τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει από 
δύο διαφορετικούς συντρόφους, αφού θεωρούσε πως το ιδανικό θα ήταν τα τρία 
παιδιά µέσα σε µια δεµένη Ελληνική οικογένεια. Η ηθεληµένη άρνηση της 
γονεϊκότητας είναι δικαίωµα επιλογής και δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί κατακριτέα, 
από τη στιγµή που ένα ζευγάρι δεν επιθυµούσε να αποκτήσει παιδιά4· σε αντίθεση µε 
αυτούς που αποκτούν και αποποιούνται τους ρόλους τους, αναθέτοντάς τους σε άλλα 
άτοµα. 

Γενικά, όσον αφορά όλους τους γονείς, 9 µητέρες και 8 πατέρες, σύµφωνα µε 
την πεποίθηση των παππούδων, δεν είχαν πρόβληµα να αποµακρυνθούν από τα 

                                                 
1 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.226. 
2 FREEMAN & NKOMO: ό.π., 2006, Vol.18, No.4, pp.309 & 306. 
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.19, σ.3. 
4 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.96. 
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παιδιά τους, οπότε τα ανέθεσαν µε προθυµία στους γονείς τους, σε αντίθεση µε 
κάποιους άλλους (13 πατέρες και 11 µητέρες) που υποχρεώθηκαν να το κάνουν από 
ανάγκη, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Η επιλογή των παππούδων έγινε από 4 
µητέρες και 2 πατέρες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις ενδεχόµενες ενοχές 
που θα ένιωθαν, εάν δεν ανέθεταν τα παιδιά τους σε κατάλληλο άτοµο. Σε ορισµένες 
οικογένειες, ρόλο έπαιξε η πίεση που οι ίδιοι οι παππούδες άσκησαν επάνω στα 
παιδιά τους (3 πατέρες και 2 µητέρες), ζητώντας τους να αναλάβουν τα εγγόνια τους. 

[Μετά από πίεση δική µας] Και ανευθυνότητα δική τους. ∆εν ήταν άξιοι 
να µεγαλώσουν παιδιά.1 

 
Τέλος, η ανάθεση δεν έγινε ύστερα από επιλογή που πραγµατοποίησαν οι 

γονείς στο πρόσωπο των παππούδων, παρά επήλθε θάνατος (4 µητέρων και 3 
πατέρων). 

Μα δεν ζούσαν. Τί να πουν οι γονείς;2 
 

Και πάλι, όπως είχαν κάνει προηγουµένως, ορισµένοι παππούδες αποφόρτισαν 
τα παιδιά τους (3 πατέρες και 3 µάνες) από τις ευθύνες και κατηγόρησαν τον άλλο 
γονέα: 

∆εν ήταν άξια µάνα. ∆ουλειά δεν είχε [πατέρας]. Τα παιδιά θέλαν µάνα. 
Να πληρώσει γυναίκα;3 

Είχαν απόλυτη εµπιστοσύνη. ∆εν την [µητέρα] ένοιαζε, δεν είχε καµία 
ευθύνη.4 

[Η µητέρα] Το άφησε στον πατέρα.5 
Τους έδιωξε ο πατέρας [τη µητέρα και το παιδί].6 
 

Το καθήκον ενός γονέα προς το παιδί του ήταν τελείως διαφορετικό από εκείνο 
άλλων γονέων, που συνήθως νιώθουν την υποχρέωση να είναι κοντά στα παιδιά τους. 
Έτσι λοιπόν, µια γιαγιά απάντησε ότι, ο πατέρας του παιδιού ανέθεσε την ανατροφή 
σε αυτή: «Από υποχρέωση-καθήκον προς το παιδί του», επειδή, όπως είπε: «Το ήθελε 
το παιδί».7 Με απλά λόγια, ο πατέρας θεώρησε χρέος του να ικανοποιήσει την 
επιθυµία του παιδιού του, άσχετα αν αυτό εξυπηρετούσε και τον ίδιο ως προς την 
συνέχιση της προσωπικής του ζωής.  

 2.4.1.8 Προτίµηση από την πλευρά των γονέων του προσώπου των 
παππούδων έναντι άλλων προσώπων 

 
Σε ερώτηση που υποβλήθηκε τόσο στους παππούδες όσο και στους γονείς, 

σχετικά µε τα κριτήρια που κατεύθυναν-ώθησαν τους γονείς στο να επιλέξουν ως 
φροντιστές των παιδιών τους τούς παππούδες και όχι κάποιο άλλο άτοµο ή φορέα, ο 
πρωταρχικός λόγος που αναφέρθηκε, κατά την πεποίθηση της πλειοψηφίας των 
παππούδων, ήταν δείγµα εµπιστοσύνης των γονέων στο πρόσωπο των παππούδων 
(11/33 ή 33,33%) και η αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς (4/33 ή 12,12%, µόνο σε 1 
περίπτωση αυτός ήταν δευτερεύον λόγος), που θα είχαν από αυτήν την κίνηση 
(συνολικά 45,45%). 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.47, σ.9.  
2 Ερ/γιο 6: ερώτ.47, σ.9. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.47, σ.9.  
4 Ερ/γιο 7: ερώτ.47, σ.9. 
5 Ερ/γιο 26: ερώτ.47, σ.9.  
6 Ερ/γιο 17: ερώτ.47, σ.9. 
7 Ερ/γιο 25: ερώτ.47, σ.9.  
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Η εµπιστοσύνη. Η εµπιστοσύνη και η … σιγουριά βέβαια. Γιατί είπαµε, 
ότι άλλο οι γονείς να φυλάξουν το παιδί ή η γιαγιά µε τον παππού και άλλο 
ένας ξένος. Από εµπιστοσύνη το’ βαλαν σε εµένα, το’ δωσαν σε µένα να το 
φυλάξω.1 

Γιατί το κορίτσι, µου είχε εµπιστοσύνη και δεν είχαµε χωρίσει ποτές. 
Από την ώρα που γέννησε τα παιδιά όλα, δεν είχαµε χωρίσει. Μαζί. Η κόρη 
µου είχε µεγάλη εµπιστοσύνη σε µένα, γιατί εγώ τα µεγάλωσα. Και αυτή που 
ήτανε, εγώ τα µεγάλωνα. ∆εν τα µεγάλωνε αυτή. Με συγχωρείς, εγώ τα 
καθάριζα, εγώ τα έφτιαχνα. Πήγαινε για δουλειά αυτή στις πατάτες, σε 
πορτοκάλια, σε λεµόνια, που δουλεύανε εκείνα τα χρόνια και τα κοίταγα εγώ 
τα παιδιά. Μαζί µου ήταν τα παιδιά και τα’ χα µεγαλώσει εγώ τα παιδιά.2 

 [Γιαγιά:] Γιατί ξέραν, ότι το παιδί τους θα περάσει καλά εδώ πέρα. Είχαν 
τόση εµπιστοσύνη και οι δυο. Και µου το οµολόγησε ο γιός µου 100% και το 
οµολόγησε και η ίδια η νύφη, ότι: «∆ε φοβάµαι πλέον. Το παιδί αυτό είναι, 
σαν να είµαι εγώ εδώ. Πάει, τελείωσε». Είχε τόση εµπιστοσύνη. Να 
καταλάβεις, ήρθε έγκυος εδώ και το µεγάλωσα εγώ. Το πήρε µετά, όταν έγινε 
παιδάκι και το πήγε στη Σ.{περιοχή της Εύβοιας} και µετά µου το ξανάφερε. 
Γέννησε εδώ στο κέντρο. Έφτιαξα και τα µωρουδιακά εγώ. Γι’ αυτό σου λέω, 
ότι έλα και καµιά άλλη φορά, να γράψεις κι ένα βιβλίο. [Παππούς:] Ήταν οι 
πιο κατάλληλοι άνθρωποι, για να αφήσει το παιδί εδώ. [Γιαγιά:] Είχε 
εµπιστοσύνη. Το παιδί… [Παππούς:] Εφόσον τα πράγµατα ήρθαν έτσι κι 
αυτή είχε αυτό το µυαλό -έφυγε-, ήταν η µόνη ενδεδειγµένη λύση. ∆εν 
υπήρχε…3 

 
Οι περισσότεροι παππούδες, θεωρούσαν απολύτως αυτονόητη την ανάληψη της 

φροντίδας των εγγονιών τους ελλείψει γονέων, αφού αυτοί ήταν οι παππούδες, και 
εξάλλου µετά τους γονείς, αυτοί είχαν πρώτου βαθµού συγγένεια µε τα παιδιά (13/33 
ή 39,39%, πρωταρχικοί και δευτερεύοντες λόγοι), οπότε δεν διανοούνταν καν την 
ανάθεση των εγγονιών τους σε άλλον συγγενή, πόσο µάλλον σε ξένο άνθρωπο (13/33 
ή 39,39% πρωταρχικοί και δευτερεύοντες λόγοι). Έτσι, αποδέχτηκαν τον νέο ρόλο 
τους µε µεγάλη ευχαρίστηση (2/33 ή 6,06%), νιώθοντας µάλιστα ικανοποίηση.  

Υπήρξαν παππούδες, που ανήγαγαν το γεγονός ότι, οι γονείς νιώθοντας 
σιγουριά και έχοντάς τους µεγάλη εµπιστοσύνη ανέθεσαν τα παιδιά τους σ’ αυτούς, 
επειδή ήθελαν να τους µεγαλώσουν τα παιδιά τους, όπως µεγάλωσαν και τους ίδιους 
όταν ήταν παιδιά. 

Υπάρχει καλύτερο πράγµα από το να δώσει την ευθύνη στη µάνα; Της 
κόρης ειδικά; Στη µάνα της; Και όταν υπάρχει, ξέρεις ότι, η µάνα της είναι 
δραστήρια, είναι …, δεν υπάρχει πιο ασφάλεια. Αυτό.4 

Ε, η αγάπη νοµίζω. Η γιαγιά και ο παππούς είναι πιο καλύτερα από έναν 
ξένο, που θα µεγαλώσει τα παιδιά. Εγώ αυτό λέω. Ίσια θα τα κοιτάξει ο 
παππούς και η γιαγιά, ίσα ένας ξένος που θα µπει µες το σπίτι; Αυτό είναι το 
πιο καλύτερο. Έτσι µου είχε πει τότε και η κόρη µου. Σου λέω, µου είχε πει 
τότε πολλά. Μου λέει: «Τα παιδιά. Όπως µεγάλωσες εµένα, θα µεγαλώσεις 
και τα παιδιά».5 

Γιατί τα αναλάβαµε. Ήταν παιδιά του παιδιού µου και τους συνηθίσαµε. 
Ποιός θα τα αναλάβαινε άλλος; Όποιος να τα αναλάβαινε, να αυτώνω…; Έχω 
καεί εγώ από δόσιµο. (Από συγγενείς, εννοείτε;) Ναι. Είχα, είχα κι άλλη κόρη 
από τη Λ.{µητέρα} και την εδώσαµε σε έναν στο Λ.{περιοχή της Φθιώτιδας}. 
Την είχαµε δώσει, παντρεύτηκε το κορίτσι, αλλά πρώτα την είχε πάρει η θειά 
της, ήταν δασκάλα η θεία της. Και δεν είχε…πως αυτό, είχε…και ήταν… το 
δώσαµε, αλλά ήταν µια από δω µια από κει, µια από δω µια από κει, ούτε να 
ακούω, ούτε να απαντάω. (Γι’ αυτό τα κρατήσατε εσείς τα παιδιά; Θέλατε 

                                                 
1 Ερ/γιο 21: ερώτ.48, σ.10. 
2 Ερ/γιο 33: ερώτ.48, σ.10. 
3 Ερ/γιο 31: ερώτ.48, σ.10. 
4 Ερ/γιο 13: ερώτ.48, σ.10. 
5 Ερ/γιο 9: ερώτ.48, σ.10. 
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εσείς;) Τί να τα κάνω τα παιδιά; Να τα δώσω σε άλλον να… Θα ήταν τα 
παιδιά που είναι σήµερα; Ρώτα όποιον θες.1 

 
 Σε ορισµένες οικογένειες δεν ήταν ζήτηµα προτίµησης και επιλογής των 

γονέων προς τους παππούδες. Οι ηλικιωµένοι το θεωρούσαν αναγκαστική υποχρέωσή 
τους και ενδεδειγµένη ή έσχατη λύση (6/33 ή 18,18% πρωταρχικοί και δευτερεύοντες 
λόγοι), καθώς τα ανέλαβαν όχι µε ανάθεση των γονιών, αλλά λόγω των περιστάσεων, 
ή όπως όταν έπρεπε να ακολουθήσουν ό,τι υποδείκνυε η δικαστική απόφαση (2/33 ή 
6,06%, µόνο πρωταρχικοί λόγοι).  

∆ε µπορούσανε, δε γινόταν να τα πάρει κάποιος άλλος. ∆εν είπαµε, ότι 
µε αποφάσεις δικαστηρίου; Υπάρχουν νόµοι. Σου λέει Α΄ βαθµού 
συγγένεια. Πρώτου βαθµού, ο παππούς και η γιαγιά. Τίποτα παραπέρα. Εγώ 
δεν κάνω τίποτα. ∆ε µπορούσαν να µε αφαιρέσουν άλλο. Ή µπορούσαν να 
το πάρουν η µάνα τους και ο πατέρας τους· Α΄ βαθµού είναι κι αυτοί. Αλλά 
αυτοί…, η µάνα τους είπε: «Εγώ» , λέει, «παιδιά δεν παίρνω. ∆εν τα θέλω».  
Να τα συµµάσει το παιδί µου. «Εγώ δεν τα θέλω».2 

 
Κάποιοι άλλοι επανέλαβαν ό,τι είχαν πει και προηγουµένως: επέλεξαν να το 

κάνουν, προκειµένου να παράσχουν ένα είδος στήριξης και βοήθειας προς τα παιδιά 
τους, επειδή δεν ήταν σε θέση οι ίδιοι να ασκήσουν γονεϊκό ρόλο (3/33 ή 9,09%), 
ενώ κάποιοι άλλοι το έκαναν για εξοικονόµηση χρηµάτων (2/33 ή 6,06%, µόνο 
πρωταρχικοί λόγοι). 

Μα εγώ ήµουν η πιο…εγώ το ζήτησα, για να τους βοηθήσω. Και 
κάθισα και τους εξήγησα. Λέω: «Αν θέλετε, αν θέλετε, επειδή εσείς 
δουλεύετε κι εγώ κάθοµαι, δώστε µου το ένα παιδί εµένα και το άλλο παιδί 
να το έχει η µάνα σου», λέω, «Γ. και να σας βοηθήσουµε, τώρα που 
είσαστε νέοι. Εσείς να δουλέψετε κι εµείς είµαστε σε µια ηλικία, που 
µπορούµε να καθίσουµε να σας βοηθήσουµε». Ε, κι αυτό έγινε.3 

Ε, για πιο καλύτερα…για πιο καλύτερα και για τα χρήµατα, να µείνουν 
τα χρήµατα κι εγώ να κάθοµαι εδώ µε το εγγονάκι µου. Το αγαπάω πιο 
πολύ απ’ τα παιδιά µου. Έτσι δεν είναι; Το ίδιο δηλαδή, εντάξει. Πώς…; 
«Του παιδιού µου το παιδί», λένε, «δυο φορές το γέννησα».4 

Γιατί δε µπορούσε να τα βγάλει πέρα. Πώς…; Ποιός θα τα φρόντιζε; Ο 
άλλος θα ήθελε να πληρωθεί, οποιοσδήποτε θα αναλάµβανε τα παιδιά του. 
Έπρεπε να πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος. Είχε ο γιός µου; Ο γιος µου δεν 
είχε να φάει. Λοιπόν, έπρεπε να πληρώσει…η µάνα, εγώ. Οπότε χάρη για 
του παιδιού µου, κοίταξα να σώσω το γιό µου, πρώτα, κοίταξα και µετά να 
βοηθήσω και τα εγγόνια µου, γιατί ήταν παιδιά µου κι αυτά. Κι έδωσα τη 
ζωή µου γι’ αυτά.5 
 

Ορισµένοι παππούδες και γιαγιάδες, όταν αρχικά είχαν ερωτηθεί για τους 
γονείς, αναφέρθηκαν στους λόγους που οδήγησαν τους γονείς στην ανάθεση των 
παιδιών τους στους ίδιους. Όταν όµως, επεκτεινόταν ο λόγος τους, τους περίγραφαν 
ως ανεξέλεγκτους, ανεύθυνους και αναξιόπιστους, ενισχύοντας τις απαντήσεις τους 
στις προηγούµενες ερωτήσεις.6 Με λίγα λόγια, οι παππούδες δεν θεωρούσαν ότι 
είχαν επιλεγεί. 

                                                 
1 Ερ/γιο 22: ερώτ.48, σ.10. 
2 Ερ/γιο 23: ερώτ.48, σ.10. 
3 Ερ/γιο 27: ερώτ.48, σ.10. 
4 Ερ/γιο 28: ερώτ..48, σ.10. 
5 Ερ/γιο 18: ερώτ.48, σ.10. 
6 BROWN-STANDRIDGE & WALTERS: ό.π., 2000, p.190. 
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Ήταν πάντα ανεύθυνοι. Τίποτα δεν τους ώθησε. Απλώς εγώ τα πήρα 
µόνη µου, µόνη µου, γιατί έβλεπα ότι, οι άνθρωποι δεν ήταν εντάξει γι’ 
αυτά τα παιδιά.1 

 
Σε λίγες περιπτώσεις (3/33 ή 9,09%, οι 2 από αυτούς πρωταρχικοί), επειδή τα 

εγγόνια είχαν µεγαλώσει εξ αρχής µε τους παππούδες, καµία πλευρά δεν ήθελε να 
αλλάξουν τα δεδοµένα. Μάλιστα, σε µια των περιπτώσεων, την επιλογή δεν είχαν 
ούτε οι γονείς ούτε οι παππούδες, αλλά το παιδί, το οποίο τελικά επέλεξε τους 
δεύτερους. 

Η γιαγιά δε…, κοίταξε…, ίσως ο πατέρας της να ήθελε να µείνει στο 
πατρικό του σπίτι. Και διάλεξε αυτό [το παιδί]. Αλλά και στην άλλη τη 
γιαγιά, το ίδιο είναι. Θα πάει, σας είπα,  το Καλοκαίρι, φεύγει από µένα 
πάει στην άλλη γιαγιά. Θα πάει ένα µήνα στον παππού…, στο µπαµπά 
στο…, το Καλοκαίρι, µετά θα πάει στη γιαγιά.2 

Μα τη στιγµή που πέθανε ο γιός µου, δεν… και η µάνα του έλειπε, δεν 
ήταν κανένας άλλος. Εγώ είπα, πρώτα-πρώτα, να το πάρω. Ποιός να το 
πάρει; Οι θείες του; Η γιαγιά. Εγώ το είχα από πιο µπροστά, ας πούµε,. 
Προτού πεθάνει ο µπαµπάς του, ζούσαµε µαζί και το αγαπούσα και δεν το 
έδωνα σε κανέναν.3 

 
Τέλος, σε δύο άλλες περιπτώσεις παππούδων (2/33 ή 6,06%), ως δευτερεύων 

λόγος  της εναπόθεσης των παιδιών των γονέων στους παππούδες τους, προβλήθηκε 
η επίδοση της ευκαιρίας και της δυνατότητας στους γονείς, να βλέπουν και να 
ελέγχουν τα παιδιά τους. 

Μάλλον εγώ …, κατά τη γνώµη µου, γιατί µας είχαν περισσότερη 
εµπιστοσύνη. Ήµασταν πιο κοντά τους. Μπορούσαν να τα ελέγχουν και να τα 
βλέπουν.4 

∆εν ξέρω, ίσως η εµπιστοσύνη. Ίσως … ο γιός µου, για έµπιστο άτοµο, 
ας πούµε. Σου λέει, στη µάνα µου θα µεγαλώσει το παιδί µου πιο ελεύθερα. 
Θα βλέπω το παιδί µου πιο ελεύθερα. Εντάξει, γιατί από εµπιστοσύνη, ας 
πούµε. ∆ε νοµίζω να υπήρχε κάτι άλλο στο µυαλό τους.5  

 
Οι γονείς των παιδιών από την πλευρά τους, είπαν ότι αυτό που τους ώθησε στο 

να αναθέσουν τα παιδιά τους στους παππούδες - γιαγιάδες και όχι σε κάποιον άλλον, 
ήταν η εµπιστοσύνη που έτρεφαν στο πρόσωπό τους, ή εύκολη πρόσβαση των ίδιων 
σε αυτά (απόψεις που επιβεβαίωσαν τα λεγόµενα των παππούδων των ίδιων 
οικογενειών) και η ανάγκη, αφού δεν υπήρχε κάποιο άλλο άτοµο να τα αναλάβει, 
όταν παρουσιάστηκε πρόβληµα (δεν µπορούσε να γίνει σύγκριση των απαντήσεων 
του γονέα αυτού, επειδή οι παππούδες δεν συµφώνησαν στη συµµετοχή τους στην 
έρευνα). 

Με ώθησε το ότι, είναι οι άνθρωποι που τα αγαπούν τα παιδιά, είναι οι 
άνθρωποι που τα ξέρουν τα παιδιά και που θα τα προσέξουν όσο κανένας 
άλλος.6 

Ε, σας είπα, η ανάγκη, γιατί δεν είχα που να το αφήσω όταν 
παρουσιάστηκε κάποιο πρόβληµα.7 

 
Οι απόψεις δύο γονέων επισφραγίστηκαν, επαναλαµβάνοντας ότι, θα έκαναν το 

ίδιο σε περίπτωση που είχαν δεύτερη ευκαιρία. Την επιµονή τους στην ίδια 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.48, σ.10. 
2 Ερ/γιο 25: ερώτ.48, σ.10. 
3 Ερ/γιο 26: ερώτ.48, σ.10. 
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.48, σ.10. 
5 Ερ/γιο 16: ερώτ.48, σ.10. 
6 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.39, σ.8. 
7 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.39, σ.8. 
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απάντηση, την ενίσχυσαν µε την παρατήρηση ότι, οι παππούδες µε τα εγγόνια τους 
ήταν πολύ δεµένοι µεταξύ τους.  

Φυσικά και θα ήταν η ίδια. Θα έκανα για τους ίδιους λόγους. Γιατί τα 
προσέχουν τα παιδιά, είναι κοντά τους και αυτοί είναι δεµένοι µε τα παιδιά 
και τα παιδιά είναι δεµένα µαζί τους.1 

 
Ο τρίτος γονέας όµως φάνηκε για λίγο, πως µπορεί να το είχε µετανιώσει, όχι 

επειδή οι παππούδες δεν έκαναν κάτι σωστά, αλλά για λόγους που αφορούσαν τον 
ίδιο. 

Γιατί, γιατί … γιατί είδα ότι λείπω πάρα πολύ του παιδιού.2  
 

Η µεταµέλεια του ίδιου γονέα φάνηκε και στην αµέσως επόµενη επαναληπτική 
- ερώτηση επιβεβαίωσης, ενώ οι άλλοι δύο γονείς θα επέλεγαν και πάλι τα ίδια 
πρόσωπα.  

Κανένα, εγώ … θα το κρατούσα, δεν θα το άφηνα δηλαδή.3 
 
Η προσκόλληση της επιλογής τους στα συγκεκριµένα άτοµα (παππούδες), 

αφενός γινόταν από εµπιστοσύνη, αφετέρου καταδείκνυε ότι, εκείνοι αποτελούσαν τη 
λύση ανάγκης.  

Πέρα απ’ τον παππού και τη γιαγιά; Ποιό άτοµο θα ήταν αυτό που θα 
µεγάλωνε τα παιδιά µου; ∆εν νοµίζω ότι, υπάρχει άλλο άτοµο. ∆εν έχω άλλη 
επιλογή. ∆εν υπάρχει άλλη επιλογή. Όταν δεν έχεις κανένα γύρω σου, δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά πέρα απ’ αυτό, δεν είναι µόνο γι’ αυτό. Είναι, 
γιατί εντάξει, πραγµατικά τα αγαπάνε τα παιδιά και πραγµατικά τα 
προσέχουν.4 

 
Έτσι λοιπόν, έστω και όταν δόθηκε στους γονείς η ευκαιρία να ξανασκεφτούν 

κάθε δυνατότητα που µπορεί να υπήρχε, συµπεριλαµβάνοντας και τον εαυτό τους, 
δεν φάνηκαν διατεθειµένοι, ούτε καν στην έσχατη περίπτωση, να αναλάµβαναν οι 
ίδιοι τα παιδιά τους ή έστω να έλεγαν πως είχαν αυτήν την πρόθεση. Αυτοµάτως, 
εξαλειφόταν κάθε ενδεχόµενη ελπίδα των παιδιών τους να ξαναενωθούν µε 
τουλάχιστον έναν από τους γονείς αυτούς -παρότι δεν εκφράστηκε κάτι τέτοιο από τα 
ίδια. 

 2.4.1.9 Προτιµήσεις από την πλευρά των παιδιών όσον αφορά τους 
φροντιστές τους όταν εκλείπουν οι γονείς 

 
Αλλά και παµψηφεί τα παιδιά (20/20), εφόσον δεν µπορούσαν να ζουν µε 

κάποιον από τους γονείς τους όπως θα το επιθυµούσαν (5 παιδιά/20 ή 25%), επέλεξαν 
τους παππούδες τους (τον ένα ή/και τους δύο) ως τους ανθρώπους µε τους οποίους θα 
ήθελαν να µοιράζονται τη ζωή τους. Με λίγα λόγια, υπονοούσαν ότι ήταν 
ικανοποιηµένα µε την παρούσα κατάσταση.  

Αφού δεν ήµουν…, δε θα µπορούσα να είµαι µαζί µε τους γονείς µου, µε 
τον παππού και τη γιαγιά, όπως είµαστε τώρα. (Και γιατί, όµως;) Ε, γιατί 
αφού χώρισε η µάνα µου µαζί µε τον πατέρα µου, κάπου θα κατάληγα· στον 
παππού και στη γιαγιά. Γι’ αυτό. (Αν σου έλεγαν να πας, ξέρω’ γω, σε θεία ή 
θείο;) Όχι, όχι, γιατί µου άρεσε πιο καλά µε τον παππού και τη γιαγιά.5 

 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.40, σ.8. 
2 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.40, σ.8. 
3 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.41, σ.9. 
4 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.41, σ.9. 
5 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.56, σ.11. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  318  

Μόνο σε µία περίπτωση από αυτές, το παιδί είχε ως πρώτη επιλογή του έναν 
φίλο του ή τον θείο του. Αυτό δικαιολογείται βάση του µικρού της ηλικίας που είχαν 
όλοι τους, ήταν δηλαδή ηλικιακά πιο κοντά σε αυτή του παιδιού (έφηβος), ενώ και ο 
πιο ανέµελος τρόπος ζωής τους ήταν κάτι που συγκινούσε το εγγόνι, σε αντιδιαστολή 
µε τους παππούδες του µε τους οποίους υπήρχε χάσµα γενεών. Ωστόσο, το παιδί αυτό 
παραδέχτηκε ότι, σε καµία περίπτωση δεν είχε µετανιώσει για τη συµβίωσή του µε 
τους παππούδες του και παραδέχτηκε κατά κάποιο τρόπο ότι, η άποψη που εξέφρασε, 
επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από τις τεταµένες σχέσεις του µε τους παππούδες του 
κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα. 

Με ποιον θα ήθελα; Περιλαµβάνει και εκτός οικογένειας ή οικογένεια 
µόνο; (Εσύ µε ποιον θα ήθελες να ζεις, από όταν ήσουνα µικρός; Από όταν σε 
άφησαν οι γονείς σου;) Με δύο άτοµα. Αυτός είναι ο κολλητός µου, µε έχει 
µεγαλώσει, είναι 24 χρόνων. Με αυτόν, γιατί, εντάξει, για τον άλφα, βήτα 
λόγο. (Τον οποίο ξέρεις από πόσο;) Από τα 13 µου. (Από µικρότερη, όµως, 
ηλικία; Για να είναι κάποιος ενήλικος για να σε φροντίζει…;) Ο θείος µου, ο 
Β. από Αθήνα. (Και γιατί;) Γιατί, ναι µεν είναι, δηλαδή δουλεύει, είναι 24 
χρόνων, αλλά είναι µέσα σε όλα, δηλαδή και χαβαλέ κάνει και έξω βγαίνει 
και µε το αυτοκίνητο τρέχει και αυτά µου αρέσουνε. Και µηχανή είχε. Είχαν 
δηλαδή, οι φίλοι του, ξέρω’ γω, και βγαίναµε βόλτες και συνήθως, όταν 
κατεβαίνω Αθήνα -γιατί το σαββατοκύριακο ήµουν Αθήνα στο θείο µου, τον 
Μ.- και πήγαµε και τα κάναµε όλα µπάλα. (Και όσον αφορά τον παππού και 
τη γιαγιά, δηλαδή, το έχεις µετανιώσει που ήσουν µαζί τους;) Όχι, δεν το’ χω 
µετανιώσει, εντάξει και µε αυτούς θα ήθελα να είχα, θα ήθελα να είµαι, 
απλώς, άλλο είναι να είσαι µε κάποιον, µε κάποιον π.χ. 70 χρονών και άλλο να 
είσαι µε ένα δεκαεφτάχρονο. Με το δεκαεφτάχρονο θα πεις και µια βλακεία 
παραπάνω, ενώ, ξέρω’ γω, µε τους παππού, γιαγιά, θείο, θεία θα είσαι, ξέρεις 
…, σοβαρός … και τέτοια πράγµατα. Ντάξει, να σου πω λίγο κάτι; ∆εν το’ χω 
µετανιώσει που είµαι µαζί µε τον παππού και τη γιαγιά, αλλά πιο πολύ µε την 
…, µε τσατίζουν τις περισσότερες φορές. Τώρα ειδικά, δηλαδή, για την 
ακρίβεια, από πέρυσι που έκλεισα τα 16 και µπήκα στα 17. Από 16 µέχρι 
τώρα που είµαι, κοντεύω στα 18, λοιπόν …, εντάξει, µου έχουν συµβεί 
κάποια πράγµατα και … σοβαρά, δηλαδή, και εντάξει, µου την έχουνε δώσει. 
∆εν µου αρέσουν. Θέλεις να σου πω; (Εσύ, όπως θέλεις.) Εντάξει, απλώς, 
επειδή συνήθως εγώ δεν έρχοµαι, π.χ. «11 η ώρα θα είσαι σπίτι», εντάξει και 
δεν καταλαβαίνει, να στο πω έτσι, που θα γυρίσω στις 11 η ώρα σπίτι, γυρίζω 
στις 2 και στις τρεις και συνήθως κοιµάµαι και στην κοπέλα µου. Λοιπόν …, 
ποιό είναι το θέµα: Ότι µε έχουν διώξει αρκετές φορές από το σπίτι. Να 
φανταστείς δηλαδή, ότι σε ένα µήνα, ξέρω’ γω, µε έχουνε διώξει εκατό φορές 
από το σπίτι. Και τώρα χάρη … και τώρα, δηλαδή, την Κυριακή, πάλι µε 
έδιωξαν. (∆ε γύρισες νωρίς στο σπίτι;) ∆ε γυρνάω νωρίς, ναι, και έρχοµαι, 
ξέρω’ γω, στις 1. Λοιπόν, αυτό και το ότι εντάξει, γύρισε ο παππούς µου και 
µου είπε, ξέρω’ γω, ότι θα µού αφαιρέσει την κηδεµονία. Εντάξει, δεν είναι 
µόνο αυτά δηλαδή. Τσακώνονται αυτοί π.χ., την πληρώνω εγώ, όταν, όταν 
είµαι σπίτι, πρόσεχε, γιατί πλέον έχω καταντήσει έτσι, από κάποια πράγµατα, 
έχω καταντήσει να έρχοµαι στο σπίτι, ξέρω’ γω, να τρώω, να κοιµάµαι, να 
φεύγω κατευθείαν. Αυτά. (Πιο παλιά όµως, δεν είχες πρόβληµα µαζί τους;) 
Όχι, δεν είχα … Τέτοια, εννοείς, προβλήµατα; (Απλά, ίσως είναι τώρα η 
εφηβεία;) Όχι, ντάξει. (Εκεί το αποδίδεις;) Να σου πω λίγο κάτι; Εγώ είµαι 
τυπικός, να στο πω έτσι, λοιπόν …, δεν, δεν έχω δώσει δικαίωµα να … να 
γυρίσουν να πουν κάποιοι κουβέντες. Εντάξει, και γύρισαν και µου είπαν, 
ξέρω’ γώ, οι δικοί, πρόσεξε οι δικοί µου, που υποτίθεται µε ξέρουνε, π.χ. «11 
η ώρα να είσαι στο σπίτι». Εγώ 11:30 - 12, την επόµενη µέρα. Αποτέλεσµα να 
µε διώχνουν από το σπίτι και να γυρνάει να µου κάνει, ξέρω’ γω, ο παππούς 
µου: «∆εν σε αντέχω άλλο», ξέρω’ γω, «θα σου αφαιρέσω την κηδεµονία». 
(Αυτό;) Αυτό.1 

 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.56, σ.11. 
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Και σε άλλο σηµείο της συνέντευξης: 
Λοιπόν, απέναντι στον παππού µου και στη γιαγιά µου, ξέρω’ γω, όσο 

πιο καλά µπορώ … τους …, δηλαδή, τους συµπεριφέροµαι όσο πιο καλά 
µπορώ. Λοιπόν, βασικά για τον κόσµο δεν µε ενδιαφέρει και καθόλου. Να 
σου πω την αλήθεια; ∆εν µε ενδιαφέρει για τον εξής λόγο: ∆εν µε ενδιαφέρει, 
τί θα γυρίσουν να πούνε. Εντάξει; Εγώ, εν τω µεταξύ εδώ πέρα, είµαι το 
καλύτερο παιδί απ’ ό,τι έλεγαν, αλλά από τότε που φόρεσα σκουλαρίκι, 
λοιπόν, … έγινα το µεγαλύτερο τσογλάνι, εδώ πέρα. Όλοι ερχόντουσαν, 
ξέρω’ γω, χτύπαγαν την πόρτα: «Πώς έγινε έτσι ο Χ.{εγγόνι}; Τι πράγµατα 
είναι αυτά;» και τέτοια.  Λες κι εµένα µε ενδιαφέρει, τί θα πει ο κόσµος. ∆εν 
µε απασχολεί, δεν µε ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει, δε λέω…1 

 
Εδώ έγινε µε τους παππούδες ό,τι γίνεται και µε τους περισσότερους γονείς, 

αφού οι συνηθισµένοι λόγοι, για τους οποίους έρχονται σε αντιπαράθεση µε τα παιδιά 
τους σε εφηβική ηλικία, είναι θέµατα που αφορούν στην επιµέλεια των σχολικών 
τους µαθηµάτων, στον τρόπο ένδυσής τους και γενικά της εµφάνισής τους, στη 
συµπεριφορά τους, στις οικογενειακές υποχρεώσεις τους, στον τρόπο διασκέδασής 
τους, στα έξοδα τα οποία κάνουν και τα οποία θεωρούνται περιττά ως προς την 
οικογένεια (οικονοµικά ζητήµατα), στα άτοµα µε τα οποία συναναστρέφονται 
(κοινωνική ζωή), στις σχέσεις µε το αντίθετο φύλο, στις εξόδους τους και στο ωράριο 
επιστροφής των παιδιών στην οικογενειακή κατοικία.2 

Όπως έχει βρεθεί σε έρευνα που έγινε στη Νότιο Αφρική, η παροχή φροντίδας 
σε ορφανά παιδιά είτε από πολύ νεαρά άτοµα (όπως επιθυµούσε το εγγόνι) είτε από 
ηλικιωµένους (όπως τελικά έγινε), µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη πειθαρχία και 
έλεγχο και σε ανεπαρκή κοινωνικοποίηση.3 Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη 
διαµόρφωση του χαρακτήρα του εν λόγω παιδιού συνυπήρξαν και αλληλεπέδρασαν 
παράγοντες, όπως η ορφάνια του, η ταυτόχρονη γαλούχησή του από νεαρά 
«απελευθερωµένα» άτοµα σε συνδυασµό µε τους ηλικιωµένους παππούδες του και το 
αίσθηµα της µειονεκτικότητας λόγω της σωµατικής του αναπηρίας (πρόβληµα στο 
ένα µάτι του). ∆ιότι, όταν ένα άτοµο βρίσκεται στην εφηβική ηλικία, έχει κάποιο 
ψυχοσωµατικό µειονέκτηµα και παράλληλα δέχεται συνεχείς συµβουλές, υποδείξεις, 
παρατηρήσεις, επικρίσεις και αποδοκιµασίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, 
όλα αυτά αποτελούν συνιστώσες, οι οποίες αποδυναµώνουν την αυτοεκτίµησή του. 
Τότε, το άτοµο προκειµένου να αυξήσει την αυτοεπιβεβαίωσή του και να λάβει 
αναγνώριση και επιδοκιµασία, θα στραφεί σε φίλους και παρέες εκτός της 
οικογένειάς του και δεν αποκλείεται να εκδηλώσει ροπή στην παραβατικότητα και να 
φτάσει στο έσχατο άκρο, της εκδήλωσης παραπτωµατικής συµπεριφοράς.4  

Εξάλλου, συνήθως υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα: τα αυξηµένα προβλήµατα 
υγείας που παρουσιάζουν οι ηλικιωµένοι και η γενικότερη κούρασή τους, επηρεάζουν 
κατά πολύ τη στάση και τη συµπεριφορά τους απέναντι στα εγγόνια τους. Εφόσον 
δεν έχουν το ψυχικό σθένος να παρέχουν τις ίδιες ευκαιρίες για δράση και 
εξερεύνηση (δοκιµή και πλάνη) στα εγγόνια τους, σε σύγκριση µε εκείνες που 
παρέχονται στα παιδιά που µεγαλώνουν µε τους γονείς τους, και δεν έχουν αρκετές 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.36, σ.5. 
2 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.142. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Χ. (2002). Συγκρουσιακές σχέσεις 
γονέων και εφήβων: Μύθος ή πραγµατικότητα; Στο: ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ, Ν., ΚΑΪΛΑ, Μ., & 
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Φ. (Επιµ.). Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία. Τόµος Β΄: 
Αποκλίνουσες διαστάσεις στο χώρο της οικογένειας. (208-242). Αθήνα: Εκδ. Εκπαιδευτικών 
«Ατραπός». Σειρά: Κλινική-συµβουλευτική ψυχολογία, ψυχοπαθολογία-ψυχοθεραπεία. ISBN 960-
8077-75-3 & ISBN set 960-8077-73-7. σ.213-4. 
3 FREEMAN  & NKOMO: ό.π., 2006, Vol.18, No.4, p.303. 
4 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1997, σ.193. 
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δυνάµεις να ελέγξουν τα εγγόνια τους ως προς το ντύσιµό τους ή τις παρέες τους, 
γίνονται πολύ επιτρεπτικοί και επιεικείς µε αυτά σε θέµατα πειθαρχίας και υπακοής.1 
Με άλλα λόγια, επειδή τα αποθέµατα της ενέργειάς τους είναι περιορισµένα και τα 
εγγόνια τους είναι µεγαλωµένα πιο ανεξάρτητα, αυτοί δεν προβάλλουν µεγάλες 
αντιστάσεις ούτε είναι σε θέση να θέσουν όρια στις απαιτήσεις των εγγονιών τους.2  

Αντιθέτως, όµως, αν το αίσθηµα της ευθύνης και της φοβίας τους για το καλό 
του εγγονιού τους είναι υπερβολικό, µπορεί να τους οδηγήσει στην αντίπερα όχθη της 
υπερβολικής αυστηρότητας, µε τις συνεπαγόµενες απ’ αυτό αντιδράσεις από την 
πλευρά του παιδιού. Κάτι ανάλογο διαδραµατίστηκε στη συγκεκριµένη παραπάνω 
οικογένεια, αφού και η ζωή των παππούδων περνούσε κάτω από τη διαρκή 
ανασφάλειά τους να µη χάσουν το εγγόνι τους, όπως είχε γίνει µε την εξαφάνιση της 
κόρης τους (µητέρα) ή τον απαγχονισµό (αυτοκτονία) του πατέρα, οι οποίοι 
προηγουµένως είχαν µπλεχτεί σε κύκλωµα ναρκωτικών. 

Συνεχίζοντας αναφορικά µε τις προτιµήσεις των παιδιών, σε περίπτωση που και 
οι παππούδες δεν θα ήταν σε θέση να φροντίζουν καθόλου τα εγγόνια τους, η αµέσως 
επόµενη επιλογή τους θα ήταν οι θείοι τους (5/20 ή 25%) και τα ξαδέρφια τους 
(1/20). 

Ε, µε τη γιαγιά και τον παππού, όπως είµαι, που µε πήραν και µε 
µεγάλωσαν. Με…, άµα δεν ήταν η γιαγιά και ο παππούς, µε τους υπόλοιπους, 
δηλαδή µε τη θεία και το θείο µου και ύστερα µε όλους τους άλλους. (Μου 
είπες ότι, ήθελες να είσαι µε τον παππού και τη γιαγιά;) Ναι. (Γιατί όµως;) 
Γιατί … (Τί σου άρεσε, όσο έµενες εδώ µε τον παππού και τη γιαγιά, χωρίς να 
είναι ο µπαµπάς και η µαµά; Τί σου άρεσε από το, πώς ζούσες µαζί τους;) 
Γιατί τον παππού και τη γιαγιά, τους ένιωθα πιο πολύ έτσι. Τους αγαπούσα 
πιο πολύ. Ε …, ύστερα ο θείος και η θεία µέναν στην Αθήνα και δεν 
µπορούσαν να µε φυλάξουνε και η θεία είχε και …, έχει και δύο παιδάκια, θα 
ήµουν εγώ τρίτο κι επειδή η γιαγιά και ο παππούς δεν είχανε παιδάκια και τα 
είχαν µεγαλώσει, ε, τους αγαπούσα πιο πολύ. Και µε φρόντιζαν πιο πολύ που 
ήµουνα µόνη µου.3 

 
Ο όρος «ορφανοτροφείο» είχε διαφορετική διάσταση για δύο παιδιά: Το ένα 

παροµοίασε το νοικοκυριό των γονέων του ως ορφανοτροφείο, σε σύγκριση µε την 
ποιότητα ζωής του µε τους παππούδες του, θέλοντας έτσι να δώσει έµφαση στις 
µεγάλες αντιθέσεις που είχε παρατηρήσει. Ο όρος αυτός για το παιδί, υποδήλωνε 
µοναξιά και εγκατάλειψη από τους γονείς, κάτι ανάλογο δηλαδή µε το «και µαζί και 
µόνοι». 

Με τη γιαγιά και µε τον παππού, γιατί εδώ είναι και ησυχία και περνάς 
πιο καλά, ενώ εκεί είναι σαν ορφανοτροφείο.4 

 
Για το άλλο παιδί, το ορφανοτροφείο ήταν µια ζωντανή πραγµατικότητα που τη 

βίωνε ήδη, όντας στο εσωτερικό του ιδρύµατος. Ακόµα και σε ένα νοσηρό 
περιβάλλον, όπως αυτό των παππούδων του, όπου συγκατοικούσε η 
τοξικοεξαρτηµένη µητέρα των παιδιών, ο παππούς µε τα πολλαπλά προβλήµατα 
υγείας και µια γιαγιά που αγωνιούσε να τα βγάλει πέρα µε τα πενιχρά οικονοµικά της 
οικογένειας, το παιδί ένιωθε ότι εκεί θα ήταν πολύ καλύτερα σε σχέση µε το 
ορφανοτροφείο, που εκ των πραγµάτων αποτελεί µια οργανωµένη δοµή µε πλήθος 
ανέσεων. 

[∆ιάστηµα σιωπής] Και τώρα, που ζω µε τον παππού και τη γιαγιά, καλά 
είναι. (Όταν ζούσες;) Ναι. (Σου άρεσε δηλαδή, όπως ζούσες µε τον παππού 

                                                 
1 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.571 & 573. 
2 KATZ: ό.π., 1999, p.47. 
3 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.56, σ.11. 
4 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.56, σ.11. 
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και τη γιαγιά ή σού αρέσει καλύτερα τώρα που είσαι εδώ;) Μου άρεσε µε τη 
γιαγιά και τον παππού. (Και γιατί;) … Ε, ήταν καλύτερα. (Τί σου άρεσε 
δηλαδή; Σου λέγανε κάτι; Σου έδειχναν την αγάπη τους; Τί έκαναν; Πώς και 
σου άρεσε εκεί καλύτερα;) … Ήταν καλοί µαζί µου … (Ναι…;) ∆εν µπορώ 
να σκεφτώ άλλο.1 

 
Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να αιτιολογήσουν περαιτέρω την επιλογή τους, τα 

πιο πολλά από αυτά την απέδωσαν σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 
παππούδων (στην καλοσύνη, τους καλούς τρόπους και την ευγένειά τους), καθώς 
επίσης στο γεγονός ότι εκεί περνούσαν καλά και αισθάνονταν πως η µέχρι τότε ζωή 
τους µε εκείνους ήταν καλύτερη απ’ ό,τι όταν ζούσαν µε τους γονείς τους (10/20). 
Ήταν άνθρωποι τους οποίους αγαπούσαν και δεν υπήρχε λόγος µεταβολής των 
συνθηκών που βίωναν. Μόνο ένα παιδί είδε-αντιµετώπισε την ανάθεσή του στους 
παππούδες ως «κατάληξη» και αναγκαστική λύση. 

Τα παιδιά εκδήλωναν την ευγνωµοσύνη τους στους παππούδες τους µε την 
παραµονή κοντά τους και θεωρούσαν πως η αποµάκρυνση από αυτούς θα ήταν κάτι 
ανάλογο µε την προδοσία (3/20). 

Με τη γιαγιά µου. (Όπως είσαι, και γιατί;) Γιατί µε έχει µεγαλώσει. ∆εν 
µπορώ να φύγω.2 

 
Για ορισµένα άλλα παιδιά, η προτεραιότητα που έδιναν στην παραµονή µε τους 

παππούδες λόγω αναγνώρισης κι ευγνωµοσύνης προς το πρόσωπό τους, ασυνείδητα 
παρακινούνταν από ωφελιµιστικά κίνητρα, µιας και τους άρεσε ο τρόπος ζωής µε 
τους παππούδες τους, λόγω του ενδιαφέροντος, των παροχών και των φροντίδων τους 
προς αυτά (δεν τους χαλούσαν χατίρια) (6/20). 

Με τη γιαγιά µου. (Και γιατί;) Ε, γιατί, ε, γιατί ε …, εγώ θέλω να µένω 
πάντα µε τη γιαγιά µου, γιατί η γιαγιά µου κάνει καλούς τρόπους, 
ενδιαφέρεται για µένα, κάθε πρωί µου δίνει λεφτά ή µου φτιάχνει από δω φαΐ 
και …, ε, µας παίρνει παπούτσα, ρούχα, µας πηγαίνει έξω, µας πηγαίνει στα 
Goody’s να φάµε, µας φτιάχνει αυτά τα φαγητά που της λέµε ή άλλες φορές 
δεν τρώµε. Όταν της ζητάµε, όµως, κάτι µας δίνει για να πάρουµε, όταν όµως 
της ζητάµε µερέντα, όταν όµως της ζητάµε και δεν έχει λεφτά, τρώµε από δω 
φαΐ και τέλος πάντων.3 

Με τον µπαµπά. (Εφόσον δεν µπορούσες να είσαι µε τον µπαµπά, γιατί ο 
µπαµπάς είναι άντρας και δεν µπορεί να σε φροντίζει, να σε ταΐζει, να σε 
ντύνει κ.τ.λ.….) Ωχ. (…µε ποιόν θα ήθελες να ζεις; Ποιός θα ήθελες να σε 
φροντίζει, να σε µεγαλώνει;) Η γιαγιά. (Και γιατί;) Γιατί; … Γιατί η γιαγιά µε 
φροντίζει και όλα αυτά και όλα τα άλλα. (Ποιά είναι όλα τα άλλα;) Μου δι… 
ό,τι λέω εγώ της γιαγιάς, µου δίνει παγωτό, λοιπόν, παιχνίδι, ε … πράγµατα 
… ψωνίζει για µένα και … για το σχολείο µού δίνει λεφτά και παπούτσια και 
όλα αυτά.4 

Α, µε τη γιαγιά µου, επειδή … µε τη γιαγιά µου και µε τον παππού µου, 
επειδή ο παππούς µε πήγαινε στο πάρκο, κάναµε βόλτες, ε, η γιαγιά µου µε 
πήγαινε, µε πήγαινε να παίξω, ε, εντάξει αυτούς. (Σου άρεσε δηλαδή ο τρόπος 
που ζούσες µ’ αυτούς, έτσι;) Ναι, δεν είχα κανένα πρόβληµα.5 

Με τη γιαγιά µου …, δεν ξέρω, γιατί η γιαγιά µου µού είχε τόση 
αδυναµία. Ακόµα και µέχρι τώρα, µου είχε αδυναµία, πολύ αδυναµία. Ή ίσως, 
επειδή µε µεγάλωσε, ίσως γι’ αυτό, αλλά … µε τη γιαγιά µου έτσι όπως 
µεγάλωσα …, γιατί µ’ αυτή ήθελα να ζω, και ακόµα αν ζούσε, ρε παιδί µου, 
θα ήµασταν πολύ καλά µαζί. Αυτή και τα ξαδέλφια µου, εντάξει. Γιατί µ’ 
άρεσε έτσι, όπως µεγάλωσα. Μ’ άρεσε πολύ, είχα τη γιαγιά µου, τη θεία µου, 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.56, σ.11. 
2 Ερ/γιο παιδιού 33: ερώτ.56, σ.11. 
3 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.56, σ.11. 
4 Ερ/γιο παιδιού 35: ερώτ.56, σ.11. 
5 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.56, σ.11. 
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το θείο µου, τα ξαδέλφια µου, δεν είχα κάποιο πρόβληµα µε κανέναν, 
κανέναν. Ούτε µε τη γιαγιά µου είχα τσακωθεί ποτέ ούτε µε τη θεία µου, τα 
ξαδέλφια µου, µε κανέναν.1  

 2.4.2 Σχέσεις-συνθήκες µέσα στην πυρηνική οικογένεια / Η ζωή του παιδιού 
πριν το αναλάβουν οι παππούδες του 

 2.4.2.1 Προηγούµενες συνθήκες που έζησε το παιδί εντός και εκτός της 
οικογένειας 

 
Ο κύκλος ζωής των παιδιών, θα πρέπει να µελετηθεί συγκεκριµένα σε σχέση µε 

την ειδική ποιότητα των ένθεν σχέσεων, που υπήρχαν ανάµεσα στα µέλη της 
πυρηνικής οικογένειάς τους, αλλά και σε σχέση µε την επιρροή που ασκούσε η 
οικογενειακή ζωή ενός ατόµου στην κοινωνική ζωή του. 

Όσον αφορά τις συνθήκες που έζησαν τα εγγόνια εντός και εκτός σπιτιού, όταν 
βρίσκονταν µαζί µε τους γονείς τους, αυτό που αναφέρθηκε πιο συχνά από τους 
παππούδες, ήταν η ιδιαίτερα αρµονική ατµόσφαιρα που επικρατούσε (13/33) ή το ότι 
τα εγγόνια τους δεν είχαν προλάβει να ζήσουν µέσα σε αυτή, αφού ξεκίνησαν να ζουν 
µε τους παππούδες τους, έχοντας αποχωριστεί τους γονείς τους από µωρά (11/33). 

[Μέσα στην οικογένεια] Ήταν σπίτι τους, ήµασταν σπίτι µας. Το παιδί το 
πήραµε από µωρό.2 

[Εκτός της οικογένειας] ∆εν έζησε. Εδώ περπάτησε, εδώ µίλησε, εδώ 
βρίζει.3 [Χαριτολογώντας] 

[Μέσα στην οικογένεια] Από την ώρα που γεννήθηκε είναι στα χέρια µας 
το παιδί.4 

[Μέσα στην οικογένεια] Τί να καταλάβει; Χαϊβανάκι ήτανε.5 
[Εκτός της οικογένειας] ∆εν καταλάβαινε.6 

 
Στο εσωτερικό των υπολοίπων οικογενειών, το κλίµα ήταν από καλό (1/33) και 

µέτριο (2/33) -έστω και αν, στην πραγµατικότητα, οι συνθήκες ήταν πολύ δυσχερείς 
και το εγγόνι απάντησε πως δεν θυµόταν τίποτα- έως πολύ κακό (5/33). Αυτόν τον 
τελευταίο χαρακτηρισµό χρησιµοποίησαν οι παππούδες, προκειµένου να δώσουν το 
στίγµα των άσχηµων καταστάσεων που βίωσαν τα παιδιά µέσα στην οικογένειά τους, 
λόγω της εξάρτησης των γονιών τους από τα ναρκωτικά ή εξαιτίας των τεταµένων 
σχέσεων των γονέων, που τελικά κατέληξαν στο διαζύγιο.  

[Μέσα στην οικογένεια: Πολύ κακές] Γιατί αυτή [µητέρα] άρχισε και 
γκρίνιαζε. Ύστερα το παιδί καταλάβαινε τί έκανε όλα [η µητέρα].7 

[Εκτός της οικογένειας: Μέτρια] Αφού αγχώνονταν από εδώ.8 
 

∆ύο από τα εγγόνια είχαν διαφορετική άποψη, γιατί µπορεί να είχαν 
εξιδανικεύσει στο µυαλό τους τη συµβίωσή τους µε τους γονείς τους ή απλά ήθελαν 
να κρατήσουν καλά κρυµµένες και θαµµένες στο µυαλό τους, τις δύσκολες 
περιστάσεις που είχαν περάσει. 

Οι συνθήκες που βίωναν τα πέντε παραπάνω εγγόνια εκτός της οικογένειάς 
τους, περιγράφηκαν από τους παππούδες τους, σε τέσσερις από αυτές, από λίγο έως 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.56, σ.11. 
2 Ερ/γιο 4: ερώτ.50,  σ.10. 
3 Ερ/γιο 4: ερώτ.51,  σ.10.  
4 Ερ/γιο 12: ερώτ.50, σ.10. 
5 Ερ/γιο 10: ερώτ.50,  σ.10. 
6 Ερ/γιο 10: ερώτ.51, σ.10. 
7 Ερ/γιο 7: ερώτ.50, σ.10. 
8 Ερ/γιο 7: ερώτ.51, σ.10. 
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αρκετά πιο βελτιωµένες από ό,τι εκείνες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της 
οικογένειας, ενώ στην πέµπτη, εξακολουθούσαν να είναι χείριστες, ίσως λόγω της 
συναναστροφής των τοξικοµανών γονέων µε άλλους ναρκοµανείς. Βελτίωση της 
εξωοικογενειακής ζωής δύο παιδιών αναφέρθηκε, ακόµη και στις δύο 
προαναφερόµενες περιπτώσεις που είχαν µέτρια ενδοοικογενειακή ζωή. Σε όλες τις 
υπόλοιπες οικογένειες είτε ένα παιδί βρισκόταν εντός είτε εκτός της οικογένειάς του 
δεν υπήρχε κάποια διαφοροποίηση ως προς τις συνθήκες, που έτσι κι αλλιώς, 
διατηρούνταν σε καλά επίπεδα. 

Μια γιαγιά που απάντησε ότι δεν ήξερε τις συνθήκες που ενυπήρχαν στην 
πυρηνική οικογένεια, ήταν φυσικό να απαντήσει µε αυτόν τον τρόπο, στην 
προσπάθειά της να είναι αντικειµενική, αφού η γέννηση του εγγονιού της έγινε 
µακριά από την πατρική οικία του πατέρα και το βρέφος παρέµεινε µε τη µητέρα του 
για µερικούς µήνες. Το παιδί από την πλευρά του απάντησε πως δεν έζησε καθόλου 
µε τους γονείς του, αφού όταν το ανέλαβαν οι παππούδες ήταν ακόµα µωρό και δεν 
θα µπορούσε να ανατρέξει στη µνήµη του τόσο παλιά. 

Γενικά, τα εγγόνια και οι γονείς που απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση, 
επιβεβαίωσαν εν αγνοία τους όσα είχαν προηγουµένως ειπωθεί από τους παππούδες. 

 2.4.2.2 Σηµαντικά γεγονότα στη ζωή του παιδιού πριν τη διάσπαση της 
οικογένειας 

 
Όταν ζητήθηκε από τους παππούδες να αναφέρουν σηµαντικά γεγονότα στη 

ζωή του παιδιού πριν αποχωριστεί τους γονείς του, οι περισσότεροι (13/33 ή  
39,39%) δήλωσαν πως, όλα στην οικογένειά τους ήταν µια χαρά και φυσιολογικά. 
Αυτό ήταν λογικό, αφού δεν υπήρχαν δυσαρµονικές σχέσεις ή άσχηµες συνθήκες 
µέσα στην οικογένεια. Π.χ. ο ένας ή και οι δύο γονείς είχαν αποχωριστεί το παιδί τους 
λόγω θανάτου τους (2/33 ή 6,06%). 

(Μου είπατε ότι, όταν ήταν 2-2,5 ετών τα παιδιά…, σκοτώθηκε ο 
µπαµπάς τους;) Γνώρισαν το µπαµπά, αλλά µείναν κοντά µας. Πού να τα 
αφήσουµε; Με γλύκα και µε χαρά. Και µε καλό και καλό και καλό και άντε 
και τώρα …, λέω πού είσαι µάνα µου; Πού είσαι Μ. {παππού} µου; ∆εν έχω 
εγώ κακιά κουβέντα για να πω. Όχι στα παιδιά, ούτε σε ξένο. (Οπότε 
σηµαντικό που συνέβη, ήταν απλά το 1978 που σκοτώθηκε ο µπαµπάς τους 
και το 1989 η µαµά τους που πέθανε, έτσι;) Ναι, το ’89 …1 

Όχι. (Μόνο αυτό που µου είπατε µε το θάνατο της µαµάς της;) Ναι, µόνο 
αυτό. (… που ήταν έξι µηνών;) Γιατί από τροχαίο πάει. Κατάλαβες;2 

 
Μια γιαγιά που είχε χάσει την κόρη της, διηγήθηκε τη στιγµή που έγινε 

ανακοίνωση του θανάτου της µητέρας στα εγγόνια της.  
Γενικά µες τον πόλεµο …, δηλαδή όχι πόλεµο, εµείς δεν τους το είπαµε 

αµέσως µόλις πέθανε η µαµά, δεν τους το είπαµε αµέσως, πέρασε κάποιος 
καιρός. Τους είπαµε ότι, έχει πάει στην Αµερική για εγχείρηση και χτύπαγε το 
τηλέφωνο, λέγαµε ότι ήταν η µαµά στην αρχή-αρχή, ότι πήρε από κει, και 
γιατί δεν έπαιρνε …, έπαιρνε νύχτα λόγω διαφοράς ώρας και µετά σιγά-σιγά 
τους το’ πα, γιατί µια µέρα µε έπιασαν και έκλαιγα. (Και πώς αντέδρασε η Ξ. 
{ εγγόνι};) Ε, κουτσουνάκι …, έκλαιγε, τη ζήτησε τη µαµά, την ήθελε. 
Έκλαψε λίγο. Αλλά µετά την είχα πάρει εγώ, ήµασταν έξω στη βεράντα, ήταν 
καλοκαιράκι ακόµα, Σεπτέµβριος πήγαινε, της έλεγα: «Κοίτα εκεί, είναι ένα 
αστεράκι. Να, η µαµά είναι τώρα, µας βλέπει από ψηλά. Κλάψε». Έπεσε στην 
αγκαλίτσα µου, έκλαψε. «Κλάψε. Η µαµά µας είναι ψηλά, µας βλέπει και 

                                                 
1 Ερ/γιο 22: ερώτ.52, σ.10. 
2 Ερ/γιο 25: ερώτ.52, σ.10. 
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τους δύο και θέλει να είµαστε χαρούµενοι», και σταµάτησε. Ο Κ. {αδελφός 
παιδιού} λιγάκι αντέδρασε πιο διαφορετικά.1 

 
Στην οικογένεια αυτή, οι παππούδες και το εγγόνι τους δεν είχαν επισηµάνει 

κανένα πρόβληµα ή κάποιο σηµαντικό γεγονός της ζωής του, ενώ ο πατέρας του 
παιδιού ανέφερε το περιστατικό που θα µπορούσε να έχει κλονίσει περισσότερο το 
παιδί, αλλά και καταστάσεις, οι οποίες δεν το αφορούσαν άµεσα, όµως υφίστατο τις 
επιρροές τους (επιρροές µεσοσυστήµατος του BRONFENBRENNER). 

Πριν πεθάνει η µητέρα τους, δηλαδή; Σηµαντικά γεγονότα; ∆εν υπάρχει 
κάτι το αξιοσηµείωτο. Το µόνο σηµαντικό γεγονός είναι ότι, ο Κ. {το άλλο 
παιδί}, ας πούµε, ο οποίος είναι και µεγαλύτερος, ε, ήταν ένα παιδί που, ε, το 
αγαπούσε πολύ και ο άλλος ο παππούς, ο πατέρας µου που πέθανε, και 
υπήρχε µια µικρή κόντρα µεταξύ της γυναίκας µου, ας πούµε, και του παππού 
του άλλου, πάνω σ’ αυτό το θέµα. Είχε άλλες απόψεις η γυναίκα µου, άλλες 
απόψεις εκείνος ο παππούς, και εντάξει αυτή η κόντρα φαινόταν και στο 
παιδί, αν θεωρείται σηµαντικό γεγονός αυτό. ∆ηλαδή, αυτό το καταλάβαινε 
και το έβλεπε το παιδί. (Όσον αφορά τον Κ.;) Ναι. (Όσον αφορά την Ξ. 
{παιδί};) Την Ξ., σηµαντικό γεγονός άλλο, εντάξει, και για τα δύο παιδιά, 
πέρα από το θάνατο της µητέρας τους, που ήταν ένα σηµαντικό γεγονός, δεν 
υπάρχει κάτι το αξιοσηµείωτο. Είναι διαφορετικό παιδί, πιο ευχάριστο παιδί, 
είναι πιο ανέµελο παιδί, δεν…επηρεάζεται και τόσο πολύ από γεγονότα, όπως 
το έχω ψυχολογήσει. Το πιο σηµαντικό γεγονός, βέβαια, πέρα απ’ όλα αυτά, 
ήταν ο θάνατος της µητέρας τους.2 

 
Από τους υπόλοιπους, οι πιο πολλοί παππούδες (11/33 ή, 33,33%) είχαν 

αναλάβει το εγγονάκι τους από βρεφική, ακόµα, ηλικία ή από τη γέννησή του, 
πράγµα το οποίο σήµαινε ότι, το ίδιο δεν είχε προλάβει να συµβιώσει µε τους γονείς 
του. 

 [Παππούς:] Το είχαµε από µωρό στο σπίτι µας. [Γιαγιά:] Μα το θέµα 
είναι ότι, η µαµά είναι αποχωρισµένη όλα τα χρόνια από το παιδί. Τί µπορώ 
να γράψω γι’ αυτό;3 

Τίποτα, αφού και εγώ εκεί ήµουν. Καθώς γεννήθηκαν, εκεί ήµουν. Και 
εκεί κοιµόµουνα. (Όσον αφορά την ανεµοβλογιά, που µου είπατε…;) 
Ανεµοβλογιά, όταν ήταν …, το έκατσε το µικρό -το µεγάλο το κοριτσάκι 
ήταν 17 µηνών-, κάτι καντιλίτσες. Και το πήγε στο γιατρό και λέει: 
«Φ.{µητέρα}, αν έχεις, να διώξεις τα παιδιά [δίδυµα] απ’ αυτού. Μήπως είναι 
-δεν δείχνει καλά-, µήπως είναι ανεµοβλογιά και είναι πολύ µωρά τα παιδιά. 
Καλά είναι να τα διώξεις από κει, να φύγουν». Και τα παίρνω, λέω: «Φ. 
{µητέρα}, θα τα πάρω στο σπίτι», [λέει η µητέρα] «Βρε µαµά…;», [Γιαγιά:] 
«Αφού εγώ θα τα φτιάξω». Και εκεί που ήτανε, εγώ κοιµόµουνα, είχα 
στρώσει κάτω ένα αυτό και είχαµε τις κούνιες εδώ. Ε… και τα πήρα τα παιδιά 
και τα … τα έφερα κάτω. (Γι’ αυτό δηλαδή, ήρθαν εδώ;) Γι’ αυτό ήρθαν εδώ. 
Λόγω για την ανεµοβλογιά, δηλαδή, αν καθυστερούσα, θα τα’ παιρνα, γιατί 
δε µπορούσα να …, είχα ξεφύγει από το σπίτι εδώ πέρα [όχι καλός ήχος]. 
Όσο ε…να’ ταν, ήτανε … δύσκολα.4 

 
Μια άλλη γιαγιά ήταν αρκετά αναλυτική, περιγράφοντας µε γλαφυρό ύφος και 

αρκετές λεπτοµέρειες, τη στιγµή του αποχωρισµού της µητέρας από το παιδί της σε 
βρεφική ηλικία. 

Όχι, δεν νοµίζω, δεν νοµίζω, ας πούµε. Εντάξει, όταν µαλώνανε … (Σ’ 
αυτές, δηλαδή, τις δεκαπέντε µέρες, από όταν γεννήθηκε µέχρι που το 
πήρατε;) Όχι, δεν…δεν υπήρχε τίποτα. Το αγαπούσε, το λάτρευε, το 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.63(-64), σ.12. 
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.46, σ.9. 
3 Ερ/γιο 2: ερώτ.52, σ.10. 
4 Ερ/γιο 13: ερώτ.52, σ.10. 
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ντάντευε. Εντάξει, σαν κοπελίτσα, «δεν είχε πάρει τον αέρα» που λέµε, ε, ο 
γιος µου ήτανε πιο πολύ. Να το αλλάξει, να το ταΐσει, ας πούµε, αλλά εντάξει 
ήτανε και αυτή. ∆εκαπέντε µέρες τη χαιρόµουνα, κορίτσι µου.. Ξέρεις τί πάει 
να πει, τη χαιρόµουνα; Και έλεγα εγώ, αυτή η κοπέλα, που έχει κάνει σε µένα 
τόσα πράγµατα, έγινε µια γλυκιά µανούλα και από κει και µετά, όµως, όλα 
γκρεµίστηκαν κόρη µου. Από κει και µετά, όταν µου’ φερε το µωρό και 
βγαίνοντας έξω στην πόρτα για να φύγει µαζί µε τον Β.{πατέρας} και γυρίζει 
και µου λέει: «Σε παρακαλώ, να µου τον προσέχεις», µε κέντησαν καρφιά 
στην καρδιά. Λέω κάτι θα γίνει, κάτι συµβαίνει, χωρίς να πάει το µυαλό µου, 
η σκέψη µου στο παιδάκι αυτό· θα το εγκατέλειπε. Θα µείνει στα χέρια µου 
να το µεγαλώσω εγώ. Λέω, πες µου, αν και όταν γεννήθηκε το µωράκι στην 
Αθήνα, στο µαιευτήριο της Έλενας, την ηµέρα που φεύγαµε, σαν εκείνη την 
ηµέρα, έχασα το τρίτο µου το παιδάκι στο ίδιο µαιευτήριο, περίπου στον ίδιο 
θάλαµο, θα έλεγα, και είπα: «Θεέ µου, σ’ ευχαριστώ, που µετά από τόσα 
χρόνια ξαναγεννήθηκε το µωρό µου µέσα στην κοιλιά. Σε ευχαριστώ». 
Αισθανόµουν, σου λέω, … σαν … Πώς να στο πω; Λαχταράω, πονάω.1 

 
Από την άλλη πλευρά, πάνω στο ίδιο θέµα, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

σχολιάσουν κάτι που τυχόν δεν τους άρεσε µέσα στην πυρηνική τους οικογένεια. 
∆ώδεκα παιδιά δεν µπορούσαν να επισηµάνουν κάτι κακό ή που δεν τους άρεσε από 
τη συµβίωσή τους µε τους 26 από τους σαράντα γονείς τους (26/40 ή 65%). Τα παιδιά 
πέντε οικογενειών (10 γονείς) ανέφεραν πως, όλα τους άρεσαν µέσα στην οικογένειά 
τους και όλα ήταν κανονικά-καλά στη ζωή τους, όσο καιρό έζησαν µε τους γονείς 
τους. Όµως, από διασταυρώσεις που έγιναν µε τις απαντήσεις των ίδιων παιδιών σε 
προηγούµενη ερώτηση, αλλά και µε τις απαντήσεις των παππούδων τους, προέκυψε 
ότι, τα παιδιά αυτά (εκτός από ένα) δεν είχαν ζήσει καθόλου µε τους γονείς τους, αφού 
οι παππούδες τους τα ανέλαβαν από τη γέννησή τους ή από χρονικό διάστηµα 
µερικών εβδοµάδων. 

[Απάντησε ότι δεν έζησε µε τους γονείς, ενώ στην αµέσως επόµενη 
ερώτηση απάντησε:] Όχι, όλα µου άρεσαν. (Απλά µου είπες ότι δεν έζησες µε 
τους γονείς, έτσι;) Ναι, ναι.2 

[∆ήλωσε ότι δεν έζησε µέσα στην οικογένειά του, αλλά αµέσως µετά 
στην ερώτηση που ακολούθησε, δήλωσε άλλα:] Όχι, όλα µου άρεσαν στην 
οικογένειά µου. Τίποτε δεν ήταν άσχηµο.3 

 
Ωστόσο, κάποιοι άλλοι παππούδες αναφέρθηκαν σε άσχηµα βιώµατα των 

παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της συµβίωσης µε τους γονείς τους. Πιο αναλυτικά, 
αναφέρθηκε κακοποίηση/παραµέληση του παιδιού από τον ένα γονέα (3/33 ή 9,09%) 
ή κακοµεταχείριση από την πλευρά και των δύο γονέων (1/33 ή 3,03%). 

 
Ε… Απλώς την [εγγονή] είχαν πάρει τρεις µήνες, που σου είπα πριν, την 

είχαν πάρει σε ένα σπίτι για ναρκοµανείς, την είχαν εκεί, έβλεπε τα πάντα και 
τους πάντες, έβλεπε τελείως ανήθικα. Η Σ. {εγγονή} τα είδε αυτά. Άµα τη 
φέρεις και τη ρωτήσεις, θα σου τα πει. Λοιπόν, ό,τι πιο χειρότερο: χωρίς 
φαγητό, µες στο κρύο σε µια τρώγλη. Η Σ. τα είδε αυτά. Αλλά πήγαινε 
σχολείο και …, φεύγανε και ήρθε ένα πρωί, µια φορά είχα πάει εκεί και είπε: 
«Γιατί ήρθες;» Πήγα χωρίς να ξέρει αυτή [η µητέρα], αλλά ήταν µπροστά και 
η αστυνοµία και είδαν και τη µάνα που ήταν µε τον άλλο. Πήγαν οι 
κοινωνικοί λειτουργοί εκεί, στο σπίτι αυτό. Άστα να πάνε µάνα µου …, 
φοβηθήκανε οι κοινωνικοί λειτουργοί και φύγανε. (Και µετά πήγατε εσείς και 
πήρατε τη Σ. ή την έφερε µόνη της [η µητέρα];) Πήγα στον εισαγγελέα και 
της την πήρα από κει …, γιατί είπα: «Θεέ µου, αν µείνει µε τη µάνα της εκεί, 
θα µου πάρει τα µυαλά». Εγώ πήγα µε την αδελφή µου απ’ έξω εκεί, κάθισα 

                                                 
1 Ερ/γιο 16: ερώτ.52, σ.10. 
2 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.21 & 20, σ.3. 
3 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.21 & 20, σ.3. 
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και µου λέει η αδερφή µου η άλλη, αυτή που είναι στην Κέρκυρα: «Αδερφή», 
λέει, «αυτή δεν είναι καλά», λέει, «δεν βλέπεις το σπίτι; Περιµένουν εχθροί 
µε ξύλα στα παραθύρια». Πέρα-πέρα … ξύλα στα παράθυρα για σπίτι …ε …1 

Η ζωή του Γ.{εγγόνι}. Τους έβλεπε, και στο σχολείο δε συµπεριφέρονταν 
καλά. Από εδώ έφευγε δαρµένο.2 [Και στο ηµερολόγιο επαφών]. 

[Παππούς:] Και τα παιδιά καταλαβαίνουν, στεναχωριούνται πολύ, όχι 
λίγο. Το χτύπησε [η µητέρα]. [Γιαγιά:] Έπεσε το µπουκάλι [που έπινε η 
µητέρα] κι έκοψε το πόδι του παιδιού. Έκανε 3-4 ράµµατα.3 [Το παιδί 
προσπάθησε να την εµποδίσει να πιεί µπύρα]. 

 
Ειδικότερα, η µητέρα ανάλογα µε τη στάση και τη συµπεριφορά της, όπως 

επίσης ανάλογα µε τις σχέσεις που θα διαµορφώσει µε το παιδί της, επηρεάζει σε 
πολύ µεγάλο βαθµό την εκδήλωση ψυχοσωµατικών διαταραχών στο παιδί. Ο τρόπος, 
η ποσότητα και η ποιότητα των φροντίδων που παρέχει σ’ αυτό, όπως π.χ. η 
χορήγηση τροφής, η ρύθµιση του ύπνου και άλλα, συµβάλλουν στην πρόκληση 
µελλοντικών ψυχοσωµατικών νόσων. Η εµφάνιση διαταραχών στο πεπτικό σύστηµα 
του παιδιού κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, παρατηρείται σε µεγαλύτερο βαθµό 
σε σχέση µε άλλα, λιγότερο εξελιγµένα συστήµατα του οργανισµού του, και 
σχετίζεται µε την παθολογική συµπεριφορά της µητέρας. Το παιδί θα αντιδράσει µε 
εµετό, αν διαισθανθεί την απορριπτική στάση, την εχθρότητα ή την αδυναµία της 
µητέρας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, εκφραζόµενη από τη µητέρα µη λεκτικά 
και διαµέσου του ακατάλληλου τρόπου διατροφής. Αυτή η συµπεριφορά του παιδιού 
µπορεί να εκληφθεί ως προσπάθειά του ανταπόδοσης της αρνητικής συµπεριφοράς 
της µητέρας ή ως εξωτερίκευση της απόρριψής του απέναντι στις φροντίδες που αυτή 
του παρέχει.4 Η περιγραφή αυτής της κατάστασης συµπυκνώνεται εύστοχα στα 
λεγόµενα µιας γιαγιάς.5 

Μια µητέρα, η οποία είναι απορριπτική, δεν αρκείται στην µη κάλυψη των 
βιολογικών αναγκών του παιδιού, αλλά επεκτείνεται και στην συναισθηµατική του 
αποστέρηση, µε αποτέλεσµα το παιδί να αποκτά έντονο το συναίσθηµα της 
ανασφάλειας.6 Το παιδί µπορεί να αντιληφθεί τις συναισθηµατικές διαθέσεις που 
έχουν οι γονείς του απέναντί του, οπότε εάν δεν βιώσει την κάλυψη των φυσικών, 
συναισθηµατικών και κοινωνικών αναγκών του, ενώ ταυτόχρονα αποκτήσει κάποιες 
δυσάρεστες εµπειρίες, είναι πολύ πιθανόν να παρουσιάσει συναισθηµατική 
ανασφάλεια. Η συναισθηµατική αυτή κατάσταση είναι αναστρέψιµη και υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσής της, πριν το παιδί φτάσει στην ηλικία των δύο ετών, όπως έγινε 
όταν το παιδί το ανέλαβαν οι παππούδες του από 7 µηνών. Από κει και έπειτα, η 
επήρεια οποιασδήποτε φύσης επιδράσεων, ελαττώνεται.7 

Όσον αφορά στη µητέρα, η γενικότερη στάση και συµπεριφορά της απέναντι 
στο παιδί της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: την ύπαρξη, το χαρακτήρα και τη 
στάση του συζύγου απέναντι στη µητέρα (κατά πόσον αυτός τη στηρίζει), την 
ποιότητα της προσωπικότητας της ίδιας και των µεταξύ τους σχέσεων, το εάν η 
απόκτηση του παιδιού ήρθε ως αποτέλεσµα επιθυµίας τους και από το κατά πόσο η 
µητέρα διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια για να αναλάβει τον ρόλο της µητέρας. Όλα 
αυτά επηρεάζουν την οικογενειακή ατµόσφαιρα.8 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.52, σ.10. 
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.52, σ.10. 
3 Ερ/γιο 4: ερώτ.52, σ.10. 
4 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.194-195. 
5 Βλ. αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο, ανάλυσης µιας περίπτωσης. 
6 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.137. 
7 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.131-2. 
8 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.134. 
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Η στάση, λοιπόν, της προαναφερόµενης µητέρας ερµηνεύεται, πέρα από τον 
ελευθερίων ηθών χαρακτήρα, που την εξωθούσε να µπλέκει µε διάφορους άντρες, και 
από την ιδιοσυγκρασία της, που φάνηκε από τον πρότερο βίο της µε την εγκατάλειψη 
των παιδιών που είχε αποκτήσει από το γάµο της, προκειµένου να κάνει καριέρα στο 
τραγούδι σε νυχτερινά κέντρα, από το γεγονός της απόκτησης παιδιού εκτός γάµου, 
του µικρού της ηλικίας του πατέρα και από την απουσία αυτού λόγω υπηρεσίας της 
στρατιωτικής θητείας του. Με λίγα λόγια, η µητέρα αυτή εξαρχής δεν είχε τα εχέγγυα 
για να αποκτήσει και να εξασκήσει τον ρόλο της µητέρας. 

Μια µητέρα θα µπορέσει να εκπληρώσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον 
ρόλο της, µόνο εάν είναι υγιής και ψυχικά ισορροπηµένη, µέσα σε ένα ευνοϊκό και 
ιδανικό οικογενειακό κλίµα-περιβάλλον· οπότε το παιδί θα µπορέσει να αναπτυχθεί 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως προς όλους τους τοµείς της προσωπικότητάς του.1 

Άλλες φορές πάλι, οι παππούδες (5/33 ή 15,15%) ανέφεραν τη γενικότερη 
άσχηµη συµπεριφορά ενός ή/και των δύο γονέων, που µπορεί να µην επηρέαζε άµεσα 
το παιδί τους, είχε όµως αντίκτυπο στην ψυχολογία και στον χαρακτήρα του, αφού 
επρόκειτο για επώδυνες και τραυµατικές καταστάσεις (επιδράσεις από το 
µικροσύστηµα, αλλά και το µεσοσύστηµα του παιδιού). Η δραµατική οικογενειακή 
κατάσταση είναι συνήθως µη κρυπτή υπό του ηλίου, εφόσον ένα παιδί, αποτελεί 
φορέα των στερητικών και αρνητικών βιωµάτων και εµπειριών από κακές 
διαπροσωπικές σχέσεις που συνάφθηκαν στο εσωτερικό της οικογένειάς του. Ο µόνος 
τρόπος για να ακολουθήσει διαφορετική εξελικτική πορεία από εκείνη που 
προδιαγράφει το βεβαρυµµένο και επιβλαβές οικογενειακό περιβάλλον του, είναι η 
αποµάκρυνσή του απ’ αυτό. 

Πάρα πολλά, τί να σου πω τώρα; Να σου πω. Τί να σου πω; ∆εν µπορώ. 
Πάρα πολλά. (Σε σχέση και µε την Α.{εγγόνι}.) Η Α., η Α. έχει ζήσει πολλά, 
ναι. Τις φασαρίες και τις αστυνοµίες που πηγαίναµε και της πηγαίναµε πάνω 
[της µητέρας], την αστυνοµία και το περιπολικό στα σπίτια και να γκρινιάζει, 
να φωνάζει και να τον βρίζει: «Αλβανό», τον έλεγε, «φλώρο» τον έλεγε … 
(Τον άντρα της;) Ναι,: «Το µετάνιωσα που δεν σε πήρα, να πάρω έναν άντρα,  
να πάρω το Στυλιδιώτη». Καταλαβαίνεις, από κει και πέρα να τον βρίζει. Τα 
ξέρει η γειτονιά. Αυτό έλεγα εδώ πέρα στη γειτονιά. Έζησε πολλά αυτό το 
κορίτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο: Ότι αυτό εγώ, τον πιο πολύ καιρό, το 
είχα πάρει µαζί µου. Το είχα πάρει µαζί µου, έζησε, αλλά αν ζούσε όλα τα 
γεγονότα που έγιναν αυτά τα χρόνια, δεν’ ταν εδώ αυτό το παιδί. Το έπαιρνα 
και κάτω εγώ, το κράταγα µία εβδοµάδα, δηλαδή από τότε ξεκίνησα και το 
κράταγα και έρχονταν µία µέρα εδώ και µου ερχόταν πάλι.2 

Όχι. (Αυτά που µου είπατε πριν, ότι δηλαδή ότι είχαν φασαρίες, το 
κακοποιούσαν, το χτυπούσαν…;) Η µάνα του, η µάνα του. Ο γιός µου εµένα, 
έµενε εδώ σε µένα. ∆εν πήγε µαζί της. Κάναµε αγωγή, έφυγε. Το πήρε το 
παιδί αυτή εκεί και είχα 5-6 µήνες να το δω εγώ το παιδί, να µου το φέρει. 
Και µετά το άρπαξε και το’ φερε και το πέταξε εδώ στην πόρτα κι έφυγε. 
(Κάποιο άλλο σηµαντικό; ∆ηλαδή, το παιδί τα γνώριζε αυτά που γίνονταν µε 
τη µάνα;) Ήταν µωρό. Τί να γνωρίζει, τώρα, ένα παιδί τριών χρονών και 
τεσσάρων; ∆εν τα γνώριζε καλά. Θυµάται ορισµένα κακά πράγµατα από τη 
µαµά µόνο. Τα θυµάται.3 

 
Ένα παιδί επεσήµανε την εκρηκτική κατάσταση και ατµόσφαιρα στο εσωτερικό 

της οικογένειάς του, µε τις φασαρίες που γίνονταν (2/40 ή 5%), ενώ δύο άλλα παιδιά, 
τα στιγµάτισε το γεγονός του χωρισµού των γονέων τους (4/40 ή 10%). Τα λεγόµενα 

                                                 
1 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.135. 
2 Ερ/γιο 23: ερώτ.52, σ.10. 
3 Ερ/γιο 35: ερώτ.52, σ.10. 
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των δύο µητέρων ήταν πιστοποίηση των όσων είχαν πει προηγουµένως τα παιδιά 
τους. 

Η γέννηση του αδερφού του … και … µετά οι φασαρίες µέσα στο σπίτι 
και ο ξυλοδαρµός που έπεφτε.1 [Επιβεβαίωση από παιδί] 

 
Στο χρονικό διάστηµα της συµβίωσης, που προηγείται της διάσπασης της 

οικογένειας (π.χ. λόγω διαζυγίου), επειδή επικρατεί κλίµα που δυναµιτίζει το 
οικογενειακό περιβάλλον, αυτό είναι πιθανόν να έχει πιο τραυµατικές και οδυνηρές 
επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών σε σύγκριση µε το ίδιο το γεγονός του 
διαζυγίου ή της απώλειας του ενός εκ των δύο γονέων του.2 ∆εν θεωρείται παράλογο, 
παιδιά τα οποία µεγάλωσαν µέσα σε ένα περιβάλλον γεµάτο από παρεκτροπές και 
ανεπιθύµητες καταστάσεις, όπως φωνές, εντάσεις, µεταβίβαση ευθυνών, 
απαισιοδοξία, στεναχώριες, διαφωνίες, φιλονικίες, διαπληκτισµούς, ξυλοδαρµούς, και 
γενικά δυσαρµονία, να έχουν υιοθετήσει µια στάση αποστασιοποιηµένη, και 
απορριπτική, εκδηλώνοντας αγανάκτηση και αποθάρρυνση. Τέτοιες καταστάσεις 
αφήνουν βαθιά σηµάδια στην ψυχή και στην µνήµη των µικρών παιδιών, τα οποία το 
µόνο που επιθυµούν είναι, να αποµακρυνθούν και να ανεξαρτητοποιηθούν από το 
νοσηρό οικείο περιβάλλον τους.3 Οι επαναλαµβανόµενες εµπειρίες στη ζωή ενός 
ανθρώπου, έστω και αν δεν είναι τόσο τραγικές, εξαιτίας του είναι συνεχείς, 
θεωρούνται -σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική άποψη- ότι είναι περισσότερο 
σηµαντικές σε σχέση µε τα µεµονωµένα τραυµατικά γεγονότα. Έτσι, οι 
διαπροσωπικές σχέσεις ενός ανθρώπου εξαρτώνται περισσότερο από το πώς αυτός 
βίωσε την παιδική του ηλικία και όχι τόσο από µεµονωµένα γεγονότα της ζωής του.4 

Πέντε παιδιά σχολίασαν ότι, ο ένας ή και οι δύο γονείς τους (8/40  ή 20%) είχαν 
πολύ άσχηµη συµπεριφορά απέναντί τους, ή και γενικότερα. Η συµπεριφορά αυτή 
υποδήλωνε είτε κακοποίηση είτε παραµέληση των παιδιών σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό. Ένα παιδί, είναι δυνατόν να περάσει από µετατραυµατικό άγχος, 
εάν δει τον γονέα του να συλλαµβάνεται, να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, να 
εµπλέκεται σε σεξουαλική δραστηριότητα µε ποικίλους συντρόφους ή να 
σκοτώνεται.5 

Τίποτα. (Τίποτα δε σου άρεσε;) Μουκου. (Για πες µου…) Α…, αυτά που 
έκαναν τα πράγµατα. (∆ηλαδή, τί έκαναν;) Ωχ… Να τα πω αυτά; (Ναι, ναι.) 
Όχι, είναι άσχηµα. (Πες µου, δεν πειράζει. Τα έµαθα εγώ.) Από πού; Από τη 
γιαγιά. (Ναι, πες µου εσύ τί ξέρεις; Τί κακό έκαναν;) Πολλά…, είναι µε το …, 
πώς το λέγαµε αυτόν; (Τί έκαναν; Ο µπαµπάς έκανε κάτι άσχηµο;) Όχι. (Η 
µάµα, λοιπόν, έκανε κάτι άσχηµο …) Ναι. (Τί έκανε;) Ε, µε το µπαµπά µου; 
(Όχι,) Α, µε ένα άλλο άντρα. (Έκανε κάτι άσχηµο;) Ναι, µε άλλο άντρα. 
Ο…σεξ. (Και τί άλλο έκανε η µαµά, που δε σου άρεσε;…Και δε σου άρεσε 
να ζεις µαζί της;) Είπε η µαµά σε ένα άντρα, να µου δώσει µπουνιά. (Εσένα;) 
Ναι. (Σε χτύπησε;) Ναι, όχι ο Μ., ένας άντρας. Ναι, και µε χτύπησε έτσι, 
µπαµ. (Σε χτυπούσε και η µαµά;) Ναι. Ναι κι αυτή. (Κάτι άλλο που δε σου 
άρεσε µέσα, µε τη µαµά όταν ζούσες;) Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.6 

 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.46, σ.9. 
2 ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ. 255. 
3 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1999, σ.60. 
4 PERVIN & JOHN: ό.π., 2001, σ.165. 
5 JOOSTE: ό.π., 2007, p.65. 
6 Ερ/γιο παιδιού 35: ερώτ.21, σ.3. 
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Οι ακατάλληλες ερωτικές σκηνές και η υπερβολική χυδαιότητα των 
εκµαυλιστικών γονέων επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη των παιδιών γενικά, αλλά 
και ειδικά στον ερωτικό και σεξουαλικό τοµέα.1 

Όχι … (Τίποτα; Να σχολιάσεις, να µου πεις κάτι που δεν σου άρεσε µε το 
µπαµπά και τη µαµά σου…) Ε, ναι …, δηλαδή δεν µου άρεσε, επειδή ο 
πατέρας µου και η µάνα µου ήταν γυµνοί και εγώ ήµουνα στη µέση και τους 
έβλεπα και µετά, ε, … εγώ τα’ χα µάθει και δε µπορούσα να κάτσω άλλο εκεί. 
(Γι’ αυτό δηλαδή έφυγες από το µπαµπά και τη µαµά;) Ναι.2 

 
Τα προβλήµατα, που δηµιουργεί στους αλκοολικούς ή ναρκοµανείς γονείς η 

εξάρτησή τους από τις ουσίες, τους εµποδίζουν από τη συνέπεια και τη σταθερότητα 
που προϋποθέτει ο γονεϊκός ρόλος, µε αποτέλεσµα το παιδί να νιώθει 
εγκαταλελειµµένο και απροστάτευτο, ενώ δεν σπανίζουν τα κρούσµατα 
οικογενειακής βίας.3 

Ναι, η µαµά, όταν πήγαινα κάτω, έπινε και τσακώνονταν, χτυπιόντουσαν 
µε τον αδερφό µου. Ήρθε η αστυνοµία, πήγε ο αδερφός µου στο δικαστήριο 
…, ο αδερφός µου έκλεβε … Η µάνα µου ήθελε πληροφορίες για τον πατέρα 
µου, αλλιώς, αν δεν της έλεγα, θα µε χτύπαγε µε την τσιγαροθήκη. Και όταν 
έπινε, µας κυνήγαγε µε τις πιρούνες και κοιµόµασταν στις ταράτσες µε ένα 
πάπλωµα που ήταν γεµάτο πετρέλαιο και βενζίνη. Έβαζε βενζίνη, γιατί ήθελε 
να κάψει το µηχανάκι του µπαµπά µου. ∆εν ήθελε να µας κάνει εµένα και τον 
αδερφό µου. Ήθελε να τον σκοτώσει, που έγινε αλήτης.4 

Εδώ; (Όχι, µε τον πατέρα και τη µητέρα.) Ναι, ότι, ξέρω’ γω, τις 
περισσότερες φορές, ξέρω’ γω, µε άφηναν στον παππού και στη γιαγιά, ξέρω’ 
γω. (Πριν σε αναλάβουν για µόνιµα, δηλαδή;) Ναι. (Κάτι άλλο που δεν σου 
άρεσε; Είχαν καλές σχέσεις µεταξύ τους οι γονείς σου;) Ναι, ναι, καλές 
σχέσεις. Ε, και το ότι ήταν, ξέρω’ γω, ναρκοµανείς. (Ποιός;) Και ο πατέρας 
µου ήταν στην αρχή και µετά έµπλεξε και τη µάνα µου. Αυτά. (Σε πείραξε 
αυτό;) Όχι. Απλώς το µοναδικό που µε τσάτιζε, ας το πω έτσι, ήταν το ότι µε 
άφηναν, ξέρω’ γω, στον παππού και στη γιαγιά, πριν ακόµη να µε 
αναλάβουνε, ξέρω’ γω, µόνιµα, όπως µε έχουνε τώρα.5 

[Μετά την υποβολή της ερώτησης ακολούθησε µεγάλη σιωπή από το 
παιδί] …Ναι. Ε, το ότι, όταν ήµασταν µικρά, µας χτύπαγε ο µπαµπάς πάρα 
πολύ. Ε, η µαµά, µας φώναζε συνεχώς, ε µε το παραµικρό που θα κάναµε, µας 
φώναζε. Ε, δε θυµάµαι τίποτα άλλο.6 [Ναρκοµανείς γονείς] 

 
Η αυταρχικότητα, η σκληρότητα και ο δεσποτισµός ενός γονέα µπορεί να 

προκαλέσει µόνιµες και βαθιές ανασφάλειες στο παιδί. Ήταν συγκλονιστικός ο 
τρόπος, µε τον οποίο άλλαζε η όψη αυτών των παιδιών και διακατέχονταν από την 
θλίψη, όταν µιλούσαν για το πώς έζησαν µέσα στην οικογένεια των γονιών τους. 

Ο τρόπος, µε τον οποίο τα παιδιά εκφράζουν το καλά κρυµµένο αίσθηµα της 
κατωτερότητας, γίνεται αντιληπτός µέσα από τις αντιδράσεις της αποµόνωσης, της 
εσωστρέφειας, του αντικρίσµατος των άλλων µε φοβισµένο βλέµµα, ή ακόµη, και 
από τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται, τις κινήσεις τους και από τη στάση του 
σώµατός τους. Το ότι ένας άνθρωπος δεν εκδηλώνει τα συναισθήµατά του, µπορεί να 
σηµατοδοτεί ότι, τα έχει θάψει τόσο βαθιά µέσα του, που χρειάζονται τη βοήθεια 
ειδικού για να αναδυθούν, να ανακουφιστούν και να ξεπεραστούν, χωρίς ωστόσο να 
σηµαίνει, πως θα κατορθώσουν να σβηστούν.7  

                                                 
1 ΧΑΪΜ: ό.π., σ.197-8. 
2 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.21, σελ.3. 
3 ΧΑΪΜ: ό.π., σ.196-7. 
4 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.21, σ.3. 
5 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.21, σ.3. 
6 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.21, σ.3. 
7 ΛΕΣΑΝ: ό.π., 1998, σ.60. 
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Ζητώντας από τα παιδιά να αναφερθούν σε καταστάσεις και συνθήκες από την 
οικογένεια των γονέων τους, θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, εφόσον 
υπεισέρχονται παράγοντες, όπως η λήθη, η απόκρυψη ή η απώθηση επώδυνων 
βιωµάτων και εµπειριών, τα συµπεράσµατα-ευρήµατα που θα εξαχθούν, δεν θα είναι 
αξιόπιστα. Σ’ αυτό θα µπορούσε να αντιπαρατεθεί η άποψη ότι, ακόµη και αυτές οι 
αναµνήσεις, έχουν ψυχολογική σηµασία, αφού επιτρέπουν την σκιαγράφηση και 
χαρτογράφηση της εσωτερικής αναπαράστασης που έχει το παιδί για τα βιώµατά του 
µέσα από την οικογένειά του.1 

 2.4.2.3 Ποιότητα σχέσεων που είχαν προηγουµένως το παιδί και τα αδέρφια 
του µε τους γονείς τους 

 
Επειδή όπως προειπώθηκε, στη ζωή ενός ατόµου δεν παίζουν ρόλο µόνο τα 

σηµαντικά γεγονότα που µπορεί να έχει βιώσει και να το έχουν σηµαδέψει, αλλά και 
οι συνθήκες της καθηµερινότητάς του, µελετήθηκαν οι σχέσεις µεταξύ των µελών της 
πρώην πυρηνικής οικογένειας. Έτσι λοιπόν, κατά την άποψή των παππούδων και των 
εγγονιών τους (όπως και των δύο εκ των τριών γονέων που απάντησαν), οι σχέσεις 
των παιδιών και των αδερφιών τους µε τους δύο γονείς τους ήταν τις περισσότερες 
φορές καλές ή πολύ καλές (18/35). Σε άλλες οικογένειες (9/35), οι παππούδες δεν θα 
µπορούσαν να χαρακτηρίσουν τις ανυπόστατες σχέσεις των γονέων µε τα παιδιά 
τους, αφού αυτοί είχαν τα εγγόνια τους εξαρχής µαζί τους. 

 [Γιαγιά:] Τί ποιότητα σχέσεων να είχε; [Παππούς:] Καµία.2 
[Παππούς:] Το είχαµε εµείς. [Γιαγιά:] Η οικογένειά µας ήταν σαν την 

κότα µε τα πουλάκια.3 
 
Τρία εγγόνια δεν αρκέστηκαν στην απάντηση των παππούδων τους, ότι τα ίδια 

ήταν µικρά όταν ξεκίνησαν να ζουν µαζί τους, παρά το ένα θέλησε να πει πως είχε 
καλές σχέσεις µε τους γονείς του, ενώ τα άλλα δύο, είχαν τουλάχιστον έναν γονέα 
µέσα στην οικογένειά τους, µε τον οποίο οι σχέσεις τους ήταν πολύ κακές. Οι 
απαντήσεις αυτές των παιδιών αφορούσαν τόσο τα ίδια όσο και τα αδέλφια τους. 

Σε δύο άλλα εγγόνια που απάντησαν ότι είχαν καλές σχέσεις τόσο τα ίδια όσο 
και τα αδέλφια τους µε τους γονείς τους, οι παππούδες έβγαλαν στη φόρα «τα 
άπλυτα» της οικογένειας, για τις κακές σχέσεις των γονέων µε όλα τα παιδιά τους, 
αφού στη µία οι παππούδες δήλωσαν ότι: 

Η Σ.{εγγονή} λέει: «∆εν έχω πατέρα ούτε µάνα».4 
Ενώ στην άλλη: 

 [Με τη µητέρα, πολύ κακές] Τα µάλωνε, τα έδερνε τα παιδιά.5  
[Η µητέρα µε τον αδερφό του παιδιού πολύ κακές] ∆εν το χώνευε το 

παιδί.6 
 
Στις υπόλοιπες οκτώ οικογένειες, κατά τα λεγόµενα των παππούδων, οι σχέσεις 

ενός παιδιού µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς του ήταν από µέτριες (2/35) έως 
κακές (4/35, µάλιστα σε µια οικογένεια που απάντησαν και οι τρεις γενιές, 
συµφώνησαν µεταξύ τους) και πολύ κακές (2/35). Η άποψη αυτή των παππούδων και 
των παιδιών, διαµορφωνόταν σύµφωνα µε τις σκηνές που εκτυλίσσονταν µέσα στην 

                                                 
1 ΜΠΑΦΙΤΗ: ό.π., 2001, τόµος 8, τεύχ.2, σ.263. 
2 Ερ/γιο 10: ερώτ.53, σ.10. 
3 Ερ/γιο 4: ερώτ.53, σ.10. 
4 Ερ/γιο 8: ερώτ.53, σ.10. 
5 Ερ/γιο 7: ερώτ.53, σ.10. 
6 Ερ/γιο 7: ερώτ.55, σ.10. 
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πυρηνική οικογένεια και δεν είχε να κάνει µε το φύλο του παιδιού ή των γονέων. Με 
άλλα λόγια, δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην ποιότητα σχέσεων παιδιών - 
γονέων και στο φύλο τους. 

Όσον αφορά τις σχέσεις των αδερφιών των παιδιών µε τους γονείς τους, όπως 
προαναφέρθηκε, δεν υπήρχε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση µε εκείνες που είχαν τα 
εγγόνια (στα οποία αναφερόταν η έρευνα) µε τους γονείς τους, µε εξαίρεση τρεις 
οικογένειες.1  

 2.4.2.4 Σχέσεις παιδιού µε τα αδέλφια του πριν από τον αποχωρισµό από 
τους γονείς 

 
Από την ερώτηση που αφορούσε τις σχέσεις µεταξύ των παιδιών µιας 

οικογένειας, δεν θα µπορούσε να εξαχθεί ένα ακριβές συµπέρασµα, επειδή δεν 
υποβλήθηκε σε όλα τα υποκείµενα της έρευνας για καµία από τις τρεις γενεές 
(παππούδες, εγγόνια και γονείς). Παρόλα αυτά, οι απαντήσεις των µελών είκοσι δύο 
οικογενειών δεν περιείχαν κάποιο ιδιαίτερο εύρηµα, αφού είτε δεν υπήρχαν αδέλφια 
είτε οι µεταξύ τους σχέσεις ήταν καλές, πολύ καλές και σε ελάχιστες περιπτώσεις 
(3/21) µέτριες, λόγω της απόστασης που χώριζε τα παιδιά µεταξύ τους. 

Τότε ήταν µωρό. Τώρα έχουν παρτίδες. ∆εν είναι χωρισµένα τα παιδιά, 
να µη ξέρουν τί γίνεται.2  

Ήτανε µικρά. Τί σχέσεις να είχανε τότε; Κατάλαβες;3 

 2.4.2.5 Σχέσεις των παππούδων µε τους γονείς του παιδιού πριν αναλάβουν 
τη φροντίδα του 

 
Προτού οι παππούδες και οι γιαγιάδες αναλάβουν τα εγγόνια τους, οι σχέσεις 

τους µε τον πατέρα και τη µητέρα των παιδιών ήταν καλές (7/35 και 9/35, αντίστοιχα) 
και πολύ καλές (17/35 και 19/35, αντίστοιχα). Η ποιότητα αυτή των σχέσεων 
παππούδων - γονέων, χαρακτήριζε ακόµα και οικογένειες, οι οποίες αργότερα 
διασπάστηκαν λόγω διαζυγίου. Αυτό εν µέρει δείχνει ότι, οι παππούδες δεν 
αποτέλεσαν αφορµή για τη διάλυση της οικογένειας µε την παρεµβολή τους ως τρίτα 
άτοµα, αλλά ούτε και υποδαύλιζαν τις ήδη τεταµένες σχέσεις του ζευγαριού, αν 
υφίστατο κάτι τέτοιο.4  

Ένα ζευγάρι γονέων είχε πολύ κακές σχέσεις µε τους γονείς του πατέρα, που 
τελικά ανέλαβαν το εγγόνι τους, ίσως επειδή επρόκειτο για τέκνο που αποκτήθηκε 
εκτός γάµου και οι παππούδες προέβαλαν αντιδράσεις µπροστά στην ανωριµότητα 
που επέδειξαν οι γονείς. Οι κακές σχέσεις που είχε ένα άλλο ζευγάρι γονέων µε τους 
παππούδες των παιδιών τους, οφείλονταν προφανώς στην τοξικοεξάρτηση των 
πρώτων. ∆ηλαδή, οι παππούδες αρχικά µπορεί να ήταν ενάντιοι σε αυτόν τον γάµο 
λόγω εθισµού και των δύο γονέων από τα ναρκωτικά, αλλά και αργότερα µπορεί να 

                                                 
1 Στις δυο οικογένειες, ο πατέρας είχε καλύτερη σχέση µε το αδερφάκι του εγγονιού, επειδή ήταν 
φυσικό παιδί του και µικρότερο ηλικιακά, ενώ στην τρίτη οικογένεια, ο πατέρας είχε πιο άσχηµες 
σχέσεις µε τα τρία αδέρφια του παιδιού, ίσως επειδή ήταν µεγαλύτερα σε ηλικία και αντιδρούσαν στη 
συµπεριφορά του πατέρα και στις καταστάσεις που βίωναν µέσα στην οικογένειά τους (το εγγόνι 
αυτής της οικογένειας διαφωνούσε µε την άποψη των παππούδων σε ό,τι αφορούσε τα αδέρφια του). 
2 Ερ/γιο 4: ερώτ.54 σ.10. 
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.48, σ.9.  
4 Το εν λόγω µπορεί να συνέβη στην περίπτωση µόνο µιας οικογένειας, στην οποία η γιαγιά απάντησε 
ότι, οι σχέσεις της µε τον πατέρα των εγγονιών της ήταν πολύ άσχηµες. Όλη η ιστορία τους αυτή, 
µπορούσε να διαφανεί και να επιβεβαιωθεί από τα έγγραφα των δικαστηρίων, που χρησιµοποιήθηκαν 
στη δικαστική διαµάχη της γιαγιάς και του πατέρα, για την διεκδίκηση της επιµέλειας των παιδιών. 
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αντιδρούσαν, κάθε φορά που οι γονείς αποκτούσαν και ένα παιδί, έως ότου έφτασαν 
στα τρία.  

Οι χλιαρές και µέτριες σχέσεις που διατηρούσαν οι γονείς µε τους παππούδες - 
γιαγιάδες, χαρακτήριζαν τους διπλάσιους πατέρες (6/35) εν συγκρίσει µε τις µητέρες 
(3/35) των παιδιών, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην τάση των ανδρών να είναι 
συναισθηµατικά πιο απόµακροι αναφορικά µε τις συγγενικές σχέσεις, ή έστω εκ 
φύσεως όχι τόσο εκδηλωτικοί.  

Η µητέρα ενός παιδιού που αποκτήθηκε εκτός γάµου, δεν είχε καθόλου σχέσεις 
µε τους γονείς του πατέρα, αφού µετά τη σύναψη της σχέσης τους, µετοίκησαν σε 
άλλον τόπο, µακριά από την πατρική τους κατοικία, όπου και απέκτησαν το πρώτο 
και δεύτερο παιδί τους. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα ενός άλλου εγγονιού, και ο δικός 
του πατέρας δεν είχε καθόλου σχέσεις µε τους παππούδες που το µεγάλωναν, ίσως 
επειδή η πρώην σύζυγος του γονέα του µετακόµισε σε άλλον τόπο και ο ίδιος δεν 
ενδιαφερόταν για τα παιδιά του, οπότε δεν είχε κανενός είδους συναναστροφές ούτε 
µε αυτά ούτε µε τους παππούδες τους. 

Εντύπωση προκάλεσαν τα λόγια των παππούδων µιας οικογένειας, στην οποία 
οι γονείς, προτού αναθέσουν τα παιδιά τους στους γονείς του πατέρα, δεν είχαν καµία 
σχέση µαζί τους: 

∆εν είχαµε συναναστροφή. ∆εν µιλούσαµε, όχι ότι µαλώσαµε.1  
 

Το παιδί, ωστόσο, παρακινούµενο από τους νόµους της λογικής και χωρίς να 
έχει εξετάσει τα δεδοµένα της πραγµατικότητας, είχε διαφορετική άποψη: 

Αφού ήταν παιδί τους [ο πατέρας]. Πώς να µην τα πήγαιναν καλά;2 

 2.4.2.6 Σχέσεις των παππού-γιαγιάς µε το εγγόνι τους και τα αδέρφια του 
πριν τη διασπορά της οικογένειας 

 
Έγινε προσπάθεια να µελετηθούν και οι αλληλεπιδράσεις των παππούδων µε τα 

εγγόνια και τα αδέρφια τους πριν αυτοί τα αναλάβουν. Οι πρότερες µεταξύ τους 
σχέσεις, φάνηκαν από τα λεγόµενα και των δύο πλευρών, να ήταν από καλές έως 
άριστες, σε όλες τις οικογένειες, γεγονός που ίσχυε τόσο για τα εγγόνια όσο και για 
τα αδέλφια τους. 

Εγώ το µεγάλωσα και τότε που ήτανε. Μια οικογένεια ήµασταν.3 
Ήταν µωράκι. Τί σχέσεις να έχεις µε τόσο µωράκι;4 
Αφού εµείς το µεγαλώσαµε. Τί σχέσεις … ;5 
Από µωρό: ∆εν υπάρχει καλύτερο πράγµα.6 
 

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε µια οικογένεια, στην οποία το παιδί ήταν 
απόκτηµα σχέσεων ενός ζευγαριού εκτός γάµου. Όπως για τη µητέρα, έτσι και για το 
παιδί, η απόσταση που παρεµβαλλόταν µεταξύ αυτών και των παππούδων, 
παρεµπόδιζε την αλληλεπίδρασή τους. Οι παππούδες αντίκρισαν πρώτη φορά το 
πρώτο και το δεύτερο εγγόνι τους, όταν αποκλειστικά αυτοί ανέλαβαν την ανατροφή 
τους.7 

                                                 
1 Ερ/γιο 4: ερώτ.56, σ.11.  
2 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.28, σ.4.  
3 Ερ/γιο 6: ερώτ.58, σ.11.  
4 Ερ/γιο 1: ερώτ.58, σ.11. 
5 Ερ/γιο 4: ερώτ.58, σ.11.  
6 Ερ/γιο 10: ερώτ.58, σ.11. 
7 Βλ. αναλυτικά στο επόµενο  κεφάλαιο, της ανάλυσης µιας περίπτωσης. 
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 2.4.2.7 Συχνότητα επαφής των παππούδων µε το εγγόνι τους πριν αναλάβουν 
αποκλειστικά την ανατροφή του 

 
Οι σχέσεις που διατηρούσαν αρκετοί παππούδες µε τα εγγόνια τους, πριν ακόµα 

ξεκινήσουν να τα φροντίζουν αποκλειστικά οι ίδιοι, ήταν ιδιαίτερα στενές, αφού ή 
έµεναν όλοι µαζί, µε ή χωρίς την παρουσία των γονέων των παιδιών (15/35, αν και 
δύο εγγόνια ισχυρίζονταν ότι, η επαφή µε τους παππούδες τους ήταν τα 
σαββατοκύριακα ή µία, δύο φορές την εβδοµάδα), ή είχαν καθηµερινή επαφή µε αυτά 
(9/35 εκ των οποίων το ένα, απάντησε πως ζούσαν όλοι µαζί, δηλαδή οι παππούδες, 
οι γονείς του, το ίδιο και το αδερφάκι του). 

[Μέναµε µαζί: παππούδες-γονείς-εγγόνι] Από την ώρα που γεννήθηκε.1 
[Μέναµε µαζί: παππούδες-γονείς-εγγόνι] Από όταν γεννήθηκε.2 
[Μέναµε µαζί: παππούδες-γονείς-εγγόνι] Από δεκαπέντε ηµερών.3 
 

∆ιόλου ευκαταφρόνητος δεν ήταν ο αριθµός των παιδιών, που δεν έβλεπαν τους 
παππούδες τους ιδιαίτερα συχνά (11/35). Εκτός από το εγγόνι που συναντήθηκε µε 
τους παππούδες του πρώτη φορά όταν το ανέλαβαν για να το αναθρέψουν, έξι παιδιά 
είχαν επαφή µε τον παππού και τη γιαγιά τους τα σαββατοκύριακα ή µία-δύο φορές 
την εβδοµάδα (αν και ένα από αυτά τα εγγόνια είχε την εντύπωση πως συναντούσε 
τους παππούδες του 1 - 2 φορές το µήνα), ενώ άλλα τρία παιδιά µόνο µία - δύο φορές 
το µήνα. Ένα παιδί είχε την ευκαιρία να τους συναντήσει ακόµα πιο αραιά, στις 
διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα ή το Καλοκαίρι.  

 2.4.2.8 Προσωρινή ή µακροχρόνια φροντίδα ή ζωή των παππούδων για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα µε αυτά ή µε άλλα εγγόνια τους πριν αναλάβουν την ανατροφή 

αυτών των εγγονιών µέσω νόµου ή χωρίς αυτόν / Εµπειρία των παππούδων 
 

Ένας αριθµός παππούδων δήλωσαν ότι, ποτέ δεν είχαν αναλάβει την 
προσωρινή επίβλεψη αυτών (17/33) ή άλλων (25/33) εγγονιών τους, πριν τα 
αναλάβουν σε µόνιµη και αποκλειστική βάση. Αρκετοί πάντως ήταν και εκείνοι που 
τα είχαν στην επίβλεψή τους για µικρό χρονικό διάστηµα. (Πολλές φορές (3/33 και 
1/33), τα µεν και τα δε παιδιά, αντίστοιχα) ή πάρα πολλές (12/33 και 5/33, 
αντίστοιχα) φορές. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως τις οικογένειες, 
στις οποίες οι τρεις γενεές έµεναν όλες µαζί ή που βρίσκονταν µαζί σε πολύ συχνά 
και τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Κάτι ανάλογο ίσχυε στις απαντήσεις των παππούδων, όταν ερωτήθηκαν 
σχετικά µε την παροχή µακροχρόνιας φροντίδας σε αυτά ή άλλα εγγόνια τους. Η 
πρότερη επανειληµµένη συµβίωση των παππούδων µε τα εγγόνια τους, δεν 
παρατηρήθηκε σε µεγάλη συχνότητα (3/33), σε αντίθεση µε την παντελή έλλειψη 
παρατεταµένης φροντίδας τους προς αυτά, που αναφέρθηκε από πολλές οικογένειες 
(27/33). Αλλά ούτε και µε άλλα εγγόνια είχαν ζήσει µαζί οι παππούδες, για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε φροντίζοντάς τα αποκλειστικά οι ίδιοι, να είχαν 
εκπαιδευτεί σε αυτό το ρόλο (24/33). Όπου αυτό έγινε, αναφέρθηκε σε λίγες 
οικογένειες (5/33). Οι ελάχιστες υπόλοιπες περιπτώσεις οικογενειών που φρόντιζαν 
αυτά ή άλλα εγγόνια, προσωρινά ή και µακροχρόνια, µερικές, λίγες ή ελάχιστες 
φορές, ήταν µεµονωµένες. 

                                                 
1 Ερ/γιο 12: ερώτ.59, σ.11.   
2 Ερ/γιο 21: ερώτ.59, σ.11. 
3 Ερ/γιο 16: ερώτ.59, σ.11. 
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Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, οι περισσότεροι από τους παππούδες είτε δεν 
χρειάστηκε έως ότου ανέλαβαν την επιµέλεια των εγγονιών τους να αναλάβουν έναν 
ρόλο µε τόσο µεγάλες ευθύνες είτε µην έχοντας άλλα εγγόνια, το εγγόνι που τελικά 
φρόντιζαν, ήταν το πρώτο τους και το ανέλαβαν µε προθυµία από τη βρεφική του 
ακόµα ηλικία. 

Πάντα, από µωρό.1 
 

Οι απαντήσεις των εγγονιών επιβεβαίωσαν αυτές των παππούδων τους, αφού 
µόνο τέσσερα παιδιά είχαν ξαναµείνει για κάποιο χρονικό διάστηµα µε αυτούς τους 
παππούδες τους χωρίς να είναι µαζί και οι γονείς τους (ένα ελάχιστες φορές, δύο 
πολλές φορές και ένα πάρα πολλές φορές). Τη δυνατότητα να ζήσει ακόµα και µε 
τους άλλους παππούδες του, έστω για κάποιο χρονικό διάστηµα, είχε µόνο ένα παιδί 
και αυτό για ελάχιστες φορές. 

 2.5 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 2.5.1 Είδος αποχωρισµού του παιδιού από τους γονείς 
 

Αφού µελετήθηκαν όλες οι συνδέσεις των µελών της ευρύτερης οικογένειας 
πριν διασπαστεί η πυρηνική, κρίθηκε απαραίτητο να µελετηθεί και ο τρόπος µε τον 
οποίο τα παιδιά αποχωρίστηκαν τους γονείς τους.2 

Ορισµένα εγγόνια (1/20) και οι παππούδες τους (3/33) δήλωσαν ότι, τα παιδιά 
αυτά, όταν είχαν αποχωριστεί από τον έναν ή και τους δύο γονείς τους, είχαν τέτοια 
ηλικία, που δεν τους επέτρεπε να συνειδητοποιήσουν αρκετά πράγµατα όσον αφορά 
την οικογενειακή τους κατάσταση. 

Ήµουν µωρό.3 
Τί να  ξέρουν [τα δίδυµα]; Ήταν µωρά.4 
Ήταν µικρά, δεν καταλάβαιναν.5 

 
Μια γιαγιά, δεν θέλησε να δώσει έναν χαρακτηρισµό για το είδος του 

αποχωρισµού του εγγονιού από τον ένα γονέα, παρά αρκέστηκε σε ένα σχόλιο που 
αφορούσε τον γονέα: 

[Η µητέρα] ∆εν έχει αισθανθεί το φίλτρο της µητρότητας.6 
 
∆εκαέξι παιδιά είχαν χωριστεί από τον ένα ή και τους δύο γονείς τους, αλλά 

χωρίς να το καταλάβουν ή να τα πληγώσει αυτό το γεγονός µε ιδιαίτερο τρόπο (15 
από τον πατέρα και 13 από τη µητέρα, σύµφωνα µε τα παιδιά). Σε µια µάλιστα 
οικογένεια, ο αποχωρισµός ήταν τόσο ανώδυνος, έτσι ώστε ακόµη και ο γονιός του 
παιδιού θεωρούσε ότι, στην πραγµατικότητα δεν είχε αποχωριστεί τα παιδιά του: 

Ουσιαστικά δεν υπάρχει αποχωρισµός. Απλώς το µόνο που δεν κάνω, 
είναι ότι δεν κοιµάµαι εδώ πέρα.7 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.17, σ.3.   
2 Ένα παιδί (1/20) δεν είχε χωριστεί από τη µητέρα του και τρία παιδιά από τον πατέρα τους (3/20), αν 
και ο αριθµός αυτός θα ήταν µεγαλύτερος - όπως φάνηκε από τις απαντήσεις των παππούδων (5/33) -, 
εάν απαντούσαν όλα τα εγγόνια. «Εδώ µένει και ο πατέρας του. Τα έχει καλά µε αυτόν». Ερ/γιο 1: 
ερώτ.62, σ.12. «Καθόλου. Ούτε ώρα µε τον πατέρα τους δεν έχουν χωρίσει». Ερ/γιο 7: ερώτ.62, σ.12. 
3 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.34, σ.5.   
4 Ερ/γιο 13: ερώτ.62, σ.12.  
5 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.55, σ.11.   
6 Ερ/γιο 16: ερώτ.62, σ.12.  
7 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.55, σ.11.  
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Υπήρξαν όµως και περιπτώσεις παιδιών, που ένιωσαν πολύ έντονα την 

απόσπασή τους από τους γονείς τους (4 στις 20 οικογένειες αφορούσε τη µητέρα και 
1 τον πατέρα, σύµφωνα µε τα παιδιά), η οποία έγινε άθελά τους και σε ορισµένες 
περιπτώσεις βίαια, αφού επρόκειτο είτε για αιφνίδιο θάνατο (2) είτε για αποχώρηση 
του ενός γονέα από την οικογενειακή εστία λόγω διαζυγίου των γονέων (3). Το παιδί, 
ακόµη και τότε, δεν ήταν προετοιµασµένο ψυχολογικά, παρότι είχαν προηγηθεί 
άπειρες πολύ άσχηµες οικογενειακές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τους παππούδες, 11 
παιδιά είχαν αποχωριστεί τη µητέρα τους µε βίαιο τρόπο, ενώ άλλα 9 από τον πατέρα 
τους. 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι, 7 από τα 20 εγγόνια, που απάντησαν στη 
συγκεκριµένη ερώτηση, διαφώνησαν µε τις απαντήσεις των παππούδων τους όσον 
αφορά τον ένα ή και τους δύο γονείς τους.1  

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι, ο αποχωρισµός ενός παιδιού από τον 
πατέρα και τη µητέρα του, εάν γίνει σε πολύ µικρή ηλικία, δεν τραυµατίζει τον 
ψυχισµό του. Οι µόνες πιθανότητες να συµβεί κάτι τέτοιο, παρουσιάζονται µόνο εάν 
το παιδί βρίσκεται σε ηλικία που είναι ικανό να συνειδητοποιεί καταστάσεις, όπως 
όταν η απόσπαση των γονέων του από αυτό σχετίζεται µε το διαζύγιο ή τον θάνατο. 
Εάν ένα παιδί αντιµετωπίζει παγιωµένες καταστάσεις µέσα στην οικογένειά του, 
όπως η εξάρτηση των γονιών του από τα ναρκωτικά ή κάποια χρόνια ασθένεια που 
καταλήγει σε θάνατο -µε εξαίρεση όµως τις κακές σχέσεις µεταξύ των συζύγων-, 
επειδή αυτό έχει το χρόνο να τις αποδεχθεί και να συµβιβαστεί µε αυτές, η απουσία 
των γονιών του δεν του προκαλεί ψυχικά τραύµατα. 

 2.5.2 Αντιδράσεις των γονιών τη στιγµή του αποχωρισµού από το παιδί τους 
 

Οι παππούδες, τα εγγόνια και οι γονείς τους, ερωτήθηκαν σχετικά µε το ποιες 
ήταν οι αντιδράσεις των γονιών τη στιγµή του αποχωρισµού τους από το παιδί τους. 
Αν και η ερώτηση αυτή αποκλείστηκε από την ερευνήτρια, πριν καν προλάβουν να 
απαντήσουν σε αυτή όλοι οι παππούδες και τα εγγόνια τους, εδώ θα σχολιαστεί, όχι 
τόσο για να φανούν οι αντιδράσεις τους, αλλά επειδή παρατηρήθηκε κάτι 
αξιοσηµείωτο. Ορισµένα παιδιά (5/14), αν και ήταν βρέφη, όταν αποµακρύνθηκαν 
από τους γονείς τους, δεν περιορίστηκαν να απαντήσουν ότι δεν ήξεραν ή δε 
θυµόντουσαν, όπως έκαναν µερικά άλλα παιδιά (5/14: ∆εν θυµάµαι.2), παρά απέκρυψαν 
τις αµφιβολίες και την άγνοιά τους, δίνοντας µια απάντηση, που στην ουσία είχε 
βάση υποθετική. ∆εν στηρίζονταν, δηλαδή, σε πραγµατικά γεγονότα, των οποίων τα 
ίδια ήταν µάρτυρες, αλλά σε υποθέσεις που έκαναν από τη γενικότερη συµπεριφορά 
των γονέων τους, βάση όσων τους είχαν εκµυστηρευτεί οι παππούδες τους, αλλά και 
µετά από προβολή δικών τους σκέψεων και συναισθηµάτων. 

Για παράδειγµα, ένα παιδί, ενώ απάντησε πως δεν ήξερε πώς αντέδρασε ο 
πατέρας του, για τη µητέρα του βγάζοντας µια πικρία και ένα παράπονο, είπε ότι: 

                                                 
1 Αν και οι παππούδες δύο οικογενειών θεωρούσαν ότι, το παιδί ήταν πολύ µικρό για να καταλάβει, 
αυτό είχε αισθανθεί µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο (βίαια-οµαλά) την αποµάκρυνσή του από τους γονείς 
του. Τα παιδιά των άλλων πέντε οικογενειών, βίωσαν τον αποχωρισµό από τουλάχιστον ένα από τους 
γονείς τους, πιο οµαλά από ό,τι πίστευαν και απάντησαν οι παππούδες τους. Τρία τινά µπορεί να 
συνέβησαν: 1. τα εγγόνια, µε το πέρασµα του χρόνου, να είχαν αποβάλει τελείως από την µνήµη τους 
αυτό το άσχηµο βίωµα, οπότε δεν τα πλήγωνε πια, 2. να επηρεάστηκαν από την παρουσία της 
ερευνήτριας και 3. οι παππούδες µπορεί να ήταν υπερβολικοί στις απαντήσεις τους. 
2 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.38, σ.6. Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.38, σ.6.  
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[Η µητέρα ήταν χαµογελαστή και ευχαριστηµένη:] Χαρούµενη ήταν, 
αφού ξένοιασε από µάς και έφυγε από το µπαµπά.1  

 
Το πώς, όµως, ένιωθε στην πραγµατικότητα η µητέρα του, απείχε κατά πολύ 

από την απάντηση που έδωσε το παιδί της: 
Έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Και γενικά πονάω, όταν 

αποχωρίζοµαι τα παιδιά µου, µου λείπουνε.2 
 

Σε παγίδα υπέπεσε και κάποιο άλλο παιδί, αφού, ενώ αρχικά απάντησε για τον 
πατέρα του ότι, ήταν αναστατωµένος τη στιγµή του αποχωρισµού και είχε ανησυχία 
και εκνευρισµό, αµέσως συµπλήρωσε: 

∆εν το είχα καταλάβει καθόλου αυτό [ότι θα πήγαινε ο πατέρας σε άλλο 
σπίτι].3  

 
Παρόλα αυτά, οι παππούδες του παιδιού διέψευσαν τα λεγόµενά του: 

Ζούσαν εδώ πέρα. Όποτε αυτός έφυγε. Τους είπε ότι: «Εγώ θα έρχοµαι 
να σας βλέπω» και αντέδρασε φυσιολογικά.4  

 
Αλλά και τα δικά τους λεγόµενα αναιρέθηκαν από εκείνα του πατέρα: 

∆εν µου λείπουν τα παιδιά. ∆εν είναι ακριβώς αποχωρισµός. Ουσιαστικά 
είµαι εδώ πέρα.5 

 
Ο χωρισµός κάποιων παιδιών από τους γονείς τους συνέπεσε µε τον θάνατο των 

γονέων τους (8/44 γονείς ή 5/14 παιδιά) -δεν υπήρξαν δηλαδή αντιδράσεις αφού 
επρόκειτο για ακαριαίο γεγονός-, όπως δεν υπήρξαν αντιδράσεις και στην περίπτωση 
ενός γονέα, που λόγω του επαγγέλµατός του, δεν παρευρέθη ούτε στη γέννηση του 
παιδιού, αλλά ούτε και το αποχωρίστηκε, αφού αυτό το είχαν αναλάβει εξαρχής οι 
παππούδες: 

Ο µπαµπάς ήδη ταξίδευε.6 
 

Σε δύο από τις τρεις οικογένειες που ήταν περιπτώσεις διαζυγίων, ο ένας από 
τους γονείς δεν είχε αποµακρυνθεί από τα παιδιά του, για να εκδηλώσει κάποιες 
ιδιαίτερες αντιδράσεις, ενώ στην τρίτη οι παππούδες εξέφρασαν την άποψη ότι, 
καθένας από τους δύο γονείς: 

[Ήταν χαµογελαστός/ή και ευχαριστηµένος/η, επειδή:] 
Είχαν συµφωνήσει να το δώσουν από κοινού και ξέραν πού θα το δώσουν και 
το βλέπαν µετά.7 
∆εν έφυγε ο πατέρας. Και που έφυγε, εγώ το φρόντιζα. Εδώ δίπλα ήταν, σε 
δύο δωµατιάκια.8 
∆εν χωρίστηκε ούτε ώρα [από τον πατέρα] ούτε από µένα. [Η µητέρα] ∆εν 
ήταν εδώ.9 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.38, σ.6. 
2 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.59, σ.12.   
3 Ερ/γιο παιδιού 9: ερώτ.38, σ.6. 
4 Ερ/γιο 9: ερώτ.66, σ.13.  
5 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.5, σ.12.  
6 Ερ/γιο 21: ερώτ.66, σ.13. 
7 Ερ/γιο 4: ερώτ.66, σ.13. 
8 Ερ/γιο 1: ερώτ.66, σ.13.  
9 Ερ/γιο 7: ερώτ.66, σ.13.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ 
Συχνότητες 

Απόλυτες Σχετικές α/α 
 

 
Αντιδράσεις των γονιών τη στιγµή του αποχωρισµού τους 

από το παιδί τους f % 
Πατ. Μητ. Πατ. Μητ.  

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
Αντέδρασε µε κλάµατα και θυµό. Απαιτούσε την 
επιστροφή του παιδιού του/της 
Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην απόσπαση του 
παιδιού από αυτόν/αυτή 
Εξωτερικά έδειχνε ήρεµος/η όµως µέσα του/της υπέφερε 
Ήταν αµήχανος/η 
Ήταν σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας 
∆εν αποζητούσε το παιδί του/της 
Ήταν χαµογελαστός/ή και χαρούµενος/η 
∆ε ζούσε 
Άλλο1 
∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

- 
 
1 
 
4 
1 
3 
- 
2 
2 
5 
2 

1 
 
2 
 
4 
- 
2 
1 
1 
4 
2 
3 

- 
 
5 
 

20 
5 
15 
- 

10 
10 
25 
10 

5 
 

10 
 

20 
- 

10 
5 
5 
20 
10 
15 

 ΣΥΝΟΛΟ 20 20 100 100 
 

Με λίγα λόγια, από τα παραπάνω συνάγεται ότι, δεν παρουσιάστηκε κάποια 
ιδιαίτερη τάση ως προς τις αντιδράσεις των γονιών όταν αποχωρίζονταν τα παιδιά 
τους, αφού µόνο 9 από τους 40 γονείς των 20 παιδιών έδειξαν έστω στοιχειωδώς ότι, 
πειράχτηκαν από την αλλαγή της σχέσης τους µε τα παιδιά τους. Εάν οι υπόλοιποι 
όντως είχαν ενοχληθεί και δεν το έδειξαν είτε επρόκειτο για πολύ δυνατούς και 
σκληρούς χαρακτήρες που έχουν την ιδιότητα της µη εκφραστικότητας είτε 
αποτελούσαν µεγάλα υποκριτικά ταλέντα. Ειδάλλως, οι παππούδες ήταν πολύ 
αυστηροί στην κρίση τους ως προς εκείνους. 

 2.5.3 Αντιδράσεις του παιδιού τη στιγµή του αποχωρισµού του από τους 
γονείς του 

 
Όταν  ζητήθηκε από τα παιδιά να σχολιάσουν την αντίδρασή τους τη στιγµή 

που χωρίζονταν από τον ένα ή και τους δύο γονείς τους, αρκετά από αυτά (8/20) 
απάντησαν ότι δεν θυµόνταν· κάτι που δεν θεωρείται απίθανο, αν αναλογιστεί κανείς 
ότι, τα περισσότερα από αυτά αποµακρύνθηκαν από τους γονείς τους από τη βρεφική 
ακόµη ηλικία. Την άποψη αυτή συµµερίστηκαν και ενίσχυσαν οι παππούδες (17/33): 

Ήµουν µωρό.2 
∆εν τον γνώρισα τον πατέρα. Τον γνώρισα [όταν ήµουν] 15  - 16 χρόνων. 

[Όσον αφορά τη µητέρα την αποχωρίστηκα] Από µωρό.3 
∆εν θυµάµαι.4  
∆εν µπορώ να ξέρω. 9 µηνών ήτανε. Τι να …;5 
Τί να αντιδράσει; Ήταν µωρό.1 

                                                 
1 Για πέντε πατέρες (5/40) και δύο µητέρες (2/40), δεν υπήρξαν αντιδράσεις, για λόγους προσωπικούς 
που ποίκιλλαν από οικογένεια σε οικογένεια, όπως π.χ. ότι δεν χωρίστηκαν από τα παιδιά τους ή 
χωρίστηκαν από αυτά λόγω ξαφνικού γεγονότος που προκάλεσαν οι ίδιοι (αυτοκτονία). Οι παππούδες 
δυσκολεύτηκαν και δεν εξέφραζαν άποψη, για τέσσερις µητέρες και δύο πατέρες που είχαν αποβιώσει, 
καθώς επίσης για δύο πατέρες και τρεις µητέρες, που όταν αποχωρίστηκαν τα παιδιά τους, οι 
παππούδες δεν ήταν παρόντες για να είναι σε θέση να εκφέρουν γνώµη. 
2 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.35, σ.5.  Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.35, σ.5. 
3 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.35, σ.5.  
4 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.35  σ.5. 
5 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.56, σ.11.  
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Ήταν µωρό, δεν καταλάβαινε.2 
 

Εντύπωση προκάλεσε η επανειληµµένη απάντηση ενός παιδιού καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνέντευξης, ότι δεν θυµόταν το χρονικό διάστηµα της συµβίωσης µε 
τους γονείς του, το οποίο και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη ερώτηση, πάλι 
απάντησε ότι δεν θυµόταν. Ο αποχωρισµός από τους γονείς είναι ένα ιδιαίτερα 
επώδυνο βίωµα, που πολύ δύσκολα αποσβήνει από την ψυχή και το µυαλό ενός 
παιδιού, ιδιαίτερα µάλιστα, εάν δεν τους έχει αποχωριστεί από µωρό, αλλά σε 
µεγαλύτερη ηλικία, όπως έγινε στη δική του οικογένεια. Αυτό µπορεί να δείχνει ότι, 
είτε το παιδί διέγραψε εκείνη τη στιγµή τελείως από το µυαλό του είτε δεν ήθελε να 
αναφερθεί σε εκείνη. Αυτό εξάλλου µπορεί να οφειλόταν στο ότι, οι γονείς του 
παιδιού, όντας ναρκοµανείς, είχαν συνεχή πισωγυρίσµατα στην οικογένειά τους, 
οπότε το παιδί δεν εξέλαβε µια συγκεκριµένη στιγµή ως αποχωρισµό του από 
εκείνους. 

Οι δηλώσεις σχεδόν των µισών από τα παιδιά που απάντησαν στην 
συγκεκριµένη ερώτηση (11/20), δεν συνέπιπταν µε τις απαντήσεις που είχαν δώσει οι 
παππούδες τους, για το πώς αντέδρασαν τα ίδια τη στιγµή που αποχωρίζονταν τους 
γονείς τους. Οι παππούδες πίστευαν ότι τα εγγόνια τους, όντας µικρά, δεν είχαν 
καταλάβει τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν, ενώ αυτά µε τα λεγόµενά τους τούς 
διέψευδαν (4/11). Όπως έγινε µε ένα παιδί, που οι παππούδες του πίστευαν ότι, αυτό 
δεν κατάλαβε τίποτα, όταν χωρίστηκε από τους γονείς του. Ωστόσο εκείνο είπε ότι, 
για τον πατέρα του αντέδρασε µε κλάµατα και θυµό και απαιτούσε να γυρίσει πίσω, 
αλλά και για τη µητέρα απάντησε πως, ήταν σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας, 
δε το ένοιαζε: 

θέλω τουλάχιστον να ξεφορτωθώ τη µάνα µου.3 
 
Αλλά και το αντίστροφο ίσχυε. ∆ηλαδή, οι παππούδες εξέφραζαν τις 

αντιδράσεις που είχαν παρατηρήσει στη συµπεριφορά των εγγονιών τους, ενώ τα 
εγγόνια τους δεν αναπολούσαν κάτι τέτοιο στη µνήµη τους (2/11).  

Αµίλητο και νευρικό.4 
 
Κατά τα άλλα, η διαφωνία στις απαντήσεις των παππούδων µε τα εγγόνια τους 

σχετιζόταν µε το γεγονός ότι, οι παππούδες απέδιδαν στα εγγόνια τους πιο ήπιες 
αντιδράσεις από ό,τι εκείνα. Π.χ. οι παππούδες απάντησαν ότι, το εγγόνι τους 
εξωτερικά έδειχνε ήρεµο, όµως µέσα του υπέφερε και αµέσως µετά, έσπευσαν να 
συµπληρώσουν: 

 Ήταν µωρό, δεν καταλάβαινε.5 
 
Θεωρούσαν, λοιπόν, οι παππούδες ότι τα εγγόνια τους τη στιγµή του 

αποχωρισµού ήταν χαµογελαστά και χαρούµενα, ήταν σε κατάσταση απάθειας και 
αδιαφορίας ή εξωτερικά έδειχναν ήρεµα -παρότι είχαν την υποψία ότι ίσως µέσα τους 
υπέφεραν-, ενώ τα εγγόνια, από την άλλη πλευρά, είχαν την τάση να παρουσιάζουν 
πιο έντονες και συναισθηµατικά φορτισµένες απαντήσεις, έχοντας βιώσει πιο έντονα 
τον συγκεκριµένο χωρισµό (4/11). Ότι δηλαδή, αντέδρασαν µε κλάµατα και θυµό, 
απαιτώντας την επιστροφή των γονιών τους, ότι αρνούνταν την αποδοχή και 
συναίνεση της απόσπασής τους από τους γονείς τους ή ότι ήταν αναστατωµένα τη 

                                                                                                                                            
1 Ερ/γιο 1: ερώτ.63, σ.12. 
2 Ερ/γιο 35: ερώτ.63, σ.12. 
3 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.35, σ.5.  
4 Ερ/γιο 14: ερώτ.63, σ.12. 
5 Ερ/γιο 10: ερώτ.63, σ.12.  
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στιγµή του αποχωρισµού και είχαν ανησυχία και εκνευρισµό. Αυτό το τελευταίο 
ανέφερε ένα παιδί, που στην οικογένειά του οι παππούδες και ο πατέρας του 
δήλωσαν κάτι τελείως διαφορετικό: 

Μα δεν έλειψε ο µπαµπάς, γιατί τον βλέπει κάθε µέρα, µέρα παρά µέρα ή 
στις τρεις µέρες περίπου.1 

[Πατέρας:] Υπήρχε κατανόηση από την πλευρά των παιδιών µου, γιατί 
τους εξήγησα. [Για τη µητέρα] Ούτε αµήχανο ήταν ούτε αδιάφορο και έδειξε 
κατανόηση, γιατί είχα αρχίσει και τους το εξηγούσα από πολύ καιρό, ότι 
κάποια στιγµή θα αποχωριστούν τη µητέρα τους, λόγω κάποιας βαριάς 
αρρώστιας που είχε και που έβλεπαν και µόνα τους, ότι τρέχαµε στην Αθήνα 
συνέχεια, κάναµε κάποιες θεραπείες. Και κάπου είχαν αρχίσει ένα χρόνο πριν, 
να το συνειδητοποιούν. Να συνειδητοποιούν ότι, κάποια στιγµή θα … φύγει η 
µητέρα τους. Και η ίδια η µητέρα τους πολλές φορές τους το έλεγε. (Εκείνη 
τη συγκεκριµένη στιγµή;) Τη συγκεκριµένη στιγµή που πέθανε η γυναίκα 
µου; Ε… Τί να σου πω; Εκείνη τη συγκεκριµένη στιγµή ήταν µάλλον, όχι 
αδιάφορα τα παιδιά και τα δύο, ε, καταλάβαν τί έγινε, απλά το περιµέναν, το 
δεχθήκανε. Θλίψη σίγουρα υπήρχε µέσα τους, υπήρχαµε και εµείς όµως. Τους 
σταθήκαµε όλοι και εγώ σαν πατέρας και ο παππούς µε τη γιαγιά, οι θείες, 
συγγενικά κοντινά πρόσωπα, δηλαδή, που µπορέσανε να τα στηρίξουνε και 
να είναι σήµερα σε µια άλφα καλή κατάσταση.2 

 
Μόνο σε µία περίπτωση παιδιού παρατηρήθηκε το αντίθετο (1/11): Η γιαγιά 

δήλωσε πως το εγγόνι της αντέδρασε µε κλάµατα και θυµό για τον πατέρα και για τη 
µητέρα έδειχνε ήρεµο, παρότι µέσα του υπέφερε. Αντιθέτως, το εγγόνι της είπε πως 
το ίδιο αντιµετώπισε την όλη κατάσταση µε ψυχραιµία. 

[Για τη µητέρα] Ψύχραιµα. ∆εν υπήρχε κάποια αντίδραση.3  
 

Οι λόγοι, για τους οποίους το παιδί αυτό δεν αντέδρασε, δεν ανάγονται σε 
κάποιο αρνητικό αίτιο (δηλαδή σε συναισθηµατική αποξένωση), αλλά στο γεγονός 
ότι ο θάνατος της µητέρας ήλθε ως κάτι αναµενόµενο µετά από µακροχρόνια 
ασθένεια, και µάλιστα, όταν το παιδί ήταν σε σχετικά µεγάλη ηλικία. Γενικά, λοιπόν, 
το µούδιασµα και το κενό, που µπορεί να εκδηλώσει ένας άνθρωπος µετά την 
απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου, µπορεί να οφείλεται στο ότι η διαδικασία του 
πένθους έχει ξεκινήσει πολύ πριν, εάν το άτοµο που χάθηκε, για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα δεν είχε καλή κατάσταση υγείας.4 

Οι αντιδράσεις των παιδιών, όταν αυτά αποκόβονταν από τους γονείς τους 
διαφοροποιούνταν ανάλογα µε το εάν επρόκειτο για τον πατέρα ή τη µητέρα και 
διαµορφώνονταν σύµφωνα µε τις περιστάσεις που τους αποστερούσαν από τα ίδια. 
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα ενός παππού, το παιδί είπε µε παράπονο στον πατέρα του, 
µετά από το διαζύγιό του µε τη µητέρα του: 

«Γιατί µας διώχνεις, ρε πατέρα; Πού θα πάµε να µείνουµε;» / ∆εν 
χωρίστηκε [από τη µητέρα].5 

 
Μπορεί απλά ο ένας από τους δύο γονείς να µην αποµακρυνόταν από το παιδί 

του, αλλά αυτό δεν σήµαινε ότι, η παρουσία του ήταν αρκετή, αφού ήταν απαραίτητη 
τόσο η ύπαρξη των παππούδων όσο και η παροχή εκ µέρους τους φροντίδων στα 
εγγόνια τους. 

Τα είχα [τα παιδιά] στο χωριό, όταν έφυγε αυτή [η µητέρα].6 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.63, σ.12.  
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.56, σ.11. 
3 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.35, σ.5. 
4 ΛΕΣΑΝ: ό.π., 1998, σ.49. 
5 Ερ/γιο 17: ερώτ.63, σ.12. 
6 Ερ/γιο 7: ερώτ.63, σ.12. 
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∆ε χωρίστηκα [από τον πατέρα].1 
∆εν την είδε [τη µητέρα]. ∆εν χωρίστηκε [από τον πατέρα].2 
 

Εάν εξαιρεθούν οι απαντήσεις των παιδιών που διαφωνούσαν µε τους 
παππούδες τους, οι υπόλοιπες των εγγονιών συµψηφίστηκαν µε τις υπόλοιπες 
απαντήσεις των παππούδων, που ήταν κοινές και εξήχθησαν ορισµένα αποτελέσµατα: 

Σε 16 από τις 24 οικογένειες, οι γονείς αποχωριστήκαν το παιδί τους όταν αυτό 
ήταν σε βρεφική ηλικία, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι, δεν αισθάνθηκε τον 
αποχωρισµό, αλλά µπορεί να τον διαισθάνθηκε υποσυνείδητα, εάν βέβαια είχε 
προλάβει να δηµιουργηθεί ανάµεσά τους η προσκόλληση. Οι αντιδράσεις 4 εγγονιών 
για τον έναν ή και τους δύο γονείς τους ήταν το κλάµα και ο θυµός µε την παράλληλη 
απαίτηση της επιστροφής των γονέων. Ως προς τον άλλο γονέα των ίδιων παιδιών, η 
αντίδραση αυτή έφτασε να εκτιναχθεί, έτσι ώστε, σε µια περίπτωση να εµφανιστεί µε 
τη µορφή της λυσσαλέας αντίδρασης και σε µια άλλη, µε την πλήρη απουσία της 
αντίδρασης αναζήτησης του γονέα. Σε άλλες 4 οικογένειες, η συµπεριφορά του 
παιδιού τη στιγµή του αποχωρισµού του απ’ τους γονείς του, ήταν κοινή και για τους 
δύο: Σε δύο οικογένειες γονέων µεταναστών τα παιδιά τους φάνηκαν να είναι πιο 
συγκρατηµένα στις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις, αφού ενώ έδειχναν ήρεµα 
εξωτερικά, παρόλα αυτά η εσωτερική ψυχική ένταση ενυπήρχε. Στο τρίτο ζευγάρι 
γονέων, των οποίων ο γάµος διαλύθηκε µε διαζύγιο, το παιδί τους αντέδρασε προς 
αυτούς µε άρνηση αποδοχής και συναίνεσης στην απόσπασή του από εκείνους. 
Τέλος, όσον αφορά το τέταρτο ζευγάρι, το παιδί τους ήταν χαµογελαστό και 
χαρούµενο τη στιγµή που αποµακρυνόταν από τους γονείς του, επειδή ήταν 
ικανοποιηµένο από την έκβαση της οικογενειακής του υπόθεσης, µιας και οι άσχηµες 
καταστάσεις που είχε βιώσει µαζί τους, υποδείκνυαν και υπαγόρευαν την 
συγκεκριµένη κίνηση. Ο χωρισµός των γονέων και η αποµάκρυνσή του από τις 
αρρωστηµένες οικογενειακές συνθήκες ήταν γι’ αυτό ένα είδος λύτρωσης. 

 2.6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ-
ΓΟΝΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ 

 2.6.1 Συµπεριφορά του παιδιού κατά το προσωρινό ξανασµίξιµο µε τους 
γονείς του 

 
Έγινε προσπάθεια να µελετηθεί η προσωρινή επανασύνδεση του παιδιού µε τους 
γονείς του, για να έρθουν στην επιφάνεια οι ενδοοικογενειακές σχέσεις των τριών 
γενεών, να διερευνηθεί αν αυτές είχαν επηρεαστεί από την αποµάκρυνση του παιδιού 
από τον πατέρα και τη µητέρα, και για να καταδειχθεί κατά πόσον υπήρχαν 
πιθανότητες να ενωθεί και πάλι το παιδί µε τους γονείς του σε µόνιµη βάση. 

Σύµφωνα µε ό,τι αντίκριζαν οι παππούδες σε 22 από τις 35 οικογένειες, τα 
εγγόνια τους συνήθιζαν να χαίρονται υπερβολικά, κάθε φορά που έρχονταν σε επαφή 
µε τους γονείς τους και ήλπιζαν ότι θα έσµιγαν ξανά µαζί τους (17 πατέρες και 20 
µητέρες στους συνολικά 66 γονείς). Η συµπεριφορά αυτή των παιδιών καθίστατο 
εµφανής, αφού εκδηλωνόταν ποικιλοτρόπως. 

Νιώθω ήσυχα.3 
Τίποτα δεν έκανε το παιδί.4 
 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.35, σ.5.  
2 Ερ/γιο 23: ερώτ.63, σ.12. 
3 Ερ/γιο παιδιού 1: ερώτ.44, σ.8. 
4 Ερ/γιο 1: ερώτ.70, σ.14. 
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Στις συγκεκριµένες δύο αναφορές των µελών µιας οικογένειας, υπάρχει µια 
ελάχιστη διαφωνία, γιατί ενώ η γιαγιά πίστευε πως το παιδί δεν είχε καµία ιδιαίτερη 
αντίδραση, εκείνο όταν ερωτήθηκε για τη µητέρα του, απάντησε ότι ένιωθε αµήχανα 
απέναντί της, σε σηµείο που πολλές φορές δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. 

Σε κάποιες οικογένειες, οι παππούδες δεν παρατήρησαν διαφορά στις 
αντιδράσεις του εγγονιού τους και αυτό γιατί, όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, 
ορισµένοι γονείς (4 πατέρες και 2 µητέρες) δεν είχαν αποκοπεί από τα παιδιά τους, 
παρά συνυπήρχαν στην οικογένεια, έστω ως παρουσία. 

Ο πατέρας είναι εδώ, δεν του λείπει.1 
Είµαστε µαζί [µε τον πατέρα].2 
∆ύο χρόνια δεν το έχει δει [η µητέρα]. [Για τον πατέρα] ∆εν έχει 

χωριστεί ούτε ώρα µε τον πατέρα και µε µένα [γιαγιά].3 
 

Εάν δεν ληφθούν υπ’ όψιν 9 µητέρες και 6 πατέρες που δεν ζούσαν πια ή που 
από επιλογή τους δεν υπήρχε προσωρινό ξανασµίξιµο µε το παιδί τους, απέναντι 
στους υπόλοιπους γονείς δεν επισηµάνθηκε κάποια ιδιαίτερη τάση της συµπεριφοράς 
των παιδιών.  

Η µόνη ίσως ακραία διαφορά, που θα µπορούσε να παρατηρηθεί ανάµεσα στις 
αντιδράσεις των παιδιών προς τον πατέρα τους και τη µητέρα τους, ήταν το γεγονός 
ότι, απέναντι στους πρώτους τα παιδιά ήταν πιο συχνά απαθή και αδιάφορα (6/35 και 
1/35, αντίστοιχα για τα δύο φύλα). Ως προς τους υπόλοιπους γονείς, η συµπεριφορά 
των παιδιών ήταν µεµονωµένη ανάµεσα στα δύο φύλα. Για παράδειγµα, το παιδί ενός 
πατέρα και µιας άλλης µητέρας ήταν νευρικό και επιθετικό απέναντί τους, ενώ σε δύο 
άλλους γονείς του αντίστοιχου φύλου, το παιδί καθενός αποσυρόταν µε έναν ψυχρό 
τρόπο από τον γονέα, όταν αυτός επέστρεφε, και συνήθως χρειαζόταν καλοπιάσµατα 
για να αποκαταστήσει τις φιλικές σχέσεις µαζί του, σαν να είχε την ανάγκη να τον 
απορρίψει, όπως νόµιζε ότι αυτός το είχε απορρίψει αρχικά, αφήνοντάς το στους 
παππούδες του. Όταν αργότερα υποχωρούσε η έλλειψη ανταπόκρισης, τότε το παιδί 
εκδήλωνε έντονα συναισθήµατα απέναντι σε αυτόν τον γονέα του. 

Μόνο σε µια οικογένεια οι παππούδες και το εγγόνι δήλωσαν ότι, αυτό 
εκδήλωνε συµπεριφορά προσκόλλησης προς τη µητέρα του όταν την αντίκριζε. Η 
ίδια η µητέρα, απάντησε ότι γνώριζε την προσδοκία του παιδιού της να ενωθεί µε την 
ίδια οριστικά. Ένα άλλο παιδί κάθε φορά που ερχόταν σε επαφή µε τον πατέρα και τη 
µητέρα του ήλπιζε ότι θα κατέληγε και πάλι να ζει µαζί τους, ενώ κάποιο άλλο το 
πρόσµενε αυτό µόνο από τον ένα γονέα του, αφού ο άλλος δεν ήταν εν ζωή. 

Όσον αφορά έναν πατέρα, ενώ στην αρχή ο παππούς δήλωσε ότι, δεν ήξερε πώς 
συµπεριφερόταν το παιδί όταν συναντιόταν µε τον γονιό του, επειδή δεν πήγαινε ο 
ίδιος µαζί τους, αµέσως µετά έσπευσε -πιθανώς υποθέτοντας- να απαντήσει ότι, το 
παιδί ήταν απαθές και αδιάφορο. Ίσως, δηλαδή κατ’ αυτόν τον παππού, η µη ένδειξη 
προθυµίας από την πλευρά του γονέα να πάρει ο ίδιος κοντά τα παιδιά του, να ήταν 
στάση που την είχε διαισθανθεί το εγγόνι του και γι’ αυτό πιθανόν το ίδιο να ήταν 
αδιάφορο προς τον πατέρα.4 

Από µια γενική θεώρηση, οι απαντήσεις των παππούδων συνέπιπταν µε εκείνες 
των εγγονιών τους και των γονέων τους. Υπήρξαν, ωστόσο, κάποιες 
διαφοροποιήσεις. Η προσωπική κόντρα µιας γιαγιάς µε τον πατέρα του παιδιού, την 
οδήγησε να απαντήσει ότι, το παιδί ήταν απαθές και αδιάφορο (όπως στην οικογένεια 
που προαναφέρθηκε), όταν τον συναντούσε, ενώ εκείνο την διέψευσε, λέγοντας ότι 
                                                 
1 Ερ/γιο 35: ερώτ.70, σ.14. 
2 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.44, σ.8.  
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.70, σ.14. 
4 Ερ/γιο 29: ερώτ.70, σ.14. 
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χαιρόταν υπερβολικά. Την ίδια πεποίθηση µε την προηγούµενη γιαγιά είχε και µια 
άλλη για τον γαµπρό της, ώσπου και το δικό της εγγόνι το διέψευσε εν µέρει, αφού 
είπε ότι απλά ένιωθε αµήχανα και δεν γνώριζε πώς να αντιδράσει, όταν έβλεπε τον 
πατέρα του. 

Οι απόψεις των παππούδων και των εγγονιών δύο οικογενειών ήταν εκ 
διαµέτρου αντίθετες µε αντίστροφη πορεία. ∆ηλαδή, στη µία οικογένεια οι παππούδες 
πίστευαν ότι, το εγγόνι τους ήταν απαθές και αδιάφορο στις συναντήσεις του µε τους 
γονείς του, ενώ εκείνο επιθυµούσε κάθε φορά διακαώς να σµίξει µόνιµα µε τους 
γονείς του. Αντίστροφα, στην άλλη οικογένεια οι παππούδες θεωρούσαν ότι, το 
εγγόνι τους χαιρόταν υπερβολικά όταν αντίκριζε τους γονείς του και το εκδήλωνε µε 
κάθε τρόπο, παρότι εκείνο στην πραγµατικότητα δήλωσε πως, παρέµενε απαθές και 
αδιάφορο στη συµπεριφορά του προς τη µητέρα και είχε συµπεριφορά προσκόλλησης 
προς τον πατέρα (κατακλυζόταν από θύελλα συναισθηµάτων, αφού συνεχώς ήταν 
κολληµένο επάνω στον πατέρα του και όταν εκείνος πήγαινε να το αφήσει µόνο του, 
έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα, το παιδί ένιωθε έντονο άγχος και οργή).  

Πάντως, τα περισσότερα παιδιά (11/13 ή 84,61%), όπως τα ίδια σχολίασαν, 
ένιωθαν καλά, ήρεµα και ήταν χαρούµενα κάθε φορά που ξανάσµιγαν, έστω και για 
µικρό χρονικό διάστηµα µε τους γονείς τους.  

[Με τον πατέρα] Πολύ καλά. (∆ηλαδή, για  πες µου…) Χαιρόµουνα που 
τον έβλεπα, αλλά άµα µ’ άφηνε κάτω, έκλαιγα συνεχώς. Έπρεπε να µε 
παίρνουν συνέχεια στην αγκαλιά. [Με τη µητέρα] Όχι. [∆εν την ξαναείδε από 
τότε που έφεραν το  παιδί στη γιαγιά].1 

 
Η περίπτωση αυτή αποτελεί µια κλασική συµπεριφορά-αντίδραση 

προσκόλλησης του παιδιού στον γονέα του, αφού όλα τα συµπτώµατα που ανέφερε 
το παιδί, αντικατόπτριζαν µε τον καλύτερο τρόπο τη θεωρία του BOWLBY. 

Τα λεγόµενα ορισµένων παιδιών απ’ αυτά, άφηναν να διαφανεί ένα είδος 
νοσταλγίας για τις κοινές ευχάριστες στιγµές που έζησαν µε τους γονείς, πριν φύγουν 
από κοντά τους. 

Α, πολύ ευχ… πολύ ευχάριστα. Ε, όταν τους έβλεπα, έτρεχα στην 
αγκαλιά της µαµάς, ο αδελφός µου προσπαθούσε να µπει, αλλά εγώ τον 
κλώτσαγα από πίσω. Ε…, ήµουνα ήρεµος, επειδή θα ξαναπήγαινα πάνω 
σπίτι, επειδή δεν είχα πάει και πολλές φορές, ε, µ’ άρεσε να κάνω βόλτες και 
µε τ’ αυτοκίνητο, ε, η µαµά µου έδινε φιλάκια, ο µπαµπάς, ο µπαµπάς έπαιρνε 
τον αδερφό µου στα χέρια, πηγαίναµε µε την αδελφή µου και βλέπαµε 
τηλεόραση. Ε, ήταν ωραία.2 

 
Κάποια από αυτά τα παιδιά όµως, αισθάνονταν άβολα (1/13) και ψυχρά (1/13) 

απέναντι στον άλλο γονέα τους.  
[Με τον πατέρα] Τίποτα, χαλαρά. [Με τη µητέρα] Άβολα. (Γιατί;) Άβολα 

νιώθω. ∆εν ξέρω.3 
[Με τον πατέρα] Με τον πατέρα µου, δεν µπορώ να σου απαντήσω, γιατί 

δεν ξέρω. Τί … να σου πω; (∆εν ξαναβρίσκεστε;) Όχι. [Με τη µητέρα] Με τη 
µητέρα µου, όταν έρχονταν εδώ, ήµασταν πολύ καλά. Μαζί θα πηγαίναµε, θα 
ψωνίζαµε, τα πάντα, τα πάντα. ∆ε… Πώς να σου πω; ∆εν ένιωθα άσχηµα που 
είχαν χωρίσει, γιατί ήξερα ότι µ’ αγαπάει και ότι θα’ ρχονταν να µε δει και 
τέτοια. ∆εν µου’ χε λείψει η µάνα µου, γιατί την είχα και αυτή κοντά µου. 
Είχα πιο πολύ, βέβαια, τη γιαγιά µου, αλλά είχα και τη µάνα µου. ∆ε … (Τον 
πατέρα σου κάθε φορά που τον έβρισκες, πώς συµπεριφερόσουν; Πώς 
αισθανόσουν;) Τίποτα. Ψυχρά. Ήµουν πολύ ψυχρή απέναντί του, όπως ήταν 
και αυτός απέναντί µου, επίσης. Τίποτα. (Ουσιαστικά, δηλαδή, έχετε βρεθεί 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.43, σ.8. 
2 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.43, σ.8. 
3 Ερ/γιο παιδιού 1: ερώτ.43, σ.8. 
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µόνο δύο-τρεις φορές στη ζωή σου;) Ναι. (Σ’ αυτά τα 18 χρόνια;) Ναι, δύο 
φορές [Και αυτές σε µεγάλη ηλικία].1 

 
Η θεωρία του BOWLBY, όπως φάνηκε και παραπάνω, είχε εφαρµογή στη 

στάση αυτού του παιδιού, αλλά µε τη µορφή της µη προσκόλλησης. Ορισµένα 
εγγόνια ένιωθαν άσχηµα είτε λόγω της άσχηµης συµπεριφοράς του γονιού (2/13) είτε 
γιατί στεναχωριόντουσαν και για τους δύο γονείς τους (1/13). 

 [Με τον πατέρα] Άσχηµα. Γίνονταν κάποιες …, µάλωναν στο σπίτι, 
χτυπούσε και τη µάνα µου. [Με τη µητέρα] Καλή, πολύ καλή, χαρούµενα.2 

[Με τον πατέρα] Πάρα πολύ καλά, αισθάνοµαι χαρούµενη. Με πήγαινε 
και βόλτες, τρέχαµε στο δρόµο, µου αγόρασε και ποδήλατο, µου αγόρασε και 
κουκλίτσες.[Έδειξε στην ερευνήτρια την κούκλα της, τη Λούλα] [Με τη 
µητέρα] Άσχηµα. ∆εν την ήθελα, γιατί χτυπάει, είναι τρελή. Μια µέρα πήγαµε 
στον Μ.{ψυχίατρος} και είπε να τη βάλει µέσα. Αν δεν έλεγε ο Γ.{παππούς}: 
«Στοπ», θα την έβαζαν στους φρουρούς. Εδώ απάτησε και το µπαµπά µου και 
είναι έγκυος από τον γκόµενο, τον Τ…3 

 [Με τον πατέρα] Καλά. [Με τη µητέρα] Άσχηµα. Στενοχωριόµουν για τη 
µαµά και το µπαµπά.4 

 
Ένα παιδί δήλωσε πως δεν είχε χωριστεί καθόλου από τον ένα γονέα του, ενώ 

για κάποια άλλα παιδιά (7/13 παιδιά ή 53,84% όσον αφορά 8 γονείς) ίσχυε ακριβώς 
το αντίθετο για τον πατέρα, τη µητέρα ή και τους δύο· δεν υπήρχε προσωρινό 
ξανασµίξιµο µε τα παιδιά τους.  

 2.6.2 Συµπεριφορά των γονέων απέναντι στο παιδί κατά το προσωρινό 
ξανασµίξιµο  

 
Σειρά είχαν οι αντιδράσεις των γονέων έναντι των παιδιών τους. Τα µισά παιδιά 

(11/22) αισθάνονταν ότι, ο ένας ή και οι δύο γονείς τους τούς έδιναν στοργή κάθε 
φορά που συναντιόντουσαν, αν και ένα παιδί είχε αντίθετη άποψη από τους 
παππούδες του, θεωρώντας ότι η µητέρα του, ακόµη και τότε, το απέρριπτε. Εννέα 
άλλα παιδιά δεν είχαν καµία επαφή µε τον ένα ή και τους δύο γονείς τους και δεν 
υπήρχε προσωρινό ξανασµίξιµο είτε λόγω επιλογής του γονέα (5/22) είτε γιατί ο ένας 
ή και οι δύο γονείς τους δεν ήταν εν ζωή (6/22). Σε ό,τι αφορά δύο παιδιά, οι γονείς 
τους συµπεριφέρονταν προς αυτά µε οικειότητα, παρότι η γιαγιά του ενός παιδιού 
διαφώνησε κατά κάποιον τρόπο µε το εγγόνι της, θεωρώντας ότι ο γιος της - πατέρας 
του παιδιού έδινε ζεστασιά σ’ αυτό.  

Τέτοιες µικροαποκλίσεις ως προς τις απαντήσεις των εγγονιών µε τους 
παππούδες και τους γονείς τους συναντήθηκαν και σε µια άλλη οικογένεια, στην 
οποία οι παππούδες και η µητέρα πίστευαν ότι, ο πατέρας έδειχνε ψυχρότητα και η 
µητέρα ζεστασιά προς το παιδί τους, ενώ εκείνο εισέπραττε απάθεια από τον πρώτο 
και στοργή από τη δεύτερη. Σε δύο άλλες οικογένειες, όπου οι γιαγιάδες απάντησαν 
πως δεν γνώριζαν τη συµπεριφορά του πατέρα προς το παιδί του -µπορεί να 
απέφυγαν να απαντήσουν για το συγκεκριµένο άτοµο εξαιτίας της προσωπικής τους 
κόντρας ή πραγµατικά να µην µπορούσαν να εκφέρουν γνώµη, αφού δεν τους 
συναντούσαν-, το ένα παιδί που απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση, δήλωσε πως 
ένιωθε τη ζεστασιά που απέπνεε η συµπεριφορά του πατέρα. Οι γονείς δυο παιδιών 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.43, σ.8. 
2 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.43, σ.8. 
3 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.43, σ.8. 
4 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.43, σ.8. 
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συγκατοικούσαν µε αυτά, οπότε δεν εκφράστηκε άποψη επ’ αυτών ούτε από τους 
παππούδες ούτε από τα εγγόνια τους. 

[Με τον πατέρα] Είναι µαζί. Ούτε ώρα δεν χωρίζουν. Μόνο όταν λείπει 
[Ο πατέρας].1 

 2.6.3 Συµπεριφορά των γονέων απέναντι στους παππούδες κατά το 
προσωρινό ξανασµίξιµο 

 
Και για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των αλληλεπιδράσεων των τριών γενεών, το 

ενδιαφέρον έπρεπε να στραφεί στις σχέσεις των γονέων µε τους γονείς/πεθερικά τους. 
Τα πιο κατάλληλα άτοµα για να µελετηθεί η συµπεριφορά των γονέων απέναντι 
στους παππούδες που µεγάλωναν τα εγγόνια τους, ήταν οι ίδιοι οι παππούδες, αλλά 
χρήσιµη ήταν και η γνώµη των εγγονιών τους ως αντικειµενικών θεατών. Οι 
περισσότεροι από αυτούς (15 στις 32 οικογένειες), ένιωσαν πως γίνονταν αποδέκτες 
της ευγνωµοσύνης 13 µητέρων και 10 πατέρων των παιδιών (από τους συνολικά 64). 
Ανάµεσα στους γονείς υπήρχε ένα ζευγάρι, των οποίων το παιδί πίστευε ότι εκείνοι 
έδειχναν ανησυχία, άγχος, οικειότητα ή και το αντίθετο, ψυχρότητα προς τους 
παππούδες. Θετικά διακείµενοι προς τον παππού και τη γιαγιά, ήταν και κάποιοι 
άλλοι γονείς που τους συµπεριφέρονταν µε οικειότητα (8 πατέρες και 3 µητέρες). 
Έως εδώ, υπήρχε θετική αλληλεπίδραση µεταξύ των παππούδων και 34 γονέων των 
παιδιών (23 οικογένειες). 

Περιορισµένος αριθµός πατέρων (2/32) και µητέρων (1/32) εκδήλωναν 
αµφιθυµικά συναισθήµατα προς τα πρόσωπα που ανέτρεφαν τα παιδιά τους, ενώ δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι οι γονείς που δεν εκτιµούσαν σε τόσο µεγάλο βαθµό την προσφορά 
των παππούδων προς τους ίδιους και τα εγγόνια τους, αφού ήταν απαθείς κι 
καχύποπτοι όσον αφορά την ανατροφή του παιδιού τους (2 µητέρες) ή ακόµη και 
εχθρικοί έναντι των παππούδων (συνολικά 42, µε ίσο αριθµό στα δύο φύλα). Ένας 
πατέρας και µια µητέρα δεν δίσταζαν να εξωτερικεύουν µέχρι τη ζήλια που έτρεφαν 
για τους ανθρώπους που µεγάλωναν τα παιδιά τους, επειδή θα ήθελαν να ήταν οι ίδιοι 
στη θέση τους. Η επαφή µεταξύ γονέων και παππούδων σε ορισµένες περιπτώσεις 
αποκλειόταν εκ των πραγµάτων, µιας και δεν υπήρχε προσωρινό ξανασµίξιµο (3 και 
4, για τους πατέρες και τις µητέρες αντίστοιχα) ή οι γονείς είχαν αποβιώσει 
(κατάσταση που αφορούσε 4 πατέρες και 5 µητέρες). Οι παππούδες τριών 
οικογενειών απέφυγαν να εκφράσουν τη γνώµη τους για τη στάση του παιδιού τους 
(2 πατέρες και 1 µητέρα) ως προς αυτούς, µε την υπεκφυγή ότι αυτά διέµεναν µαζί 
τους. 

Τα παραπάνω ευρήµατα αφορούσαν τις 32 από τις συνολικά 35 οικογένειες της 
έρευνας και δεν συνυπολογίστηκαν σε αυτά οι απαντήσεις των µελών τριών 
οικογενειών, επειδή µεταξύ τους παρουσιάστηκε µεγάλο ποσοστό διχογνωµίας και η 
εικόνα ήταν λίγο συγκεχυµένη.3 Αναφορικά µε τις υπόλοιπες 32 οικογένειες, οι 

                                                 
1 Ερ/γιο 7: ερώτ.71, σ.14. 
2 Από αυτούς τους τελευταίους τέσσερις γονείς, οι δύο ήταν ζευγάρι ναρκοµανών και ίσως τη 
συµπεριφορά που εκδήλωναν, την εισέπραττε η γιαγιά ως εχθρική, ενώ στα µάτια του παιδιού φάνταζε 
απλά ως αµφιθυµική. 
3 Πιο συγκεκριµένα, στη µια οικογένεια η γιαγιά είχε την πεποίθηση ότι και οι δύο γονείς ήταν απαθείς 
απέναντί της, ενώ ο παππούς απάντησε ότι δεν συναντούσε καθόλου τον πατέρα του εγγονιού του, και 
η µητέρα τού έδειχνε οικειότητα. Την άποψη του παππού συµµεριζόταν η κόρη του, αφού θεωρούσε 
ότι οι σχέσεις της µε τους γονείς της χαρακτηρίζονταν από οικειότητα, έστω και αν αυτή έφτανε στην 
µητέρα της διαφοροποιηµένη. Τα πράγµατα περιπλέκονταν ακόµη περισσότερο, όταν οι απόψεις των 
υπολοίπων µελών της οικογένειας συµπληρώνονταν µε εκείνη του παιδιού, ως πιο αντικειµενικού 
κριτή. Εκείνο πίστευε πως, ο πατέρας του ήταν εχθρικός και ψυχρός, απέναντι στον παππού και στη 
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απόψεις των παππούδων συνέκλιναν µε εκείνες των εγγονιών τους, µε ελάχιστες και 
ανεπαίσθητες µικροδιαφοροποιήσεις που αφορούσαν µόνο τον ένα γονέα σε 4 
οικογένειες (εξαιρώντας τις δύο µεγάλες διαφορές που παρατηρήθηκαν σε δύο 
οικογένειες και προαναφέρθηκαν). Σε αυτές, τα παιδιά έτειναν να είναι πιο επιεική 
προς τους γονείς τους, θεωρώντας τη συµπεριφορά τους ως ελάχιστα πιο βελτιωµένη 
(πάντα όµως θετική) από ό,τι την αντιλαµβάνονταν οι παππούδες τους. 

 2.6.4 Αντιδράσεις του παιδιού κατά τον νέο αποχωρισµό του από τους γονείς 
του 
 

Για ένα παιδί, σηµασία δεν έχει µόνο ο αρχικός αποχωρισµός του από τους 
γονείς του ή οι σχέσεις του µε αυτούς όταν επανασυνδέονται για πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα, αλλά και η επαναλαµβανόµενη εµπειρία της αποµάκρυνσής του από 
εκείνους.1  

Έντεκα από τα 20 παιδιά (55%) δήλωσαν, πως τους έλειπε ο ένας ή/και οι δυο 
γονείς τους και όταν αυτοί έπρεπε να φύγουν µακριά από το παιδί τους, αυτό δεν τους 
άφηνε, ξεσπούσε σε κλάµατα από τη στεναχώρια του και ένιωθε άσχηµα, περίεργα 
και αµήχανα για την αποµάκρυνση των γονέων του, ενώ παράλληλα κυριευόταν από 
άγχος για το πότε θα έφτανε η στιγµή να τους ξαναδεί. 

Ένα παιδί δυσκολευόταν να αποφασίσει ανάµεσα στο ζευγάρι των παππούδων 
του και στο ζευγάρι των γονέων του, και δε θα µπορούσε να επιλέξει µε ποιόν θα 
ήθελε να ζήσει. 

Ε, δεν ήθελα να φύγει η µαµά, επειδή … -ούτε και ο αδερφός µου ήθελε-, 
ε, γιατί την αγαπούσαµε πολύ, όπως και τον µπαµπά, ε, που θέλαµε να µείνει 
και η Μ. {αδερφή}, ας µαλώνουµε τώρα, για να παίζουµε εκεί πέρα, αλλά 
ούτε και θέλαµε να … να αποχωριστούµε τη γιαγιά και τον παππού. Ε, 
εντάξει, νιώθαµε µέση κατάσταση.2 

 
Κάποια άλλα παιδιά (11/20 ή 55%), είχαν συµβιβαστεί µε την παρούσα 

κατάσταση και ένιωθαν ήρεµα από τη συµβίωσή τους µε τους παππούδες τους, ενώ 
ταυτόχρονα εξέφραζαν την αποστροφή τους για τον ένα ή/και τους δύο γονείς τους 
µέσα από συναισθήµατα κενότητας, αδιαφορίας και ψυχρότητας. 

                                                                                                                                            
γιαγιά του, αντίστοιχα. Για τη µητέρα του, -όπως εκείνο αντιλαµβανόταν τη συµπεριφορά της, ή όπως 
θα ήθελε στην πραγµατικότητα να ήταν-, πίστευε ότι εκείνη έδειχνε την ευγνωµοσύνη της για όσα 
προσέφεραν οι γονείς της στο παιδί της. Η αλήθεια είναι κάπου στη µέση, αλλά αυτό που έχει 
σηµασία, δεν είναι το τί πραγµατικά ισχύει, αλλά το τί βιώνει κάθε άνθρωπος και το πώς 
αντιλαµβάνεται τις σχέσεις του µε τους άλλους. Έτσι λοιπόν, όλες οι απόψεις θεωρήθηκαν αποδεκτές, 
και γι’ αυτό το λόγο δεν ήταν δυνατόν να συγχωνευτούν σε µια ή να επιλεγεί κάποια από αυτές ως πιο 
έγκυρη ή επικρατέστερη των υπολοίπων. 
  Σε ό,τι αφορά τις άλλες δύο οικογένειες, στη µια, η άποψη των παππούδων για τον πατέρα του 
παιδιού χαρακτηριζόταν από το υποκειµενικό στοιχείο, δηλώνοντας πως το παιδί τους εξέφραζε την 
ευγνωµοσύνη του προς το πρόσωπό τους, σε αντίθεση µε τη µητέρα που έβγαζε απάθεια προς τον 
παππού και συµπεριφορά οικειότητας προς τη γιαγιά. Στην άλλη (τρίτη) οικογένεια, η µητέρα 
θεωρούσε πως η σχέση της µε τους γονείς της προσδιοριζόταν από οικειότητα, ενώ το παιδί της την 
διέψευσε, λέγοντας πως ήταν εχθρική προς τον παππού και είχε αµφιθυµικά συναισθήµατα προς την 
γιαγιά. Ο πατέρας, κατά την άποψη του παιδιού, ήταν ευγνώµων και προς τα δύο πεθερικά του. Επειδή 
όµως οι απόψεις τους, δεν µπορούσαν να διασταυρωθούν µε εκείνες των παππούδων που αρνήθηκαν 
τη συµµετοχή τους στην έρευνα, δεν µπορούσε να εκληφθεί η απάντηση µόνο της µιας πλευράς ως 
σωστής. 
1 Για εννιά από τα 20 παιδιά δεν υπήρχε προσωρινό ξανασµίξιµο µε τον ένα ή/και τους δύο γονείς τους 
(13/40 ή 32,5%), σε αναλογία 1/3 από το σύνολο των γονέων αυτών των παιδιών, λόγω θανάτου τους 
ή πλήρους παραµέλησης των παιδιών τους. 
2 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.47, σ.9. 
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Πιο αναλυτικά, η χαρά είχε διαφορετική έννοια για δύο παιδιά: Για το µεν, η 
χαρά έπαιρνε νόηµα όταν αυτό αντίκριζε και ερχόταν κοντά µε το γονέα του, για το 
δε, η χαρά το πληµµύριζε όταν έφευγε ο γονέας του· πράγµα το οποίο έδειχνε ότι, όχι 
απλά δεν του έλειπε, αλλά τουναντίον αισθανόταν άσχηµα όταν αυτός ήταν παρών. 

(Για τη µαµά, έκλαιγες και στεναχωριόσουν; Ήσουν χαρούµενος;) 
Χαρούµενος! (∆εν σε ένοιαζε που έφευγε;) Χαρούµενος. (Χαρούµενος που 
έφευγε;) Ναι. (Για το µπαµπά, όταν έρχεται εδώ πέρα και σε βλέπει, 
κατεβαίνει, και όταν ξαναφεύγει, τί σκέφτεσαι;) Ε…, έκλαιγα. 
(Στενοχωριέσαι, δηλαδή, κάθε φορά που θα φύγει;) Ο µπαµπάς µου; Ναι.1 

 
Η παρουσία των παππούδων κατείχε λειτουργία απόσβεσης της αρνητικής 

διάθεσης και στάσης των εγγονιών τους έναντι των γονέων τους, σε βαθµό που 
κυµαινόταν από υποστήριξη του παιδιού εκ µέρους των παππούδων έως την αίσθηση 
πλήρους υποκατάστασης των γονέων από αυτούς. 

Τί να σου πω; Ήρεµα, δε …, στενοχωριόµουν λίγο, εντάξει λίγο, επειδή 
θα έφευγε και θα είχα καιρό να τη δω, αλλά εντάξει, µετά ήξερα ότι είναι η 
γιαγιά µου εδώ και δε …, «Εντάξει», λέω, «θα φύγει, θα ξανάρθει. ∆εν θα µ’ 
αφήσει». (Στον πατέρα σου; Τότε που βρεθήκατε, δηλαδή, εκείνη τη φορά, 
εκείνες τις φορές τις δύο, που βρεθήκατε;) Τίποτα, ψυχρότητα, ψυχρότητα. 
(∆εν τον σκέφτηκες µετά; ∆ε σε απασχόλησε;) Καθόλου, ούτε καν µου 
πέρασε από το µυαλό µετά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εκείνη τη στιγµή 
προσπεράστηκαν όλα. Τίποτα. (Πώς µου το είπες ότι: «∆ε µε νοιάζει», σου 
είχε πει;) Ναι, ναι. Τίποτα δε… ούτε και έχουµε ξαναµιλήσει από τότε. 
Τίποτα.2 

Πώς να αντιδρούσα; Αφού έρχονταν για µια µέρα κι έφευγε. (Ναι, αυτό 
το λίγο…;) Ε…, δεν αντιδρούσα, αφού ήξερα ότι θα φύγει πάλι… Τί 
αντίδραση να’ χω; (∆ηλαδή, στεναχωριόσουν; Έκλαιγες;) Όχι. (Ή ήσουν 
χαρούµενος, ήσουν απαθέστατος, εντάξει, το είχες πάρει απόφαση;) Το είχα 
πάρει απόφαση ότι, ξέρω’ γω, ότι δεν έχω µάνα και πατέρα, ότι έχω µόνο τη 
γιαγιά και τον παππού. Γι’ αυτό δε στεναχωριέµαι. (Αυτό;) Ναι.3 

Καλά. (Κλαίς;) Όχι. (Στενοχωριέσαι;) Όχι. (Θες να πας µαζί του ή θες να 
µείνεις εδώ;) Εδώ. (Με τον παππού και τη γιαγιά; Αυτό;) Ναι.4[Γνέφει θετικά] 

 
Τα παιδιά, τα οποία εξέφρασαν τις απόψεις αυτές, είχαν µεγαλώσει εξαρχής, 

έχοντας στο πλευρό τους τούς παππούδες, οι οποίοι τα είχαν αναλάβει από βρέφη. 
Οπότε, σύµφωνα µε τη θεωρία της προσκόλλησης, αυτή δεν είχε προλάβει να 
εγκαθιδρυθεί ανάµεσα στους γονείς και στα παιδιά τους· πράγµα το οποίο αντίθετα 
έγινε µεταξύ των παππούδων και αυτών των εγγονιών. Άρα, οι αποχωρισµοί που 
βίωναν τα παιδιά αυτά από τους γονείς τους, είχαν το µικρότερο δυνατό ψυχικό 
κόστος γι’ αυτά. 

Η συχνότητα των επαφών µεταξύ ενός παιδιού και των γονέων του και η 
ποιότητα της µεταξύ τους επικοινωνίας, ίσως είναι καθοριστικοί παράγοντες που 
διαµορφώνουν τη στάση που θα κρατήσει και τις αντιδράσεις που θα εκδηλώσει το 
παιδί απέναντί τους. Φαίνεται ότι, έστω και αν η προσκόλληση έχει επιτευχθεί 
ανάµεσα στο παιδί και τους παππούδες του (έχοντας ξεκινήσει να το φροντίζουν από 
βρέφος), η ονοµασία «πατέρας» και «µητέρα», καθώς επίσης η γνώση του παιδιού ότι 
οι βιολογικοί του γονείς βρίσκονται εν ζωή, επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την πορεία 
της ζωής του και τη γενικότερη ψυχολογική του εξέλιξη. 

Αυτό σηµαίνει πως εάν το παιδί έχει υποστεί την οριστική απόρριψη των 
γονέων του, αυτό γίνεται συνειδητοποίηση από το ίδιο και τους απορρίπτει µε τη 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 35: ερώτ.47, σ.9. 
2 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.47, σ.9. 
3 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.47, σ.9. 
4 Ερ/γιο παιδιού 25: ερώτ.47, σ.9. 
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σειρά του, οπότε δεν υφίσταται µεγάλες ψυχικές επιδράσεις. Μπορεί, παρόλα αυτά, 
να παραµείνουν κάποια κατάλοιπα ψυχικά σηµάδια. Εάν αντίθετα, οι επαφές γονέων 
και παιδιών είναι συχνές ή/και κυριαρχούνται από ζέση και στοργή, τότε υπάρχει 
αναθέρµανση των µεταξύ τους σχέσεων, η προσκόλληση που έχει γίνει στους 
παππούδες µπαίνει σε δεύτερη µοίρα και το παιδί καταλήγει σε βασανιστικά 
συναισθήµατα και έντονες εξωτερικές αντιδράσεις, από τη στιγµή του αποχωρισµού 
του από τους γονείς κι έπειτα. 

∆εν µου άρεσε και την τραβούσα τη µαµά και επει… και έκλαιγα και 
επειδή η γιαγιά στεναχωριόταν και η µαµά, ε,…έφευγε η µαµά νύχτα κι εµένα 
µε άφηνε να κοιµάµαι και όταν ξυπνούσα έκλαιγα και ρωτούσα τη γιαγιά: 
«Γιατί δεν ήρθε η µαµά, να µε φιλήσει και να µε χαιρετήσει…;» και µου’ λεγε 
η γιαγιά, λέει: «Βιαζόταν πολύ». (Για το µπαµπά; Κι αυτός το ίδιο έκανε;) 
Ναι, κι αυτός το ίδιο. Ναι. (Για να µη στεναχωριέσαι;) Ναι, αλλά όµως ο 
µπαµπάς, έτσι κι αλλιώς, και τώρα φεύγει πρωί-πρωί, γιατί έχει δουλειά και 
δεν προλαβαίνω να τον δω.1 

Ε…, έκλαιγα συνεχώς. (Μµµ. Και τί άλλο;) Όταν έφευγε … (Και τί 
σκεφτόσουν;)  Ε, ήθελα να πάω και εγώ µαζί του, όταν µεγάλωσα λιγάκι, και 
ήθελα και εγώ να πάω µαζί του. Αλλά δε µ’ άφηνε. Έλεγε: «Τί θα γίνεις; 
Στρατηγίνα;» (Και τί άλλο αισθανόσουν;) Ε, … όταν έφευγε, έκλαιγα που δεν 
µε έπαιρνε κι εµένα µαζί του …, αλλά ύστερα, όταν ύστερα πήγα στο 
δωµάτιό µου έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα κι ύστερα σταµατούσα και 
κοιµόµουν.2 

Άσχηµα, ε, συµπεριφέροµαι άσχηµα …, νιώθω τον εαυτό µου να τον 
µισώ, να µην …, να παρακαλάω το Θεό να πεθάνω, να µη ζω. Του λέω: 
«Γιατί γεννήθηκα;» Λέω στον πατέρα µου: «Γιατί γεννήθηκα, αφού ξέρατε 
ότι θα γίνει αυτό το πράγµα και αυτό το κακό, να µη βλέπω τα αδέλφια µου;» 
Και µου λέει: «∆εν το’ ξερα» και µε φιλάει και τον σπρώχνω και του λέω: 
«∆εν θέλω άλλες ψευτιές και ενοχές, αφού αυτό το µαρτύριο πρέπει να 
τελειώσει εδώ. Ή δε θα χτυπάς τη µάνα µου ή δεν θα ξαναδείς εµένα» και µε 
χαϊδεύει …3 

 
Απ’ ό,τι φαίνεται, όταν οι γονείς εξαφανίζονται παντελώς από το προσκήνιο της 

ζωής των παιδιών τους, γίνεται συνειδητή η αποδοχή του γεγονότος και από τα ίδια, 
οπότε παύει η εκδήλωση ψυχοφθόρων συναισθηµάτων, όπως η στεναχώρια και το 
άγχος, για το πότε θα λάβει χώρα η επανεµφάνιση των γονέων τους. 

Ε…, δεν είµαι πολύ καλά …, ε …, αισθάνοµαι περίεργα, ότι θα φύγ … 
ότι έφυγαν για πάντα, πάνε σε άλλες πόλεις. Ε, αυτά.4 

Με άγχος. (Γιατί;) Γιατί θέλω να τον ξαναδώ. (Θέλεις να τον ξαναδείς;) 
Ναι. (Κάτι άλλο;) Τσ. (Κλαις τότε; Τί σκέφτεσαι τη στιγµή που ξαναφεύγει ο 
µπαµπάς; ∆ηλαδή, έρχεται εδώ ή πάτε κάπου και τον βλέπετε και µετά είναι 
έτοιµος να ξαναφύγει. Εσύ τί σκέφτεσαι; Πώς αισθάνεσαι;) Αµήχανα. (Γιατί;) 
Γιατί φεύγει, γιατί φεύγει. (Και τί άλλο;) [Γνέφει αρνητικά].5 

Μόνο ο πατέρας µου έρχονταν. (Ναι. Πώς αντιδρούσες;) ∆εν ήθελα να 
τον αφήσω και για την ακρίβεια τον τράβαγα, ξέρω’ γω, για να µη φύγει. 
Εντάξει, έφευγε. (Τη µαµά σου από πότε είχες να την δεις;) Από όταν είχανε 
φύγει. Η µάνα µου δεν ερχόταν καθόλου εδώ πέρα. Ερχόταν µόνο ο πατέρας 
µου. (Φύγανε από όταν ήσουν εσύ 7 χρονών;) Ναι. (Και µετά;) Ερχόταν 
σταδιακά, ερχόταν ο πατέρας µου µόνο. (Για πόσο καιρό γινόταν αυτό; 
Έρχονταν για ένα χρόνο, δύο, τρία; Πόσο;) ∆εν ερχόταν για τόσο. Άντε, να 
ερχόταν για τρεις µήνες. Σου λέω, για µικρό χρονικό διάστηµα. Και αν είναι 
και τόσο, δηλαδή. (Και µετά;) Ε, µετά εξαφανίστηκαν εντελώς. (Και οι δύο 
γονείς;) Ναι. Η µάνα µου ήταν ήδη εξαφανισµένη. Ήταν µαζί µε τον πατέρα 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.47, σ.9. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.47, σ.9. 
3 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.47, σ.9, παιδί ηλικίας 8 ετών. 
4 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.47, σ.9. 
5 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.47, σ.9. 
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µου. Ερχόταν ο πατέρας µου µόνος του, δεν ξέρω πού ήταν τότε η µάνα µου, 
ξέρω’ γω, και τί έκανε. (∆εν τον ρώτησες εσύ; ) Να σου πω κάτι; ∆εν…, εγώ 
πιστεύω ότι σε τέτοια ηλικία, ξέρω’ γω, δεν κόβει το µυαλό να ρωτήσεις 
τέτοια πράγµατα. Ε, το ρώταγα, ξέρω’ γω, «Ελάτε πίσω» και τέτοια, αλλά … 
ντάξει.1  

 
Παραπλήσιες ήταν οι απαντήσεις των παιδιών, σε επαναληπτική - 

επιβεβαιωτική ερώτηση που υποβλήθηκε σ’ αυτά και σε ανάλογη που τέθηκε στους 
παππούδες, η οποία είχε το ίδιο περιεχόµενο: Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε τις 
απαντήσεις των παππούδων και των εγγονιών τους, κάποια από τα παιδιά (6/22) ήταν 
χαµογελαστά και χαρούµενα όταν έβλεπαν τους γονείς τους (5 πατέρες και 4 
µητέρες) να φεύγουν και πάλι από κοντά τους. Αυτό, αν και από πρώτη µατιά θα 
µπορούσε να φανεί παράξενο, ωστόσο δεν είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι, τα παιδιά 
αυτά είχαν αποχωριστεί τους γονείς τους, όταν τα ίδια είχαν ηλικία µικρότερη των 
τριών ετών και µερικά, µάλιστα, από τη γέννησή τους.2  

[Είµαι χαµογελαστός/ή και χαρούµενος/η] Είµαι, επειδή έχω τους 
υπόλοιπους γονείς, η γιαγιά, ο παππούς, ο Α., ο Β. [τα δύο µεγαλύτερα 
αδέλφια του].3  

 
Μερικά άλλα παιδιά (4/22) εξωτερικά έδειχναν ήρεµα, όµως µέσα τους 

υπέφεραν, σκεπτόµενα πως οι γονείς τους (3 πατέρες και 3 µητέρες) έφευγαν µακριά 
για άλλη µια φορά. Ως προς τους υπόλοιπους γονείς, τα παιδιά παρουσίαζαν σε ίσο 
ποσοστό αντιδράσεις απέναντι στον γονέα τους είτε αυτός ήταν ο πατέρας είτε η 
µητέρα τους. ∆ηλαδή, τόσο σε δύο µητέρες όσο σε δύο πατέρες, η αντίδραση του 
παιδιού τους (3/22) όταν αυτοί το αποχωρίζονταν ήταν το κλάµα και ο θυµός µε την 
ταυτόχρονη απαίτησή του να επιστρέψουν.  

[Αντιδρά µε κλάµατα και θυµό. Απαιτεί την επιστροφή του πατέρα/ της 
µητέρας] Σήκωνε πυρετό την πρώτη µέρα.4 

 
Αντίθετα, τρία άλλα παιδιά (3/22) δεν αποζητούσαν καν τον πατέρα (1), τη 

µητέρα (1) ή και τους δύο γονείς τους (1). Σε λίγο πιο µειωµένα επίπεδα απάθειας και 
αδιαφορίας είχαν φτάσει δύο παιδιά, σχετικά µε τον πατέρα και τη µητέρα 
αντίστοιχα, σε αντίθεση µε ένα παιδί που δεν ήταν καν σε θέση να αποδεχτεί την 
απόσπασή του από τους γονείς του. 

Το γεγονός ότι κάποια παιδιά (8/22) δεν είχαν καµία προσωρινή επαφή µε τον 
πατέρα (6) ή τη µητέρα (8) τους, δείχνει ότι τα παιδιά αυτά, πολύ πιο εύκολα θα το 
είχαν πάρει απόφαση και θα είχαν συνειδητοποιήσει την απώλεια του γονέα τους, 
αφού δεν θα έτρεφαν πλέον ελπίδες για να ενωθούν και πάλι µαζί του.  

Με τον [βιολογικό] πατέρα δεν γνωρίστηκε καθόλου.5 
∆εν είχαν ξανασµίξει αυτούς τους έξι µήνες [όσο είχαν µεταναστεύσει οι 

γονείς].6 
 
Κάποια άλλα παιδιά (3/22), είχαν εφησυχάσει, επειδή ζούσαν ήδη µε τουλάχιστον 

έναν από τους γονείς τους (δύο πατέρες και µια µητέρα), άσχετα από το αν αυτοί 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.47, σ.9. 
2 Όπως έγινε στην περίπτωση ενός παιδιού, του οποίου η µητέρα πίστευε ότι, το παιδί της δεν είχε 
συνειδητοποιήσει τί είχε γίνει. Εκείνο, όµως, γνώριζε πολύ καλά πώς είχε η κατάσταση, αλλά δεν ήταν 
κάτι που το πείραζε. Έφτασε µάλιστα στο σηµείο, να µην αναφέρει καν, ότι η µητέρα του διέµενε µαζί 
τους. «Τίποτα δεν καταλάβαινε. Τίποτα». Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.66, σ.14. 
3 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.48, σ.9. 
4 Ερ/γιο 21: ερώτ.73, σ.15. 
5 Ερ/γιο 2: ερώτ.73, σ.15. 
6 Ερ/γιο 3: ερώτ.73, σ.15. 
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µπορούσαν να τους καλύψουν τις βιολογικές και ψυχικές τους ανάγκες· η παρουσία 
τους ήταν αρκετή. 

Στις απαντήσεις των µελών ορισµένων οικογενειών (3/22), έστω και αν δεν 
υπήρχε οµοφωνία όπως έγινε στις περισσότερες, µε τα λεγόµενά τους ήθελαν να 
εκφράσουν το ίδιο νόηµα, αλλά το έκαναν µε διαφορετικά λόγια. ∆ηλαδή, οι 
απαντήσεις τους ήταν παραπλήσιες.1  

∆ιάσταση απόψεων παρατηρήθηκε σε µια ακόµη οικογένεια, αφού το παιδί 
ένιωθε αναστατωµένο, παρακινούµενο από την εσωτερική ανησυχία και τον 
εκνευρισµό του, αλλά µπορεί αυτά τα συναισθήµατά του να τα έκρυβε τόσο καλά, 
ώστε δεν µπορούσαν να τα διακρίνουν οι παππούδες του στη χαρούµενη 
συµπεριφορά του εκείνη τη στιγµή, αλλά ούτε και ο πατέρας του που δήλωσε: 

Όταν φεύγω από εδώ για να πάω στην δουλειά, είναι όπως θα πας στη 
δουλειά. ∆εν νιώθουν ότι θα µε χάσουν.2 

 2.6.5 Αντιδράσεις των γονέων κατά τον νέο αποχωρισµό από το παιδί τους 
 

Εάν κρίνουµε από την παραπάνω δήλωση του πατέρα, δεν είναι δύσκολο να 
καταλάβουµε ότι, οι αντιδράσεις των γονέων κάθε φορά που αποµακρύνονταν από το 
παιδί τους, ήταν, αν και όχι επιθυµητές, οι αναµενόµενες. ∆εν θα περίµενε κανείς 
κάτι άλλο, µετά από την αρχική αποκοπή από τα παιδιά τους, αφού οι παράγοντες 
(εσωτερικοί ή εξωτερικοί) που τους είχαν οδηγήσει σε αυτόν τον χωρισµό, δεν είχαν 
εξαλειφθεί. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο δεν εκδήλωναν ακραίες αντιδράσεις και 
ξεσπάσµατα, που να προέρχονταν από την απουσία των παιδιών τους από τη ζωή 
τους. Οι περισσότεροι από αυτούς (6 πατέρες και 6 µητέρες), άλλοι µε την καρδιά 
τους και άλλοι από προσποίηση για να µη στενοχωρήσουν το παιδί τους ή τους 
παππούδες (8 στις 18 οικογένειες), έδειχναν χαµογελαστοί και χαρούµενοι τη στιγµή 
που χωρίζονταν από το παιδί τους για άλλη µια φορά. 

Είναι σαν να κατεβαίνεις να κάνεις τη δουλειά σου. ∆εν…3 
 
Ένας χωρατατζής παππούς, βλέποντας αυτή τη συµπεριφορά των γονέων, στην 

προσπάθειά του να διακωµωδήσει την κατάσταση της αδιαφορίας που έδειχναν οι 
γονείς προς τα παιδιά τους µετά το διαζύγιό τους, έκανε ένα περιπαικτικό σχόλιο: 

Είναι και οι δύο σαΐνια [οι γονείς].4  
 
Οι µοναδικοί γονείς, που σύµφωνα µε την άποψη των παππούδων, είχαν έστω 

κάποια στοιχειώδη αντίδραση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το παιδί τους, ήταν 
ένα ζευγάρι γονέων και δύο άλλοι γονείς διαφορετικού φύλου, που αρνούνταν να 
αποδεχτούν την απόσπασή τους από το παιδί τους και είχαν ξεσπάσει σε κλάµατα, 

                                                 
1 Για παράδειγµα, σε δύο οικογένειες, οι παππούδες είπαν ότι τα εγγόνια τους ήταν απαθή και 
αδιάφορα, αφού δεν αποζητούσαν τους γονείς τους, και εκείνα απλά δήλωσαν ότι, ήταν χαµογελαστά 
και χαρούµενα όταν έφευγαν οι γονείς τους. Το αντίστροφο συνέβη στην τρίτη οικογένεια. ∆ύο άλλα 
εγγόνια, επέλεξαν να δείξουν την αποστροφή που διατηρούσαν προς τον ένα από τους γονείς τους, µε 
το να πουν ότι, δεν τον αποζητούσαν, ενώ οι παππούδες τους είχαν δηλώσει ότι το παιδί δεν είχε καν 
επαφή µαζί τους. Ως προς τον άλλο γονέα του ενός παιδιού, η αντίδραση του παιδιού είχε τρεις 
διαφορετικές όψεις, ξεχωριστή για καθεµία γενιά: Οι παππούδες έλεγαν ότι το παιδί αντιδρούσε µε 
κλάµατα και θυµό, το παιδί έλεγε ότι αν και υπέφερε µέσα του, εξωτερικά τουλάχιστον έδειχνε ήρεµο, 
ενώ η µητέρα του έλεγε ότι αυτό ήταν αναστατωµένο τη στιγµή του αποχωρισµού και είχε ανησυχία 
και εκνευρισµό. 
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.66, σ.14. 
3 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.67, σ.14.  
4 Ερ/γιο 4: ερώτ.74, σ.15. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  350  

όταν ήταν αναγκασµένοι να φύγουν µακριά του. Με εξαίρεση τον ένα γονέα του 
ζευγαριού, οι υπόλοιποι ήταν παιδιά των παππούδων. 

Η εσωστρέφεια, µε την µη εκδήλωση της εσωτερικής έντασης που 
αναπτυσσόταν στην ψυχή ενός πατέρα και µιας µητέρας, µε τη σκέψη και µόνο του 
επερχόµενου νέου χωρισµού, µπορεί να ήταν πραγµατική, αλλά µπορεί να ήταν απλά 
προβολή των συναισθηµάτων των παππούδων, ή ακόµη µια προσπάθειά τους να 
δικαιολογήσουν τον γονέα για την µη ακραία - συγκρατηµένη συµπεριφορά του. Σε 
ό,τι αφορά κάποιους άλλους γονείς, οι παππούδες δεν επιφυλάχτηκαν να δηλώσουν 
το γεγονός ότι, ακόµη και εκείνη τη στιγµή (του χωρισµού από τα παιδιά) δεν λύγιζαν 
συναισθηµατικά, παρά ήταν σε µια κατάσταση απάθειας και αδιαφορίας (ένα ζευγάρι 
ναρκοµανών γονέων), και δεν αποζητούσαν το παιδί τους (δύο πατέρες που είχαν 
διαζευχθεί µε τις κόρες των παππούδων). Την ίδια απάντηση µε την τελευταία, µετά 
από υποκειµενικότητα, έδωσε για τον πρώην σύζυγό της µια µητέρα, της οποίας οι 
απαντήσεις δεν µπορούσαν να διασταυρωθούν µε των παππούδων, αφού δεν 
συµµετείχαν στην έρευνα. Πάντως, για τον εαυτό της δήλωσε ότι, έστω και αν 
υπέφερε, δεν το εκδήλωσε αυτό το συναίσθηµα τότε στα παιδιά της. Για τους 
εναποµείναντες γονείς (14/36) ίσχυε όχι µια συγκεκριµένη αντίδραση, αλλά η µη 
προσωρινή ή µόνιµη επικοινωνία γονέων και παιδιών, ή η συγκατοίκηση. 

Εδώ δίπλα µένει.1 
 
Μια περίπτωση µελετήθηκε ξεχωριστά και δεν συµπεριελήφθη στις υπόλοιπες 

απαντήσεις των παππούδων, αφού δεν υπήρχε συµφωνία ούτε µεταξύ των 
παππούδων, αλλά ούτε και µε τη µητέρα του παιδιού.2 Είναι απαραίτητο, βέβαια, να 
διευκρινιστεί ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων, το συγκεκριµένο ζευγάρι 
των παππούδων ήταν το µοναδικό, που απάντησαν ξεχωριστά, σε διαφορετική 
χρονική στιγµή ο ένας από τον άλλο.  

Το γεγονός ότι, στο µεγαλύτερο µέρος της έρευνας οι απόψεις των παππούδων 
διίσταντο, µπορεί να είναι µεµονωµένο και τυχαίο, ωστόσο, έθεσε σε υποψία την 
ερευνήτρια, µήπως η διαφορετική διεξαγωγή της έρευνας (χωριστές συνεντεύξεις 
των παππούδων από τις γιαγιάδες κάθε οικογένειας), απέδιδε διαφορετικά από τα 
σηµερινά αποτελέσµατα. Βέβαια, ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι αµφισβητούµενο κατά 
πόσο θα ήταν εφικτό, αφού θα ήταν χρονοβόρο εξαιτίας του αυξηµένου χρόνου ή του 
πλήθους των ερευνητών που θα απαιτούνταν, της µεγαλύτερης κούρασης που θα 
καταβαλλόταν, ενώ ταυτόχρονα η ανάλυση θα ήταν ακόµη πιο δύσκολη και 
περίπλοκη. 

 2.7 ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 

 2.7.1 Η ζωή µακριά τους 

 2.7.1.1 Συχνότητα επαφής του παιδιού µε τους γονείς του 
 

Η πρώτη και πιο καθοριστική αλλαγή, η οποία επισυµβαίνει όταν το παιδί 
επαφίεται στα χέρια των παππούδων του, είναι η τροποποίηση  της σχέσης του µε 

                                                 
1 Ερ/γιο 1: ερώτ.74, σ.15. 
2 Αναφορικά µε τον πατέρα, ο παππούς δήλωσε ότι, εκείνος δεν συναντούσε το παιδί του, ενώ η γιαγιά 
και η µητέρα ότι είχε επαφή µαζί του, αλλά ήταν αδιάφορος, σύµφωνα µε την πρώτη και χαρούµενος, 
σύµφωνα µε τη δεύτερη. Σε ό,τι αφορά την ίδια τη µητέρα, ο παππούς συµφώνησε µε την κόρη του ότι 
αυτή έκλαιγε και ζητούσε να πάρει το παιδί της, ενώ η γιαγιά από την άλλη είπε ότι εκείνη ήταν 
αναστατωµένη και είχε ανησυχία και εκνευρισµό. 
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τους γονείς του, που διαφέρει κατά πολύ ή ολοκληρωτικά από την σχέση που είχαν 
δοµήσει εξαρχής µεταξύ τους. Οι κατευθύνσεις που µπορεί να πάρει η νέα σχέση 
είναι εκ διαµέτρου αντίθετες: Αυτή θα χαρακτηρίζεται είτε από συχνές επαφές, 
συνδιαλλαγή, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, συζητήσεις και εγγύτητα µεταξύ τους 
είτε από αποστασιοποίηση και αποµάκρυνση, που φτάνει µέχρι παντελή διακοπή των 
συναισθηµατικών δεσµών και των µεταξύ τους επαφών. 

Και οι τρεις γενεές ερωτήθηκαν σχετικά µε τη συχνότητα των επαφών του 
παιδιού µε καθέναν από τους γονείς του. Και οι τρεις γονείς συµφώνησαν µε τα 
παιδιά τους, ενώ αυτά όχι µε όλους τους παππούδες τους. Όπου παρατηρήθηκαν 
διαφωνίες µικρές (µόνο στον έναν γονέα σε 4 οικογένειες) ή µεγάλες (σε 2 
οικογένειες αφορούσε και τους δύο γονείς), ελήφθησαν υπόψη οι απαντήσεις των 
παιδιών, γιατί εάν υπήρχαν έστω και µυστικές συναντήσεις γονέων και παιδιών, οι 
παππούδες δεν ήταν δυνατόν να τις γνωρίζουν. Ελάχιστοι παππούδες (3 από τους 
παραπάνω) που δήλωσαν ότι, το εγγόνι τους συναντούσε τους γονείς πιο συχνά απ’ 
ό,τι δήλωσε εκείνο, µπορεί να το έκαναν άθελά τους ή από πρόθεση να δείξουν πως 
οι µεταξύ τους επαφές δεν ήταν αραιές, αλλά πυκνές. 

Έτσι λοιπόν, µετά από συγχώνευση των απαντήσεων γονέων, παιδιών και 
παππούδων, προκύπτει ότι, 7 παιδιά ζούσαν µε τη µητέρα (2/70) ή µε τον πατέρα 
(5/70) τους. Τέσσερα παιδιά έβλεπαν τον πατέρα (3/70) ή τη µητέρα (1/70) τους σε 
καθηµερινή βάση. Εννέα παιδιά συναντούσαν τους γονείς τους (6 πατέρες και 6 
µητέρες), αν όχι µια - δύο φορές µέσα στην εβδοµάδα, τουλάχιστον τα 
σαββατοκύριακα, που εκείνοι είχαν µεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου. Οχτώ παιδιά 
έρχονταν σε επαφή µε τους γονείς τους (7/35 πατέρες και 5/35 µητέρες) τουλάχιστον 
µία µε δύο φορές το µήνα. Αυτό σηµαίνει ότι, συνολικά 24 από τα 35 παιδιά µέσα σε 
διάστηµα ενός µήνα (δηλαδή αρκετά πυκνά) είχαν επικοινωνία και επαφή, αν όχι και 
µε τους δύο γονείς, τουλάχιστον µε έναν από αυτούς. 

Ο άλλος γονιός των ίδιων παιδιών ή άλλοι γονείς άλλων παιδιών συνήθιζαν να 
µην έχουν αρκετά συχνές επαφές µε τα παιδιά τους, αφού 5 παιδιά είχαν την ευκαιρία 
να δουν τους γονείς τους (2 πατέρες και 4 µητέρες) µόνο στις διακοπές 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού και 2 πατέρες έβλεπαν το παιδί τους µόνο 
κάθε Καλοκαίρι. Για 4 παιδιά, το πιο συχνό χρονικό διάστηµα που θα µπορούσαν να 
βλέπουν τους γονείς τους, ήταν µόνο µία ή το πολύ δύο φορές το χρόνο (2 πατέρες 
και 4 µητέρες). Οι συναντήσεις ενός πατέρα και 4 µητέρων σπάνιζαν µε 4 εγγόνια, 
ενώ 5 γονείς (2 πατέρες και 3 µητέρες) είχαν αποφασίσει και επιλέξει να µην 
ξαναδούν τα παιδιά τους, οπότε δεν είχαν καµία επικοινωνία µε εκείνα. Η προσωπική 
επαφή είχε διακοπεί οριστικά και για 7 παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους (4 
πατέρες και 5 µητέρες) λόγω θανάτου. Οι γονείς 2 παιδιών (διαφορετικού φύλου) 
είχαν πιο ασταθές πρόγραµµα λόγω της δουλειάς τους, οπότε έβλεπαν τα παιδιά τους: 

[Τον πατέρα] Τέσσερις πέντε φορές το χρόνο.1 
[Η µητέρα] Όποτε έπαιρνε άδεια.2 

 
Συνολικά, και πάλι 24 παιδιά, είχαν πολύ αραιές συναντήσεις µε τον ένα ή και 

τους δύο γονείς τους. Αν και από πρώτη µατιά δεν παρουσιάζεται κάποια ιδιαίτερη 
ένδειξη όσον αφορά τις αραιές ή πυκνές επαφές των παιδιών µε τους γονείς τους, σε 
τελική ανάλυση η ξεχωριστή προσµέτρηση των επαφών των παιδιών µε τον γονέα 
διαφορετικού φύλου, δείχνει ότι ο αριθµός των πατέρων και των µητέρων σε σχέση 
µε τις επαφές τους µε τα παιδιά µέσα στο χρόνο είναι αντιστρόφως ανάλογος. 
∆ηλαδή, ενώ µόνο 14 µητέρες είχαν συχνή προσωπική επαφή µε τα παιδιά τους, ο 

                                                 
1 Ερ/γιο 21: ερώτ.76, σ.15. 
2 Ερ/γιο 20: ερώτ.76, σ.15. 
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ίδιος αριθµός αντιστοιχούσε για τους πατέρες, σε εκείνους που τα έβλεπαν πολύ 
αραιά. Για τους υπόλοιπους 21 γονείς και των δύο φύλων, ίσχυε ακριβώς το 
αντίστροφο. Οι πατέρες, λοιπόν, είχαν πιο συχνές συναντήσεις µε τα παιδιά τους 
συγκριτικά µε τις µητέρες. 

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι, υπάρχει σχέση ανάµεσα στη διάρκεια της 
απουσίας ενός γονέα και της δυσπροσαρµοστικότητας του παιδιού, όπως επίσης ότι, 
το διαζύγιο έχει µεγαλύτερη συνάρτηση µε την κοινωνική δυσπροσαρµοστικότητα 
του παιδιού από ό,τι έχει ο θάνατος ενός γονέα.1 

 2.7.1.2 Ποιότητα επικοινωνίας του παιδιού µε τους γονείς του 
 

Στην ερώτηση που αφορούσε τον τρόπο επικοινωνίας του παιδιού µε τους 
γονείς του, απάντησαν 14 εγγόνια, τρεις γονείς και οι παππούδες και γιαγιάδες 19 
οικογενειών (συνολικά 22 οικογένειες). Η ερώτηση αυτή, αν και αρχικά είχε 
συµπεριληφθεί στις ερωτήσεις της συνέντευξης προκειµένου να εξακριβωθεί η 
ποιότητα και ποσότητα της µεταξύ τους επικοινωνίας, ιδιαίτερα της προσωπικής µε 
τις επισκέψεις, έπειτα αποκλείστηκε -πριν καν προλάβει να υποβληθεί σε όλες τις 
οικογένειες- για εξοικονόµηση χρόνου. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν ήταν, 
ωστόσο, ενδεικτικά της γενικότερης εικόνας. 

Ως δείκτες της αµοιβαίας επικοινωνίας των γονέων µε το παιδί τους 
καθορίστηκαν η ανταλλαγή επισκέψεων, η τηλεφωνική συνοµιλία και η 
αλληλογραφία (γράµµατα και δέµατα ποικίλου περιεχόµενου).2 Τα µέλη όλων των 
οικογενειών συµφώνησαν µεταξύ τους ως προς τις απαντήσεις. Αν εξαιρεθούν τρία 
παιδιά, που είχαν χάσει τους γονείς τους και ένα παιδί, του οποίου οι γονείς είχαν 
µεταναστεύσει, τα υπόλοιπα 18 παιδιά είχαν προσωπική επαφή µε τουλάχιστον έναν 
από τους γονείς τους, µε επισκέψεις των γονέων προς το παιδί ή και το αντίστροφο. 

Επισκέψεις (έρχονται αυτοί ή πηγαίνω εγώ): 
Πάµε βόλτα [µε τον πατέρα].3 
[Με τη µητέρα] Ε, αφού  είµαστε στο σπίτι, µε την οµιλία.4 

 
Η κατά πρόσωπο επαφή ενός παιδιού µε τους γονείς του µπορεί να ήταν 

προγραµµατισµένη, αλλά µπορεί να σχετιζόταν και µε τυχαία συγκυρία. 
Και βλεπόµαστε τυχαία.5 
Αν τον βρουν [τον πατέρα]. Αν τύχει. Είναι απασχοληµένος απ’ το 

χασίσι. Και για τη µητέρα [το ίδιο].6 
 

Η δήλωση αυτή της γιαγιάς ενέχει µορφή ειρωνείας και, όπως είναι 
αναµενόµενο, στρέφεται καταρχήν προς το ξένο πρόσωπο, δηλαδή το γαµπρό της και 
έπειτα στην κόρη της.  

Επίσης, 17 από τα συνολικά 22 παιδιά είχαν και τηλεφωνική συνδιάλεξη µε 
τους γονείς τους. Αυτά τα δύο είδη επικοινωνίας ήταν τα επικρατέστερα έναντι των 

                                                 
1 LIEBERT, WICKS-NELSON & KAIL: ό.π., 1986, p.280. 
2 ΚΑΡΠΕΤΗΣ, Γ. (Ε.Ο.Π.). ∆ιαδικασία επανασύνδεσης µε την  οικογένεια για άτοµα που ζούσαν σε 
άσυλο: Κοινοτικό σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ» - πρώτος χρόνος λειτουργίας. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). 
Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και 
οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.339-348). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). σ.342. 
3 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.55, σ.11.  
4 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.55, σ.11. 
5 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.55, σ.11.  
6 Ερ/γιο 8: ερώτ.77, σ.16. 
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υπολοίπων, που αναφέρθηκαν από τα µέλη και των τριών γενεών. Σε ό,τι αφορά τους 
εναποµείναντες τρόπους επικοινωνίας, δύο παιδιά πρόσθεσαν την ανταλλαγή δώρων 
µε τους γονείς που είτε είχαν φτιάξει µόνα τους τα παιδιά είτε ήταν αγορασµένα· 
αυτό το επιβεβαίωσε η γιαγιά του ενός παιδιού και το ανέφερε, επίσης, µια άλλη 
γιαγιά. 

∆έµατα µε παπουτσάκια, παιχνίδια, σοκολάτες.1 
Μια τσαντούλα, τσιµπιδάκια, µαντζουνάκια, ζελεδάκια, µπισκοτάκια και 

κάτι παζλ.2 
 
Για δύο άλλα κορίτσια, η επικοινωνία µε τις µητέρες τους γινόταν µέσω 

ποιηµάτων που είχαν γράψει τα ίδια για εκείνες (κάτι που δείχνει µεγάλη ευαισθησία, 
αλλά και καλλιτεχνική φύση του παιδιού), ενώ οι παππούδες ίσως δεν είχαν γνώση 
αυτού του γεγονότος, µιας και δεν το ανέφεραν. Το ένα από τα δύο αυτά κορίτσια, 
προχωρούσε ένα βήµα παραπέρα στην επικοινωνία µε τον πατέρα του, µε την 
επίδειξη των σχολικών τετραδίων του ή µε την αποστολή φωτογραφιών, καρτών και 
ζωγραφιών ή ακόµη και µε την ανταλλαγή βιβλίων. Συγκεντρωτικά, τέσσερα από τα 
14 παιδιά είχαν αναπτύξει, µε τουλάχιστον ένα από τους γονείς τους, ένα πιο 
εξεζητηµένο, καινοτόµο και πρωτοποριακό είδος επικοινωνίας ανάµεσά τους.  

Αλλά και από την πλευρά των παππούδων τριών οικογενειών αναφέρθηκε η 
αποστολή φωτογραφιών, καρτών ή/και ζωγραφιών, έστω και αν τα εγγόνια των δύο 
οικογενειών, επειδή δεν απάντησαν, δεν µπορούσαν να επιβεβαιώσουν την απάντηση 
των παππούδων τους. Το τρίτο παιδί, παρότι συµµετείχε στην έρευνα, δεν ανέφερε 
κάτι ανάλογο, γιατί ίσως το µικρό της ηλικίας του δεν του επέτρεπε να θυµάται κάτι 
τέτοιο, ή αλλιώς µπορεί να επρόκειτο για κίνηση που έκαναν οι παππούδες εκ µέρους 
του προς τους µετανάστες γονείς. 

 2.7.1.3 Προβολή και σχηµατισµός της εικόνας των γονέων στο παιδί δια 
µέσου των παππούδων 

 
Κατά τη διάρκεια της απουσίας των γονέων, όσον αφορά στο τί έλεγαν οι 

παππούδες στα εγγόνια τους για εκείνους και πώς τους παρουσίαζαν σε αυτά, µε 
µεγάλη διαφορά υπερείχαν οι παππούδες που έλεγαν, πως δεν κατηγορούσαν κανέναν 
από τους δύο γονείς (30/33 οικογένειες ή 90,9%) σε σχέση µε αυτούς που 
κατηγορούσαν µόνο τον ένα (4/333 ή 12,12%). Κανένας παππούς ή γιαγιά δεν 
βρέθηκε να κατηγοράει και τους δύο γονείς, όπως επίσης, κανένας δεν δήλωσε ότι, 
είπε ψέµατα στα εγγόνια του, προκειµένου να παρουσιάσει µια αρνητική εικόνα για 
τους γονείς.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, βέβαια, οι παππούδες είπαν ψέµατα, αλλά µε µόνη 
πρόθεση να προστατέψουν το εγγόνι τους, πλάθωντας µια θετική εικόνα του  γονέα 
του (6/33 ή 18,18%). Εκφράζονταν, όµως, παράλληλα, κάποιες σκέψεις και φοβίες 
τους σχετικά µε το εγγόνι και τους γονείς του. 

Του λέµε, ας πούµε, ότι: «Ο µπαµπάς είναι στη δουλίτσα. Σ’ αγαπάει. Θα 
µεγαλώσεις και η µαµά …», για τη µαµά βρίσκουµε κάποιες προφάσεις, 
δικαιολογηµένες προς το παρόν: «Την πονάει το δοντάκι της και έχει πάει στο 
γιατρό» και α…, επειδή έχει κάνει δύο χειρουργεία µικρός από αυτοκίνητο, 
ας πούµε, [το παιδί ρωτάει] «Θα της βάλουν όρο, γιαγιά, της µαµάς µου;», 
κάνει, έτσι, τέτοιες ερωτήσεις. ∆ηλαδή, δεν µπορούµε να βάλουµε στο ένθετο 

                                                 
1 Ερ/γιο 3: ερώτ.77, σ.16. 
2 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.55, σ.11. 
3 Από αυτές τις 4 οικογένειες, µόνο σε µια βρέθηκε ότι δεν υπήρχε συµβατότητα των απόψεων 
ανάµεσα στον παππού και στη γιαγιά, οπότε οι απαντήσεις τους καταµετρήθηκαν ξεχωριστά. 
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του παιδιού ότι, είναι εγκαταλελειµµένο. Αφού το σκέφτονται και οι δύο οι 
γονείς, το αγαπάνε και οι δυο οι γονείς, δεν έχει νιώσει ακόµη… Πώς να το 
πω…; Ε…, σαν ένα γειτονοπαίδι µας…, σε µια γειτονιά που είναι 
εγκαταλελειµµένο και από µάνα και από πατέρα. Εκεί δεν ενδιαφέρεται 
κανένας. Το έχουν παρατήσει στη γιαγιά και στον παππού, και πέρα βρέχει. 
Καθένας κάνει τη ζωή του από τους γονείς. Οι δικοί µου έχουν έρθει, εντάξει, 
ας πούµε, σε διάσταση, ο µπαµπάς και η µαµά, αλλά για το παιδί τους, όχι δε 
µπορώ να πω, ενδιαφέρονται, το αγαπούνε. Και εµείς το ίδιο, αλλά από δω 
προσπαθούµε να µην το κάνουµε το παιδί να µισήσει τη µαµά, επειδή έχει 
φύγει. Όχι, δε θα το’ θελα ποτέ αυτό. Ποτέ αυτό δεν θα το’ θελα. Αλλά δε θα 
µ’ άρεσε, όµως, να µου παίξει και κάποια, α… Πώς να το πω…; Να µου 
παίξει κάποιο παιχνίδι, αύριο, µεθαύριο, που θα το φτάσω εγώ 8-9 χρονών το 
παιδί και να έρθει ξαφνικά µπροστά και να µου πει: «Το παιδί είναι δικό µου, 
το διεκδικώ εγώ». Αυτό δε θα µου άρεσε. Θα ήθελα να έχει πάντοτε επαφή µε 
το παιδί της, εφόσον δεν µπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της, εφόσον νιώθει 
…, δε νιώθει, όπως λέει, το … το µητρικό φίλτρο. Ε, θα ήθελα να είναι 
πάντοτε, έστω µε αυτή την αραιή, ε…σύβρεση του µωρού, να είναι πάντοτε 
έτσι.  Όχι να το αφήσει κάποια στιγµή, να πει: «∆ε βαριέσαι». Όχι, δεν θα το’ 
θελα, αυτή την εγκατάλειψη, να αφήσει, κατά αυτό τον τρόπο, το παιδί. Και 
να’ ρθει αύριο, µεθαύριο, να γίνει το µωρό 8-9 χρονών και να ξέρει και να 
καταλαβαίνει και θα έχει καταλάβει από µόνο του, ότι το παιδάκι αυτό το 
µεγαλώνει ο παππούς µε τη γιαγιά. ∆εν θα ήθελα να’ ρθει αυτή, ξέρεις να πει: 
«Το παιδί µου». Έτσι, δεν θα µ’ άρεσε, να’ ρθει να το πάρει κατ’ αυτό τον 
τρόπο. Γιατί τότε, σας µιλάω ειλικρινά, ίσως, ίσως, ίσως, να της µιλούσα, να 
της µιλούσα πολύ άσχηµα. ∆εν θα µ’ άρεσε. Γι’ αυτό, έτσι, ευχαριστώ το 
Θεό, έστω και έτσι που βλέπει το παιδί της, έστω και έτσι. ∆ε θα µ’ άρεσε να 
ξεκόψει τελείως. ∆εν θα’ θελα να ξεκόψει τελείως από το παιδί της, γιατί 
κακά τα ψέµατα, θα µεγαλώσει, θα γίνει 5 χρονών, τεσσάρων χρονών, 6 
χρονών. Έξι χρονών, θα αρχίσει να ζητάει τη µάνα του, να αναρωτιέται και να 
λέει: «Γιατί; Πού είναι η µαµά µου;» Ενώ έτσι, όταν θα βρίσκονται, όταν θα 
βρίσκονται, -αν και εύχοµαι, να σµίξουνε µαζί µε το γιο µου και να πάρουν το 
παιδί κοντά τους, να το µεγαλώσουν µε τη δική τους…ε…, µε τα δικά τους 
µυαλά, µε τη δική τους διαπαιδαγώγηση, µε τη δική τους αγάπη και στοργή. 
Έτσι το παρακαλώ, αλλά αν έχει σκοπό να γυρίσει πίσω, θέλω να βλέπει το 
παιδί της, και αν γίνεται πιο συχνά. Να µην περιµένει, πότε θα πάρει ο 
Β.{πατέρας} το µωρό στη Λαµία, για να την πάρει ο Β. τηλέφωνο και να της 
πει: «Έφερα το µωρό στη Λαµία, έλα το δεις». Θα’ θελα να το παίρνει 
τηλέφωνο, να µιλάει µε το παιδί της.1 

 
Αρκετές φορές βέβαια, οι παππούδες που δεν κατηγορούσαν τους γονείς, δεν 

χρειαζόταν να εξηγήσουν στα εγγόνια τους για αυτούς, αφού εκείνα γνώριζαν από 
µόνα τους την αλήθεια (11/33 ή 33,33%) είτε γιατί την έµαθαν από άλλους είτε 
επειδή βίωσαν τα ίδια πολλές καταστάσεις. Αυτά τα βιώµατα, ωστόσο, µπορεί να 
συνδυάζονταν µε ορισµένες φειδωλές κυνικές αναφορές των παππούδων τους, στις 
οποίες υπήρχαν υποβόσκουσες-συγκεκαλυµµένες βολές προς τουλάχιστον έναν 
γονέα. ∆ηλαδή, µπορεί οι παππούδες να δήλωναν ότι, δεν  επέρριψαν ευθύνες στους 
γονείς των εγγονιών τους, από την άλλη πλευρά όµως, έστω και ασυνείδητα το 
έκαναν. Η διάθεσή τους απέναντι στους γονείς ερχόταν σε σύγκρουση µε το τί γενικά 
θεωρείται σωστό και κοινωνικά αποδεκτό. Η αντίφαση που προέκυπτε, είναι 
εµφανής: 

Τίποτα. Τώρα δεν λέω τίποτα. (Τί λέγατε πιο παλιά; Τί λέγατε;) Τώρα, 
τους έλεγα, δε … δεν έχω πει κακή κουβέντα καθόλου για τη µάνα τους, δεν 
την κατηγορούσα καθόλου. Όχι, εγώ να πω ότι, ξέρω εγώ, πολλά. ∆εν µίλησα 
καθόλου. Κάποια στιγµή µε ρώτησε και µου είπε: «Γιατί έφυγε η µαµά µου;» 
Λέω: «Η µαµά σου έφυγε, άφησε το µπαµπά σου. Το µπαµπά σου δεν τον 
ήθελε, δεν τον αγαπούσε και βρήκε έναν άλλο άνθρωπο και έφυγε». «Κι, κι 

                                                 
1 Ερ/γιο 16: ερώτ.75, σ.15. 
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εµάς, γιατί δεν µας πήρε;» «Γιατί δε σας ήθελε», λέω, «και τον πατέρα σου». 
Λέω: «Άµα σας ήθελε, θα ήσασταν µαζί µε τον πατέρα σας και µε τη µάνα 
σας. Θα ήσασταν στο σπίτι σας». Τί να πω στο παιδί; «Εντάξει», λέει, «θα 
ζήσουµε έτσι». Έµαθαν αυτά. (Κι όσον αφορά τον πατέρα; Τί τους έχετε πει; 
∆ηλαδή γιατί…;) Τον πατέρα δεν…, ήξεραν ότι τον άφησε. ∆εν έχω πει 
τίποτα ούτε για τον πατέρα ούτε για τη µάνα. ∆εν κατηγόρησα. Θα ήταν κακό 
πράγµα να κατηγορήσω. Εγώ ήθελα να έχουν καλή εικόνα, αλλά την καλή 
εικόνα, τη χάλασε η ίδια. Τη χάλασε η ίδια, την καλή εικόνα. Αυ… Όπως είχα 
κάνει εγώ την καλή εικόνα απέναντι σ’ αυτή, να κάνει αυτή την καλή εικόνα 
απέναντι σε µας και να είναι καλή στα παιδιά της. Θα ήταν καλύτερα, δε 
νοµίζεις; ∆εν την έχω κατηγορήσει µέχρι τώρα. Τί θα πει στο παιδί; Τίποτα 
άλλο παρά πέρα. ∆εν τη θέλει. Έζησε καταστάσεις, [εκεί] που πήγαινε. 
Καταλαβαίνει αυτό. Το παιδί καταλαβαίνει και δεν θέλει. Τελείωσε.1 

 
Οι παππούδες, εφόσον δεν µιλούσαν για τους γονείς στα παιδιά τους (4/33 ή 

12,12%), αυτή η στάση τους τούς προστάτευε από το να τους κατηγορήσουν. 
Μπορεί, όντως, η συζήτηση να µην ήταν απαραίτητη, αλλά δεν αποκλείεται να το 
απέφευγαν και οι ίδιοι από πρόθεση. Ωστόσο, στις περισσότερες οικογένειες (23/33 ή 
69,69%), οι παππούδες έλεγαν την αλήθεια, παρουσιάζοντας µια θετική εικόνα για 
τον ένα ή/και τους δύο γονείς των παιδιών. 

Τους παρουσίαζα ότι: «Πήγε ο µπαµπάς να δουλέψει, να βγάλει λεφτά, 
να πάρετε αυτοκίνητο», έλεγα ότι, είναι φτωχοί. Ήθελα να τους δίνω καλά 
πρότυπα. Ότι: «Θα έρθουν το Καλοκαίρι να σας πάρουν». Να µη νιώθουν 
µειονεκτικά τα παιδιά. Αλλά δεν νοµίζω ότι, όλο αυτό δεν τους άφησε 
κατάλοιπα.2 

 
Καταγράφεται εδώ εναργέστατα, η πεποίθηση ορισµένων γιαγιάδων ότι, 

ψυχολογικά κατάλοιπα παραµένουν,3 έστω κι αν τα παιδιά επανασυνδεθούν µε τους 
γονείς τους. Κι αυτά ήταν λόγια γιαγιάς, που πιθανότατα γνώριζε για τα ψυχικά 
σηµάδια των εγγονιών της, έχοντας εντοπίσει κάτι τέτοιο στη συµπεριφορά τους, 
µετά την επανασύσταση της αρχικής πυρηνικής οικογένειας. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις πάλι, οι παππούδες έλεγαν την αλήθεια, η οποία είτε 
µπορεί να είχε ουδέτερο νόηµα για την εικόνα των γονέων (2/33 ή 6,06%) είτε να 
µην την απέκρυπταν, έστω και αν ήταν εις βάρος των γονέων των παιδιών (5/33 ή 
15,15%), υποδεικνύοντας έτσι την πρόθεσή τους για ειλικρίνεια και συνέπεια 
απέναντι στα εγγόνια τους, έτσι ώστε αυτά να έχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα και 
να είναι σε θέση να κρίνουν τα ίδια.4  

Η µη συµµετοχή όλων των εγγονιών στην έρευνα, δεν επέτρεψε τη σύγκριση 
των απαντήσεων ανάµεσα στους παππούδες - γιαγιάδες και στα εγγόνια, που τελικά 
έγινε µόνο σε 11 περιπτώσεις από τις συνολικά 35 οικογένειες (επειδή η ερώτηση 
υπαγόταν στις µετέπειτα αποκλεισµένες). Σε γενικά πλαίσια, δεν παρατηρήθηκαν 
αποκλίσεις στα λεγόµενα των δυο πλευρών. Μόνο σε τρεις οικογένειες δεν υπήρχε 

                                                 
1 Ερ/γιο 23: ερώτ.75, σ.15. 
2 Ερ/γιο 24: ερώτ.75, σ.15. 
3 Ανάλογη άποψη και στη συνέχεια: ερωτ/γιο 24, ερώτ.80. 
4 Εκτός από το ζευγάρι των παππούδων, που προαναφέρθηκε ότι, µεταξύ τους υπήρχε διάσταση 
απόψεων, ακόµη σε ένα ζευγάρι παππούδων υπήρχαν αντικρουόµενες απόψεις όσον αφορά τον τρόπο 
µε τον οποίο καθένας τους χειριζόταν το εγγόνι του και την εικόνα του γονέα που προέβαλε σε αυτό. 
   Σηµείωση: Οι απαντήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων λαµβάνονταν ως µια-κοινή για κάθε 
οικογένεια, όταν συµφωνούσαν ως προς την απάντησή τους, ενώ όταν δεν υπήρχε σύγκλιση απόψεων 
αυτό αναφέρεται µέσα στο κείµενο. Επίσης, οι παππούδες-γιαγιάδες, όπου κρινόταν απαραίτητο και 
ανάλογα µε την  ερώτηση, απαντούσαν ξεχωριστά για τον πατέρα και ξεχωριστά για τη µητέρα του 
παιδιού. Για το λόγο αυτό, δεν ταιριάζουν πάντα τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν και το  
συνολικό ποσοστό τοις εκατό. 
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σύγκλιση ως προς την εικόνα, που είχαν διαµορφώσει τα παιδιά για τον ένα ή και 
τους δύο γονείς τους. 

[Παππούς και Γιαγιά για τον πατέρα] Ότι είναι πολύ κακός και έτσι είναι. 
[Παππούς και Γιαγιά για τη µητέρα] Ότι είναι πάρα πολύ καλή.1 

[Ο παππούς για τον πατέρα έλεγε στο εγγόνι:] «Να τον προσέχεις τον 
πατέρα σου, να τον ακούς». [Ο παππούς για τη µητέρα έλεγε στο παιδί] «Να 
µην την ακούς», τη γιαγιά µου τώρα έχω. Έχει φύγει [η µητέρα] και άµα 
παίρνει τηλέφωνο να µην το σηκώνω. [Η γιαγιά για τη µητέρα] Τίποτα. 
Έχουµε πάρει διαζύγιο τώρα και είµαστε µια χαρά.2 

[Ο παππούς για τον πατέρα] Ε, του φερόταν …, ότι φερόταν πολύ καλά 
σ’ αυτόν, στη γιαγιά, τους έδινε χρήµατα … (Ο παππούς σου τί σού έλεγε για 
το µπαµπά;) Ήταν πάρα πολύ ευγενικός µαζί του. (Ο παππούς σού είχε 
µιλήσει για τη µαµά σου;) Όχι, δεν την είχε ξαναδεί. [Η γιαγιά για τον 
πατέρα] Ο µπαµπάς µου, όταν είχα µεγαλώσει και ήµουν στην πρώτη τάξη, 
µου έλεγε ότι, αυτή ήταν κακιά και γύριζε σε µπαρ, φίλαγε άλλους άντρες. 
(Ποιός σου το είπε αυτό; Η γιαγιά;) Ναι. (Για το µπαµπά σου, τί σου έλεγε 
όταν έλειπε και είχε πάει στρατό;) Ε, ότι… ότι… της φέρονταν πάρα πολύ 
καλά ο µπαµπάς και όταν γύρισε από το στρατό, δεν τον γνώριζα καθόλου, 
επειδή έλειπε τότε πολλές µέρες.3 

 
Στις περιπτώσεις αυτές, µπορεί να υποτεθεί είτε ότι το εγγόνι γνώριζε από µόνο 

του την αλήθεια (για τη θετική ή αρνητική εικόνα του γονέα του), όποτε δεν πειθόταν 
από τα λεγόµενα των παππούδων του και από την εικόνα που του παρουσίαζαν είτε οι 
παππούδες απαντούσαν µε ανακρίβειες και δεν έλεγαν όλη την αλήθεια, λόγω 
παρεµβολής µηχανισµών άµυνας του εγώ, προκειµένου να εµφανίσουν για τον εαυτό 
τους µία πιο θετική εικόνα προς την ερευνήτρια.  

Από τους γονείς που απάντησαν, ο ένας δεν έλεγε τίποτα στα παιδιά του για την 
απουσία του, επειδή ήταν µικρά και δεν καταλάβαιναν, ο άλλος συνήθως άφηνε να 
αιωρούνται στην ατµόσφαιρα ελπίδες ότι το παιδί θα ξαναενωθεί αργά ή γρήγορα µε 
τον γονέα του (όπως τελικά έγινε) και ο τρίτος, του οποίου τα λεγόµενα 
συµφωνούσαν µε εκείνα των παππούδων, έλεγε στα παιδιά του ότι δούλευε και οι 
ανάγκες της καθηµερινότητας τον αποσπούσαν από κοντά τους. Ως προς τη σύζυγό 
του, φρόντισε σταδιακά και οµαλά, µαζί µε τους παππούδες, να δώσει στα παιδιά να 
καταλάβουν την έννοια του θανάτου και τη σύνδεση που υπήρχε ανάµεσα σε αυτήν 
την κατάσταση και τη θανούσα µητέρα τους, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να τους 
δίνει την απαραίτητη δύναµη, για να µπορούν να στέκονται στα πόδια τους, παρά το 
δυσάρεστο γεγονός που σηµάδεψε τη ζωή τους. 

Λέω ότι, λόγω της δουλειάς µου πρέπει να απουσιάσω για κάποιες ώρες 
και να είµαι στο σπίτι κάτω ή στη δουλειά, στο µαγαζί, ή για κάποιες δουλειές 
εξωτερικές, έξω για ψώνια, για διάφορα πράγµατα και δικά τους και δικά µου. 
(Όσον αφορά τη µητέρα;) Όσον αφορά τη µητέρα, η µητέρα έχει πεθάνει. 
Ξέρουν πολύ καλά ότι, η µητέρα τους δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Αυτό το 
ξέρουν πολύ καλά. Τους το έχω πει ότι, η µητέρα τους έχει πεθάνει. Σταδιακά 
και σιγά-σιγά, τους το έχω πει αυτό το πράγµα. Και γνωρίζουν ότι, η µητέρα 
τους δεν θα ξανάρθει, σε σηµείο, ας πούµε, που όταν πέθανε ο παππούς ή η 
γιαγιά, είπαν από µόνα τους ότι, θα πάνε να βρούνε τη µαµά, ας πούµε, κάπως 
έτσι. ∆ηλαδή, κάπου το έχουν αισθανθεί -πολύ µικρά βέβαια-, αλλά … στη 
ζωή δεν µπορείς να ζεις µε ψέµατα. Πρέπει να παλέψεις στα ίσια. Αν δεν 
παλέψεις στα ίσια … , σε παίρνει από κάτω, σε κερδίζει, σε κερδίζει η ζωή 
και είναι κρίµα.4  

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.52, σελ.11. 
2 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.52, σελ.11. 
3 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.52, σελ.11. 
4 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.68, σ.14. 
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 2.7.1.4 Σκέψεις και συναισθήµατα του παιδιού για καθέναν από τους γονείς 
του 
 

Ενώ στην προηγούµενη ερώτηση τα εγγόνια απάντησαν σχετικά µε το τι 
άκουγαν για τους γονείς τους από τους παππούδες τους, και αναµενόταν από αυτά η 
παρουσίαση της αντικειµενικής εικόνας των πραγµάτων, στην ερώτηση που 
ακολουθούσε υπήρχε η προσδοκία να αναδειχθούν τα βαθύτερα και πιο υποκειµενικά 
στοιχεία του δεσµού των ίδιων µε τους γονείς τους. Είχαν επηρεαστεί οι απόψεις των 
παιδιών από τα λεγόµενα των παππούδων τους; 

Όταν τα εγγόνια ερωτήθηκαν σχετικά µε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους 
για τους γονείς τους όσο καιρό δεν ζούσαν όλοι µαζί σαν οικογένεια, δόθηκαν 
αρκετές απαντήσεις ποικίλου περιεχοµένου ανάλογου του ηλικιακού τους επιπέδου. 
Στα λεγόµενα των εγγονιών µεγαλύτερης ηλικίας αποτυπώθηκε η πρώιµη ωρίµανσή 
τους, η αυτάρκειά τους και ο εξαναγκασµός τους σε πρόωρη ανάληψη ευθυνών. 
Επιπρόσθετα, εκφράστηκε µε βαθυστόχαστη και φιλοσοφική διάθεση η πεποίθηση 
που είχαν ότι, η ζωή τους και η διαµόρφωση του χαρακτήρα τους, θα είχε τελείως 
διαφορετική εξέλιξη εάν ζούσαν µε τους γονείς τους και όχι µε τους παππούδες τους· 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι, το βάρος έκλινε θετικά προς τη µία ή την άλλη πλευρά, 
δηλαδή ότι η ζωή τους θα ήταν καλύτερη µε τους µεν ή τους δε. 

[Για τον πατέρα] Να σου πω. ∆ε σκε … δεν αισθάνοµαι, δεν αισθάνθηκα 
ότι µου έλειψε, γιατί στην ουσία δεν έχεις ζήσει, δεν τον έχεις ζήσει, στην 
πραγµατικότητα, σε τόσο µικρή ηλικία. ∆εν έχω …, δεν ένιωσα ότι µου 
λείπει. Γιατί ήταν όλο το περιβάλλον τέτοιο που -και η µητέρα και οι 
παππούδες-, που δεν σε άφηναν να δεις, ότι κάτι σου λείπει. Ας πούµε, καµιά 
φορά µπορεί να πεις και να έλεγες: «Αν ήταν, ξέρω’ γω, µπορεί να µην είχα 
όλη αυτή την πίεση από µικρός, να ήµουν πιο χαλαρός. Να µην είχα µπει από 
µικρός στην … δουλειά και σε όλα αυτά, στις ευθύνες». Αυτό. «Αν ήταν 
αυτός, µπορεί να ήµουν και διαφορετικός χαρακτήρας, ξέρω’ γω. Να’ µουν 
…» [Για τη µητέρα] Ε … (Τί αισθανόσουν και τί σκεφτόσουν; Ήταν επιλογή 
της, µου είπες, να µη θέλει να κάνει χηµειοθεραπεία;) Ναι. (Το µετάνιωσες γι’ 
αυτό;) Όχι. Αφού ήταν δική της επιλογή, δεν … δεν προσπάθησα να κάνω 
κάτι εγώ. (Να έχεις κάποια πικρία που δεν επέλεξε …) Όχι, όχι, όχι δεν 
υπήρχε λύση. (Κάτι άλλο που να αισθανόσουν και να σκεφτόσουν για τη 
µαµά;) Ε, όχι.1 

Ότι καλύτερα που δεν έζησα µ’ αυτόν [για τον πατέρα], γιατί αυτά που 
έµαθα, που συµπληρώσαµε και πριν για φυλακές και για τέτοια, ότι κάπνιζε, 
ναρκωτικά που έπαιρνε, δεν ήθελα να έχω σχέσεις µ’ αυτόν. Με τη µάνα µου, 
ήθελα να έµενα εδώ µαζί της, αλλά ήξερα ότι θα έρχεται, ό,τι ζητήσω µε…, 
ότι τηλέφωνο να την πάρω στο κάτω-κάτω, θα’ ρχότανε. Για τη µάνα µου, για 
τη µάνα µου και για τη γιαγιά µου ένιωθα τόση αγάπη, που καθόλου…, όση 
αγάπη ένιωθα για τη µάνα µου και τη γιαγιά µου, τόση δεν ένιωθα για τον 
πατέρα µου. Τόσο. Τίποτα.2 

 
Τα παιδιά, µε τις απόψεις που αποτύπωναν, έφταναν να είναι τα ίδια κατήγοροι 

των γονέων τους για τις επιλογές και τις πράξεις τους στην προσωπική τους ζωή είτε 
αυτές σχετίζονταν άµεσα µε το παιδί είτε όχι. 

[Για τον πατέρα] Το δικό µου; (Αυτόν, ναι.) Ε, για το µπαµπά; 
{Επανάληψη της ερώτησης} Για το µπαµπά µου; Καλόν, όµορφον και …τον 
αγαπάω πολύ! [Για τη µητέρα] Τίποτα. (∆εν τη σκέφτεσαι καθόλου;) Τσ. (Τί 
αισθάνεσαι γι’ αυτή;) Τίποτα. (Απολύτως;) Ναι. (∆ηλαδή, σαν να µην υπάρχει 
καθόλου;) Ναι. (Αυτό µου λες;) Ναι. [Γνέφει θετικά]3 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.53, σ.11. 
2 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.53, σ.11. 
3 Ερ/γιο παιδιού 35: ερώτ.53, σ.11. 
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Τίποτα, απλώς το µοναδικό που, πλέον µε αυτά … µε την πράξη που 
έκαναν και ότι έφυγαν σε τόσο, ξέρω’ γω, µικρή ηλικία, πλέον και να γυρίσει, 
ξέρω’ γω, η µητέρα -γιατί ο πατέρας µου έχει πεθάνει-, δεν θα αισθανθώ κάτι. 
Ναι, εντάξει, θα την αγκαλιάσω, θα της πω: «Πού ήσουν τόσα χρόνια», αλλά 
τίποτα πιο πέρα. (Για το µπαµπά σου, ξέρεις ότι έχει πεθάνει;) Ε, ναι. (Από 
πού το έµαθες, αφού ήταν εξαφανισµένος;) Ήταν εξαφανισµένος, και ένα 
Καλοκαίρι ανεβαίνω πάνω στο χωριό και µας παίρνει τηλέφωνο η µητέρα 
του, τηλέφωνο και µας λέει, ξέρω’ γω, ότι πέθανε και κατεβαίνουµε, ξέρω’ 
γώ, από το χωριό από κάτω, Κ.{ονοµασία χωριού}, αν ξέρεις; (Από κει είναι 
ο παππούς µου.) Από κει είµαστε και εµείς. Ν. Φ. λέγεται ο πατέρας της 
γιαγιάς µου και ανεβαίνω πάνω από το χωριό και κατεβήκαµε κάτω, 
κατευθείαν στην ξηριώτισσα {νεκροταφείο}, εν τω µεταξύ ήταν όλοι, ξέρω’ 
γω, από Αθήνα, ξέρω’ γω, συγγενείς και τέτοια, γιατί ήµασταν εµείς πάνω 
και, εντάξει, τον βρήκαν κρεµασµένο, ξέρω’ γω και έτσι. Κατευθείαν, δεν τον 
είχαν ξεκρεµάσει. ∆ηλαδή περίµεναν εµάς για να τον ξεκρεµάσουµε. (Και για 
τη µαµά σου, απλώς δεν την είχες ξαναδεί έτσι;) Ναι. Εντάξει. Ναι, δεν την 
έχω ξαναδεί, απλώς, εντάξει, σε φωτογραφίες και τέτοια. ∆ηλαδή τίποτα.1 

 
Αυτό σηµαίνει, ότι τα εγγόνια είχαν διαµορφώσει µια αρνητική εικόνα για τον 

έναν ή/και τους δύο γονείς τους, όποτε αυτοί δεν αποτελούσαν πρότυπο για τα παιδιά 
τους. 

Το µπαµπά µου τον αγαπούσα … πάρα πολύ. Αλλά και µερικές φορές 
ξεχνούσα το κλάµα και σκεφτόµουνα, πότε θα έρθει ο µπαµπάς µου και 
µέτραγα τις µέρες. (Τί άλλο για το µπαµπά σου;) Ε…, µια µέρα µε είχε πάρει 
τηλέφωνο, είχε κατεβεί κάτω στο σταθµό και λέει να… -από το κινητό του-, 
και µου λέει να, να’ ρθουµε, να πάµε κάτω να τον πάρουµε. (Ποιόν;) Το 
µπαµπά µου κάτω στο σταθµό και πήγαµε, τον πήραµε, ήρθε και µας είπε ότι, 
τελείωσε ο στρατός. (Και εσύ πώς αισθάνθηκες τότε;) Πάρα πολύ καλά, 
επειδή ήµουν όλο µαζί του […]. [Για τη µητέρα] ∆εν την αγαπούσα καθόλου. 
∆εν µε ένοιαζε για αυτή. (Τί σκεφτόσουν γι’ αυτή;) Ότι θα τρέχει µε άλλους 
άντρες, ότι θα φιλιέται … (Αυτά; Ή θέλεις να µου πεις, κάτι άλλο για τη 
µαµά;) [Γνέφει αρνητικά]2 

 
Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, τα παιδιά διατηρούσαν µια πιο επιφυλακτική 

στάση ως προς τους γονείς τους και εξέφραζαν εµφανώς ή υπονοούσαν το παράπονό 
τους επειδή δεν ζούσαν µαζί τους. Αυτό έπαιρνε τη µορφή µιας ιδέας που κατέτρωγε 
την καρδιά τους. 

Α, τους σκεφτόµουνα, αισθανόµουνα πως, εντάξει, ήταν καλοί. Αλλά, 
γιατί µε άφηναν στη γιαγιά; ∆εν µπορούσα να το καταλάβω αυτό. Ε …, ε, 
σκεφτόµουνα τις στιγµές που περάσαµε, τις αγκαλιές που µου’ δινε η µαµά, ε, 
αυτά.3 

[Μακρόσυρτη σιωπή] ∆ε µπορώ να σκεφτώ τίποτα. (Σε έχω αγχώσει 
εγώ;) Όχι. (Απλά τότε…; Γενικά, τον σκέφτεσαι το µπαµπά;) Ε, δεν τον 
θυµάµαι καθόλου, αλλά θα’ θελα να τον δω µια φορά. (Αυτό, δηλαδή, 
κυρίως, έτσι; Και όσον αφορά τη µαµά σου; Τί σκέφτεσαι και τί αισθάνεσαι 
γι’ αυτή;) [Μακρόσυρτη σιωπή] (Τί νιώθεις γι’ αυτή; Για τη µαµά σου;) 
[Μακρόσυρτη σιωπή] ∆εν µπορώ να σκεφτώ τώρα.4 

 
Ωστόσο, τα παιδιά έδειχναν κατανόηση και συγχωρούσαν την γονεϊκή απουσία, 

όταν αντιλαµβάνονταν ότι, αντικειµενικοί λόγοι, όπως η εργασία ή το διαζύγιο των 
γονέων, δεν τους επέτρεπαν να βρίσκονται µαζί µε τα παιδιά τους. 

Ε, τους αγαπούσα πολύ και µου έλειπαν, γιατί ήξερα ότι, δε µε άφησαν 
έτσι, επειδή το ήθελαν, αλλά είχαν δουλειά. Και τους καταλάβαινα, εντάξει, 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.53, σ.11. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.53, σ.11.  
3 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.53, σ.11. 
4 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.53, σ.11. 
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γιατί για να φάω, πήγαιναν και δούλευαν. [Γελάει] ∆εν πειράζει. Ήµουνα µε 
τη γιαγιά και τον παππού και µε φρόντιζαν. Μου έλειπαν πολύ όµως, αλλά 
τους καταλάβαινα και τους αγαπούσα.1 

Τί νιώθω, ξέρω’ γω; ∆ε… δε µπορούσα να… δε µπορούσαν να είναι µαζί 
και χωρίσαν και έµεινα εγώ, µε άφησαν εµένα. Αυτά. (Γι’ αυτόν [τον πατέρα], 
πιο συγκεκριµένα, τί νιώθεις;) Τίποτα… (Για τη µαµά σου;) Πώς είπατε τώρα; 
{Επανάληψη της ερώτησης} Ε, εντάξει, δεν αισθάνοµαι και καλά τώρα. Τί να 
κάνουµε, όµως, τώρα; Αφού χωρίσανε; Αυτά.2 

 
Συνολικά, 17 παιδιά ήταν θετικά προσκείµενα στους 27 από τους 40 γονείς τους 

(στον ένα ή/και στους δύο γονείς), αφού δήλωναν ότι, ο γονέας τους ήταν καλός (7 
γονείς), τον αγαπούσαν (8 γονείς), τον ήθελαν µαζί τους (4 γονείς), τους έλειπε (4 
γονείς), νοιάζονταν γι’ αυτόν (ένα γονέα) κι έκλαιγαν εσώψυχα για χάρη του (ένα 
γονέα), ενώ υπήρξε και ένα παιδί, που τον ένα γονέα, αν και δεν τον γνώρισε 
καθόλου, θα ήθελε να τον είχε στη ζωή του (είχε αποβιώσει), ενώ για τον άλλο, 
βρέθηκε προ τετελεσµένων γεγονότων, αφού ήταν επιλογή του ίδιου του γονέα να 
αφήσει τη ζωή του στη µοίρα και στα χέρια του Θεού (2 γονείς του ίδιου παιδιού). 

Από την άλλη πλευρά, 10 παιδιά ήταν αρνητικά διατεθειµένα απέναντι στον ένα 
ή/και στους δύο γονείς τους (13/40 ή 32,5%). Τα παιδιά αυτά δεν ένιωθαν ή δεν 
σκέφτονταν τίποτα για τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους (10 γονείς), δεν τα 
ένοιαζε γι’ αυτόν ή δεν τον αγαπούσαν (2 γονείς) και δεν ήθελαν να έχουν καµία 
σχέση µαζί του (έναν γονέα). 

Επειδή δεν συµµετείχαν όλα τα εγγόνια στις συνεντεύξεις, αλλά και επειδή οι 
απαντήσεις όσων συµµετείχαν ήταν σε µερικά σηµεία αντιφατικές, δεν θα µπορούσε 
να εξαχθεί ένα ξεκάθαρο συµπέρασµα σχετικά µε το, εάν η στάση των παιδιών 
απέναντι στους γονείς τους είχε επηρεαστεί ή όχι από τα λεγόµενα των παππούδων 
προς αυτά, αναφορικά µε τους γονείς τους. Πάντως, επειδή οι σχέσεις δεν είναι 
µονόδροµες, αλλά αµφίδροµες, θεωρείται ότι τόσο η ώριµη σκέψη των παππούδων 
όσο και τα προσωπικά βιώµατα των παιδιών µε τους γονείς τους, ενώνονταν, 
δηµιουργώντας αλχηµεία και παράγοντας ως τελικό αποτέλεσµα την κοινή στάση 
των δύο ακρινών γενεών έναντι της µεσαίας. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, σχεδόν 
όλα τα εγγόνια συµφωνούσαν µε την γνώµη των παππούδων τους. 

 2.7.1.5 Περιγραφή των γονέων από το παιδί / Η εικόνα τους όπως 
αντικατοπτριζόταν στα µάτια του 

 
Η εικόνα των γονέων στα µάτια των παιδιών τους, έγινε προσπάθεια να 

διαπιστωθεί, µέσα από τις απαντήσεις των παιδιών σε µια ερώτηση, που τέθηκε σε 
τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές της συνέντευξης. Κάθε φορά που ετίθετο η ίδια 
ερώτηση, αναφερόταν σε τρεις διαφορετικές χρονικές φάσεις της ζωής του παιδιού: 
Στη ζωή του µέσα στην πυρηνική οικογένεια, στην µετά τη διάσπαση της οικογένειάς 
του περίοδο, µε την απουσία των γονιών του και τη συµβίωσή του µε τους παππούδες 
του, και τέλος, στα πιθανά βιώµατά του και τις εικόνες που αποκόµιζε από τους 
γονείς µετά από ενδεχόµενη επανασύνδεση ή µη της οικογένειάς του. 

Η πλειοψηφία των παιδιών (10/13 ή 76,92%), όταν αρχικά τους ζητήθηκε να 
εκφέρουν τη γνώµη τους ως προς τους γονείς τους, αναφέρθηκαν στον χαρακτήρα και 
τη συµπεριφορά τους, σχολιάζοντάς τα θετικά (6 Πατέρες 10 Μητέρες ή 61,53%). 

[Πατέρας] Καλός στη συµπεριφορά, καλός εξωτερικά. (Πώς τον θυµάσαι 
δηλαδή; Εξωτερικά πώς είναι; Μπορείς να µου τον περιγράψεις; Θυµάσαι;) 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.53, σ.11. 
2 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.53, σ.11. 
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Όχι. (∆ε θυµάσαι;) Όχι. [Μητέρα] Ήταν καλός χαρακτήρας, ε, ωραία 
εξωτερικά, είχε καλή ψυχή. Τέτοια, ναι.1 

Τώρα για τον πατέρα, µη µε ρωτάς να σου πω, δεν ξέρω. ∆εν τον έχω δει. 
Για τη µάνα µου να σου πω. Ωραία, ωραία. Ε, εντάξει, χαρακτήρα …, εµένα 
πάντως µου φερόταν καλά. Τί άλλο; (Αυτό, ό,τι θυµάσαι…) Καλά µου 
φερόταν, δεν είχα πρόβληµα µε τη µάνα µου. Ούτε είχαµε τσακωθεί ποτέ. 
Τίποτα. Ερχόταν, καθόµασταν … , ό,τι ήθελα µου το’ παιρνε και έτσι είχαµε 
καλές σχέσεις.2 

 
∆εν έλειψαν, όµως, και τα αρνητικά σχόλια (4/13 ή 30,76%), που αφορούσαν 

στον χαρακτήρα των γονέων ή στις ιδιόµορφες σχέσεις στο εσωτερικό της πυρηνικής 
οικογένειας. Αυτά εκπήγαζαν από άσχηµες µνήµες των παιδιών κατά τη συµβίωσή 
τους µε τους γονείς τους, όταν άρχισαν δηλαδή να φαίνονται τα πρώτα σηµάδια 
διάλυσης της οικογένειας. 

[Πατέρας] Με τα νεύρα του, νευριασµένος. [Μητέρα] Καλή.3 
[Πατέρας] Άγριος. [Μητέρα] Και η µητέρα, εντάξει ήρεµη.4 
Ο πατέρας µου χτύπαγε τη µητέρα µου. Μια µέρα που κόπηκα στο πόδι, 

κατέβηκε και την χτυπούσε µε καρέκλα στο κεφάλι ή µε ένα τούβλο που 
είχαµε για να µην µπαίνουν τα νερά µέσα στο σπίτι, γιατί είχε τρύπες, και τη 
βούτηξε από τα µαλλιά και τη χτύπησε. Η µαµά µου έπινε, έβριζε, χτύπαγε µε 
την τσιγαροθήκη, έβαζε φωτιές στο µηχανάκι, πήγε από µικρή να µε 
σκοτώσει όταν γεννήθηκα, γιατί είχα πονόκοιλο και µε χτύπησε στον τοίχο.5 

Καλά ήταν, αλλά η µαµά δεν κοιµόταν µε το µπαµπά. Ήταν στον καναπέ, 
δεν κοιµόταν τα βράδια. (Σε σένα και στον αδερφό σου συµπεριφέρονταν 
καλά;) Τσ. (Γιατί;) ∆εν ήταν καλά.6 

 
Σε αυτήν την κατηγορία θα µπορούσε να προστεθεί και µία ακόµη περίπτωση 

παιδιού, το οποίο θεωρούσε ότι, οι γονείς του ήταν καλοί αρχικά, πριν διασπαστεί η 
οικογένειά τους, αλλά όχι µετά από αυτό το γεγονός. 

[Πατέρας:] Ε, στη συµπεριφορά του ήτανε καλός … δεν έκανε τέτοια 
πράγµατα και η µαµά µου το ίδιο. (Ήταν, δηλαδή, καλοί;)  Ναι. Αλλά όταν 
έφυγαν, δεν ήταν καλοί. ∆εν έκαναν σωστά πράγµατα, δεν ήθελα εγώ να 
κάτσω να ανακατευτώ και έφυγα από τη µέση.7 

 
Τα παιδιά (6/13 ή 46,15%) αναφέρθηκαν στα εξωτερικά-φυσιογνωµικά 

χαρακτηριστικά των γονέων τους, συνδυαστικά µε την εσωτερική τους ιδιοσυστασία 
και ιδιοσυγκρασία, ή και µεµονωµένα, εστιάζοντας µόνο σε αυτά. 

[Πατέρας] Ε…, σου λέω, πολύ λίγο τώρα [θυµάµαι]. ∆εν µπορώ να σου 
δώσω ακριβή χαρακτηριστικά. (Ό,τι θυµάσαι…) Από ό,τι λένε άλλοι, 
µοιάζαµε πάρα πολύ. Ήταν, εντάξει … Τί να σου πω τώρα; Ακριβώς, άµα δεν  
έχω δει κάτι …, ήταν  ωραίος, µε λίγα λόγια. Είχε … (Ούτε στη συµπεριφορά 
ξέρεις;) Στη συµπεριφορά όχι … [Μητέρα] Τί θυµάµαι; Τα πάντα θυµάµαι. 
(Εξωτερικά πώς ήταν;) Ήταν πολύ γλυκιά … (Θυµάσαι χαρακτηριστικά της;) 
Ήταν µελαχρινή, µελαχρινή ήταν. (Μάτια;) [Σιωπή] Μαύρα … µαύρα. (Όσον 
αφορά το χαρακτήρα, τη συµπεριφορά της;) Χαρακτήρας ήταν πάρα πολύ 
καλός και η συµπεριφορά της µαζί µας … (Κάτι άλλο;) Όχι, αυτά, δεν …8 

[Πατέρας] Ψηλός, τα ίδια µάτια είχαµε. ∆εν πήρα της µαµάς µου. Μ’ 
αγαπούσε. [Μητέρα] Λίγο κοντούλα.9 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.22, σ.3. 
2 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.22, σ.3. 
3 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.22, σ.3. 
4 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.22, σ.3. 
5 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.22, σ.3. 
6 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.22, σ.3. 
7 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.22, σ.3. 
8 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.22, σ.3. 
9 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.22, σ.3. 
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Ορισµένα παιδιά (5/13 ή 38,46%) δυσκολεύτηκαν να εκφέρουν γνώµη για 

τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους, επειδή τους είχαν δει ελάχιστες φορές, µέσω 
φωτογραφίας, ή και καθόλου. 

[Πατέρας] Παλιά ήταν ανακατωµένα τα µαλλιά του, ε και πολ… λίγες 
φορές εγώ τον έβλεπα, γιατί πήγαινε στο στρατό. [Μητέρα] Ναι, την έχω δει 
και σε φωτογραφία. (Πώς ήταν;) Έχει ξανθά µαλλιά, ε, σαν της Θ. {αδελφή}, 
τέτοια µαλλιά, ε … (Μάτια θυµάσαι; Τί άλλο;) Είχε καστανά µάτια. (Κοντά 
µαλλιά, µακριά;) Μακριά. (Και ήταν παχουλή; Ήταν αδύνατη;) Όχι, αδύνατη. 
(Και τί άλλο θυµάσαι για τη µαµά;) Ε …, τραγουδούσε σ’ ένα µαγαζί. (Ναι; 
Αυτά θυµάσαι, δηλαδή, για τη µαµά;) Ναι.1  

 
Όταν έγινε επανάληψη της ίδιας ερώτησης σε κάποιο σηµείο της συνέντευξης 

αργότερα, οι απαντήσεις των παιδιών κινήθηκαν στα ίδια περίπου πλαίσια, µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, διαφορετική εστίαση του παιδιού π.χ. 
από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του γονέα σε στοιχεία του χαρακτήρα του και το 
αντίστροφο, ή µεταστροφή των απόψεών του για το γονιό του ή το ίδιο επισήµανε 
διαφορές που παρατήρησε στον χαρακτήρα και στη συµπεριφορά των γονιών του. 

[Πατέρας] Όµορφος. Τίποτα άλλο. [Μητέρα] Ε, και για την µαµά 
όµορφη.2 

[Πατέρας] Καλός. [Μητέρα] Τίποτα. ∆εν ξέρω. Κακή, πολύ κακή.3 
[Πατέρας] Ωραίος. (Έχει αλλάξει καθόλου;) Ναι. (Πού; Πώς έχει 

αλλάξει;) Βάζει άλλα ρούχα. (Ναι,… Στο πρόσωπό του έχει αλλάξει 
καθόλου;) Όχι. (Ή στο σώµα του;) Όχι. (Στη συµπεριφορά του έχει αλλάξει;) 
Ναι. (∆ηλαδή;) Μιλάει ευγενικά. (Από τότε που ήσασταν µαζί σαν οικογένεια 
και τώρα που σας έχει εδώ η γιαγιά, έχει γίνει καλύτερος; Είναι  ίδιος; Έχει 
γίνει χειρότερος;) Καλύτερος. (Κάτι άλλο που θέλεις να µου πεις για το 
µπαµπά σου;) Τίποτα.4 

Ε, στη συµπεριφορά η µαµά ήτανε πάρα πολύ καλή. Ήταν χαρούµενη, 
όταν έβλεπε τον αδερφό µου και εµένα και η αδελφή µου ήτανε, όπως και ο 
µπαµπάς, ένιωθε χαρούµενος που θα µας έπαιρνε σπίτι, θα µας πήγαινε 
βόλτες στο πάρκο, ε, αυτά. (Από τότε που σας είχαν αφήσει στον παππού και 
στη γιαγιά, είχαν αλλάξει καθόλου;) Ε, γίνανε λίγο …ε, πρώτα ήταν πάρα 
πολύ, πιο καλοί. Μας έπαιρναν αγκαλιά, µας έδιναν καραµέλες, αλλά …ε, 
µετά, άρχισαν να σοβαρεύουν λίγο τα πράγµατα. (Επειδή ίσως µεγαλώσατε;) 
Ε, ναι.5 

[Πατέρας] Έχουµε γίνει φίλοι µε το µπαµπά. ∆εν µαλώνουν, µερικές 
φορές µαλώνουν για τα λεφτά, γιατί ο µπαµπάς δεν της δίνει. Τίποτα άλλο. 
Μιλάνε καλά στο τηλέφωνο, φιλικά. Τώρα πάνε καλά. Τότε δεν 
συµπεριφέρονταν καλά. [Μητέρα] Έχουµε γίνει φίλοι µε τη µαµά.6  

 
Η τρίτη επαναφορά του θέµατος πώς εκλάµβαναν - αντιλαµβάνονταν τους 

γονείς τους τα παιδιά (όχι στο παρελθόν, όπως προηγουµένως, αλλά στο παρόν), 
ανέδειξε διαφορές στη γενικότερη συµπεριφορά των γονέων ή στην στάση τους 
απέναντι στα παιδιά τους. Υπήρξαν, δηλαδή, διαφοροποιήσεις στην άποψη του 
παιδιού για τον γονέα του και στον τρόπο µε τον οποίο τον παρουσίαζε, κάθε φορά 
που υποβαλλόταν η ίδια ερώτηση. Οι αµφιταλαντεύσεις που παρατηρήθηκαν σε αυτά 
τα έξι παιδιά (6/13: οικογένειες 4,5,7,8,13,18) ήταν αποδεσµευµένες από την 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.22, σ.3 
2 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.49, σ.9. 
3 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.49, σ.9. 
4 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.49, σ.9. 
5 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.49, σ.9. 
6 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.49, σ.9. 
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µονόπλευρη-µονόδροµη παρουσίαση θετικής ή αρνητικής εικόνας του ενός ή και των 
δύο γονέων τους. 

Ε, ο µπαµπάς και η µαµά είναι πάρα πολύ καλοί, καλύτεροι από … 
καλύτεροι από ό,τι ήτανε, ε, αλλά, εντάξει, έγιναν λίγο …, ε …, πιο … όχι πιο 
άγριοι, ε … (Πιο αυστηροί εννοείς ή όχι;) Όχι αυστηροί, ε …, λίγο …, ας 
πούµε, … (Πιο σοβαροί;) Ναι, πιο σοβαροί! Άρχισαν, ας πούµε, να …, ας 
πούµε, να µας λένε να διαβάσουµε όπως … Παλιά δεν διαβάζαµε καθόλ’ , 
αλλά, ε, τώρα άρχισαν και λίγο οι δυσκολίες, ε, ντάξει. Ε, µε τη µαµά µου 
είναι, ε, µε την αδερφή µου είναι λίγο πιο αυστηροί, επειδή πάει και 
γυµνάσιο. Πρέπει να στρωθεί να διαβάσει, να παλουκώσει τον κώλο της 
κάτω, ε …, ντάξει, είναι ικανοποιηµένοι, ικανοποιηµένοι είναι µόνο, όταν 
παίρνουµε καλούς βαθµούς, αλλιώς … άστα να πάνε …1 

[Πατέρας] Ε…, τώρα έχει αλλάξει. Παλιά, ε …, µας βοηθούσε στα 
µαθήµατά µας, µας φώναζε λίγο, αλλά τώρα µας φωνάζει πολύ. Και … (Και 
τί άλλο; Εξωτερικά, πώς είναι τώρα ο µπαµπάς σου;) Μια χαρά, δεν έχει 
τίποτα. (∆εν έχει αλλάξει;) Μουκου. (Στη συµπεριφορά του έχει αλλάξει, 
δηλαδή;) Ναι, µας µαλώνει. (Τη µαµά σου την έχεις δει καθόλου;) Όχι.2 

 2.7.2 Αντιδράσεις και συµπεριφορές των γονιών, του παιδιού και των 
παππούδων µετά τη δηµιουργία της κατατετµηµένης κατά γενεές 

οικογένειας 

 2.7.2.1 Αντιδράσεις-συµπεριφορά των γονιών µετά τον αποχωρισµό τους από 
το παιδί τους 

 
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες 19 οικογενειών, απάντησαν σύµφωνα µε µια 

υποκειµενική σκοπιά σχετικά µε τον τρόπο που αντιδρούσαν οι γονείς των εγγονιών 
τους, την περίοδο που επόταν του αποχωρισµού τους από τα παιδιά τους. Οι ίδιοι 
έλεγαν ό,τι υπέθεταν ή εξέλαβαν από τις αντιδράσεις και τη συµπεριφορά των γονέων 
και όχι ό,τι αντίκρισαν στην πραγµατικότητα. Για 7 από τους 38 γονείς (18,42%), οι 
παππούδες και γιαγιάδες δεν µπορούσαν να εκφέρουν γνώµη, γιατί δεν γνώριζαν, 
µιας και δεν είχαν σχέσεις µε αυτούς τους ανθρώπους. 

Τί να ξέρω; Πού να τη δω [τη µητέρα]; Μετά από δω έµεινε έγκυος και 
το πούλησε το µικρό. Κι αµέσως πήραµε διαζύγιο. Ο πατέρας 
στεναχωριένταν, του στοίχισε. Πώς να το πούµε; Γιατί δεν την έδιωξε 
πουθενά. Το τράβηξε µοναχή της.3 

Ναι, όταν ερχόντουσαν το’ παιζε [το παιδί], έχω βγάλει και φωτογραφίες 
συγκεκριµένα, το’ παιζε, το’ παιρνε αγκαλιά και ο µεν και ο δε, το 
χαιρόντουσαν, ας πούµε, το παιδάκι. Τώρα επάνω στο σπίτι, όταν παίρνει ο 
πατέρας του τηλέφωνο, για να’ ρθει να δει το παιδί -γιατί όπως σας είπα, δεν 
ζούνε πια µαζί-, ε, δεν ξέρω και δε µπορώ να ξέρω τις αντιδράσεις, αλλά απ’ 
ό,τι µου λέει ο γιός µου, ότι τη χαίρεται [το παιδί], τη χαίρεται πάρα πολύ, 
όταν τη βλέπει. ∆ηλαδή, πώς να σας πω; Πώς είναι ένα πουλάκι στο κλουβί 
κλεισµένο; (Η µάνα;) Και αυτή δείχνει αγάπη. ∆ε µπορώ να πω τίποτα άλλο, 
δε µπορώ να πω τίποτα άλλο, δε µπορώ να πω τίποτα άλλο. ∆ε µπορώ να πω. 
Έχω χάσει τα νερά µου, που λένε. ∆εν ξέρω, τί να σκεφτώ. Σκέφτοµαι το ένα, 
το βλέπω στραβό. Σκέφτοµαι το άλλο… ∆εν ξέρω πώς να…; Σκέφτοµαι να 
την πιάσω και να της πω: «Κορίτσι µου, αγαπάς το παιδί σου; Αν το αγαπάς, 
γύρισε κοντά στον πατέρα. Ζήστε µαζί γι’ αυτό το µωρό. ∆εν τον αγαπάς το 
Β.{πατέρα}; Με γεια σου και χαρά σου. Ζήσε µόνο για το παιδί σου. Και 
εµείς περάσαµε καταστάσεις. Κι εγώ µε τον άντρα µου πέρασα καταστάσεις, 
αλλά κάθισα για τα παιδιά µου.4 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.93, σ.20. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.93, σ.20. 
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.67, σ.13. 
4 Ερ/γιο 16: ερώτ.67, σ.13. 
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 Πέντε γονείς είχαν χάσει ξαφνικά επαφή µε το παιδί τους λόγω θανάτου (5/38 ή 

13,15%), ενώ κάποιοι άλλοι δεν το είχαν αποχωριστεί στην πραγµατικότητα (4/38 ή 
10,52%). 

Οι αντιδράσεις των γονέων είχαν δύο πόλους: στο ένα άκρο ήταν η αδιαφορία,  
(10/38 ή 26,31%) λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για το παιδί τους ή λόγω υπερβολικής 
σιγουριάς και εµπιστοσύνης, για το ότι είχαν τα παιδιά τους στους παππούδες. Οι 
ισορροπίες ήταν πολύ λεπτές. 

Όχι, δεν ξέρω. ∆ε, δεν την γνωρίσανε καθόλου, ούτε την γνωρίσαµε 
καθόλου, ούτε και … Γιατί, αν  τα πονούσε τα παιδιά της, δε θα κοιτούσε να 
έρθει µια µέρα σαν µάνα να τα δει; Ή να τους …, τέλος πάντων, να πάει να τα 
δει στο σχολείο; Εδώ να µην έρθει, να πάει να τα δει στο σχολείο είτε στο, 
στο Νηπιαγωγείο. Ποτέ. Ούτε τηλέφωνο. (Για τον πατέρα; Όταν, δηλαδή, το 
άφησε, την άφησε την Ι.{εγγόνι} και τη Θ.{αδελφή του παιδιού} και έφυγε 
για να πάει για φαντάρος;) Ναι, έπαιρνε τηλέφωνο. (Πώς αντιδρούσε; Πώς 
συµπεριφερόταν;) Ο Γ.{πατέρας}; Ε, βέβαια, κατάλαβε τα λάθη του, το 
σφάλµα του, ότι: «Έγινα µπαµπάς µε ευθύνες», αλλά κατάλαβε, όµως, ότι και 
τα παιδιά του ήταν σε σίγουρα χέρια Ήταν σίγουρος. ∆εν νοµίζω … να 
στεναχωριένταν, µπα. Αφού ήξερε ότι, ήταν εδώ και µόνος του ότι … ότι τα 
παιδιά του θα περάσουν καλά και ζει καλά. Το ήξερε και το ξέρει αυτό.1 

Τίποτα, όχι. ∆ε τους συµπεριφέρονταν τίποτα, ήρεµα. Είχαν ασφάλεια 
εδώ. (Τους έλειπαν τα παιδιά τους; Ξέρω’ γω, σας έλεγαν εσάς κάτι;) Όχι. Αν 
… µου λέγανε, η … η Φ.{µητέρα}, ας πούµε; (Ναι, ή ο γαµπρός σας.) Όχι, 
όχι. Ο γαµπρός µου ήταν µαθηµένος µε µοναχοπαίδι. Είχαν την κόρη, το 
κοριτσάκι, που δεν είχαν κορίτσι [στην οικογένεια καταγωγής του] και του 
είχαν µεγάλη αδυναµία, και ο παππούς απ’ του γαµπρού µου, ε και αφού δεν 
τα φτιάξανε [τα παιδιά], δεν είχαν και τόσο … ενδιαφέρον. Μόνο η µάνα που 
τα γεννάει και η γιαγιά που τα φτιάχνει.2 

[Παππούς:] Τίποτα …, ή το είχαν ή δεν το είχαν, τίποτα, είχαν κεφάλι 
ήσυχο. [Γιαγιά:] Ξεκουράστηκαν, ηρέµησαν. Χαρούµενοι ήταν, παιδί µου.3 

 
 Στο άλλο άκρο, βρισκόταν το ενδιαφέρον των γονέων για τα παιδιά τους, 

άσχετα από το εάν αυτό είχε αρκετές διαβαθµίσεις στο εσωτερικό του, δηλαδή από 
µειωµένο και περιστασιακό (2/38 ή 5,26%), που σήµαινε ότι δεν υπήρχε ουσιαστικό 
δέσιµο µε το παιδί, έως πραγµατικό, ουσιώδες και υπερβολικό, µε µια δόση 
στεναχώριας (10/38 ή 26,31%). 

[Παππούς:] Τους λείπει. [Γιαγιά:] Όχι, τους λείπει το παιδί, αλλά δεν 
µπορούνε να το πάρουνε. Το πήρανε το Καλοκαίρι µε την προοπτική να το 
κρατήσουνε. Η πεθερά: «Ωχ». Και το ξαναπήραµε.4 

Όταν έρχονταν και έφευγε πάλι; (Και αυτό ναι, και αν σας τηλεφωνούσε, 
πώς την ακούγατε.; Τί σας έλεγε;) Πέντε τηλέφωνα την ηµέρα. Πέντε 
τηλέφωνα. Μπορεί να µη στενοχωρηθεί η µάνα, άµα χωρίζεται από το παιδί 
της; Και έκανε και µέρες να το δει; Πολύ στενοχωριόταν. (Για το µπαµπά;) Ε, 
και ο µπαµπάς µε το τηλέφωνο, ρωτούσε ο καηµένος. Από κει, τι να κάνει; 
Και να του’ λειπε και να µην του’ λειπε, δεν µπορούσε να κάνει και 
διαφορετικά. Και τώρα ακόµα, που είναι µεγάλο, αργεί να τον δει.5 

 
Σε όποια κατηγορία και αν εντάσσονταν οι µανάδες, για τέσσερις από αυτές, οι 

γιαγιάδες έσπευσαν αρχικά να επαναλάβουν κάτι που το κοινωνικό σύνολο θεωρεί 
δεδοµένο· ότι δηλαδή, κάθε µάνα συνηθίζει να στενοχωριέται και να πονάει για το 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.67, σ.13. 
2 Ερ/γιο 13: ερώτ.67, σ.13. 
3 Ερ/γιο 4: ερώτ.67, σ.13. 
4 Ερ/γιο 12: ερώτ.67, σ.13. 
5 Ερ/γιο 21: ερώτ.67, σ.13. 
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παιδί της. Σκεπτόµενες, όµως αµέσως µετά, και εξειδικεύοντας στη δική τους 
περίπτωση κόρης-µάνας των εγγονιών τους είτε κατέκριναν την κόρη τους, επειδή 
δεν ήταν κοντά στο παιδί της είτε την δικαιολογούσαν γι’ αυτό. 

Ε …, κάθε µάνα …  Τώρα τα έχει γυρίσει. ∆εν τη νοιάζει καθόλου … αν 
υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν. Αδιαφορία τελείως.1 

Τίποτα, τίποτα. Ε, «Το φυλάς, µαµά, εσύ;» Τίποτα, τίποτα. (Ο γαµπρός;) 
Ναι. (Η κόρη σας;) Ε, και η κόρη. (Της έλειπε; Τί σας έλεγε;) Τίποτα δεν 
έλεγε, τίποτα. Τί να πει; Η κόρη µου δούλευε στην Αθήνα. Τί να κάνουµε; 
∆ε… Μπόρηγε να’ ρθει συνέχεια, να φυλάει το παιδί; (Είχε στεναχώρια; Της 
έλειπε;) Εµ, δεν είχε στεναχώρια; ∆εν είχε στενοχώρια για το παιδί της; Κάθε 
µάνα δεν έχει;2 

 
Τα παιδιά-εγγόνια, από την άλλη πλευρά, αδυνατούσαν να δώσουν µια 

απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα που αφορούσε τις αντιδράσεις και τη 
συµπεριφορά των γονέων τους µετά τον αποχωρισµό τους από αυτά, είτε γιατί δεν 
είχαν καθόλου επαφή µαζί τους είτε γιατί οι γονείς τους είχαν πεθάνει είτε γιατί δεν 
θυµόντουσαν, λόγω της µικρής τους ηλικίας, ή επειδή τα ίδια είχαν αποσβέσει 
ασυνείδητα από τη µνήµη τους κάποια γεγονότα και κάποιες αντιδράσεις των γονέων 
τους (14/40 ή 35%). 

(∆εν είχες δει κανέναν εσύ; Ξαναήρθε κανένας [γονιός];) Ναι, είχε έρθει 
ο πατέρας µου, και βασικά, επειδή …, ε …, έµενε εδώ πέρα ο πατέρας µου, 
Λαµία, ξέρω’ γω, … ερχόταν κάποιες στιγµές, ερχόταν στο σπίτι και σε µια 
δόση, από ό,τι έτσι ψιλοθυµάµαι, ο θείος µου πήγε να τον πετάξει κάτω από 
τη βεράντα, γιατί, ξέρω’ γω, είχαν εξαφανιστεί [ο πατέρας και η µητέρα], να 
στο πω έτσι ωµά. ∆ηλαδή, είχαν εξαφανιστεί, δεν µπορούσες να τους βρεις 
πουθενά και επειδή εντάξει, ο θειος µου ήτανε … -ο θείος µου είναι αδερφός 
της µάνας µου-, λοιπόν, … (Ναι, και είχαν φύγει µαζί µε τον πατέρα σου;) Ο 
πατέρας µου είχε φύγει µαζί µε τη µητέρα µου, λοιπόν, … (Επειδή είχαν 
µπλέξει µε τα ναρκωτικά;) Μπράβο. Λοιπόν, εν τω µεταξύ, κάποιες δόσεις ο 
πατέρας µου, ερχότανε µόνο ο πατέρας µου, εδώ πέρα, είτε να µε δει είτε να 
ανέβει πάνω στο σπίτι. Λοιπόν, ερχόταν λοιπόν, και επειδή είχε τσακωθεί 
µαζί µε τον θείο µου -του έλεγε, ξέρω’ γω, να’ ρθουνε πίσω και τέτοια, 
εντάξει και κάτι είχε γίνει, τέλος πάντων, γιατί δεν τα πολυθυµάµαι κι εγώ 
πολύ καλά -, και πήγε να τον πετάξει κάτω από τη βεράντα. Εντάξει, ο θείος 
µου δεν είναι κανένας που …, ντάξει, δεν σηκώνει κουβέντα για την 
οικογένειά του. (Γενικά, όταν ερχόταν εδώ, ο µπαµπάς σου, πως σου 
συµπεριφερόταν;) ∆εν τα θυµάµαι, σου λέω, εντάξει, απ’ ότι ψιλοθυµάµαι, 
ωραία; Εντάξει. Καλά … (∆εν τους είχες ζήσει, δηλαδή, πολύ;) Όχι. Τους 
είχα ζήσει µέχρι 7 χρονών. Απλώς δεν θυµάµαι.3 

∆εν τους συναντούσα. (Καθόλου, δηλαδή, από 40 ηµερών που σε δώσανε 
στη γιαγιά;) Ναι. (∆εν τους είχες ξαναδεί;) Όχι, όχι, µόνο τώρα τελευταία, 
περίπου µισό χρόνο. (∆ηλαδή, είχες να τους δεις 17-18 χρόνια;) Ναι, ναι. (∆εν 
τους είχες δει ποτέ;) Το µπαµπά όχι, τώρα τελευταία, ένα χρόνο περίπου, 
παραπάνω τόσο. Τη µαµά σπάνια, δηλαδή µια φορά το χρόνο και από 17 και 
µετά, πάλι. (Πέρυσι, δηλαδή, την είδες πρώτη φορά;) Ναι, ναι. (Τόσα χρόνια 
…;) Τόσα χρόνια ήταν στην Αθήνα. Έρχονταν καµιά φορά εδώ πέρα, αλλά…, 
µικρός, ξέρω’ γω. (∆ε θυµάσαι καθόλου πώς σου συµπεριφέρονταν; ∆ηλαδή, 
τί σου έλεγε;) Πάρα πολύ καλά µου συµπεριφέρονταν.4 

 
Η ερώτηση αυτή, αρχικά αποσκοπούσε στο να συγκεντρώσει πληροφορίες για 

τους γονείς από τα ίδια τα παιδιά τους. Έπειτα όµως αποδείχθηκε ότι, µέσα από τις 
απαντήσεις που έδιναν τα παιδιά, αναδύονταν - αναδεικνύονταν και οι δικές τους 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.67, σ.13. 
2 Ερ/γιο 19: ερώτ.67, σ.13. 
3 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.39, σ.6. 
4 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.39, σ.6. 
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ελπίδες και πεποιθήσεις όσον αφορά τις αντιδράσεις και τη συµπεριφορά των γονέων 
τους ως προς τα ίδια. ∆ηλαδή, τα παιδιά ήλπιζαν ή πραγµατικά έβλεπαν ότι, οι γονείς 
τους τα επιθυµούσαν και στεναχωριόντουσαν για εκείνα (8/40 ή 20%). Αυτό είχε 
µεγαλύτερο αντίκρισµα στην πλευρά των µητέρων. 

Ευγενικά. (Τι σου έλεγε;) Να µείνουµε εκεί πέρα µαζί. (Άλλο;) Τίποτα. 
(Πώς σου συµπεριφερόταν;) Ωραία. (Κανονικά δηλαδή;) Ναι. (Σε αγκάλιαζε;) 
Ναι. (Σε φιλούσε;) Ναι. (Σου έλεγε κάτι; Για πες µου …) Τί µου έλεγε; ∆εν 
θυµάµαι. (∆ε θυµάσαι. Ήταν πάντως καλός [ο πατέρας] στη συµπεριφορά 
του;) Ναι.1 

Ε, συµπεριφέρονταν άσχηµα, δε συµπερ…, ονταν άσχηµα, 
συµπερ…ονταν κακά και πολλά άλλα. (Και ο µπαµπάς και η µαµά;) Ναι. 
(∆ηλαδή, τί έκαναν;) ∆ηλαδή έκαναν σεξ, ε, ήταν γυµνοί και µια µέρα που 
είχαµε πάει στην Αθήνα µε το θείο µου, ε, είχαµε πάει στην Αθήνα και το 
πρωί που ξύπνησα εγώ, το πρωί που ξύπνησα εγώ, δηλαδή όταν ξύπνησα εγώ, 
τους είδα γυµνούς και λέει η µάνα µου ότι, και λέει η µάνα µου ότι θα …, λέει 
η µάνα µου ότι: «Κάνω εγώ µπάνιο», και δεν είχε κάνει µπάνιο, ήταν γυµνή. 
[∆εύτερη υποβολή της ίδιας ερώτησης] (Όταν χωρίστηκαν ο µπαµπάς και η 
µαµά από σένα, στεναχωριόντουσαν για σένα;) Στεναχωριόντουσαν, δε 
συµπεριφέρονταν καλά και ήταν και στενοχωρηµένοι.2 

 
Για τον ίδιο λόγο, ελάχιστα παιδιά (3) παραδέχτηκαν ότι, οι γονείς τους δεν 

νοιάζονταν γι’ αυτά και κρατούσαν απέναντί τους µια αδιάφορη στάση (3/40 ή 7,5%). 
[Πατέρας:] Τίποτα. Αδιάφορος. [Μητέρα:] Ε, η µητέρα µου 

στεναχωριόταν λίγο, αλλά …, τί να κάνει και αυτή; (Σου το έδειχνε ή έλεγε 
κάτι;) Εµένα προσωπικά, εντάξει, δε µου έδειχνε ότι: «Στενοχωριέµαι και 
θέλω και σένα». Έλεγε, όµως, και στη γιαγιά µου ότι: «Θέλω τη 
Β.{εγγόνι}…». 3 

(Για τον πατέρα:) Μ… µουκου. (∆εν ξέρεις;) Όχι. (Για τη µητέρα;) Πώς 
αισθανόταν; (Ναι.) Πρώτα έκλαιγε κι αυτή, αλλά ύστερα δεν την ένοιαζε. 
(Που είχες φύγει, δηλαδή;) Ναι. (Εσύ από πού τα ξέρεις αυτά; Σου τα είχε πει 
κάποιος;) Ο πατέρας µου. (Μάλιστα. Αυτά;) Ναι.4 

 
Τα περισσότερα εγγόνια είχαν την πεποίθηση ότι, απλά οι γονείς τους ήταν 

ήρεµοι και είχαν καλή συµπεριφορά και αντιδράσεις απέναντί τους (15/40 ή 37,5%). 
Αυτό δείχνει ότι, πέρα από τους λόγους που οδήγησαν στην αποµάκρυνση των 
γονέων από τα ίδια, αυτά προσπάθησαν να στρέψουν αλλού το βλέµµα τους και µην 
τους επιρρίψουν ευθύνες. 

Ε, για µένα και για τον αδερφό µου, επειδή µας αγαπούσαν πιστεύω, ε…, 
ήθελαν, ντάξει, η µαµά και ο µπαµπάς, ντάξει, επειδή ήµασταν λίγο 
φασαριόζοι, ε, ήθελαν να µας αφήσουν για τρείς µέρες τουλάχιστον, τέσσερις, 
να ξεκουραστεί λίγο το µυαλό τους, γιατί το’ χαµε παλαβώσει. Ε, εντάξει, δεν 
ένιωθαν και ικανοποίηση, αλλά ήθελαν να είναι απελευθερωµένοι, επειδή 
τους ζαλίζαµε.5 

 
Σε ένα παιδί το οποίο εκτιµούσε ότι, η συµπεριφορά του γονέα του ήταν καλή 

επειδή δεν το χτυπούσε, αυτό αποτελούσε ένδειξη ότι, είχε ζήσει πολύ χειρότερες 
καταστάσεις, όπως είχε καταµαρτυρήσει και φάνηκε σε άλλο σηµείο της 
συνέντευξης. Αυτή η άποψη ίσως δεν είναι πολύ εύκολο να αντικρουστεί από 
κάποιον, σκεπτόµενος ότι, το παιδί αυτό ξεκίνησε τον ειρµό του πηγαίνοντας από τα 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.39, σ.6. 
2 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.39, σ.6. 
3 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.39, σ.6. 
4 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.39, σ.6. 
5 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.39, σ.6. 
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αρνητικά στα θετικά και όχι αντίστροφα, όπως θα έκανε ένα παιδί που θα είχε γευτεί 
τη ζεστασιά και που θα ήταν γεµάτο από αγάπη και στοργή. 

[Μακρόσυρτη σιωπή] Ε, µόλις χώρισαν, δεν θυµάµ….δε θυµάµαι να έχει 
έρθει καµιά φορά ο πατέρας µου, αλλά η µητέρα µου καλά µου 
συµπεριφέρονταν (Τί έκανε δηλαδή; Σου έλεγε κάτι; Πώς σου το έδειχνε;) 
Καλά. ∆εν, δε µε χτύπαγε.1  

 
Τέλος, σε ό,τι αφορά την οπτική των ίδιων των γονέων, µια µητέρα που εξαρχής 

είχε δηλώσει ότι δεν επιθυµούσε να αποχωριστεί το παιδί της και το είχε µετανιώσει, 
είχε εκδηλώσει κατάθλιψη, η οποία διαγνώστηκε και αναγραφόταν σε ιατρική 
γνωµάτευση που της είχε χορηγηθεί. Η συναισθηµατική φόρτιση της µητέρας έγινε 
αντιληπτή τόσο από τους παππούδες όσο και από το παιδί της ως στεναχώρια.2 Η ίδια 
η µητέρα, αµέσως µετά συµπλήρωσε τα λεγόµενά της επιλέγοντας αρκετές εκδοχές -
που δίνονταν στις συνεντεύξεις των γονέων, προκειµένου να δοµηθεί µια πιο 
λεπτοµερής άποψη και να αποφευχθεί η απώλεια δεδοµένων από παράλειψη- που 
συνήθως αποτελούν συµπτώµατα της κλινικής εικόνας ενός ατόµου το οποίο πάσχει 
από κατάθλιψη. Πιο συγκεκριµένα:  

∆εν αποζητούσε το παιδί της, αλλά γκρίνιαζε µε το τίποτε, ήταν άτονη και δεν 
ενδιαφερόταν για τίποτε, έγινε επιρρεπής σε εκρήξεις οργής και σε άλλες µορφές 
αυτοκαταστροφικής και καταστροφικής συµπεριφοράς (ευέξαπτη, εκνευριζόταν 
εύκολα, επιθετική), έγινε απαιτητική ή/και ανικανοποίητη, είχε αγωνία, ανησυχία, 
αναστάτωση, άγχος, νευρικότητα, βρισκόταν σε διέγερση, αισθανόταν έξαψη και 
ταραχή-υπερένταση, υπόφερε µέσα της πάρα πολύ και ένιωθε εσωτερική ένταση, 
βασανιζόταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου, όπως επίσης είχε στεναχώρια-
µελαγχολία. Αντιδρούσε µε τόνο καταθλιπτικό, ήταν σε κατάσταση µαρασµού, διένυε 
µια περίοδο «πένθους» και είχε ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας, µέχρι που 
υπέβαλε τον εαυτό της ανεπιτυχώς σε απόπειρες αυτοκτονίας, ώσπου τελικά, παρότι 
σώθηκε η ίδια, οδηγήθηκε στη διάλυση του γάµου της: 

Χωρισµός. ∆ιάλυση γάµου τελικά.3 
 
Από την άλλη πλευρά, οι γονείς των άλλων δύο οικογενειών που απάντησαν, 

δεν αρνήθηκαν ότι, αισθάνονταν ηρεµία, ξεκούραση και ανακούφιση που δεν είχαν 
κοντά τους τα παιδιά τους, έστω και αν υπήρχαν φορές που τους έλειπαν· γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε και από τα δύο παιδιά, αλλά και από τους παππούδες στη µία 
περίπτωση. 

Όταν έχεις κάποια προβλήµατα, ναι µεν σκέφτεσαι το παιδί και σου 
λείπει, αλλά από την άλλη ανακουφίζεσαι, γιατί µπορείς να βγάλεις τα άλλα, 
πιο εύκολα, πέρα.4  

 
Και συµπλήρωσε ότι ένιωθε ήρεµη, ήσυχη και ασφαλής: 

Κατά ένα µέρος και γιατί ήταν το παιδί µου σε καλά χέρια.5  
 

Την απάντηση αυτή, την επανέλαβε ο συγκεκριµένος γονέας στην ίδια ερώτηση 
και στην εκδοχή «Άλλο. Τι;»: 

Ούτε και αδιαφορούσα, αλλά ήµουν και ήσυχη, γιατί το παιδί µου ήταν 
σε καλά χέρια.6 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.39, σ.6. 
2 Ερώτηση παππούδων 67 και παιδιού 39. 
3 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.61, σ.12. 
4 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.60, σ.12. 
5 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.61, σ.12. 
6 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.61, σ.12. 
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Αλλά και ο γονέας της άλλης οικογένειας κάτι παραπλήσιο απάντησε και στις 

δύο ερωτήσεις ιδίου περιεχοµένου: 
Αντιδράσεις δικές µου …, εντάξει, σίγουρα, όταν αλλάζει µια κατάσταση 

και από κει που έχεις µια οικογένεια, η οικογένειά σου διαλύεται και µπαίνεις 
σε ένα καινούργιο δρόµο, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή χωρίς σύζυγο και τα 
παιδιά, κι έχεις ανάγκες, ας πούµε, να τα µεγαλώσει ο παππούς ή η γιαγιά, 
λογικό είναι στην αρχή, να µην αισθάνεσαι και τόσο καλά, γιατί µπαίνεις σε 
ένα διαφορετικό δρόµο. Αυτό δεν είναι από την αγάπη σου για τα παιδιά, 
φυσικά, ούτε ενδιαφέρον σου. Απλά γυρίζεις σελίδα, είσαι σε ένα άλλο 
κεφάλαιο. Ε… Τί να σου πω; Αντίδραση, εντάξει, σίγουρα καµιά φορά, µου 
λείπουν τα παιδιά µου. Έτσι; Καµιά φορά µου λείπουν, όµως ξέρω πολύ καλά 
ότι, εκείνες τις ώρες που µου λείπουνε, ε … δεν γίνεται να είµαι. Ξέρω, 
δηλαδή, κάποιες ώρες που µπορώ να βρεθώ µόνος µου στο σπίτι αργά το 
βράδυ και να βλέπω τηλεόραση, εντάξει, από τη µια είναι ξεκούραση, 
χαλάρωση από όλη την ηµέρα, την κουραστική, σίγουρα µου λείπουνε. Άλλη 
αντίδραση, όχι, να είµαι σε άσχηµη κατάσταση ψυχολογική και τέτοια. Όχι 
τίποτα, δεν έχω κάτι τέτοιο. ∆εν τα νιώθω µακριά µου καταρχήν. ∆εν τα 
νιώθω µακριά µου, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι, µπορώ να τα πλησιάσω ανά 
πάσα ώρα και στιγµή. Είναι δίπλα µου. Είναι µια αναγκαστική κατάσταση.1 

Έναν αποχωρισµό τον νιώθεις. Απλώς, αλλάζει η ζωή σου, αλλάζει η ζωή 
σου, αλλάζει η ζωή σου.2 

 
Αντίθετα µε αυτόν τον γονέα που δεν εκδήλωσε καµιά ιδιαίτερη συµπεριφορά, 

επειδή δεν τα αισθανόταν µακριά του, και πίστευε ότι µπορούσε να έχει πρόσβαση σε 
αυτά ανά πάσα ώρα και στιγµή όταν ο ίδιος το επιθυµούσε, τα παιδιά του ίσως δεν 
συµµερίζονταν την άποψή του· και είναι λογικό, αφού ο γονέας έφυγε µε τη θέλησή 
του, αλλά χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των παιδιών του, που δεν βρίσκονταν στην ίδια 
πλεονεκτική θέση µε εκείνον να τον επισκέπτονται όποτε αυτά ήθελαν. 

Γενικά, στη συµπληρωµατική-επιβεβαιωτική ερώτηση που ακολουθούσε και 
που αφορούσε ξανά τις µετέπειτα από τον χωρισµό γονέων - παιδιών αντιδράσεις των 
πρώτων, αυτοί πάτησαν στα ίδια βήµατα µε τα προηγούµενα. Η δεύτερη υποβολή της 
σχεδόν ίδιας ερώτησης, δεν επηρέασε και δεν διαφοροποίησε την άποψή τους, οπότε 
οι απαντήσεις τους ενισχύθηκαν.  

 2.7.2.2 Συµπληρωµατικές απαντήσεις των παππούδων και των εγγονιών 
αναφορικά µε τις αντιδράσεις στη συµπεριφορά των γονιών µετά τον 

αποχωρισµό τους από το παιδί τους 
 

Οι συµπληρωµατικές απαντήσεις των παππούδων και των εγγονιών τους, που 
αφορούσαν τις αντιδράσεις του ενός ή και των δύο γονέων µετά τον αποχωρισµό 
τους από το παιδί τους µέσα σε κάθε οικογένεια, συνοψίζονται στα κάτωθι: 

Ήρεµος/η-ήσυχος/η-ασφαλής (σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παππούδων για 
τον ένα ή και τους δύο γονείς των 13 από τις 19 οικογένειες στις οποίες απάντησαν 
και σύµφωνα µε τα 11 από τα 13 εγγόνια που απάντησαν στην συγκεκριµένη 
ερώτηση): 

Ήξερε ότι, θα µε αφήσει εδώ και θα είµαι καλά.3 
 

Άνεση-ήταν χαλαρωµένος/η-ευχαριστηµένος/η (12/19 ως απάντηση των 
παππούδων και 8/13 ως απάντηση των εγγονιών): 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.60, σ.12. 
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.61, σ.12. 
3 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.40, σ.7.  
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Που µε κράτησε η γιαγιά µου εδώ.1 
 [Ο πατέρας] Για µένα, ναι, και για τον αδερφό µου.2 
 

Ανακούφιση – ικανοποίηση (14/19 σύµφωνα µε τους παππούδες και 6/13 
σύµφωνα µε τα εγγόνια):  

Είχαν τσάµπα το παιδί τους εδώ. Ξέρανε, πού πήγε το παιδί. Ήταν 
ξένοιαστοι. [Η µητέρα] Έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει, αλλά δεν το έκανε.3 

 
Απάθεια-αδιαφορία-δεν τον/την ένοιαζε για το παιδί (4/19 και 6/13, για τους 

παππούδες και τα εγγόνια, αντίστοιχα4): 
∆εν τον ένοιαζε [πατέρα] για τη µάνα µου, που χωρίστηκαν.5 
[Η µητέρα] Για όλους και για µένα και για τον Γ.{αδερφός παιδιού}. 6 
 

Έχασε το ενδιαφέρον για το παιδί, παραιτήθηκε από πατέρας/µητέρα και 
προσαρµόστηκε στην νέα κατάσταση (4/19 και 5/13, για τους παππούδες και τα 
εγγόνια τους, αντίστοιχα). ∆εν αποζητούσε το παιδί του/της, αλλά γκρίνιαζε µε το 
τίποτε, ήταν άτονος/η και δεν ενδιαφερόταν για τίποτε (1/19 και 2/13). Έκανε 
εκρήξεις οργής και είχε καταστροφική και αυτοκαταστροφική συµπεριφορά 
(ευέξαπτος/η, εκνευριζόταν εύκολα, επιθετικός/ή) (4/19 και 4/13). Έγινε 
αυτοαπαιτητικός/ή, ανικανοποίητος/η (1/19 και 3/13). Είχε αγωνία-ανησυχία-
αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα-βρισκόταν σε διέγερση- αισθανόταν έξαψη και 
ταραχή-υπερένταση (6/19 και 7/13). Υπόφερε µέσα του/της πάρα πολύ-ένιωθε 
εσωτερική ένταση (10/19 και 9/13). 

Βασανιζόταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου (7/19 και 6/13): 
[Ο πατέρας] Ο αδερφός µου βγήκε αλήτης, [σκεφτόταν ο πατέρας:] «Να 

µη βγει και η κόρη µου».7 
 

Κλειστός/ή, εσωστρεφής, σπαραζόταν από µόνωση (7/19 και 2/13). 
Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσε µε τόνο καταθλιπτικό, ήταν σαν να είχε 

µαραζώσει (8/19 και 6/13): 
Σου λέει: «Γιατί να χωρίσω από τη γυναίκα µου και ο γιος µου να βγει 

αλήτης; Να είναι καλός, να βγάλει χρήµα και να βρει µια κοπέλα αξία».8 
 

∆ιένυε µια περίοδο «πένθους» και είχε ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας 
(7/19 και 9/13): 

Ο µπαµπάς δεν είχε, γιατί µε έβλεπε κάθε µέρα.9 
Του έλειπε η µαµά.10 
 

Έκανε απόπειρες αυτοκτονίας (2/19 και 1/13): 
[Η µητέρα] Είχε χτυπήσει µε το χέρι της το τραπέζι και επάνω είχε το 

µαχαίρι, το κρατούσε ισορροπηµένο και καρφώθηκε στο χέρι της και πήγε 
στο νοσοκοµείο και της το βγάλαν. Έχει κόψει φλέβα και έκανε δέκα 
ράµµατα και έχουν µείνει επάνω σηµάδια και ήταν έτοιµοι να της κάνουν 
χειρουργείο, αλλά δεν της έκαναν.11 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.40, σ.7. 
2 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.40, σ.7. 
3 Ερ/γιο 4: ερώτ.68, σ.13. 
4 Αυτή η τακτική παρουσίασης θα συνεχιστεί και στις επόµενες εκδοχές. 
5 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.40, σ.7. 
6 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.40, σ.7. 
7 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.40, σ.7. 
8 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.40, σ.7. 
9 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.40, σ.7. 
10 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.40, σ.7. 
11 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.40, σ.7. 
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∆ε ζούσε (4/19 και 2/13). 
Άλλο. Τι; 

Στεναχώρια µόνο.1  
Τους λείπει απλά το παιδί.2 
Πού να τη δω, µάνα µ’[ τη µητέρα]; [Για τον πατέρα, όσον αφορά το 

διαζύγιο:] Αυτό µόνο, δηλαδή εγώ που έµενα µαζί εδώ, το βράδυ είχε 
ανησυχία. Χωλοπαθιένταν, τη νύχτα σκέφτονταν, στενοχωριένταν. Τη µέρα 
στη δουλειά ξεχνιένταν, ενώ το βράδυ κλείνονταν.3 

 
∆εν ξέρω/ δεν απαντώ (6/19 και 2/13). 

 2.7.2.3 Αντιδράσεις-συµπεριφορά του παιδιού µετά τον αποχωρισµό του από 
τους γονείς του 

 
Ποικίλλει και χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα το πλήθος των 

αντιδράσεων που θα εκλάβει το κοινωνικό περιβάλλον ως εκδηλώσεις και 
αντιδράσεις ενός παιδιού κατά την απουσία των γονέων του, αλλά παρόλα αυτά, έγινε 
µια προσπάθεια να αποτυπωθούν αυτές παράλληλα και από τις τρεις πλευρές - 
γενεές, προκειµένου να αποσβεσθεί και να εξαλειφθεί το υποκειµενικό στοιχείο.  

Σε ανοιχτή ερώτηση της ερευνήτριας, σχετικά µε το εάν τα εγγόνια εκδήλωσαν 
κάποιες αντιδράσεις ή παρουσίασαν µια εξεζητηµένη συµπεριφορά, αφότου 
αποχωρίστηκαν τους γονείς τους, συνολικά έλαβε 103 απαντήσεις από τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες των 33 κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών που 
δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα.4  

Βρέθηκε, λοιπόν, ότι: 
- Σε ποσοστό 13,59% (14/103 απαντήσεις ή σε 14 από τις 33 οικογένειες) δεν 
εκδηλώθηκε καµία αλλαγή στη συµπεριφορά των παιδιών και οι παππούδες δήλωσαν 
πως, η κατάσταση που επικρατούσε στη νέα οικογένειά τους ήταν καλή, οµαλή, 
χωρίς κανένα πρόβληµα και υπήρχε µια φυσιολογική ροή της ζωής των εγγονιών 
τους και των ίδιων. 

Τίποτα, φυσιολογικά, φυσιολογικά. ∆εν είχαµε πρόβληµα. Ε, τίποτα, 
απλώς … (Σας έλεγε κάτι για το µπαµπά ή για τη µαµά;) Ε, για το µπαµπά, 
ήξερε ότι θα’ ρχότανε, ότι θα ήταν εδώ, δηλαδή, και θα’ ρθει. Του έλεγα: «Ο 
µπαµπάς δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή». Τον έπαιρνε τηλέφωνο κάτω στο 
µαγαζί, αν τον ήθελε. Ποτέ δεν της [εγγόνι] τον στέρησα το µπαµπά. Άµα 
ήθελε τίποτα, τον έπαιρνε τηλέφωνο κάτω. (Για τη µαµά;) Για τη µαµά, δεν 
µπορούσε. Πού να την πετύχουµε; (Πώς συµπεριφερόταν;) Ε, τη ζήταγε 
καµιά φορά, έλεγε: «Πού είναι η µαµά; ∆ε θα γυρίσει η µαµά;» «∆ε γυρνάει η 
µαµά», της έλεγα. Κάποια φορά τα πήγα µες στο νεκροταφείο, αλλά δεν τα’ 
βαλα µέσα στα µνήµατα, δηλαδή, και τους είπα: «Ε, εδώ είναι και η µαµά, 
γιατί αφού δεν έρχεται, κάπου πρέπει να είναι η µαµά». Και τους είπα ότι, 
είναι σε ένα σπιτάκι στο οποίο βάζουν όλους αυτούς που πεθαίνουν και δεν 
τα πήγα, όµως, µέσα· «Απ’ έξω, να πάω εγώ να ανάψω το καντηλάκι της 
µαµάς», λέω, «και εσείς θα καθίσετε εδώ». Άλλη φορά δεν τα έχω πάει, όµως, 
καθόλου τα παιδιά. ∆εν θέλω να λυπηθούν. Λέω: «Είναι κάτι σαν σπιτάκια 
στα οποία βάζουν αυτούς που φεύγουν, για να µη κρυώνουν και να µη 
βρέχονται στο χιόνι και στη βροχή». Γιατί µου λεν: «Πού είναι η µαµά; ∆εν 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.40, σ.7. 
2 Ερ/γιο 12: ερώτ.68, σ.13 
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.68, σ.13  
4 Όπως έχει προαναφερθεί οι παππούδες µιας οικογένειας αρνήθηκαν να απαντήσουν και µιας άλλης 
είχαν αποβιώσει. Συµµετείχαν όµως, επειδή απάντησε η µητέρα των παιδιών µαζί µε το παιδί της για 
τη µια από αυτές και το εγγόνι της άλλης οικογένειας, αντίστοιχα. 
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κρυώνει; ∆ε βρέχεται;». Αυτό τους λέω, ότι έχουµε κάνει ένα ωραίο σπιτάκι, 
αλλά η ψυχούλα της είναι πάνω στον ουρανό και µας βλέπει. Αυτά. Τί να πω 
άλλο;1 

 
Σύµφωνα µε την άποψη του γονέα του ίδιου παιδιού, αυτό είχε συµπεριφορά η 

οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως φυσιολογική, µε δείγµατα έλλειψης του ενός 
γονέα, έστω και αν το παιδί στην πραγµατικότητα βίωνε την απουσία και των δύο 
γονέων του.  

∆εν υπήρχε κάποια διαφορά στην αντίδρασή του ή στον τρόπο σκέψης 
του ή ε … , στις δραστηριότητές του, γενικότερα. ∆εν υπήρχε κάποια διαφορά 
µε πριν. Απλά, το παιδί ήταν σχετικά φυσιολογικό, γιατί ουσιαστικά κάθε 
µέρα ήµουνα κοντά τους, δεν τα αποχωρίστηκα ποτέ για µια µέρα ή δύο, να 
λείπω κάπου, ξέρω’ γω εντάξει, εκτός, λόγω δουλειάς ή κάτι άλλο. ∆ηλαδή, 
δεν αποχωρίστηκα τα παιδιά µου, µε την έννοια ότι … τους έλειψα πολύ σαν 
πατέρας. (Όσον αφορά τη µητέρα, είχαν εκδηλώσει κάτι;) Όσον αφορά τη 
µητέρα, στην αρχή, τον πρώτο καιρό, εντάξει, τους έλειπε η µητέρα. Καµιά 
φορά τα βράδια αισθανόταν κάποιες ανασφάλειες. Φροντίσαµε, όµως, όλοι 
µας να είµαστε κοντά τους, να τους εξηγήσουµε, να είµαστε τόσο κοντά τους, 
ούτως ώστε, όσο και να τους λείπει η µητέρα τους, να µπορούµε να τους 
καλύπτουµε, όχι όλο το κενό, αλλά ένα µέρος απ’ αυτό το κενό.2 

 
Οι νυχτερινές  ανασφάλειες που εκδήλωνε το παιδί σύµφωνα µε τον γονέα, ήταν 

πραγµατικές και φάνηκαν όταν το παιδί δήλωσε ότι, ένιωθε πως οι παππούδες του το 
αγαπούσαν, επειδή ξάπλωναν µαζί του το βράδυ, κάτι ανάλογο δηλαδή µε αυτό που 
είχαν πει και οι παππούδες του σε άλλη ερώτηση.3 

Γιατί… η γιαγιά το βράδυ έρχεται στο δωµάτιό µου και ξαπλώνει µαζί 
µου και πηγαίνει και στον Κ.{αδερφό εγγονιού} και πηγαίνει πέρα δώθε. 
Έρχεται δηλαδή και σε µένα και στον Κ. Αυτά.4 

 
Τα µισά παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα, απάντησαν πως δεν παρουσίασαν 

καµία ιδιαίτερη αντίδραση ή συµπεριφορά µετά από τον αποχωρισµό από τους γονείς 
τους, η ζωή τους ήταν καλή και κυλούσε φυσιολογικά (10/20 ή 50%). Αυτό µπορεί να 
εξηγηθεί, για µερικά από τα παιδιά, από το γεγονός ότι, δεν βίωσαν την έννοια του 
αποχωρισµού, αφού από τις πρώτες µέρες της ζωής τους βρίσκονταν κάτω από την 
αποκλειστική φροντίδα των παππούδων τους. 

Πάρα πολύ καλά. Όπως συµπεριφέρεται ένα παιδί. (Ένιωθες ότι διέφερες 
σε κάτι από τα υπόλοιπα παιδιά;) Όχι, όχι, όχι. (Να στεναχωριέσαι για τους 
γονείς;) Όχι, όχι καθόλου. (Όσον αφορά τις αντιδράσεις σου, τη συµπεριφορά 
σου προς τη γιαγιά και τον παππού;) Πάρα πολύ καλές. (Κάτι άλλο θέλεις να 
συµπληρώσεις;) Όχι, ευχαριστώ.5 

Καλά, ε, εντάξει µε το γέλιο µου, µε φρόντιζαν, ε …, µε τάιζαν …6 
 

Σε ό,τι αφορά την απάντηση του συγκεκριµένου παιδιού, οι ενήλικοι της 
οικογένειάς του είχαν διαφορετική άποψη. Τόσο οι παππούδες όσο και ο γονέας του 
παιδιού παρατήρησαν ότι, αυτό έγινε πιο νευρικό και ήταν επιρρεπές σε ξεσπάσµατα. 

Πιο νευρικό και πιο ευαίσθητο.7 
 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.64, σ.12. 
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.57, σ.11. 
3 Ερ/γιο 9: ερώτ.38, σελ 6, (Υπάρχει ήδη η παραποµπή σε άλλο σηµείο). 
4 Ερ/γιο παιδιού 9: ερώτ.103, σ.22. 
5 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.36, σ.5. 
6 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.36, σ.5. 
7 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.57, σ.11. 
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- Στο ίδιο ποσοστό 13,59% (14/103) µε το παραπάνω των παππούδων, 
αναφέρθηκε από τους ίδιους ότι, το εγγόνι τους είχε την αίσθηση της απουσίας 
τουλάχιστον ενός µέλους της οικογένειάς του, το οποίο αναζητούσε και ανησυχούσε 
για την υγεία του. 

 Ε…Όταν την ανέλαβα εγώ, τη Σ.{εγγόνι}, η Σ. ήταν υπερκινητική. Γιατί 
µου το είπε και η Κ.{ ίσως παιδίατρος ή ψυχολόγος}, το είχα πάει στην Κ., 
µήπως µπορέσω και τη συµµορφώσω. Λοιπόν και όταν µου είδε η κυρία Κ. τη 
Σ., λέει: «Τη Σ. να προσέξεις, µη σκέφτεσαι τα άλλα [εγγόνια]. Αυτό το παιδί 
τί βιώµατα έχει και πώς θα του τα διορθώσεις;» Γιατί το παιδί είχε δει όλες 
αυτές τις καταστάσεις … κοντά τους. (Πώς αντιδρούσε όταν ήταν εδώ;) Πώς 
αντιδρούσε όταν ήταν εδώ; (Έλεγε κάτι για τους γονείς της;) Όχι, δεν έλεγε 
ότι: «Θα πάω». Για τη µάνα, την αναζητούσε και όταν την έβλεπε, καµιά 
φορά δηλαδή …, όταν την βλέπει, δεν λέει τίποτα. Μη λέµε παράλογα 
πράγµατα, αλλά γι’ αυτόν … καθόλου. (Για τον πατέρα δηλαδή, καθόλου;) 
Για τη µάνα, η Σ., αν τη βρει, εντάξει. Άλλα την έχει, ξέρεις: «Αν, γιαγιά, 
γίνει καλή κοπέλα [η µητέρα] θα την πάρεις;» Λέει και αυτό η Σ., ενώ η 
Ε.{αδελφή παιδιού}: «Μην τη βάλεις εδώ µέσα», η Ε. το λέει και το ξαναλέει. 
Εδώ µου λέει µια µέρα: «Μην τη βάλεις εδώ µέσα, εγώ θα σηκωθώ να φύγω», 
λέει. (Α, δεν την θέλει;) ∆εν τη θέλει, γινόταν χαµός … «Καλά», λέω, «τώρα 
µη µιλάς, τελείωσε». ∆εν έχει καν το ενδιαφέρον αυτό.1 

 
Αλλά και από τα εγγόνια εκφράστηκε η επιθυµία για τους γονείς. Τρία από τα 

δέκα παιδιά που είχαν ήρεµη οικογενειακή ζωή µε τους παππούδες τους, 
συµπλήρωσαν πως τους έλειπαν ο ένας ή/και οι δύο γονείς τους. 

Καλά. (∆ηλαδή σου έλειπε; Στενοχωριόσουν; Ήσουν καλά;) Μου έλειπε, 
µου έλειπε και ήµουν καλά, ε … (Τί σκεφτόσουν για αυτόν; Τί αισθανόσουν;) 
Να ξαναγυρίσει πίσω. Κάτι άλλο για το µπαµπά;) Όχι. (Για τη µαµά τί 
αισθανόσουν; Τί σκεφτόσουν, όταν δηλαδή,… Μετά, όταν πέθανε, τί 
αισθανόσουν;) Να µην πεθάνει. Μου έλειπε. (Κάτι άλλο;) [Έγνεψε αρνητικά] 
Τσ.2 

Καµία σχέση, τίποτα. (∆ηλαδή;) Εντάξει ήµουνα. (Εδώ που ζούσες µε τη 
γιαγιά, πώς αντιδρούσες;) Εντάξει. (Καλά; Στενοχωριόσουν για το µπαµπά 
και τη µαµά; Τους σκεφτόσουν;) Όχι, εντάξει. Άµα καθόµουνα, 
σκεφτόµουνα, στενοχωριόµουν. (Τί σκεφτόσουν, δηλαδή, γι’ αυτούς;) Τα 
πάντα. (Όπως…;) Όπως, µπήκε η µάνα µου µέσα. (Στη φυλακή. Και για το 
µπαµπά;) Το ίδιο. Ότι τώρα θα είναι µόνοι τους …, στενοχωριέµαι. (Για τη 
γιαγιά;) Ε, η γιαγιά δεν έχει κανένα πρόβληµα, ήταν εδώ. (Ναι, όπως ζούσατε 
σου άρεσε;) Ναι.3 

 
Από τα υπόλοιπα παιδιά, τα περισσότερα (8/20 ή 40%) δήλωσαν ξεκάθαρα πως, 

τους έλειπαν σε µεγάλο βαθµό οι γονείς τους, γεγονός που το εκδήλωναν είτε µε 
κλάµα είτε µε το συνεχές ενδιαφέρον τους, το οποίο εξέφραζαν στους παππούδες 
τους και αυτοί µε τη σειρά τους έσπευδαν από την πλευρά τους να τα καθησυχάσουν. 

Χάλια. Ήθελα τη µαµά µου και το µπαµπά µου. Σκεφτόµουν το µπαµπά 
και τη µαµά µου.4 

Ε, µου έλειπε …, µου έλειπαν πολύ και η µαµά και ο µπαµπάς, ε … και 
µου έλεγε η γιαγιά: «∆εν πειράζει, θα’ ρθει και η µαµά σε λίγο καιρό, θα’ ρθει 
και ο µπαµπάς να σε δούνε». Αλλά εγώ, όµως, έκλαιγα και κοιτούσα τις 
φωτογραφίες τους και µου έλειπαν, αλλά όµως περνούσα καλά µε τον παππού 
και τη γιαγιά. 5 

 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.64, σ.12. 
2 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.36, σ.5. 
3 Ερ/γιο παιδιού 33: ερώτ.36, σ.5. 
4 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.36, σ.5. 
5 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.36, σ.5. 
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Ορισµένες φορές, στα λεγόµενα αυτών των παιδιών καθρεπτιζόταν η αδυναµία 
τους να αντιδράσουν προκειµένου να αλλάξουν την πορεία της ζωής τους, καθώς 
επίσης, διαφαίνονταν τα σχηµατοποιηµένα κοινωνικά πρότυπα που είχαν 
εσωτερικεύσει και ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρονταν, επηρεαζόταν από τα 
κοινωνικά σχόλια του περίγυρου. 

Εντάξει, το µοναδικό που θυµάµ …, τους ζητούσα πίσω, ξέρω’ γω, να 
γυρίσουν. (Τους γονείς;) Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έκλαιγα σε κάποιες δόσεις, 
ξέρω’ γω. Αυτό. (Αυτή ήταν, δηλαδή, η µοναδική σου αντίδραση;) Ναι. ∆εν 
µπορούσα να κάνω κάτι άλλο, πιστεύω. Και να ήθελα, δηλαδή, να κάνω κάτι 
άλλο, δεν µπορούσα. Γιατί πιστεύω στην ηλικία 7 χρονών, δεν µπορείς να 
κάνεις κάτι πέρα απ’ αυτό.1 

Κακά, γιατί δεν το µπορούσα αυτό το πράγµα. Και…, γιατί δεν 
µπορούσα να ζήσω χωρίς τον πατέρα µου και τη µητέρα µου και δεν 
µπορούσα να …, δηλαδή, δεν µπορούσα να κρατηθώ άλλο, ήθελα να ζήσω µε 
τον πατέρα µου και τη µητέρα µου, αλλά δεν µπορούσα, γιατί έκαναν κάποια 
κακά πράγµατα και που εγώ δεν έπρεπε να τα δω. (Και εδώ, όταν ήρθες µε 
τον παππού και τη γιαγιά στο σπίτι, πως ένιωθες εσύ;) Ε, καλά, ένιωθα καλά, 
καλά και ευτυχισµένη.2 

Για τον πατέρα µου, δεν αισθανόµουν. Για τη µητέρα µου, ντάξει και 
στενοχωριόµουν που δεν ήτανε, µου λέγανε κιόλας οι φίλοι µου: «Πού είναι;» 
η µάνα µου και τέτοια, αλλά … ντάξει …, το συνήθισα µετά. Λέω: «Ντάξει, 
είµαι µε τη γιαγιά µου», λέω, αφού έρχονταν και µ’ έβλεπε η µάνα µου, δεν 
είχα κάποια στεναχώρια. Μικρή όταν ήµουν, είχα ρε παιδί µου, ήθελα να’ χω 
τη µάνα µου, αλλά … για τον πατέρα µου τίποτα, δεν …, για τον πατέρα µου 
δε µίλαγα καθόλου. Για τη µάνα µου ντάξει.3 

 
- Ο λόγος για τον οποίο η απουσία των γονέων δεν άγγιξε τα παιδιά τους σε 
µεγάλο βαθµό έτσι ώστε να τα τραυµατίσει, ήταν, κατά την άποψη των παππούδων, η 
παρουσία των ίδιων (11/33 οικογένειες ή 11/103 ή 10,67% συνολικές απαντήσεις). 
Αυτοί, κατά κάποιον τρόπο, λειτουργούσαν ως ασπίδα προστασίας για τα εγγόνια 
τους, απορροφούσαν τους κραδασµούς από την έλλειψη των γονέων των παιδιών και 
τους αναπλήρωναν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

[Παππούς:] Στeναχωριέται, στεναχωριέται, καταλαβαίνει. Σκέφτεται: 
«Μάνα δεν έχω, πατέρα δεν έχω. Τί γίνεται;» [Γιαγιά:] Ε, κοίτα, όταν 
χώρισαν…στεναχωριόταν. ∆ε στεναχωριόταν το παιδί; Αλλά αφού είχε εµάς 
δίπλα και…4 

Μπα…∆εν είχε κανένα πρόβληµα, δεν είχε κανένα πρόβληµα. (Στη 
συµπεριφορά;) Εµάς αγαπούσε και εµάς… Για τη µάνα του δεν 
ενδιαφέρονταν. (Για τον πατέρα του;) Και γι’ αυτόν τα ίδια. ∆ε… δεν τον 
ένοιαζε. Πώς το λένε; Εδώ εµάς γνώρισε.5 

 
- Οι υπόλοιπες απαντήσεις που δόθηκαν από τους παππούδες, είχαν µικρότερη 
συχνότητα εµφάνισης, καθώς τα εγγόνια: δεν τα ένοιαζε για τον έναν ή/και τους δύο 
γονείς τους (7/33 οικογένειες ή 7/103 ή 6,79% συνολικές απαντήσεις), ήταν οξύθυµα, 
νευρίαζαν πολύ εύκολα ή/και σε έντονο βαθµό, και φώναζαν, εκδηλώνοντας 
εκρηκτικές αντιδράσεις (6/33 οικογ. ή 6/103 ή 5,82% συν. απαντ.), έκλαιγαν ακόµη 
και χωρίς ιδιαίτερο λόγο (5/33 οικογ. ή 5/103 ή 4,85%), δεν καταλάβαιναν λόγω του 
µικρού της ηλικίας τους (5/33 οικογ. ή 5/103 ή 4,85%), αντιδρούσαν µε άσχηµο 
τρόπο, έκαναν το αντίθετο από αυτό που τους υποδείκνυαν και δεν δέχονταν 
παρατηρήσεις (5/33 οικογ. ή 5/103 ή 4,85%), δεν γνώριζαν τον γονιό τους για να τον 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.36, σ.5. 
2 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.36, σ.5. 
3 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.36, σ.5. 
4 Ερ/γιο 4: ερώτ.64, σ.12. 
5 Ερ/γιο 29: ερώτ.64, σ.12. 
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πονέσουν, οπότε τους έλειπε ένας γονέας µε την ευρύτερη έννοια του όρου (4/33 
οικογ. ή 4/103 ή 3,88%). Αντίθετα, σε ίσο αριθµό, τα παιδιά που είχαν γνωρίσει τους 
γονείς τους, στενοχωριόντουσαν γι’ αυτούς, κι ενώ είχαν παρουσιάσει προβλήµατα 
ύπνου (4/33 οικογ. ή 4/103 ή 3,88%), όπως π.χ. εφιάλτες, αγωνία, αδυναµία να 
κοιµηθούν µόνα τους, πετάγονταν, φώναζαν ή αναστέναζαν στον ύπνο τους, τελικά 
όµως, στις περιπτώσεις ορισµένων παιδιών (4/33 οικογ. ή 4/103 ή 3,88%), οι 
παππούδες και γιαγιάδες διαβεβαίωναν ότι, τα εγγόνια τους επανέρχονταν στη 
φυσιολογική τους κατάσταση, αφού συνήθιζαν µε την νέα κατάσταση, 
προσαρµόζονταν και ηρεµούσαν. 

Είχε αυτό το παιδί, και τώρα ακόµα, Κική{ ερευνήτρια}, λόγω ότι του 
έχει λείψει [η µητέρα]. Έρχεται ώρα και νευριάζει. Νευριάζεται πολύ εύκολα. 
Τώρα ηρέµησε. Έρχεται ώρα που αντιδράει. Τον πρώτο χρόνο φώναζε στον 
ύπνο του, την φώναζε. Τώρα όµως δεν µιλάει, καταλαβαίνει ότι είµαι εγώ.1  

[Γιαγιά:] Εµείς του είπαµε ότι, η µαµά έχει πάει ταξίδι µακρινό. Πότε θα’ 
ρθει, δεν ξέρουµε. Αφού πέρασαν τα χρόνια: «Πότε θα’ ρθει η µαµά;» 
«Μπορεί να’ ρθεί, µπορεί και να µην ρθεί», του λέµε. «Ναι, αλλά πρέπει να 
πάµε εµείς, να ψάξουµε να τη βρούµε». Αυτό ήταν η αντίδρασή του. (Μετά 
πώς αντιδρούσε;) [Παππούς:] Ε, µετά σιγά-σιγά προσαρµόστηκε. [Γιαγιά:] 
Μετά που κατάλαβε, ότι και εµείς στεναχωριέµασταν και πονούσαµε, 
σταµάτησε να λέει τίποτα. [Παππούς:] Ε, ηρέµησε και … [Γιαγιά:] 
Σταµάτησε να µιλάει για την µαµά του. (Και το επηρέασε και όσον αφορά και 
τον ύπνο του, που µου είπατε πριν;) [Παππούς και Γιαγιά:] Ναι, ναι. (Είχε, 
δηλαδή, εφιάλτες;) [Γιαγιά:] Ναι. [Παππούς:] Οπωσδήποτε είχε κάποια 
αγωνία, κάποια σκέψη και τα λοιπά. [Γιαγιά:] Αφού σηκώνοµαν εγώ, τ’ 
άκουγα στο κρεβατάκι του µέσα και πάαινα. «Τί είναι;» «Η Γ.{µητέρα}», κι 
έψαχνε έτσι το κρεβάτι -το’ βαζα στο διπλό το κρεβάτι και κοιµότανε- «Η Γ. 
ήρθε, η Γ. και µου έφερε και παιχνίδι». (Αυτά σε τί ηλικία;) [Γιαγιά:] Τώρα 
σε τί ηλικία; [Παππούς:] Τεσσάρων, ε, τεσσάρων-πέντε ετών. [Γιαγιά:] 
Τεσσάρων, τεσσάρων-πέντε ετών, τόσο ήτανε. (Όσον αφορά τον πατέρα, 
όταν έµαθε ότι αυτοκτόνησε;) Τον πατέρα, όχι …, δεν …, εντάξει τον 
πήγαµε, τον είδε τον πατέρα του. Το πήγαµε, τον είδε … [Παππούς:] Ε, δεν 
είχε πολύ, ας πούµε, κάποια έτσι … [Γιαγιά:] …δέσιµο µε τον πατέρα του, 
δεν είχε … [Παππούς:] ∆έσιµο για να πονάει, ας πούµε, όσο µε τη µητέρα 
του. Αυτή ήταν η διαφορά. Τί να κάνουµε, παιδάκι µου; ∆εν βαριέσαι … 
[Γιαγιά:] Αυτό είναι … 2 

 
Οι διαταραχές ύπνου, όπως συχνές αφυπνίσεις ή δυσκολία ενός παιδιού να 

αποκοιµηθεί, µπορεί να οφείλονται στο αίσθηµα της ανασφάλειας που προκύπτει 
λόγω αλλαγών του περιβάλλοντός του ή δυσάρεστων εµπειριών και γεγονότων µέσα 
σε µια διαταραγµένη οικογενειακή ατµόσφαιρα. Η καλύτερη πρακτική που µπορεί να 
ακολουθηθεί, είναι η εγγύτητα και η παρουσία του ατόµου που φροντίζει το παιδί, 
κατά τη διάρκεια του ύπνου του, έτσι ώστε αυτό να νιώθει ασφαλές.3 Σύµφωνα µε 
τον WINNICOTT, αν διακοπεί ο νυχτερινός ύπνος ενός παιδιού από κάποιον τρόµο, 
απαραίτητη είναι η παρουσία τουλάχιστον ενός από τους δύο γονείς, γιατί αυτή θα 
προσφέρει στο παιδί ανακούφιση, καθώς το παιδί θα αναγνωρίσει από την πλευρά 
του τα σταθερά πράγµατα του πραγµατικού κόσµου και θα αποκαταστήσει την επαφή 
του µε την πραγµατικότητα.4 Έστω κι αν δεν πρόκειται για την ίδια τη µητέρα, αλλά 
για κάποια άλλη µητρική φιγούρα όπως η γιαγιά, εάν αυτή είναι συνέχεια κοντά στο 
παιδί, ακόµα και τις νυχτερινές ώρες, αυτό δείχνει τόσο τον στενό δεσµό που έχει 
αναπτυχθεί µεταξύ τους όσο και την προσπάθεια της γιαγιάς να εξασφαλίσει το 

                                                 
1 Ερ/γιο 7: ερώτ.64, σ.12. [Και στο ηµερολόγιο επαφών της ερευνήτριας]. 
2 Ερ/γιο 10: ερώτ.64, σ.12. 
3 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.146 & 190. 
4 ΒΙΝΝΙΚΟΤ: ό.π., 1988, σ.175. 
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αίσθηµα της ασφάλειας και της προστασίας στο παιδί, για να µπορεί να στηρίζεται 
πάντα επάνω της.1 
- ∆εδοµένου ότι, η συµπεριφορά ενός παιδιού φέρει τη σφραγίδα της 
οικογενειακής δυσαρµονίας, υπήρξαν και ορισµένες µεµονωµένες περιπτώσεις, όπου 
αναφέρονταν ότι, τα εγγόνια: κλείστηκαν στον εαυτό τους και δεν ήθελαν κανέναν 
άνθρωπο από τον έξω κόσµο (2/33 οικογ. ή 2/103 ή 1,94%), έγιναν ζωηρά και ζόρικα 
παιδιά (2/33 οικογ. ή 2/103 ή 1,94%), έκαναν ζηµιές (2/33 οικογ. ή 2/103 ή 1,94%), 
έβριζαν και δεν ήθελαν τους παππούδες τους ή οποιονδήποτε άλλο (2/33 οικογ. ή 
2/103 ή 1,94%), ενώ αντίθετα κάποια άλλα (2/33 οικογ. ή 2/103 ή 1,94%) 
παρουσιάζονταν ως ήρεµα, ήσυχα και καλόβουλα παιδιά, καταλόγιζαν ευθύνες στον 
γονέα τους ή του προέβαλαν και εξέφραζαν επιθυµίες τους όσον αφορά την 
αναπλήρωση και αντικατάσταση της θέσης του άλλου γονέα (2/33 οικογ. ή 2/103 ή 
1,94%). Ένα εγγόνι αρνούνταν να φάει (1/103 ή 0,97%), ένα άλλο εκδήλωσε 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά χτυπώντας τον εαυτό του (1/103 ή 0,97%), ενώ 
κάποιο άλλο έγινε γενικά βίαιο (1/103 ή 0,97%).  

Αντιδράσεις πολλές. Νεύρα, µ…, πιο άσχηµα, άσχηµα. Να φωνάζει, να 
κλείνεται στον εαυτό του, ε … Τί να σου πω; Άσχηµα. ∆εν µπορώ να το 
περιγράψω. Χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο. Ήταν, δηλαδή, άσχηµες 
συνθήκες. Πολύ άσχηµα. (Όλα αυτά, όταν χωρίστηκε από τη µητέρα της;) 
Ναι, µετά όταν άρχισε και δεν έρχονταν αυτή και δεν την έβλεπε, και 
φαίνονταν … 2 

Έρχονταν, έκλαιγε. «Μαµά, πάρε τηλέφωνο. Πότε θα’ ρθεις; Πότε θα’ 
ρθεις;», έλεγε στη µαµά του εκεί πέρα κάτι τέτοια. Και έλεγε: «Θέλω να πάω 
σπίτι µου, θέλω να πάω σπίτι µου». Αυτά τα έλεγε, ναι. (Άλλη συµπεριφορά 
του παιδιού;) Ε, ήταν ζωηρός  πολύ…, έκανε το αντίθετο από αυτό που µας 
…, αντίδραση, αντιδράει, έκανε… ζηµιές, έκανε πράγµατα. (Ναι, αυτά πείτε 
µου…) Έβριζε, ναι. Έπαιζε εκεί πέρα, έκανε ζηµιές, σε µια ώρα ήθελε να 
φύγει έξω, να πάει …, αυτά …, αντιδρούσε πολύ, πολύ αντιδρούσε δηλαδή. 
Όταν αυτό …, αυτό ξέρει µέσα του τί … ;3 

 
Άλλο είχε θυµό και δεν ήθελε να µιλάει στο τηλέφωνο µε τους γονείς του 

(1/103 ή 0,97%), σαν να ήθελε να διακόψει κάθε δίοδο επικοινωνίας µαζί τους, 
επειδή ένιωσε ότι το απέρριψαν εκείνοι αρχικά.  

Έγινε βίαιο, έκλαιγε, αντιδραστικό έγινε το παιδί. Μας έβριζε, δε µας 
ήθελε, έκλαιγε συνέχεια. Εγώ προσπαθούσα να το βγάζω έξω. ∆ηλαδή 
ωρίµασε αυτός πριν την ηλικία του. Ζήταγε συνέχεια τη µάνα, τον πατέρα 
του, στις αρχές. Μετά συνήθισε, εντάξει. Προσπαθούσα εγώ να τα 
αναπληρώνω όλα. … Είχε θυµό, δεν ήθελε να τους µιλάει στο τηλέφωνο. Η 
Β.{εγγόνι} είχε πέσει σε ένα κρεβάτι και έκλαιγε συνέχεια.4 

 
Υπήρξε και εγγόνι µε υπερκινητικό σύνδροµο (1/103 ή 0,97%). Υπάρχει 

πιθανότητα, όντας και οι δύο γονείς του εθισµένοι στα ναρκωτικά, ένα συστατικό από 
τις ουσίες που καταχρώνταν να πέρασε στο έµβρυο τόσο κατά τη σύλληψη του 
παιδιού όσο και κατά την κυοφορία της µητέρας, οπότε να επέδρασε στο παιδί. Σε 
αυτό, ρόλο θα έπαιξε το είδος και η ποσότητα του ναρκωτικού που έκανε χρήση η 
µητέρα, αλλά και η φάση της εγκυµοσύνης στην οποία βρισκόταν όταν έκανε χρήση 
των ουσιών.5 Ένα άλλο παιδί (1/103 ή 0,97%) σωµατοποιούσε την εσωτερική ψυχική 
του ένταση εκδηλώνοντας πυρετό την πρώτη ηµέρα, κάθε φορά που έφευγε ο γονέας 

                                                 
1 ΑΝΤΛΕΡ: ό.π., σ.181-182. 
2 Ερ/γιο 23: ερώτ.64, σ.12. 
3 Ερ/γιο 28: ερώτ.64, σ.12. 
4 Ερ/γιο 24: ερώτ.64, σ.12. 
5 DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.121. HOUTMAN: ό.π. 1999, pp.98-9. 
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του, και τέλος, ένα εγγόνι (1/103 ή 0,97%) έφτασε να εκδηλώσει ανοιχτά την 
επιθυµία του να αυτοκτονήσει.  

Έκλαιγε. Έκλαιγε κι όπως είπαµε, από την πρώτη µέρα σήκωνε και 
πυρετό. Την πρώτη µέρα, όταν έφευγε η µαµά του από δω…κι ο µπαµπάς 
του, αλλά προπαντός µε τη µαµά, γιατί η µαµά έρχονταν από τη δουλειά της, 
δούλευε νύχτα, µάζευε τα ρεπό κι έρχονταν να µε βοηθάει κι εµένα και να 
βλέπει και το παιδί. (Γενικά όσον αφορά στο χαρακτήρα ή στη συµπεριφορά, 
είχατε καταλάβει κάποια διαφορά; Να κάνει, δηλαδή, κάποια ξεσπάσµατα 
οργής ή κάτι τέτοιο; Στεναχώρια είχε;) Ε, όχι και πάρα πολύ. ∆εν είχε. Μόνο 
την πρώτη µέρα, που έφευγε η µαµά, είχε κλάµατα. Μετά…1 

 
Αν και δεν αποκλείεται, η σηµασία που ορισµένοι παππούδες απέδιδαν στις 

αντιδράσεις, στις ψυχικές εκδηλώσεις και στην συµπεριφορά των εγγονιών τους, να 
αποτελούσε προβολή της δικής τους εσωτερικής συναισθηµατικής κατάστασης πάνω 
σε αυτά τα παιδιά, τελικά, δεν καταφάνηκε κάτι τέτοιο.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι, µια γιαγιά εκ περιτροπής εκστόµισε-απεύθυνε τις 
καλύτερες ευχές της στα εγγόνια της, επειδή, έστω και αν είχαν χάσει και τους δύο 
γονείς τους, όχι µόνον δεν αντιδρούσαν µε άσχηµο τρόπο, αλλά στάθηκαν 
«παλικάρια», κατά τα λεγόµενα της γιαγιάς, και φρόντιζαν πλέον εκείνα τον παππού 
και τη γιαγιά τους. 

Πολύ καλά. ∆εν τα’ χω ακούσει εγώ, τη … την κρίση τους. Για µάλαµα, 
θα πεις. Για να βρίσουν και αυτά, όχι δεν βρίζουν, να βάλουν τους πατεράδες 
τους και να γίνεται νίλα. Εγώ είµαι πολύ ευχαριστηµένη από τα εγγόνια µου. 
Την ευχή µου να έχουν µέρα και νύχτα. (Αντιδρούσαν; Ξέρω’ γω, 
στεναχωριόντουσαν, να σκέφτονται τον πατέρα ή τη µάνα …;) ∆εν 
αντέδρασαν αυτά, ήταν µικρά, συνήθισαν τη δεύτερα εδώ µε τη µάνα τους, µε 
τον παππού. Ήταν ο παππούς πολύ καλός άνθρωπος. (Αργότερα, όµως, που 
πέθανε και η µαµά; Πώς αντιδρούσαν;) Παλικάρια! Παλικάρια! Μην πάθουν 
ο παππούς και η γιαγιά τίποτα.2 

 
Εµφανής ήταν η αµοιβαιότητα - ανταποδοτικότητα στις σχέσεις των παππούδων 

µε τα εγγόνια τους ως δείγµα της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης, αφού όσα είχαν 
προσφέρει οι παππούδες σε αυτά πιο παλιά, εκείνα τους το ανταπέδιδαν µε τον καιρό 
µε την αγάπη τους.  

Κάποιες από τις αναφορές των παππούδων και των γιαγιάδων, επί τη ευκαιρία  
της απάντησής τους για τις αντιδράσεις και τη συµπεριφορά των παιδιών κατά την 
απουσία των γονέων, επικέντρωναν στο θέµα της µητρότητας και του γονεϊκού 
ρόλου, καθώς επίσης στον τρόπο µε τον οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις οι γονείς 
υποκαταστάθηκαν από τους παππούδες. 

Α, το λέει πολλές φορές. Αν θα δουν είτε µε µια όµορφη γυναίκα στην 
τηλεόραση λέει: «Μπαµπά, αυτή να πας να πάρεις. Μια όµορφη γυναίκα 
µαµά να έχουµε κι εµείς». Ναι, τους λείπει η µαµά. (Τους λείπει σαν µητέρα 
γενικά;) Σαν µητέρα γενικά, ναι. (Όχι όµως για τη συγκεκριµένη;) Κοίταξε, 
όχι, αφού δεν την ξέρουν καθόλου, δεν την πονέσανε, δεν την πονάνε, γιατί 
δεν γνωρίσανε καθόλου µάνα. ∆ε νιώσανε το µητρικό … χάδι. Το…τη 
µητρική προστασία, τη φροντίδα στον πυρετό, όταν παραµιλάει το παιδί και 
θέλει τη φροντίδα να γίνει καλά. Αφού δεν γνώρισαν µάνα, εγώ είµαι η µάνα.3 

∆εν είχε αντιδράσεις, γιατί αφού ήταν µικρό. Τα πήρα µικρά, τί 
αντιδράσεις να έχουν; (Τί έλεγαν για τους γονείς τους, για το µπαµπά, για τη 
µαµά;) Καθόλου, έρχονταν η µαµά τους κάθε µεσηµέρι. Μια περίπτωση: 
Φτιάχνουµε οικοδοµή και είχαν πάει τα παιδιά, τα είχαν πάρει και ήµουν στο 
σπίτι που φτιάχναν την οικοδοµή, όχι αυτού που µέναν µε το ενοίκιο. 

                                                 
1 Ερ/γιο 21: ερώτ.64, σ.12. 
2 Ερ/γιο 22: ερώτ.64, σ.12. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.64, σ.12. 
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Καθίσαµε αρκετά εκεί, όπως καθίσαµε, ε … «Άντε, γιαγιά, να φύγουµε να 
πάµε σπίτι µας!» Και γυρίζω και τους λέω εγώ: «Βρε, εδώ είναι η µάνα σου, ο 
πατέρας σου, εδώ είναι…», «Όχι», λέει, «να πάµε κάτω σπίτι µας». 
Κατάλαβες; Εδώ, νιώθαν σπίτι αυτά. ∆εν τους ενδιέφερε για να πουν … Ε, 
τους έβλεπαν. Εδώ πόνεσαν, εδώ µεγάλωσαν. Λένε: «Γιαγιά, µόνο που δεν 
µας γέννησες». (∆εν έκλαιγαν, ξέρω’ γω, να πουν κάτι για το µπαµπά ή τη 
µαµά;) Όχι, όχι, όχι, ήτανε, σου λέω, εδώ δεµένα.1 

Ε…, κοιτάχτε, επειδή αυτός, τον πατέρα του ειδικά, τον βλέπει πολύ 
συχνά, αν όχι κάθε µέρα, µέρα παρά µέρα τον βλέπει τον πατέρα του και τη 
µάνα του, εντάξει, έτσι που τη βλέπει δεν του’ χει λείψει, γιατί ακόµη είναι 
µωρό. ∆εν έχει πολυκαταλάβει, δεν έχει πολυκαταλάβει, ότι αυτό το παιδάκι, 
κατά κάποιο τρόπο, είναι εγκαταλελειµµένο και από τους δύο. ∆εν µπορώ να 
πω ότι, είναι µόνο από τη µάνα [εγκαταλελειµµένο], γιατί από τη στιγµή που 
ο γιός µου δεν µπορεί να το…ζει µόνος του, δεν µπορεί να το … αναλάβει το 
παιδάκι, είναι και από τους δύο. Για µένα. Έτσι νοµίζω. ∆εν ξέρω, βέβαια, 
µπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά δεν έχει καταλάβει ακόµη την ουσία. Τη 
ζητάει και τη µαµά, ζητάει και το µπαµπά, ειδικά όταν κάνει κάτι και τον 
µαλώσουµε, αµέσως προσφεύγει να φωνάξει και το µπαµπά και τη µαµά. 
Ζητάει και τους δύο εκείνη την ώρα. Μπορεί να πεταχτεί τη νύχτα στον ύπνο 
του, να ζητήσει τη µαµά του. Μπορεί να πεταχτεί και να ζητήσει το µπαµπά. 
Είναι … ανάλογα, όµως, ας πούµε, σαν παιδάκι πώς θα αυτώσει. Πολλές 
φορές, έρχεται στην αγκαλιά µου και λέει: «Γιαγιά, σ’ αγαπάω. Είσαι η 
µανούλα µου, είσαι η µαµά µου», και άµα του λέω: «Ο πατερούλης;» Μέχρι 
να συνηθίσει τη λέξη «πατερούλης» -ήξερε «ο µπαµπάς µου»-, µέχρι να 
συνηθίσει τη λέξη «πατερούλης», µας κοίταζε στα µάτια και µας ρωτούσε… 
Πώς να σου πω; Σου λέει, η λέξη «πατερούλης», τί είναι η λέξη 
«πατερούλης»; Ή η λέξη «µανούλα». Το «µαµά» και το «µπαµπά», το είχε 
πια συνηθίσει, ας πούµε. Και τώρα τα έχει συνηθίσει και τα δύο. Και αυτός 
λέει: «Γιαγιά, σ’ αγαπάω πολύ. Είσαι η µανούλα µου».2 

 
Μια γιαγιά ανέφερε ότι, αν και δεν αντιµετώπισε γενικά προβλήµατα µε τη 

συµπεριφορά του εγγονιού της, έπρεπε ωστόσο να αντεπεξέλθει σε γραφειοκρατικά 
ζητήµατα, όπως π.χ. για την εγγραφή του εγγονιού της στο σχολείο.3 

Καλά, σα µικρό παιδάκι, σα µικρό παιδάκι. (∆ηλαδή, του έλειπε ο 
µπαµπάς ή η µαµά;) Τίποτα, ντιπ. Όχι, τίποτα ντιπ, ε, µεγάλωσε εδώ. ∆εν 
ξέρει πατέρα αυτό, τίποτα ντιπ. Τώρα, τώρα στα… 16 χρόνια είδε τον πατέρα 
του, τον πήρε ο αδερφός µου κάτ. […] Λέω του αδερφού µου, και πήγε ο 
αδερφός µου κάτω εκεί. (Πού; Στην Αθήνα είναι;) Ο πατέρας του είναι εδώ, 
στη Λαµία είναι και το πήγε εκεί και του’ ρθε παράξενο. Το πήγε και το είδε 
το Καλοκαίρι.4 

 
∆ύο εγγόνια παρέκκλιναν ως προς τις απαντήσεις τους από τα προηγούµενα 

παιδιά: Το ένα (1/20  ή 5%), επειδή δήλωσε ευθέως ότι απολάµβανε τη συµβίωση µε 
άλλα πρόσωπα της οικογένειάς του, όπως ήταν η γιαγιά του, ενώ το άλλο (1/20  ή 
5%) είχε αποσβέσει σχεδόν ολοκληρωτικά κάθε βίωµα που αφορούσε τους γονείς ή 
τους παππούδες του. Αυτό ίσως έγινε, λόγω της διπλής απάρνησης και απόρριψης 
που δέχτηκε από γονείς και παππούδες, µετά την ένταξή του σε ορφανοτροφείο. 

Πώς, πώς, πώς, πώς ζούσα; (Ναι, Εσύ πώς αντιδρούσες; Ήσουν καλό 
παιδί, κακό παιδί; Ήσουν χαρούµενος, λυπηµένος;) Χαρούµενος και … 
(Γιατί;) Για όλα που µου κάνει η γιαγιά. Και ο νονός, µου δίνει παιχνίδια, ε, 

                                                 
1 Ερ/γιο 13: ερώτ.64, σ.12. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.64, σ.12. 
3 Η ίδια γιαγιά προηγουµένως θεωρούσε πως δεν ήταν απαραίτητο να περάσει από τις αίθουσες των 
δικαστηρίων, για να κατοχυρώσει το εγγόνι της νοµικά, επειδή, κατά τη γνώµη της, έτσι και αλλιώς οι 
παππούδες είχαν όλες τις ευθύνες και τα δικαιώµατα που αφορούσαν το παιδί. βλ. §2.3.18 Πρόθεση 
νοµικής κατοχύρωσης της σχέσης των παππούδων µε τα εγγόνια τους. 
4 Ερ/γιο 19: ερώτ.64, σ.12. 
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… ρούχα και παπούτσια και όλα. (Και στενοχωριόσουν που έλειπε ο µπαµπάς 
και η µαµά;) Η µαµά µου όχι. (Για το µπαµπά ότι ήσουν εδώ πέρα;) Εδώ που 
…, χαιρόµουνα.1 

(Πώς αντιδρούσες - συµπεριφερόσουν µετά τον αποχωρισµό σου από 
τους γονείς σου; …και ζούσες µετά µε τον παππού και τη γιαγιά; Πώς 
συµπεριφερόσουν;) [ Μακρόσυρτη σιωπή] (Θυµάσαι;) Όχι. (Για όλα αυτά τα 
χρόνια που έζησες µαζί τους, όχι τις πρώτες φορές.) Καλά. (Αργότερα, πόσα 
χρόνια ήσουν µε τον παππού και τη γιαγιά;) [Σιωπή]…Ε, δεν θυµάµαι. Εγώ 
όταν ήρθα εδώ µέσα, πήγαινα ∆ευτέρα τάξη. Από τη ∆ευτέρα τάξη. Την 
πρώτη δηµοτικού, τα νήπια, τα πέρασα µε τον παππού και τη γιαγιά. 
(Παντρεύτηκε ο µπαµπάς και η µαµά. Ήταν… Εσύ είσαι η µικρότερη, έτσι;) 
Ναι. (Ε, η µαµά ήταν έγκυος στην αδερφή σου; Γι’ αυτό παντρεύτηκαν;) Όχι, 
παντρεύτηκαν κανονικά και µετά. (Και µετά προέκυψε η αδερφή σου και 
µετά εσύ;) Ναι. (∆εν έχετε άλλα αδελφάκια;) Όχι. (Και µετά …, πώς και σας 
ανέλαβαν ο παππούς και η γιαγιά; Επειδή είχαν µπλέξει [µε ναρκωτικά οι 
γονείς];) ∆εν ξέρω. Αλλά, όταν γινόταν µια φασαρία, ναι ήταν κι αυτοί. 
(Μένατε µαζί µε τον παππού και τη γιαγιά όλα τα χρόνια;) Ναι. (Και από το 
νηπιαγωγείο µέχρι όταν έφτασες εσύ στη δευτέρα δηµοτικού, ήσουν µαζί 
τους, έτσι;) Όχι, τη δευτέρα δηµοτικού την πέρασα εδώ. Από τη δευτέρα 
τάξη. (Στο ορφανοτροφείο;) Ναι. (Από τότε µέχρι τώρα είσαι εδώ ή πηγές 
κάποια στιγµή µε τον παππού και τη γιαγιά;) Ε, εκεί πέρα πάµε στις άδειες, 
τώρα το Καλοκαίρι ένα µήνα θα κάτσω. Όλα τα παιδιά. Αλλά όλες τις τάξεις, 
τις έχω περάσει εδώ. Από τη ∆ευτέρα. (∆εν έχεις πάει, δηλαδή, να µείνεις όλη 
τη χρονιά µαζί τους;) Όχι. (Και τότε, όταν ήσουν µε τον παππού και τη γιαγιά, 
πώς συµπεριφερόσουν; Πώς αντιδρούσες;) [Σιωπή]… (∆ηλαδή, ξέρω’ γω, 
στενοχωριόσουν; Τους σκεφτόσουν; Πώς αντιδρούσες; Έκλαιγες; 
Χαιρόσουν;) [Σιωπή]… ∆εν θυµάµαι. Αλλά … δεν αντιδρούσα. Καλά 
ήµουν.2  

 
Συνολικά, 22 από τα 33 παιδιά εκδήλωσαν κάποιου είδους αντίδραση που 

µπορεί να διέφερε σε ποιότητα, ένταση και διάρκεια, ξεκινώντας από αναζήτηση 
τουλάχιστον ενός γονέα έως τη σωµατοποίηση της εσωτερικής έντασης ή την 
εξωτερίκευση της επιθυµίας για αυτοκτονία. Οι συµπεριφορές που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως παθογενείς, εκδηλώθηκαν σε 16 από τα 33 παιδιά και αφορούσαν 
σε εκδήλωση πυρετού την πρώτη ηµέρα, κάθε φορά που έφευγε ο γονέας, 
προβλήµατα ύπνου (όπως π.χ. εφιάλτες, αγωνία, αδυναµία να κοιµηθούν µόνα τους, 
πετάγονταν, φώναζαν ή αναστέναζαν στον ύπνο τους) και άρνηση βρώσης, 
εσωστρέφεια και αποκοπή από το περιβάλλον, υπερκινητικό σύνδροµο, ζωηρή 
συµπεριφορά ακόµη και µε ζηµιές, βλασφηµίες, φωνές, άσχηµες αντιδράσεις, 
αντίθεση σε ό,τι υποδεικνυόταν στο παιδί και µη αποδοχή παρατηρήσεων, έντονος 
θυµός και άρνηση συνοµιλίας µε τους γονείς, οξυθυµία, απότοµα νεύρα σε έντονο 
βαθµό, εκδήλωση εκρηκτικών αντιδράσεων, βιαιότητα, καταστροφική / 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά και επιθυµία για αυτοκτονία. ∆εν βρέθηκε 
συσχέτιση ανάµεσα στην ηλικία των παιδιών ή στους λόγους απουσίας των γονιών 
και στις αντιδράσεις των παιδιών µετά τον αποχωρισµό από τους εκείνους. 

Επειδή τόσο τα παιδιά που δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες αντιδράσεις όσο κι 
εκείνα που εκδήλωσαν, είχαν περίπου τις ίδιες ηλικίες, έχοντας αποχωριστεί όλα 
(εκτός από ένα) τους γονείς τους κάτω των 9 ετών και δεδοµένου ότι ως προς τους 
λόγους απόσπασης των µεν από τα δε, ενυπήρχαν εξίσου και στις δύο οµάδες, 
φαίνεται ότι, κάτι άλλο συµβαίνει που δεν είναι ορατό µε γυµνό µάτι. Ίσως πρόκειται 
για µια ιδιαίτερα αναπτυγµένη διαισθητική ικανότητα, η οποία εκ φύσεως υπάρχει σε 
κάθε παιδί όσον αφορά τους δεσµούς του µε τους γονείς του. Έτσι λοιπόν, η αόρατη 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 35: ερώτ.36, σ.5. 
2 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.36, σ.5. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  378  

αυτή κλωστή που ενώνει τους γονείς µε τα παιδιά τους, εάν έχει διαρρηχτεί-αποκοπεί 
οριστικά, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το παιδί. Σε περίπτωση όµως που, έστω και 
µερικές ίνες αυτής της κλωστής τους συνδέουν ακόµη µεταξύ τους, µε τους γονείς να 
έχουν αµφίρροπα συναισθήµατα απέναντι στο παιδί τους, αυτό τραυµατίζει τον 
ψυχισµό του. Το παιδί συναισθάνεται αυτά τα πισωγυρίσµατα και τις αµφιβολίες των 
γονέων για το αν θα πρέπει να είναι µαζί ή µακριά από το παιδί τους, οπότε 
πληγώνεται επειδή η ύπαρξή του και µόνο δεν είναι αρκετή για να προσελκύσει και 
να κερδίσει µόνιµα το ενδιαφέρον και την αγάπη των γεννητόρων του. 

 2.7.2.4 Συµπληρωµατικές απαντήσεις των παππούδων αναφορικά µε τις 
αντιδράσεις του παιδιού µετά τον αποχωρισµό από τους γονείς του 

 
Στην συµπληρωµατική ερώτηση που ακολουθούσε και που αφορούσε τον 

τρόπο, µε τον οποίο αντιλαµβάνονταν ιδιαίτερα οι παππούδες τις αντιδράσεις και τη 
συµπεριφορά του εγγονιού τους µετά τον αποχωρισµό του από τους γονείς του, δεν 
αναδείχτηκαν ιδιαίτερα µεγάλα ποσοστά «προβληµατικής» συµπεριφοράς στα 
παιδιά. Σε ποσοστό από 87,87% έως 90,90% (σε 30 από τις 33 οικογένειες), 
αναφέρθηκε ότι, τα εγγόνια τους ήταν ήρεµα, ήσυχα και ασφαλή, χαλαρωµένα και 
ευχαριστηµένα και ένιωθαν άνεση, ανακούφιση και ικανοποίηση ζώντας µε τους 
παππούδες τους. Κάποια εγγόνια ωστόσο, είχαν αντίθετη άποψη: 

[Άνεση-ήµουν χαλαρωµένος/η –ευχαριστηµένος/η:] Όχι, επειδή µου 
έλειπαν [οι γονείς].1 

 
Η µητέρα του παιδιού πίστευε κάτι διαφορετικό: 

Τώρα, εντάξει, έχουν περάσει και τόσα χρόνια, αλλά δεν θυµάµαι να 
υπήρχε και κάποιο πρόβληµα.2 

 
Έστω και αν η γενική στάση ενός παιδιού ήταν φυσιολογική, η συµπεριφορά 

που παρατηρήθηκε πιο συχνά από τους παππούδες, θεωρώντας την ως προβληµατική, 
ήταν το γεγονός ότι, το εγγόνι τους είχε εκρήξεις οργής είχε καταστροφική και 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά (έγινε ευέξαπτο και επιθετικό, εκνευριζόταν 
εύκολα) (12/33 ή 36,36%). 

Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών (10 ή 30,30%), που αφορούσε η έρευνα, είχε 
αγωνία, ανησυχία, αναστάτωση, άγχος, νευρικότητα, βρισκόταν σε διέγερση, 
αισθανόταν έξαψη και ταραχή-υπερένταση. 

Πολύ, πολύ, πολύ.3 
Είναι νευρικό, απαιτητικό, γιατί πάει στη µάνα του, άλλα του λέει εκείνη. 

Άλλο περιβάλλον εδώ, άλλο κάτω.4 
Απλώς ήταν υπερκινητική.5 
Για το µπαµπά, όταν ερχόταν και έφευγε.6 
 

Ίση µερίδα  παιδιών (10 ή 30,30%) έχασαν το ενδιαφέρον τους για τους γονείς 
τους, παραιτήθηκαν από παιδί τους και προσαρµόστηκαν στη νέα κατάσταση. Όµως, 
η στάση τους αυτή κρατήθηκε ως ένα µέτρο και άγγιξε τα όρια της απάθειας και της 
αδιαφορίας σε µικρό ποσοστό (3 ή 9,09%). 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.37, σ.6. 
2 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.58, σ.11. 
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.65, σ.12. 
4 Ερ/γιο 4: ερώτ.65, σ.12. 
5 Ερ/γιο 8: ερώτ.65, σ.12. 
6 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.37, σ.6. 
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[Έχασα το ενδιαφέρον για τους γονείς µου, παραιτήθηκα από παιδί τους και 
προσαρµόστηκα στη νέα κατάσταση:] 

Για τη µητέρα.1 
Για τη µαµά.2 

 
Ο τρόπος, µε τον οποίο αντιδρούσαν ορισµένα παιδιά, σύµφωνα µε τους 

παππούδες τους, µετά τον χωρισµό τους από τους γονείς τους, ήταν: 
� Υπέφερε µέσα του πάρα πολύ, ένιωθε εσωτερική ένταση (8/33 ή 24,24%): 

Το βράδυ το καταλάβαινα, αναστέναζε το βράδυ.3 
 

� Και στο ίδιο ποσοστό (8/33 ή 24,24%) έγινε απαιτητικό, ανικανοποίητο: 
[Ήταν] Τώρα εντάξει.4 
 

� Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσε µε τόνο καταθλιπτικό, ήταν σε 
κατάσταση µαρασµού (7 ή 21,21%).  

Όταν µου το θύµιζε το µυαλό µου, στεναχωριόµουν για το µπαµπά και τη 
µαµά.5 

Ναι, και πάρα πολύ, για το µπαµπά.6 
 

� ∆εν αποζητούσε τους γονείς του, αλλά γκρίνιαζε µε το τίποτε, ήταν άτονο και 
δεν ενδιαφερόταν για τίποτε (6 ή 18,18%). 

� ∆ιένυε µια περίοδο «πένθους» και είχε ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας (5 
ή 15,15%). 

Για τον µπαµπά.7 
Για τη µαµά.8 

 
� Κλειστό, εσωστρεφές, σπαραζόταν από µόνωση-ήθελε να µένει µόνο του (4 ή 

12,12%). 
� Βασανιζόταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου (3 ή 9,09%). 

Γιατί έφυγε η µαµά µου.9 
Ναι, ναι, ναι, Πάρα πολύ, όχι λίγο. Γιατί χώρισαν, νιώθω ότι φταίω.10 

 
� Κανένα από τα παιδιά δεν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, αν και σε µια 

περίπτωση η γιαγιά ανέφερε πως, το παιδί είχε εκδηλώσει τέτοια πρόθεση: 
Μερικές φορές είχε πει ότι, ήθελε να πηδήξει από τη βεράντα.11 
Άµα έκανα αυτοκτονία, τότε δεν θα ζούσα.12 
Πέντε χρόνων πήγα να κάνω, να ανάψω φωτιά. Είχα αλείψει τα πόδια 

µου µε βαµβάκι, µε οινόπνευµα, αλλά µε πρόλαβε ο αδελφός µου στην 
τουαλέτα και µου το πήρε, και από τότε δεν ξαναέβαλε στην ντουλάπα 
οινόπνευµα. Πήγα να το κάνω και µε ξυραφάκι, όµως, να κόψω τις φλέβες 
µου, γιατί η µάνα µου ήταν στο νοσοκοµείο -από το στόµα του λύκου τη 
σώσαµε. Ήµουν στο δωµάτιο και πήγα να τις κόψω [τις φλέβες] και µπήκε η 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.37,  σ.6. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.37, σ.6. 
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.65, σ.12. 
4 Ερ/γιο 7: ερώτ.65, σ.12. 
5 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.37, σ.6. 
6 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.37, σ.6. 
7 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.37, σ.6.   
8 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.37, σ.6. 
9 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.37, σ.6.  
10 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.37, σ.6.  
11 Ερ/γιο 7: ερώτ.65, σ.12, µε εγγόνι ηλικίας 11 ετών όταν διεξήχθη η συνέντευξη. 
12 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.37, σ.6, παιδί ηλικίας 8 ετών. 
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γιαγιά µου και µου είπε: «Τί το κρατάς το ξυραφάκι στο χέρι σου;» Και µου 
το παίρνει και µετά τα πέταξε όλα τα ξυραφάκια και τις ξυριστικές µηχανές.1 

 
Το παιδί αυτό αποτελούσε την εξαίρεση στον κανόνα: τα παιδιά ηλικίας 5 έως 9 

ετών είναι πιθανόν να εκφράσουν την επιθυµία ή την πιθανότητα απόπειρας 
αυτοκτονίας, αλλά δεν την διαπράττουν πριν την ηλικία των 10 ετών.2  

Αυτά που θέλησαν ορισµένοι παππούδες να συµπληρώσουν όσον αφορά το 
εγγόνι τους είχαν θετική χροιά: 

Είχε αδυναµία στο µπαµπά της.3 
[Παππούς:] Καλά, µέχρι σήµερα καλά.4 
Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τα τέσσερα ξαδέλφια µαζί.5 
Ξεψύχαγαν να έρθουν εδώ [τα εγγόνια].6  
 

Οι συµπληρωµατικές αναφορές των εγγονιών δεν είχαν τόσο θετική 
συναισθηµατικά χροιά: 

Απλώς στενοχωριόµουν.7 
Όχι, απλώς έπρεπε να σφίξεις τα δόντια και να προχωρήσεις.8 
Είχα συνηθίσει την ιδέα ότι, έµενα µε τη γιαγιά µου και την ένιωθα τη 

γιαγιά σα µάνα και περισσότερο στεναχωρήθηκα τώρα που πέθανε παρά για 
τη µάνα.9  

 
Μόνο σε µια περίπτωση εκφράστηκε ότι, το παιδί απέκτησε φοβία που, 

τουλάχιστον µε την πρώτη µατιά, δεν ευσταθούσε, µιας και το ίδιο προερχόταν από 
µητέρα αλβανικής καταγωγής. 

Φοβία  για Αλβανούς.10  
 

Ίσως, αντιστράφηκαν οι όροι και η απόρριψη που δέχτηκε το παιδί από την 
πλευρά της µητέρας, να µετατράπηκε σε δική του απόρριψη προς αυτή, οπότε 
ασυνείδητα να γενικεύτηκε και στον υπόλοιπο πληθυσµό της ίδιας καταγωγής. Με 
λίγα λόγια, απορρίφθηκε αυτό το στοιχείο που κατά βάση προσδιόριζε την ίδια τη 
µητέρα του. 

 Όταν αντιπαρατέθηκαν οι απαντήσεις των τριών γενεών σε τρεις οικογένειες, 
στη µια το εγγόνι συµφωνούσε µε τον παππού και εν µέρει µε τη γιαγιά, η οποία κατά 
κύριο λόγο είχε δώσει τις ίδιες απαντήσεις µε την κόρη της (µητέρα), στη δεύτερη και 
τρίτη οικογένεια οι απαντήσεις των υποκειµένων ταυτίζονταν. Ως προς τα υπόλοιπα 
παιδιά, επειδή δεν απάντησαν όλα στη συγκεκριµένη ερώτηση και δεν θα µπορούσε 
να διαπιστωθεί εάν οι απαντήσεις τους συµφωνούσαν µε εκείνες των παππούδων 
τους, γι’ αυτό ελήφθησαν υπόψη και παρουσιάστηκαν παραπάνω εκείνες των 
παππούδων. Πάντως, από µια πρώτη µατιά τόσο τα παιδιά όσο και οι παππούδες ήταν 
ειλικρινείς στις απαντήσεις τους, εφόσον ταίριαζαν µεταξύ τους µέσα σε κάθε 
οικογένεια. Μερικές φορές, βέβαια, παρατηρήθηκε η τάση οι µεν, να συµπληρώνουν 
ελάχιστες εκδοχές περισσότερο από τους δε, και αντιστρόφως. Μόνο σε µια 
οικογένεια υπήρξε πλήρης διαφωνία. 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.37, σ.6, παιδί ηλικίας 8 ετών. 
2 ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ: ό.π., 1990, σ.157. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.65, σ.12. 
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.65, σ.12. 
5 Ερ/γιο 6: ερώτ.65, σ.12. 
6 Ερ/γιο 13:  ερώτ.65, σ.12.  
7 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.37, σ.6. 
8 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.37, σ.6.  
9 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.37, σ.6.  
10 Ερ/γιο 26: ερώτ.65, σ.12. 
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 2.7.2.5 Αντιδράσεις του περιβάλλοντος υποδοχής και πιο συγκεκριµένα των 
παππούδων 

 
Κανείς δεν µπορεί να προετοιµαστεί ψυχολογικά, ούτε ενήλικας ούτε ένα παιδί, 

για την απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου του· πόσο µάλλον όταν πρόκειται για 
τους γονείς του. Το ξεπέρασµα και η αναδιάταξη της τραυµατικής εµπειρίας της 
διάσπασης της πυρηνικής οικογένειας, ίσως υποδεικνύουν ιδιαίτερους χειρισµούς 
από τα περιβάλλοντα άτοµα των παιδιών. Με αυτό το σκεπτικό κινήθηκαν και 
έπραξαν ανάλογα, οι παππούδες 6 από τις 19 οικογένειες που απάντησαν στη 
συγκεκριµένη ερώτηση. 

∆εν υπήρχε πρόβληµα, εµείς.1 
 

Η παρουσία τουλάχιστον ενός εκ των δύο γονέων και το φύλο του, καθώς 
επίσης η ύπαρξη µεγαλύτερων αδελφών, γιαγιάδων και παππούδων, ή άλλων 
συγγενών, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε 
τον οποίο ένα παιδί θα δεχτεί σηµαντικές αλλαγές του περιβάλλοντός του, και 
καθορίζουν την ποιότητα ζωής του. 

Επεµβήκαµε στο παιδί για να το ξεπεράσει (6/19): 
Εγώ, ο γιος µου ο άλλος και η νύφη µου.2 
 

Σε 3 οικογένειες που αναφέρθηκε προσφορά βοήθειας από το συγγενικό 
περιβάλλον στο παιδί, αυτή δεν ήταν µεµονωµένη, αλλά συµπληρωµατική και έγινε 
συνδυαστικά µε την διαµεσολάβηση των παππούδων. 

Οι παππούδες µιας οικογένειας, εκτός του ότι επενέβησαν οι ίδιοι στο παιδί για 
να ξεπεράσει την εγκατάλειψη που υπέστη από τους γονείς του µε την πλήρη 
εξαφάνισή τους, αλλά και µε την αυτοκτονία του ενός από αυτούς, χρησιµοποίησαν 
επιπλέον τη βοήθεια δύο ειδικών: Ενός ψυχολόγου και ενός λογοθεραπευτή.3 Στην 
δεύτερη οικογένεια, που αξιοποιήθηκε η βοήθεια επιστηµόνων σε συνδυασµό µε τη 
στήριξη τόσο των παππούδων όσο και άλλων συγγενικών προσώπων, τα τέσσερα 
παιδιά της οικογένειας έπρεπε να συµβιβαστούν µε τον θάνατο του ενός γονέα και µε 
την εγκατάλειψη που επέδειξε ο άλλος στο πρόσωπό τους, αλλά και να αποσβέσουν 
τα άσχηµα βιώµατά τους από τον πρότερο διαταραγµένο οικογενειακό βίο. 

Ως συµπέρασµα από τα παραπάνω προκύπτει ότι, όπου τα παιδιά χρειάζονταν 
ιδιαίτερη στήριξη είτε από ειδικό είτε από συγγενικό πρόσωπο, δεν εξέλειπε ποτέ η 
ταυτόχρονη βοήθεια των παππούδων τους. Αυτό που µπορούσε επιπρόσθετα να γίνει 
όσον αφορά το παιδί ήταν, πέραν της ψυχολογικής στήριξης από ειδικούς 
επιστήµονες, να προϊδεαστεί από συζητήσεις ή ακόµη και µέσα από λογοτεχνικά 
κείµενα (ειδικά µυθιστορήµατα), όπως το: «Χωρίς οικογένεια». 

Οι δύο από τους τρεις γονείς που συµµετείχαν στην έρευνα, θεώρησαν 
καθοριστική την επέµβαση των παππούδων στο παιδί τους, προκειµένου να 
ξεπεράσει την αποµάκρυνσή του και από τους δύο γονείς του, ωστόσο ο τρίτος 
γονέας δήλωσε ότι, οι δικοί του άνθρωποι δεν προέβησαν σε µια τέτοια κίνηση, 
θεωρώντας το ως µη απαραίτητο, αφού επέστρεψαν τόσο ο πατέρας όσο η µητέρα.  

Ήταν µωρό και ήταν µόνο για δύο τρεις µήνες. Μετά από αυτό ήρθαµε 
και εµείς [οι γονείς].4 

 

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.69, σ.14.  
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.69, σ.14. 
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.69, σ.14. 
4 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.62, σ.13. 
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Η µητέρα στη δήλωσή της, όµως, απέκρυψε ότι, έχοντας προβλήµατα µε τον 
σύζυγό της και φτάνοντας στο διαζύγιο, τα παιδιά τους παρέµεναν µε τους παππούδες 
τους. Το κενό που αφήνει η απουσία -οριστική και αµετάκλητη ή προσωρινή, αλλά 
ουσιαστική- των γονέων, όχι απλά γίνεται αισθητό, αλλά είναι δυσαναπλήρωτο.1 Το 
παιδί, έστω και µε την απώλεια ενός µόνο γονέα, αρχίζει να νιώθει µοναξιά και 
κλείνεται ακόµη περισσότερο στον εαυτό του, ενώ παράλληλα εδραιώνεται στην 
ψυχή του το αίσθηµα της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας, της µειονεξίας και της 
ταπείνωσης σε σχέση µε τους συνοµήλικούς του. Το κενό αυτό, εάν δεν αναπληρωθεί 
από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του, θα του αφήσει ψυχικά κατάλοιπα και 
θα προσαυξηθεί, εάν ο περίγυρός του το αντιµετωπίζει µε οίκτο και δεν το 
περιστοιχίσει-περιβάλλει µε ειλικρινή αγάπη και τρυφερότητα. 

Γενικά, µε την αποχώρηση των γονέων από τη ζωή των παιδιών τους, 
εµφανίζεται µια ραγδαία αλλαγή στην εσωτερική ισορροπία του νοικοκυριού, όµως 
εγκαθίσταται επανασταθεροποίηση της οικογενειακής ατµόσφαιρας κυρίως µε την 
εσκεµµένη ή ασυνείδητη συναισθηµατική συνεισφορά των παππούδων. 

Αυτοί, εκτός από τις αυξηµένες ανάγκες της παιδικής ηλικίας, έχουν να 
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που δηµιουργεί η απουσία των γονέων στα παιδιά 
τους. Π.χ. τα παιδιά των γονέων οι οποίοι είναι εξαρτηµένοι από τα ναρκωτικά ή 
µαστίζονται από ψυχολογικές διαταραχές, έχουν την τάση να εκδηλώνουν 
δραµατικές και ραγδαίες συναισθηµατικές αλλαγές είτε µε απόσυρση (π.χ. παιδί 
οικογένειας 32) είτε µε υπερβολικά εκδηλωτική συµπεριφορά (π.χ. παιδί οικογένειας 
8), και έχουν µεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης και παροχής σταθερού οικογενειακού 
περιβάλλοντος από την πλευρά των παππούδων τους, αφού απουσιάζουν οι γονείς 
τους.2 

[Μακρόσυρτη σιωπή] ∆εν θυµάµαι, αλλά νοµίζω, καλά µου 
συµπεριφέρονταν. (∆εν θυµάσαι καθόλου εκείνα τα χρόνια; ∆ηλαδή, από το 
νηπιαγωγείο, που λες ότι, σε πήραν ο παππούς και η γιαγιά µέχρι την πρώτη-
δευτέρα τάξη, που ήσουν µαζί τους, δεν θυµάσαι καθόλου;) [Γνέφει 
αρνητικά].3 

 
Ακόµα και στην περίπτωση αυτή, που το παιδί δεν θυµόταν τη συµπεριφορά 

των παππούδων του απέναντί του, θεωρούσε πως η συµπεριφορά τους ήταν καλή. Οι 
µεγάλες παύσεις που έκανε και οι λιτές απαντήσεις που έδινε το συγκεκριµένο παιδί, 
έδειχναν πόσο πολύ είχε συντελέσει η τοξικοεξάρτηση των γονέων του στο να γίνει 
το ίδιο συγκρατηµένο και επιφυλακτικό άτοµο. 

Τα παιδιά, τα οποία µεγαλώνουν µαζί µε τον παππού και τη γιαγιά τους εξαιτίας 
της εξάρτησης των γονέων τους από ναρκωτικά, συνήθως είναι αποσυρµένα και 
αφηρηµένα άτοµα, εκδηλώνουν προβλήµατα συµπεριφοράς και κακή σχολική 
επίδοση. Έχουν την τάση να θεωρούν ότι, εξαρχής ήταν ανεπιθύµητα από τους γονείς 
τους, γι’ αυτό και τα εγκατέλειψαν. Ωστόσο, δεν προσδοκούν την επιστροφή του 
πατέρα και της µητέρας τους, γιατί κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ανισορροπία στην νέα 
οικογένειά τους. Ως εκ τούτου, φοβούνται µην αποµακρυνθούν και από τους 
παππούδες τους, όσο και αν θεωρούν ότι τα ίδια αποτελούν πρόσθετο βάρος σε 
αυτούς. Το ότι αναγνωρίζουν τις θυσίες που κάνουν οι παππούδες για χάρη τους, 
φαίνεται µέσα από τη µειωµένη επαναστατικότητα που δείχνουν και την αυξηµένη 
ευγνωµοσύνη προς αυτούς.4 

                                                 
1 ΜΑΝΟΥ∆Η: ό.π., 2006. σ. 98. 
2 BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, p.393-394. 
3 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.42, σ.7. 
4 BRATTON, RAY & MOFFIT: ό.π., 1998, p.394. 
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Καλά, καλά. Ε, έκαναν όλα τα πράγµ…, δηλαδή έκαναν όλα τα 
πράγµατα για µένα, δηλαδή µου έκαναν όλα τα καλά. ∆εν µου έκαναν, δεν 
µου έκαναν κανένα κακό ούτε και τους είδα ποτέ γυµνούς. (Ναι, και τί άλλο;)  
Ε…, τίποτα άλλο. (Πώς σε βοηθούσαν; Πώς σε φρόντιζαν;) ∆ηλαδή µου 
έδιναν φαΐ, µου είχαν κούνια …ε, εντάξει.1 

 
Η θέση που θα µπορούσαν να κρατήσουν οι παππούδες, θα ήταν η συζήτηση µε 

το εγγόνι τους προκειµένου να του εξηγήσουν ότι, το ίδιο δεν ευθύνεται για την 
εγκατάλειψή του από τους γονείς του. Παράλληλα, όµως, θα πρέπει να είναι 
προσεκτικοί και να αποφεύγουν την κριτική και την απόδοση κατηγοριών στον 
πατέρα ή/και στη µητέρα. Στόχος τους θα πρέπει να είναι ο προγραµµατισµός της 
ζωής του παιδιού, έτσι ώστε αυτή να είναι πιο σταθερή και συνεπής, περιχαρακωµένη 
από όρια και κανόνες. ∆εν θα πρέπει να ξεχνούν να ορίζουν τακτικές συναντήσεις 
του παιδιού µε τους απόντες γονείς του, τηρώντας τον όρο ότι, δεν θα χρησιµοποιούν 
το παιδί για να µεταφέρει µηνύµατα στους γονείς του ή για να κατασκοπεύει τη ζωή 
τους. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως ισχύει και για κάθε γονέα, είναι να αποφεύγουν 
να αναθέτουν στο εγγόνι τους υπευθυνότητες µεγαλύτερες από τις ικανότητές του και 
από το αναπτυξιακό του επίπεδο. Αντίθετα, σε συνεργασία µε αυτό θα πρέπει να 
συζητούν και να προγραµµατίζουν τη µελλοντική δράση και ζωή του, χωρίς να το 
κατακλύζουν µε προβλήµατα, να το φοβίζουν ή να το προδιαθέτουν αρνητικά.  

Πέρα από αυτά, οι περισσότεροι παππούδες (13/19) δήλωσαν ότι, δεν 
επενέβησαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα εγγόνια τους, για να ξεπεράσουν κάποια 
γεγονότα ή καταστάσεις, γιατί δεν το θεώρησαν απαραίτητο. Αυτό δείχνει ότι, όποια 
και να ήταν η στάση ή η δράση των παππούδων που είχε τη µορφή βοήθειας έναντι 
των εγγονιών τους, αυτή έγινε αυθόρµητα στα πλαίσια της φυσιολογικής εξέλιξης της 
ροής της οικογενειακής ζωής. 

Προκειµένου να διερευνηθούν οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος υποδοχής, που 
στη συγκεκριµένη περίπτωση ήταν οι παππούδες, τα εγγόνια ερωτήθηκαν σχετικά µε 
τη στάση και τη συµπεριφορά αυτών των προσώπων προς τα ίδια τόσο κατά τη 
στιγµή του αποχωρισµού κάθε παιδιού από τους γονείς του όσο και κατά την περίοδο 
που ακολουθούσε, κατά τη συµβίωση των εγγονιών µε τους παππούδες τους. 

Αλλάζοντας, λοιπόν, οπτική γωνία και εξετάζοντας την άποψη των εγγονιών για 
τη στιγµή που αυτά χωρίζονταν από τους γονείς τους, φάνηκε ότι, η συµπεριφορά 
των παππούδων και των γιαγιάδων τους ήταν πολύ καλή, οι ίδιοι έκαναν ό,τι 
καλύτερο προκειµένου να ικανοποιήσουν τα εγγόνια τους και γενικά επικρατούσε 
ηρεµία και ψυχραιµία (5/12 ή 41,66%). Μάλιστα, τα εγγόνια πίστευαν ότι, οι 
παππούδες τους ήταν ιδιαίτερα χαρούµενοι και ευχαριστηµένοι που θα τα είχαν κοντά 
τους (5/12 ή 41,66%). 

Μου συµπ… πρώτα απ’ όλα, µε ψυχραιµία. Με πήρε, γιατί ήξερε ότι θα 
µε βοηθήσει η γιαγιά µου, ότι θα µε µεγαλώσει σωστά, γι’ αυτό, ρε παιδί µου, 
και δεν ένιωθε τόσο έντονα µέσα ψυχολογικά, ότι είχε … έχει άγχος η µάνα 
µου και τέτοια. Τί να σου πω τώρα; Η γιαγιά µου … ότι θα ένιωσε 
ευχαριστηµένη, θα ένιωσε, γιατί ήταν η ξαδέλφη µου η πρώτη και επειδή θα’ 
ταν µόνη της, επειδή η αδερφή µου δεν είναι εδώ, θα’ µουνα εγώ και έτσι, 
ήξερε ότι θα’ χα και παρέα µε την ξαδέλφη µου, που έµενε και η ξαδέλφη µου 
(Εδώ;) Ναι. (Εδώ έµενε µαζί σας;) Όχι.2 

Η γιαγιά µε πήρε αγκαλιά, ο παππούς µας πήγαινε στο γήπεδο να 
παίξουµε µπάλα, µας έφερνε χασµούσια (Όχι. Τη στιγµή την πρώτη, τη 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.42, σ.7. 
2 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.41, σ.7. 
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θυµάσαι; Όταν σε πήγαν οι γονείς σου εκεί;) Η γιαγιά ήταν πάρα πολύ 
χαρούµενη, ε και ο παππούς …, ε …, παίζαµε, δεν ήθελα να φύγω από κει.1 

Καλά. Τουλάχιστον χαίρονταν, γιατί και εγώ χαίροµαν, επειδή ήµουν 
ευτυχισµένο εδώ πέρα, γιατί κάτω δεν ήµουν και ο µπαµπάς µου στο κάτω-
κάτω έφυγε από κάτω. Γι’ αυτό η γιαγιά αποφάσισε να µε κρατήσει εδώ.2 

 
Αµφιλεγόµενα συναισθήµατα εκδηλώθηκαν σε δύο παιδιά, τα οποία ανέφεραν 

ότι, οι παππούδες τους από τη µια πλευρά χαιρόντουσαν για τα εγγόνια, ενώ από την 
άλλη στεναχωριόντουσαν για τους γονείς των παιδιών, ή σε µια άλλη οικογένεια 
επικράτησε κλίµα αδιαφορίας προς τον έναν γονιό. 

[Παππούς:] Είχε στεναχωρηθεί για τον πατέρα µου και τη µάνα µου κι 
είχε χαρά για µένα, που θα καθόµουνα εδώ. [Γιαγιά:] Το ίδιο και για τη γιαγιά 
µου.3 

Ε, η γιαγιά, όταν τα έµαθε αυτά από το µπαµπά, δεν την ένοιαζε καθόλου 
για τη µαµά, επειδή ήταν πάρα πολύ κακιά. (Την πρώτη φορά που σε έφερε, ο 
µπαµπάς εδώ στη γιαγιά και στον παππού, όταν σε πήρανε, τί είπανε;) Τίποτε. 
Χαιρόντουσαν που είχαν εγγονάκια.4 

 
Η θλίψη, που πίστευε ένα εγγόνι ότι ένιωθαν οι παππούδες του, µπορεί όντως να 

ήταν εµφανής στα πρόσωπά τους ή, είναι πιθανόν, το εγγόνι απλά να προέβαλε τα 
δικά του συναισθήµατα σε αυτούς, τη στιγµή που αποχωριζόταν τους γονείς του. 

[Η γιαγιά] Άσχηµα αισθάνονταν.5 
 

Στην περίπτωση ενός εγγονιού που έχασε σε µεγάλη ηλικία τους γονείς του, οι 
ρόλοι ανάµεσα στους παππούδες και στα εγγόνια είχαν αντιστραφεί, αφού ειδικά 
όταν χάθηκε ο ένας από τους γονείς, το παιδί έπρεπε να αποτελέσει τον στυλοβάτη 
της οικογένειας. Αφενός έπρεπε το ίδιο να σταθεί στα πόδια του αφετέρου ένιωθε ότι, 
έπρεπε να στηρίξει τα οικεία πρόσωπα. Ο πιο δύσκολος ρόλος που αντιµετώπισε, 
ήταν όταν βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να τους ανακοινώσει το ίδιο το παιδί τον 
χαµό του γονέα του. 

Όσον αφορά τη µάνα µου, ήµουν µόνος µου εδώ στο νοσοκοµείο. Ναι … 
(Και σου είπαν, δηλαδή, οι γιατροί ότι …) Και την είδαν, ναι, ότι δεν πήγαινε 
άλλο. Το δύσκολο ήταν, να ανακοινώσω στον αδερφό µου, γιατί δεν είχε 
έρθει εκείνη τη στιγµή εκεί. Εκεί ήταν το δύσκολο. Εκεί λίγο ζορίστηκα. Ε, 
µετά, εντάξει, δεν …, συµπεριφορά … (Ο παππούς και η γιαγιά, ήταν εκεί την 
ώρα που…) Όχι, δεν ήταν στο νοσοκοµείο, δεν ήταν στο νοσοκοµείο, ήταν 
στο σπίτι. Μάλλον κάποιος ήταν, δεν θυµάµαι τώρα …, κάποιος από τους δύο 
ήταν στο νοσοκοµείο. (Ουσιαστικά, δηλαδή, εσύ το είπες και στους 
παππούδες;) Όχι. Το ξέραµε. Ήταν … προδιαγεγραµµένο, δηλαδή. ∆εν ήταν 
κάτι το ξαφνικό, µετά από … (Όσον αφορά το µπαµπά, ποιός σου το είπε;) 
Αυτό το θυµάµαι. Ε, µέσα στο σπίτι όταν έγινε η αναστάτωση. (Θυµάσαι …;) 
∆εν είπε κάποιος συγκεκριµένα. ∆εν θυµάµαι ποιός το’ πε. ∆εν …6  

 
Όσον αφορά την µετέπειτα συµπεριφορά των παππούδων προς τα εγγόνια  τους, 

όταν τα ανέλαβαν, ενώ τα παιδιά µικρής ηλικίας εστίαζαν την προσοχή τους σε 
διαφορετικά ζητήµατα, σε σχέση µε ό,τι έκαναν τα µεγαλύτερα εγγόνια, το 
αποτέλεσµα ήταν πάντα το ίδιο· η καλή συµπεριφορά των παππούδων απέναντί τους 
(20/20 ή 100%). Πιο συγκεκριµένα, ως προς τη διαφοροποίηση που παρουσιαζόταν, 
τα ενήλικα εγγόνια επικέντρωναν σε ηθικές αξίες (1/20 ή 5%) και πρότυπα, όπως ο 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.41, σελ.7. 
2 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.41, σελ.7. 
3 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.41, σελ.7. 
4 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.41, σελ.7. 
5 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.41, σελ.7. 
6 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.41, σελ.7. 
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γονεϊκός ρόλος (2/20 ή 10%), αφενός επειδή είχαν ζήσει περισσότερο µαζί µε τους 
παππούδες, αφού τα είχαν αναλάβει από τη βρεφική ηλικία, αφετέρου λόγω της 
ωριµότητάς τους, που τα είχε φτάσει σε συγκεκριµένο επίπεδο συνειδητοποίησης και 
ικανότητας κρίσης. 

Πάρα πολύ καλά, δεν …, πάρα πολύ. (Σου έλεγαν, δηλαδή, κάτι …;) Τί 
να…; Πάρα πολύ … υπήρχαν, υπήρχε σεβασµός καταρχήν. (Από την πλευρά 
τους, εννοείς;) Και από την πλευρά τους και από την πλευρά µας. Ήταν …, 
υπήρχε ένας αµοιβαίος σεβασµός. Αυτό. Αφού ήµασταν µαζί στον ίδιο χώρο. 
∆ουλεύαµε µαζί, δεν…δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή, δεν υπήρχαν 
προβλήµατα … Κανένα.1 

Πάρα πολύ καλά, όπως σε ένα παιδί, ξέρω’ γω, όπως γονείς. Όχι, πάρα 
πολύ καλά. (∆ιέκρινες εσύ κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή, που να θεωρούσες ότι θα 
διαφέρει από τους άλλους γονείς;) Όχι, όχι, πάρα πολύ καλά, όπως ένας 
παππούς και µια γιαγιά σε ένα εγγόνι. (Έτσι ή σαν γονείς;) Σαν γονείς. Αφού 
δεν είχα γονείς, σαν γονείς ήταν.2 

Πολύ καλά, δηλαδή, δεν µου είχε αναφέρει τίποτα για χωρισµούς, για 
χωρισµούς, όταν ήµουν µικρή. Ίσως, να µη µου δηµιουργήσει ψυχολογικά 
προβλήµατα. ∆εν ξέρω, γι’ αυτό. Πάντως ήταν … απέναντί µου, µου 
φέρονταν σαν µητέρα µου πραγµατικιά, σαν µητέρα µου µού φέρθηκε. ∆εν … 
είχε κάποια ιδιαίτερη στάση απέναντί µου: «Ξέρεις τί; Σε παράτησε η µάνα 
σου ή ο πατέρας σου». Τίποτα, τίποτα απ’ αυτά. Τίποτα, δηλαδή. Θα µου 
µίλαγε, θα µου έδινε συµβουλές η µητέρα µου, τα πάντα, τα πάντα.3 

 
Τα πιο µικρά παιδιά αξιολογούσαν τη συµπεριφορά των παππούδων τους 

απέναντί τους µε άλλα κριτήρια, πιο αφελή, αλλά σηµαντικά για ένα παιδί, όπως π.χ. 
ότι τους έκαναν τα χατίρια (5/20 ή 25%), τα υπερπροστάτευαν και το ότι δεν τα 
µάλωναν (1/20 ή 5%). 

Πολύ καλά. (Από τότε που σε ανέλαβαν, θυµάσαι κάτι να µου πεις για 
τον παππού; Πώς σου συµπεριφερόταν; Τί έκανε; Αν σου µιλούσε …) Ναι, 
ναι, µου έπαιρνε ό,τι ήθελα … [Άρχισε να κλαίει, γιατί θυµήθηκε ότι πέθανε ο 
παππούς].4 

Ε, µου συµπεριφέρονταν καλά και … είχαν ευθύνη και φοβόντουσαν 
κιόλας, δεν µ’ άφηναν να βγω στο δρόµο, δεν µ’ άφηναν να κάνω τίποτα. Με 
είχαν εκεί πέρα στο καροτσάκι, µου’ διναν κορδελάκια ο παππούς και έπαιζα. 
Το θυµάµαι. {Χαµογελούσε συνέχεια} (Έπαιζαν µαζί σου;) Ναι, παίζανε.5 

 [Παππούς:] Καλά, πάρα πολύ καλά. [Γιαγιά:] Καλά. Όµορφα, δε 
µάλωναν. Μετά άρχισαν να µε µαλώνουν. (Πότε;) Όταν άρχισα τις αταξίες.6 

 
Μερικές φορές, αντιπαραβαλλόταν η στάση και συµπεριφορά των παππούδων 

σε εκείνη των γονέων. 
Πολύ καλά µου συµπεριφέρονταν. (∆ηλαδή, για πες µου…;) Ε…, µου’ 

καναν χάρες, ενώ η µαµά, όταν ήµουνα στο σπίτι, µε άφηνε άµα ζαλιζόµουνα, 
είχα φάει πολύ κι έκανα εµετό, µε άφηνε µε τους εµετούς εδώ στο κρεβάτι κι 
έφευγε αυτή, πήγαινε σε άντρα άλλο. (Αυτά σου τα έχει πει κάποιος;) Μερικά 
ο µπαµπάς, µερικά τα ξέρω εγώ, επειδή µου τα έχει πει η ξαδέλφη µου, η Ν.7 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.42, σ.7, ηλικία εγγονιού: 30 ετών. 
2 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.42, σ.7, ηλικία εγγονιού: 17 ετών. 
3 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.42, σ.7, ηλικία εγγονιού: 18 ετών. 
4 Ερ/γιο παιδιού 25: ερώτ.42, σ.7. 
5 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.42, σ.7. 
6 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.42, σ.7. 
7 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.42, σ.7. 
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 2.7.3 Συνθήκες στο εσωτερικό της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας 

 2.7.3.1 Βαθµός ικανοποίησης του παιδιού από τον τρόπο ζωής των 
παππούδων του 

 
Συγκρίνοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της πυρηνικής 

οικογένειας, µε εκείνες που επικρατούσαν µέσα στις κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες, φαίνεται από τις απαντήσεις των εγγονιών ότι, τα ίδια είχαν µείνει πολύ 
(4/20) ή πάρα πολύ ικανοποιηµένα (15/20) από τη συµβίωση µε τους παππούδες τους. 
Το µοναδικό εγγόνι που δήλωσε ότι του άρεσε µέτρια ο τρόπος µε τον οποίο ζούσε µε 
τη γιαγιά του, η γνώµη του δεν είχε την ίδια δύναµη µε τις απαντήσεις των υπολοίπων 
παιδιών, όχι µόνο επειδή ήταν η µοναδική, αλλά και εξαιτίας του ότι εκφράστηκε από 
ένα παιδί µε ψυχιατρικά προβλήµατα. 

Ανάλογα ήταν τα ευρήµατα δυο ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στην 
Αµερική το 1992 και το 1994 αντίστοιχα. Αυτές διαπίστωσαν, πως τα παιδιά τέτοιου 
είδους οικογενειών ήκµαζαν κατά την εξέλιξή τους που συνέπιπτε µε τη συµβίωση µε 
τους παππούδες τους (κατά µέσο όρο για τέσσερα χρόνια), και είχαν προσαρµοστεί 
αρµονικά στις νέες συνθήκες της οικογένειάς τους, γεγονός που αποδόθηκε στην 
καλή ποιότητα των σχέσεων στο εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών.1 

 2.7.3.2 Ποιότητα των σχέσεων στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια 
 

Το ίδιο παρατηρήθηκε κι εδώ, αφού όλα τα µέλη και των 35 κατατετµηµένων 
κατά γενεές οικογενειών χαρακτήρισαν τις σχέσεις που είχαν δηµιουργηθεί µέσα 
στην οικογένειά τους ως καλές (7/35) ή ακόµη και άριστες (28/35, όπως 
καταµετρήθηκαν σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παππούδων και των γονέων). Όλες 
δηλώθηκαν ως τέτοιες, εκτός από µια µητέρα που θεωρούσε ότι οι σχέσεις ήταν 
µέτριες, εξαιτίας των ιδιόµορφων σχέσεων που διατηρούσε η ίδια µε τους γονείς της 
που ανέτρεφαν τα παιδιά της. Θεωρείται ότι, οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις που 
παρατηρήθηκαν στους χαρακτηρισµούς που απέδωσαν τα εγγόνια στις σχέσεις τους 
µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους, δεν αποτελούσαν κάποιο ιδιαίτερο δείκτη 
και µπορεί να οφείλονταν στη διάθεση της στιγµής ή στην συγκρατηµένη 
ιδιοσυγκρασία των συγκεκριµένων ατόµων, αφού το µόνο που έκαναν τρία από αυτά 
ήταν να χρησιµοποιήσουν µικρότερο συγκριτικό βαθµό (αντί «πολύ καλές», είπαν 
«καλές»), ενώ ένα τέταρτο παιδί τις υπερτόνισε (αντίθετο µε το προηγούµενο). 

 2.7.3.3 Αρχηγία στην οικογένεια παππού-γιαγιάς-παιδιού 
 

Στρέφοντας την προσοχή στις συνθήκες στο εσωτερικό των κατατετµηµένων 
κατά γενεές οικογενειών, µε εξαίρεση τέσσερις οικογένειες, στις οποίες µοναδικός 
αρχηγός ήταν ο παππούς, ο οποίος µπορεί να ήταν ηγετική φυσιογνωµία (3 
παππούδες) ή να µην ζούσε καν η σύντροφός του (1 περίπτωση), σε όλες τις 
υπόλοιπες κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες η γιαγιά κατείχε αρχηγική θέση 
(21/35 οικογένειες) ή και δευτερεύοντα ρόλο (5 στις 11 απαντήσεις που δόθηκαν ως 
δευτερεύουσες). ∆εδοµένου ότι, οι πιο καίριες θέσεις συνεπάγονται και µεγαλύτερες 
ευθύνες και φόρτο εργασίας, γίνεται συνειδητό πως, σχεδόν όλο το βάρος έπεφτε στις 
γιαγιάδες. Έτσι λοιπόν, εκτός από εκείνες των αρχηγών γιαγιάδων, σε κάποιες 

                                                 
1 DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.102. 
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οικογένειες (συµπεριλαµβανοµένων των 4 πρώτων), ήταν αρχηγοί οι παππούδες 
(10/35), ή οι αποφάσεις λαµβάνονταν από κοινού (4/35), δηλαδή από όλα τα µέλη της 
οικογένειας. Εκεί εµπερικλείονταν τα παιδιά και οι γονείς τους, σε περίπτωση που 
κάποιος από αυτούς συγκατοικούσε.1  

Σε δευτερεύοντα και υποστηρικτικό ρόλο, εκτός από τις πέντε γιαγιάδες που 
προαναφέρθηκαν, ήταν ακόµη τρεις παππούδες, δύο πατέρες και µια µητέρα. Σχετικά 
µε τους τρεις παππούδες, αυτοί, όσο τους επέτρεπε η κλονισµένη κατάσταση της 
υγείας τους, προσπαθούσαν να έχουν υποβοηθητικό ρόλο στις προσπάθειες που 
κατέβαλε η σύντροφός τους. Σε ό,τι αφορά τους τρεις τελευταίους γονείς, οι 
απαντήσεις των παππούδων δεν συνέπιπταν µε εκείνες των εγγονιών τους, αφού αυτά 
δεν ανέφεραν τους γονείς. Τα παιδιά όντας πιο αθώα, δεν έδωσαν µια τέτοια 
απάντηση προκειµένου να αποδώσουν στον γονέα τους µια ανώτερη θέση µέσα στην 
οικογένεια, όπως ίσως προσπάθησαν να κάνουν οι παππούδες στα µάτια της 
ερευνήτριας για δύο πατέρες (πχ. Οικογ.7). Ενδεχοµένως, λοιπόν, ο βοηθητικός 
αρχηγικός ρόλος (υπαρχηγός, αναπληρωτής του αρχηγού) εκ µέρους των γονέων να 
µην συνέβαινε στην πραγµατικότητα.  

Σύµφωνα µε τον ADLER, το άτοµο µε τον ηγετικό ρόλο µέσα στην οικογένεια, 
θα πρέπει να είναι ο πατέρας, έτσι ώστε και να γίνεται αποδέκτης του σεβασµού των 
παιδιών του, αλλά και για να είναι πιο αρµονική η ανάπτυξή τους µέσα σε µια 
φυσιολογική οικογένεια.2Στην περίπτωσή µας «η απουσία του πατέρα αποτελεί ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό στο οικογενειακό τρίγωνο».3 

Οι δύο µητέρες που έλαβαν µέρος στη συνέντευξη συµφώνησαν η µία µε το 
παιδί της και η άλλη µε τη γιαγιά, σχετικά µε τα πρόσωπα που έπαιρναν τις 
αποφάσεις συνήθως στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια (παππούς - γιαγιά 
και γιαγιά - µητέρα, αντίστοιχα). Ο πατέρας της δεύτερης µητέρας, ναι µεν δέχθηκε 
τον σηµαντικό ρόλο της γιαγιάς στα λεγόµενά του, εντούτοις τον πρωτεύοντα ρόλο 
έδωσε στον εαυτό του, γιατί παρά τα προβλήµατα υγείας του, δεν επιθυµούσε ίσως να 
τον υποβιβάσουν ή να τον καθαιρέσουν από τη θέση του, όπως έκαναν η κόρη και η 
σύζυγός του, που θεωρούσαν ότι αυτές ήταν υπεύθυνες για τα οικογενειακά 
ζητήµατα. Κάτι ανάλογο µπορεί να βίωνε και ο τρίτος γονέας, ένας πατέρας που 
θεωρούσε ότι εξακολουθούσε να κρατάει τα ηνία της οικογένειάς του µε βοηθό του 
τον παππού, παρότι ο ίδιος είχε αποµακρυνθεί από την κατοικία του ηθεληµένα. Η 
πεθερά του πίστευε ότι, υπεύθυνοι ήταν πλέον µόνο ο παππούς και η γιαγιά. Επειδή 
σε αυτές τις δύο οικογένειες τα όρια δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα, γι’ αυτό και τα εγγόνια 
δήλωσαν πως οι αποφάσεις λαµβάνονταν µετά από κοινή συνεννόηση. 

Σύµφωνα µε την πολύ έγκυρη πηγή του Census Bureau, ο αριθµός των 
παππούδων που ήταν αρχηγοί κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών το 1997 
ανερχόταν σε 3.700.000, από τους οποίους την πλειοψηφία αποτελούσαν οι γιαγιάδες 
(2.300.000) σε σύγκριση µε τους παππούδες (1.400.000). Τα βασικά χαρακτηριστικά 

                                                 
1 Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι, από αυτές τις τελευταίες 14 οικογένειες, µόνο σε δύο δεν ήταν 
παρών ο παππούς κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης και σε µια δεν είχαν απαντήσει καθόλου ο 
παππούς και η γιαγιά, αλλά η µητέρα και το παιδί της. Αυτό σηµαίνει ότι, η παρουσία και η 
ταυτόχρονη απάντηση και των δύο παππούδων επηρέαζε κατά κάποιο τρόπο τις εκδοχές που θα 
επέλεγαν να δώσουν στην ερευνήτρια. Κατ’ αναλογία µε αυτό, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι, οι 21 
γιαγιάδες δεν είχαν στην πραγµατικότητα όλες τις ευθύνες, αλλά απλά θέλησαν να δώσουν αυτή την 
απάντηση. Η υπόθεση αυτή όµως, θα µπορούσε να απορριφθεί από το γεγονός ότι, οι περισσότερες 
από αυτές, είτε ήταν χήρες είτε είχαν σύντροφο µε πολύ άσχηµη κατάσταση υγείας, που δεν τους 
επέτρεψε καν να λάβουν µέρος στην έρευνα. Αρά, εκ των πραγµάτων, δεν θα µπορούσαν να είχαν 
αρχηγικό ρόλο µέσα στην οικογένεια και να είχαν αναλάβει τις ευθύνες της. 
2 ΑΝΤΛΕΡ: ό.π., σ.80. 
3 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.211. 
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που παρατηρήθηκαν ήταν ότι, υπήρχε η τάση να είναι αρχηγοί τέτοιων οικογενειών οι 
άνδρες της λευκής φυλής, ενώ παράλληλα ήταν εµφανής η τάση να εξακολουθούν να 
συµµετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και να είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες του σπιτιού 
στο οποίο διέµεναν, οπότε υπήρχε µικρότερη πιθανότητα απειλής από την κατάσταση 
της φτώχειας.1  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες 
διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό ποιοτικά από τις οικογένειες στις οποίες οι 
ηλικιωµένοι συγκατοικούν µε τα παιδιά τους. Η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι, έστω και αν σ’ αυτές τις οικογένειες οι παππούδες έχουν 
αναλάβει την επιµέλεια των εγγονιών τους κατά τις ώρες που οι γονείς εργάζονται, 
ωστόσο δεν έχουν τον ρόλο αρχηγού της οικογένειας. Περισσότερο αποτελούν 
εξαρτηµένα άτοµα, αφού υποφέροντας από προβλήµατα υγείας ή οικονοµίας, 
επαφίενται στα παιδιά τους, προκειµένου να εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. 
Αντίθετα, οι ηλικιωµένοι-αρχηγοί των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, 
είναι πιθανό να εξακολουθούν να βρίσκονται στην αγορά εργασίας και, παρότι 
ενδέχεται να αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, βασίζονται στις δικές τους 
δυνάµεις, λόγω της απουσίας των γονέων των εγγονιών τους.2 Εάν ωστόσο, 
συγκατοικεί µε τους παππούδες η µητέρα του παιδιού, επειδή συνήθως είναι ανήλικη 
ή ανώριµη, την ευθύνη του παιδιού αναλαµβάνει κυρίως η γιαγιά3, όπως έγινε και µε 
τις µητέρες που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα. 

Στο εξωτερικό, γενικά θεωρείται ότι, σε πιο δυσµενή θέση βρίσκονται οι 
οικογένειες που απαρτίζονται µόνο από τη γιαγιά και τα εγγόνια χωρίς την παρουσία 
των γονέων, ενώ σε λίγο πιο πλεονεκτική θέση βρίσκονται οι οικογένειες που 
αποτελούνται από τα εγγόνια και τους δύο παππούδες µε την ταυτόχρονη παρουσία 
τουλάχιστον ενός από τους γονείς. Εάν η σύγκριση περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, 
δηλαδή ανάµεσα στους γονείς και τους παππούδες, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, µια 
γιαγιά µε την συνύπαρξη των εγγονιών και των γονιών τους καταφέρνει να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στις αντιξοότητες της 
ζωής, επειδή οι γονείς είναι σε θέση να προσφέρουν οικονοµική βοήθεια σε αυτή την 
οικογένεια, σε σχέση µε µια γιαγιά που συνυπάρχει µε τον σύζυγό της και τα εγγόνια 
τους· εκτός και αν, βέβαια, στην πρώτη περίπτωση οι γονείς συνυπάρχουν µε τη 
γιαγιά και τα παιδιά τους, αλλά δεν είναι σε θέση να προσφέρουν γενικότερη βοήθεια 
στην οικογένεια µε αρχηγούς τους παππούδες.4 

 2.7.3.4 Αίσθηση των παππούδων σχετικά µε τις ελευθερίες, τα δικαιώµατα 
και τις αρµοδιότητές τους απέναντι στα εγγόνια τους 

 
Μπορεί οι γονείς των παιδιών να είχαν αναθέσει αυτόν τον ρόλο στους 

παππούδες οικειοθελώς ή µη, µέσω της δικαστικής οδού ή άτυπα, αυτό όµως δεν 
σηµαίνει πως, οι ηλικιωµένοι είχαν στη διάθεσή τους το δικαίωµα πλήρους εξουσίας 
απέναντι στα παιδιά.5 

Το ένα τρίτο των παππούδων (11/33 ή 33,33%) ένιωθαν πως, δεν δέχονταν 
κανενός είδους πίεση από οποιαδήποτε πλευρά και ότι είχαν το ελεύθερο να  

                                                 
1 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
2 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
3 WILSON, M.N. (1984). Mothers’ and grandmothers’ perceptions of parental behavior in three-
generational black families. Child development, Vol.55, N.4, pp.1333-1339. p.1337. 
4 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
5 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.571. 
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αναθρέψουν το εγγόνι τους, όπως ήθελαν οι ίδιοι. Ήθελαν να το έχουν κοντά τους και 
να το φροντίζουν όχι σαν εγγόνι τους, αλλά σαν παιδί τους. 

 
[Γιαγιά:] Αισθανόµαστε µια χαρά, σαν να είναι παιδιά µου, όχι εγγόνια 

µου. [Πάππους:] Όχι. Κι εγώ, πως;! Αλίµονο, όλα. Όσο θα ζω θα τα 
φροντίζω.1 

[Πάππους:] Όχι, όχι δεν νιώθουµε τίποτα. Όχι, όχι. [Γιαγιά:] Όχι, δε µε 
ελέγχει τίποτα, η µητέρα, κανένας. [Πάππους:] Θέλεις η δική µας, η φροντίδα 
δικιά µας. [Γιαγιά:] Κανένας, κανένας δε µε ελέγχει. [Πάππους:] Και 
ευχαριστηµένοι είµαστε πέρα από κάθε όριο. [Γιαγιά:] Άλλα σε ρωτάει η 
κοπέλα, άλλα απαντάς. ∆εν µας ενοχλεί ούτε η µάνα ούτε ο πατέρας. Η µάνα 
του δεν ρωτάει ούτε τί και πώς. [Πάππους:] ∆εν…, το ευχαριστιέµαστε, δεν 
αγανα… [Γιαγιά:] «Μαµά κουράζεσαι», µου λέει, «γιατί είσαι και άρρωστη». 
[Πάππους:] Από τώρα, ότι εσύ είσαι, κουράζεσαι. Εµείς το ευχαριστιέµαστε. 
Ό,τι και να θέλει, το έχει και το φχαριστιέµαστε. Ωραία. ∆εν … αισθαν… δεν 
αγανακτούµε. Πώς το λεν; ∆ε βαρυγκωµάµε. [Γιαγιά:] Εντάξει, θέλουµε το 
παιδί και το έχουµε εδώ πέρα, δεν… [Πάππους:] Το φχαριστιέµαστε. 
[Γιαγιά:] Το πήραµε. Έχουµε και παρέα. Έχουµε και παρεούλα. [Πάππους:] 
Και αυτό το φχαριστιέται. 2 

 
Οι παππούδες, αν και δεν αισθάνονταν να ασκείται επάνω τους κάποιος 

έλεγχος, παρόλα αυτά ένιωθαν παγιδευµένοι, λόγω της αίσθησης του καθήκοντος που 
τους υποδείκνυε η συνείδησή τους να προστατέψουν και να φροντίσουν µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα εγγόνια τους (8/33 ή 24,24%). 

 
[Πάππους:] Όχι. Είµαστε ευχαριστηµένοι, δηλαδή, µε αυτό που κάνουµε. 

(Αισθάνεστε πως σας ελέγχει κάποιος;) Όχι, δε µάς ελέγχει κανένας. [Γιαγιά:] 
Ποιός να µας ελέγξει; [Πάππους:] Η συνείδησή µας µάς ελέγχει µόνο. 
[Γιαγιά:] Ε, βέβαια. (Συµφωνείτε κ. Ε.{γιαγιά};) [ Γιαγιά:] Ε, βέβαια 
συµφωνώ. Ποιός να µας ελέγξει; Καλά λέει, η συνείδησή µας µάς ελέγχει. 
Πώς θα µπορέσουµε να το φροντίσουµε καλά. [Πάππους:] Να το 
προστατέψουµε καλύτερα.3 

Κοίταξε …, παγιδευµένη δεν αισθάνοµαι ή µάλλον … ελεγχόµενη δεν 
αισθάνοµαι. Τις ώρες που πρέπει να βρίσκοµαι εδώ, δεν µπορώ να έχω την 
απόλυτη ελευθερία.4 

 
Εξίσου πολλοί (8/33 ή 24,24%) ήταν και οι παππούδες που ένιωθαν ότι, δεν 

αντιµετώπιζαν κανένα πρόβληµα στη σχέση τους µε τους γονείς των παιδιών, αφού 
αυτοί τους έδειχναν εµπιστοσύνη και τους είχαν δώσει το ελεύθερο να 
διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, όπως ήθελαν και µπορούσαν οι παππούδες. Με 
αυτόν τον τρόπο, όλοι έµειναν ευχαριστηµένοι και σε αρκετές περιπτώσεις οι 
παππούδες δέχονταν συγχαρητήρια. 

Μερικοί από τους παππούδες είχαν την ψευδαίσθηση ότι, είχαν τον απόλυτο 
έλεγχο των πράξεών τους και της µεθόδου ανατροφής του εγγονιού τους, έστω κι αν 
διακρινόταν µια υπόνοια/αµφιβολία ότι µπορεί να ίσχυε το αντίθετο. Ενώ πίστευαν 
ότι, δεν δέχονταν έλεγχο από κανέναν, στην ουσία υφίσταντο την επίβλεψη, 
επιτήρηση ή έλεγχο, τουλάχιστον ενός από τους γονείς των παιδιών (5/33 ή 15,15%), 
ενώ κάποιοι άλλοι το παραδέχονταν ευθέως. 

Όχι, όχι …, ό,τι θέλουµε εµείς. Όπως µεγάλωσα την κόρη µου εγώ -τώρα 
θα στο πω-, όπως µεγάλωσα την κόρη µου, αισθάνοµαι ότι, είµαι τώρα…, 
ξαναφτιάχνω πάλι την κόρη µου από την αρχή, όχι µόνο την κόρη µου, και το 

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.39, σ.6. 
2 Ερ/γιο 11: ερώτ.39, σ.6. 
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.39, σ.6. 
4 Ερ/γιο 14: ερώτ.39, σ.6. 
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παιδάκι. Και προσπαθώ, αυτά που είχα κάνει στη Β. µου{µητέρα}, να 
γίνονται σωστά και στα δυο τα παιδιά. Κατάλαβες; Αυτό προσπαθώ. Αλλά 
δεν µου είχε κόψει το δικαίωµα ούτε και ο Χ. {πατέρας}. Γιατί και ο Χ., 
επειδή τα επιβλέπει και αυτός, νοµίζω ότι την άλλη φορά, µου έχει δώσει 
πολλές φορές, όχι µία φορά δηλαδή, «συγχαρητήρια» µε τον τρόπο, δηλαδή, 
που τα έχουµε µεγαλώσει. ∆εν νοµίζω, γιατί, αν κάπου έβλεπε και αυτός ένα 
σφάλµα, θα έλεγε ότι: «Εκεί ξέρεις, γιαγιά, δε βαδίζετε καλά». Αλλά όχι, όχι 
δεν έχουµε πρόβληµα.1 

Καν’ το πιο… Όχι, έχω έλεγχο από το γιο µου, έχω έλεγχο από το γιο 
µου, γιατί … έτσι νοµίζει … ότι … αυτός ξέρει καλύτερα, εγώ δεν τα ξέρω µε 
τον παππού. Καλά, εντάξει, στον πατέρα του δεν … δεν δίνει βάση λόγω του 
προβλήµατος που έχει, ας πούµε, αλλά σου λέει η µάνα µου. Στη µάνα µου 
βασίζοµαι, αλλά θέλει να κάνει και τον έλεγχό του: «Πού πηγές; Πού το 
πήγες; Τί έκανες; Τί έφτιαξες; Μην το αφήσεις µε κείνο το άτοµο, µην το 
αφήσεις µε το άλλο το άτοµο» ή «Αυτό το άτοµο, όταν είναι το µωρό εδώ, να 
µην έρθει», ας πούµε. Υπάρχει ο έλεγχος από τον πατέρα µέσα στο σπίτι. 
Υπάρχει ο έλεγχος. Και όταν τον, και όταν τον βάζει στα λόγια και η µαµά 
του παιδιού, θα κάνει και φασαρία, θα κάνει και ζηµιές. Είναι … και αυτός 
είναι ένα άτοµο το οποίο έχει … έχει περάσει πολλά µε αυτή την ιστορία και 
τα νεύρα του κάπου είναι … έχουν … θέλει να το παίξει και λιγάκι πατέρας. 
Ακούς και λέει: «Το παιδί µου, ο γιος µου».2 

 
 Μάλιστα σε µια περίπτωση, οι παππούδες παραδέχτηκαν ότι µπορούσαν να 

ανεχθούν έλεγχο από το παιδί τους, αλλά όχι από τον άλλο γονέα. 
[Πάππους:] Όχι, ευχαριστηµένος. Έτσι, ευχαριστηµένος είµαι. 

(Αισθάνεστε πως σας καταπιέζει ή σας ελέγχει, ο πατέρας ή η µητέρα;) 
∆ηλαδή αν έχει … Τότε µε τον πατέρα του έχω δυσαρεστηθεί. Πώς να 
µιλήσω µε τον πατέρα του; Μ’ έχει ψυχράνει. Σα γέροντας, [θεωρώ πως] είναι 
πικρά λόγια αυτά. (Σας ελέγχει όσον αφορά στο πώς θα µεγαλώσετε το παιδί;) 
∆ε µου έχει πει τίποτα. Τί να πει; Το παιδί µε τη µάνα του έχει απαιτήσεις. Το 
αυτό … Όχι, µε τα παπούτσια του, µε το ντύσιµό του, µε το σχολείο του, τη 
µόρφωσή του, τη µανούλα του. Αυτός έρχονταν εδώ, το ξεσήκωνε και δεν 
βαριέσαι. Έτσι αειά είναι τα παιδιά; (Εσείς κα Β. {γιαγιά}; Νιώθετε να σας 
καταπιέζει ο πατέρας ή η µητέρα ή να σας ελέγχει;) [Γιαγιά:] Εγώ δεν το 
δέχοµαι από τον πατέρα του, να’ ρθει εδώ να µε ελέγξει. [Πάππους:] Η κόρη 
µπορεί να πει: «Πατέρα, εκεί δα είναι στραβό ή ίσιο». [Γιαγιά:] Να’ ρθει εδώ 
η κόρη µου, να µου πει µια κουβέντα, ας µου πει. [Πάππους:] Άλλο ο 
πατέρας. Έτσι δεν είναι; Τέλειος δεν είναι κανείς. [Γιαγιά:] Να µου πει η κόρη 
µου ό,τι θέλει. Παιδί µου είναι. [Πάππους:] Και να πει: «Κι εγώ φταίω». Α, κι 
εγώ τα τσουγκράω µε την κυρά µου καµιά φορά. Να πει εκείνο επ! 3 

 
 Μια άλλη γιαγιά δήλωσε ότι, πριν από κάθε κίνησή της που θα αφορούσε το 

εγγόνι της, συµβουλευόταν τη µητέρα του παιδιού. Εάν εκείνη δεν το ενέκρινε, η 
γιαγιά δεν το πραγµατοποιούσε. 

[Πάππους:] Όχι, έχουµε σκέψεις και ευθύνες… που είµαστε ανήµποροι 
να τα βγάλουµε πέρα. [Γιαγιά:] Όχι, ελεύθερη δεν είµαι. Κάτι που θεωρώ εγώ 
σωστό, δεν το θεωρεί η κόρη µου, οπότε δεν θα µε αφήσει να κάνω για τον 
Κ.{εγγόνι}, αυτό που θέλω. 4 

 
Κάποιοι άλλοι παππούδες (3/33 ή 9,09%) δήλωσαν ευθέως ότι, δεν υπόκειντο 

σε κανενός είδους έλεγχο, αφού οι γονείς είχαν εγκαταλείψει τα παιδιά τους στους 
παππούδες και έδειχναν πλήρη αδιαφορία γι’ αυτά. 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.39, σ.6. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.39, σ.6. 
3 Ερ/γιο 17: ερώτ.39, σ.6. 
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.39, σ.6. 
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∆εν έχω κανέναν έλεγχο. Μου τα’ χει εγκατελειµµένα εδώ πέρα και δεν 
ρωτάει. ∆εν έχω πρόβληµα.1 

[Γιαγιά:] Όχι, δεν το αισθανθήκαµε αυτό το πράγµα, όχι. Η µάνα είχε 
εξαφανιστεί εφτά χρόνια, δε ρώταγε. [Πάππους:] Πλήρη ελευθερία στην 
ανατροφή του παιδιού. ∆εν είχαµε κανένα πρόβληµα, κανένα εµπόδιο. 
[Γιαγιά:] Ο γιος µας είχε τόση εµπιστοσύνη στο µπαµπά, που ήταν δάσκαλος 
και σε µένα, που ήµουν η µαµά, η νοικοκυρά, η …, που φρόντιζα το παιδί από 
το πρωί µέχρι το βράδυ και από το βράδυ µέχρι το πρωί. ∆εν υπήρχε 
περίπτωση καµιά, να πει τίποτα ο γιος µας.2 

Καθόλου παγιδευµένη, τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο, 
γιατί δεν ενδιαφέρεται κάποιος και είναι όλα δικά µου.3 

 
Μόνο σε µια περίπτωση (1/33 ή 3,03%), οι παππούδες ένιωθαν πως, όχι µόνο 

δεν δέχονταν έλεγχο, αλλά αντίθετα έλεγχαν οι ίδιοι τους γονείς των παιδιών. 
[Πάππους:] Όχι, εµείς τους ελέγχουµε. [Γιαγιά:] Εµείς κάναµε φασαρίες.4 
 

Έστω και αν οι περισσότεροι παππούδες και γιαγιάδες δήλωναν πως, δεν ήταν 
ελεγχόµενοι, παρόλα αυτά, µε τα λεγόµενά τους κάποιοι απ’ αυτούς εµµέσως πλην 
σαφώς έδειχναν πως ένιωθαν παγιδευµένοι και παράλληλα εξέφραζαν το πλήθος των 
ευθυνών τους, το άγχος και τον φόβο τους για ορισµένα ζητήµατα.5 

Οι γονείς από την άλλη πλευρά, µπορεί να µην είχαν το φόρτο των ευθυνών, 
ωστόσο οι δύο µητέρες από τους τρεις γονείς που απάντησαν, αισθάνονταν 
παγιδευµένες και ελεγχόµενες από τους παππούδες, σε αντίθεση µε τον πατέρα που 
ένιωθε πως είχε αρκετές ελευθερίες για την εκπλήρωση του γονεϊκού ρόλου. Η µία 
επέρριπτε ευθύνες στον εαυτό της και η άλλη θεωρούσε πως οι γονείς της 
µεταχειρίζονταν ως µέσο τα παιδιά της, προκειµένου να την εκβιάζουν κατά κάποιο 
τρόπο, για να παραµένει η ίδια κοντά τους. 

Παγιδευµένη και ελεγχόµενη. Λόγω που αναλάβανε το µικρό από µικρή 
ηλικία, δεν µπορώ να ελέγξω την κατάσταση. Μόνο αυτό το πράγµα.6 

Όχι, δεν αισθάνοµαι ότι έχω αρκετές ελευθερίες… Νιώθω κάπου 
παγιδευµένη, για να το πούµε έτσι, γιατί πολλές φορές οι δικοί µου 
χρησιµοποιούν τα παιδιά µου, για να µου πουν: «Έχεις τα παιδιά» για να 
µείνω εδώ.7 

  
Συµπερασµατικά, η εσωτερική πίεση που µπορεί να ένιωθαν οι παππούδες ή οι 

γονείς των παιδιών, δεν ήταν πάντα απόρροια εξωτερικής πίεσης της άλλης πλευράς. 

 2.7.4 Κυρίαρχα συναισθήµατα των τριών γενεών µετά τη δηµιουργία της 
κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας  

 2.7.4.1 Αισθήµατα των παππούδων, των παιδιών και των γονέων για τον 
εαυτό τους 

 
Στην εξέλιξη της συνέντευξης, αφού οι παππούδες, οι γιαγιάδες και τα εγγόνια 

τους είχαν µπει για τα καλά στο πνεύµα της έρευνας και αφού είχαν επανέλθει πολλές 
εικόνες της ζωής τους στο µυαλό τους, κρίθηκε ως η κατάλληλη στιγµή για να 

                                                 
1 Ερ/γιο 29: ερώτ.39, σ.6. 
2 Ερ/γιο 31: ερώτ.39, σ.6. 
3 Ερ/γιο 8: ερώτ.39, σ.6. 
4 Ερ/γιο 4: ερώτ.39, σ.6. 
5 Ενδεικτικά: Ερ/γιο 13: ερώτ.39, σ.6. Ερ/γιο 21: ερώτ.39, σ.6. Ερ/γιο 26: ερώτ.39, σ.6. Ερ/γιο 33: 
ερώτ.39, σ.6. Ερ/γιο 35: ερώτ.39, σ.6. 
6 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.32, σ.5. 
7 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.32, σ.5. 
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ερωτηθούν τα άτοµα αυτά για τα προσωπικά τους αισθήµατα και τα συναισθήµατά 
τους προς τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. 

Οι παππούδες αισθάνονταν για τον εαυτό τους: 
� Λύπη, θλίψη και θρήνο (14 ή 42,42%): 

Ε, τί αισθάνοµαι; Αισθάνοµαι καλά, όταν χάνεις τα παιδιά σου;1 
Για το παιδί που έφυγε.2 
Και πόνο.3 

Τα βιώµατα και των τριών αυτών παππούδων που θέλησαν να συµπληρώσουν 
στα εν λόγω συναισθήµατα τα δικά τους σχόλια, αφορµίζονταν από τον χαµό των 
παιδιών τους. 

Τα αισθήµατα λύπης, θλίψης και θρήνου των εγγονιών (4/13) δεν είχαν κοινό 
αίτιο: 

Επειδή, τώρα, τον πατέρα µου …, πηγαίνει στη δουλειά και περιµένω να 
έρθει, αλλά δεν τον βλέπω. Έρχεται το πρωί.4 

 
Οι δύο µητέρες από τους συνολικά 3 γονείς που απάντησαν, αισθάνονταν έτσι, 

ίσως λόγω του διαζυγίου τους. 
� Απογοήτευση, απελπισία και απόγνωση (9 ή 27,27% για τους παππούδες, 1 

εγγόνι και 2 µητέρες), µε αισιόδοξη και απαισιόδοξη µατιά: 
Άδικη, παίρνω κουράγιο και ξανά σηκώνοµαι.5 
Έχουµε έξοδα, δάνεια και πρέπει να ξεπλυθούν.6 

� Άγχος-αγωνία-ανησυχία (20 ή 60,60% για τους παππούδες, 4/13 εγγόνια και 
2 µητέρες): 

Για το αύριο, για τα παιδιά µόνο.7 
Ανησυχούµε για το παιδί για το καλό του.8 
[Παππούς:] Μεγάλη. [Γιαγιά:] Εύκολο είναι να µεγαλώνεις ένα παιδάκι;9 
Πάρα πολύ.10 
 

Τα ίδια συναισθήµατα µε τη µορφή ανασφάλειας σχετικά µε το µέλλον τους, 
είχαν τρία παιδιά µετά το διαζύγιο των γονέων τους, ενώ ένα άλλο παιδί λόγω 
θανάτου της µητέρας του. 

� Αλλά και οι παππούδες εξέφρασαν τον ίδιο φόβο και τις ίδιες ανασφάλειες 
(14 ή 42,42%): 

Για τα µωρά µου. Τί θα γίνουν αν πεθάνω.11 
Φοβάµαι µην πάθω κάτι και δεν ξέρω τί θα γίνει το µωρό.12 
Για το παιδί, ναι.13 
Για τα χρέη· να µείνει το σπίτι στα παιδιά.14 
Στην αρχή µέχρι να το συνηθίσω.15 
 

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.81, σ.17.  
2 Ερ/γιο 9: ερώτ.81 σ.17. 
3 Ερ/γιο 26: ερώτ.81, σ.17.  
4 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.63, σ.14.  
5 Ερ/γιο 7: ερώτ.81, σ.17.  
6 Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
7 Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
8 Ερ/γιο 12: ερώτ.81, σ.17. 
9 Ερ/γιο 10 : ερώτ.81, σ.17. 
10 Ερ/γιο 16: ερώτ.81, σ.17. 
11 Ερ/γιο 18: ερώτ.81, σ.17.  
12 Ερ/γιο 16: ερώτ.81, σ.17. 
13 Ερ/γιο 10: ερώτ.81, σ.17. 
14 Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
15 Ερ/γιο 21: ερώτ.81, σ.17. 
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Ένα από τα τρία παιδιά της προηγούµενης εκδοχής συγκεκριµενοποίησε περί 
του φόβου του µη εγκατάλειψης του ίδιου από τη γιαγιά του, όπως έγινε από την 
πλευρά της µητέρας του: 

Για να µη φύγει η γιαγιά από το σπίτι.1 
 

Τα συναισθήµατα των τριών παιδιών και των δυο µητέρων που απάντησαν ότι 
αισθάνονταν κατ’ αυτό τον τρόπο, είχαν σχέση µε το διαζύγιο των γονέων. 

� Αισθάνοµαι ότι βρίσκοµαι στο κενό, ανυπεράσπιστος/η και µόνος/η: 
δήλωσαν 2 παιδιά από τα 13 και το ένα το αιτιολόγησε λέγοντας: 

Γιατί άµα φεύγει ο παππούς στο καφενείο, ο µπαµπάς στη δουλειά, η 
γιαγιά στο περιβόλι, η γιαγιά η Ε. {προγιαγιά} εδώ, εγώ είµαι µόνη.2 

 
� Ένα άλλο παιδί δήλωσε ότι, είχε το αίσθηµα της κατωτερότητας και της 

ντροπής και ένιωθε µπερδεµένο και συγχυσµένο για τη νέα εικόνα που 
επικρατούσε στην οικογένειά του, ιδιαίτερα µετά το διαζύγιο των γονέων 
του. Παρόλα αυτά, κανένα παιδί δεν εξέφρασε συναισθήµατα απειλής, παρά 
τη βιωµένη µοναχικότητά τους.  

� Αµφιβολία-αβεβαιότητα-άγνοια για την εκπλήρωση του γονεϊκού ρόλου 
εκφράστηκε εκ µέρους των παππούδων (5 ή 15,15%), αλλά και από δύο 
διαζευγµένες µητέρες που συµβίωναν µε τους γονείς τους και τα παιδιά 
τους. 

� ∆εν µπορώ να προσαρµοστώ στη νέα κατάσταση: δήλωσαν ελάχιστοι 
παππούδες (3 ή 9,09%). Κανένας γονέας δεν συµφώνησε µε αυτήν την 
εκδοχή, αφού ήταν προσωπική τους επιλογή, ενώ δύο παιδιά την επέλεξαν 
(την  εκδοχή), παρότι ζούσαν µε τους παππούδες τους και µε έναν από τους 
γονείς τους. Ίσως το έλεγαν αυτό, έχοντας στο µυαλό τους το διαζύγιο των 
γονέων τους και την πλήρη απόρριψη που δέχτηκαν από τον άλλο γονέα 
τους, µε τον οποίο δεν είχαν πλέον καµία επικοινωνία. 

� Παρότι προηγουµένως δύο µητέρες δεν είχαν πρόβληµα προσαρµογής στη 
νέα κατάσταση -µάλιστα είχαν εκφράσει τις αµφιβολίες τους για την 
άσκηση του γονεϊκού ρόλου-, ωστόσο µια από αυτές, έπειτα δήλωσε πως 
δυσκολευόταν να αποδεχθεί ότι θα έχανε τον ρόλο της µητέρας ή ότι η ίδια 
ήταν ακατάλληλη γι’ αυτόν. 

� ∆υσκολεύοµαι να συνδυάσω τους ρόλους παππού και πατέρα ή γιαγιάς και 
µητέρας: είπαν ορισµένοι παππούδες (4 ή 12,12%), αν και κάποιοι άλλοι 
είχαν αντίθετη άποψη: 

Ήξερα για τα παιδιά µ’,  ήµαν µαθηµένη.3 
 

Στα λεγόµενά τους δεν φαινόταν σύγχυση ως προς την ταυτόχρονη ανάληψη 
του ρόλου του παππού/γιαγιάς και του γονέα. 

� Νιώθω ακατάλληλος/η για τον ρόλο (µου ζητείται να ξανανιώσω) (3 ή 
9,09%): 

Ήµουν µόνη µου. 4 
 

Το µικρό ποσοστό εδώ δείχνει ότι, αισθάνονταν προετοιµασµένοι για τον ρόλο 
που τους ανατέθηκε, αλλά δυσκολεύονταν µε τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που 
απέρρεαν από αυτόν. 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 7 ερώτ.63, σ.14.  
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.63, σ.14. 
3 Ερ/γιο 4: ερώτ.81, σ.17. 
4 Ερ/γιο 4: ερώτ.81, σ.17. 
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�  Κούραση-εξάντληση (18 ή 54,54%): παρότι αρκετοί ήταν οι παππούδες 
αυτοί που το παραδέχτηκαν, κάποιοι άλλοι νιώθοντας διαφορετικά, 
έσπευσαν να το αντικρούσουν: 

Παίρνω κουράγιο από τα ίδια τα παιδιά.1 
Αυτό µε ξανανιώνει.2 
Τα αγαπώ τα παιδιά.3 
 

Το ίδιο ένιωθαν και δύο παιδιά τα οποία είχαν κουραστεί από τις καταστάσεις 
που είχαν προηγηθεί του διαζυγίου των γονέων τους, κάτι που επικυρώνεται εν µέρει 
από τα ίδια συναισθήµατα των δύο διαζευγµένων µητέρων. 

� Ενώ η µοναξιά ήταν ήδη υπαρκτή για κάποιους παππούδες (6 ή 18,18%) και 
µπορούσε να αφορά εξωοικογενειακά άτοµα, για κάποιους άλλους ήταν 
αδιανόητη: 

Μου λείπουν οι φίλες, να πιείς ένα καφέ.4 
Μοναξιά µε το µωρό µου;5 
[∆εν έχω] Μου  την αναπληρώνει αυτό το µωρό.6 
 

Για τις δύο µητέρες που ένιωθαν µοναξιά, παρότι ζούσαν µαζί µε τα παιδιά τους 
και τους γονείς τους, µπορεί αυτό να οφειλόταν στην απουσία συντρόφου µετά το 
διαζύγιό τους. 

� Μπερδεµένοι και συγχυσµένοι αισθάνονταν ορισµένοι παππούδες (6 ή 
18,18%) όσον αφορά την στάση που θα έπρεπε να κρατήσουν και τον 
δρόµο που θα έπρεπε να τραβήξουν µετά τα νέα δεδοµένα. Μια µητέρα 
έφτασε να βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης, όταν βρέθηκε µπροστά στο 
δίληµµα επιλογής του συντρόφου ή του παιδιού της· ώσπου τελικά 
κατέληξε στο δεύτερο, γι’ αυτό και ζούσαν οι τρεις γενεές µαζί. 

� Το αίσθηµα κατωτερότητας και ντροπής δεν υφίστατο στους γονείς, ενώ 
στους παππούδες υπήρχε (3 ή 9,09%), για άλλους στο παρελθόν και για 
άλλους στο παρόν. 

Στην αρχή.7 
Και πολύ.8 
 

� Το αίσθηµα της αποτυχίας χαρακτήριζε δύο παιδιά, επειδή δεν κατάφεραν 
να αποτρέψουν τον χωρισµό των γονιών τους, ενώ ως προς τους παππούδες 
(4 ή 12,12%), επειδή δεν κατάφεραν να είναι σωστοί γονείς: 

Γιατί τώρα δεν την έχω τη µαµά µου εδώ.9 
Έπρεπε να δώσω περισσότερη αγάπη στα παιδιά µου.10 
 

Το παράδοξο είναι ότι κανείς από τους τρεις γονείς δεν ένιωθε έτσι. 
� Και τα άσχηµα συναισθήµατα ολοκληρώνονταν µε το πιο ακραίο και 

δυνατό, το αίσθηµα της δυστυχίας, που κρυβόταν µέσα στην ψυχή περίπου 
του 1/3 των παππούδων (9 ή 27,27%) και στη µία µητέρα από τους τρεις 
γονείς. Ευτυχώς, κανένα από τα παιδιά δεν δήλωσε κάτι τέτοιο. 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
2 Ερ/γιο 12: ερώτ.81, σ.17. 
3 Ερ/γιο 4: ερώτ.81, σ.17. 
4 Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
5 Ερ/γιο 21: ερώτ.81, σ.17. 
6 Ερ/γιο 16: ερώτ.81, σ.17. 
7 Ερ/γιο 7: ερώτ.81, σ.17. 
8 Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
9 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.63, σ.14.   
10 Ερ/γιο 28: ερώτ.81, σ.17.  
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� Όλοι οι παππούδες και τα εγγόνια τους ένιωθαν χρήσιµοι (33/33 και 13/13 ή 
100%), ενώ ως προς τους γονείς ίσχυε για τους δύο από τους τρεις. 

Νιώθω χρήσιµος για να µεγαλώσω το παιδάκι µου.1 
Ναι, στα εγγόνια µ’.2 
 

� Η πλειοψηφία των παππούδων (32 ή 96,96%), των εγγονιών τους (11/13) και 
των γονέων (2/3) ένιωθε πολύ δυνατή: 

Έχω δυνάµεις ακόµα.3 
Προσπαθώ.4 
[Παππούς:] Για την υποχρέωση, ναι. [Γιαγιά:] Πρέπει να είµαστε.5 
 

� Οι περισσότεροι παππούδες ήταν ευπροσάρµοστοι (32 ή 96,96%) και 
αισθάνονταν άνετα όσον αφορά στη νέα κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί 
(28 ή 84,84%), ενώ το ίδιο δήλωσαν και οι δύο από τους τρεις γονείς. Τα 
παιδιά, απ’ την άλλη πλευρά, αν και µπορούσαν να προσαρµοστούν εύκολα 
(12/13), ωστόσο δεν µπορούσαν να πουν ότι, δεν τα πείραζε ό,τι είχε συµβεί 
(8/13). Τα υπόλοιπα παιδιά δηλαδή (5/13) δεν είχαν ενοχληθεί. 

� Η σιγουριά-βεβαιότητα των παππούδων ότι θα µπορούσαν να είναι σωστοί 
στον νέο ρόλο τους (32 ή 96,96%) για άλλους εντάσσονταν στα πλαίσια των 
προσπαθειών και των προσδοκιών τους, ενώ άλλοι αισθάνονταν ότι το είχαν 
καταφέρει, δίνοντας µάλιστα ένα παράδειγµα: 

Τα στέλνουµε στο ιδιωτικό [σχολείο].6 
Αυτό το προσπαθούµε.7 
 

Το ίδιο εύκολο θεωρούνταν και από τους δύο (στους 3) γονείς, που εξαρχής 
φαίνονταν ότι ήταν πιο αποφασισµένοι και συνειδητοποιηµένοι στο να αποχωριστούν 
τα παιδιά τους, σε σχέση µε τη µητέρα που δεν επέλεξε αυτή την εκδοχή. 

� Αν και η απάθεια αποτελούσε χαρακτηριστικό ελάχιστων παππούδων (4 ή 
12,12%) και κανενός γονέα, ωστόσο αρκετά ήταν τα παιδιά (5/13) εκείνα, 
που δήλωσαν ότι δεν τα ένοιαζε είτε για τον ένα γονέα τους είτε για την όλη 
κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί. 

[∆ε µε νοιάζει:] Για τη µαµά.8 
 
� Σχεδόν οι µισοί από τους παππούδες (17 ή 51,51%) και οι περισσότεροι από 

τους γονείς (2/3) και τα παιδιά (10/13) αισθάνονταν ξεκούραση και ηρεµία: 
[Παππούς:] Κατά δύναµη. [Γιαγιά:] Το προσπαθούµε.9 
 

Αυτό σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι µισοί παππούδες αισθάνονταν αρκετά 
κουρασµένοι από όλες τις ευθύνες τους. Όπως έχει βρεθεί, οι γιαγιάδες οι οποίες 
έχουν την αποκλειστική επιµέλεια των εγγονιών τους, σε σχέση µε τις γιαγιάδες που 
έχουν λιγότερες ευθύνες απέναντι στα εγγόνια τους, βρίσκονται σε πιο µεγάλη 
ψυχολογική πίεση και εκτίθενται σε µεγαλύτερο ψυχολογικό κίνδυνο.10 

                                                 
1 Ερ/γιο 10: ερώτ.81, σ.17.  
2 Ερ/γιο 6: ερώτ.81, σ.17.   
3 Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
4 Ερ/γιο 16: ερώτ.81, σ.17. 
5 Ερ/γιο 10: ερώτ.81, σ.17.  
6 Ερ/γιο 6: ερώτ.81, σ.17.   
7 Ερ/γιο 10: ερώτ.81, σ.17. 
8 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.63, σ.14.  
9 Ερ/γιο 10: ερώτ.81, σ.17. 
10 BACHMAN & CHASE-LANSDALE: ό.π., 2005, p. 485. 
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� Η ικανοποίηση και η ανακούφιση έπαιρναν άλλο νόηµα για τους παππούδες 
(30 ή 90,90%), επειδή είχαν αναλάβει τα εγγόνια τους: 

Αν έχεις ένα παιδάκι και το µεγαλώνεις, δεν είναι ανακούφιση; ∆εν 
ευχαριστιέσαι;1 

Όταν βλέπω τα παιδιά καλά, ανακουφίζοµαι.2 
[Παππούς:] Μεγάλη. [Γιαγιά:] Ε, βέβαια.3 
Τα καµαρώνω. 4 

Ενώ άλλοι είχαν αντίθετη άποψη: 
Από τί να ικανοποιηθώ; Αφού ξόδιασα.5 
 

Τα περισσότερα παιδιά (8/13) ένιωθαν ικανοποίηση, ανακούφιση και 
ευχαρίστηση σε ό,τι αφορά τη ζωή τους, ενώ από τους γονείς µόνο ένας δήλωσε κάτι 
τέτοιο, και αυτός δεν ήταν απόλυτος: 

[Ικανοποίηση-ανακούφιση:] Εν µέρει.6 
 

� Όλοι εκτός από τους παππούδες µιας οικογένειας (32 ή 96,96%) ένιωθαν 
ευτυχισµένοι: 

∆εν την ξέρω τί λογιών είναι.7 
Πολύ µεγάλη.8 
Ευτυχισµένη που τα έχω εγώ. Νιώθω σιγουριά.9 
[Γιαγιά:] Για το παιδί ναι. [Παππούς:] Ε … [βέβαια].10 
 

Την ίδια ευτυχία αισθάνονταν και τα περισσότερα παιδιά (10/13), ενώ από τους 
δύο γονείς που δήλωσαν κάτι τέτοιο, µόνο ο ένας ήταν σίγουρος: 

Επειδή είµαι εδώ, έχω να φάω και µπορώ να φροντίζω τον εαυτό µου. 
∆εν αντέχω να κλαίω.11 

Εν µέρει. ∆εν είναι τίποτα απόλυτο.12 
 

� Όταν ζητήθηκε από τους παππούδες να σχολιάσουν κάτι άλλο που 
αισθάνονταν για τον εαυτό τους, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 
επιβεβαιωτικές όσων είχαν πει προηγουµένως, µε τη διαφορά όµως ότι, 
εστίαζαν στο συναίσθηµα που είχε µεγαλύτερη αξία για αυτούς. Αυτό ήταν 
συνήθως η χαρά, η αυτοπεποίθηση, αλλά και η ανασφάλεια µε τη µορφή 
ανησυχίας ή απογοήτευσης. 

Την χαρά, που έχουµε το µωρό µας εδώ.13 
Όλο χαρά ήµουν.14 
Συντροφιά το έχω το παιδί.15 
Ότι είµαι αξία να ανταπεξέλθω. Όλα.16 
Πολλές φορές κάθοµαι και σκέφτοµαι να είµαι υγιής, για να τα βγάλω εις 

πέρας για το παιδί …, όχι για κανέναν άλλο.1 

                                                 
1 Ερ/γιο 4; ερώτ.81, σ.17. 
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.81, σ.17. 
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.81, σ.17. 
4 Ερ/γιο 18: ερώτ.81, σ.17. 
5 Ερ/γιο 1: ερώτ.81, σ.17.   
6 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.75, σ.16.   
7 Ερ/γιο 1: ερώτ.81, σ.17.  
8 Ερ/γιο 16: ερώτ.81, σ.17. 
9 Ερ/γιο 6: ερώτ.81, σ.17.   
10 Ερ/γιο 10: ερώτ.81, σ.17.  
11 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.63, σ.14. 
12 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.75, σ.16. 
13 Ερ/γιο 12: ερώτ.81, σ.17. 
14 Ερ/γιο 21: ερώτ.81, σ.17. 
15 Ερ/γιο 35: ερώτ.81, σ.17. 
16 Ερ/γιο 8: ερώτ.81, σ.17.  
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Τίποτα. Ε, που πολλές φορές νιώθω την απογοήτευση που σου λέω. 
Σκέφτοµαι, αν θα µπορέσω να το µεγαλώσω, να τα κρατήσω στη ζωή, να τα 
δω να κρατιένται µονάχα, να αυτοσυντηρηθούν.2 

 
Το άγχος, η αγωνία και η ανησυχία για το µέλλον το δικό τους και των εγγονιών 

τους είχαν ενδεδυµένη τη µορφή της απογοήτευσης. Με αυτές τις δύο απαντήσεις, οι 
γιαγιάδες ήταν σαν να επιβεβαίωναν την απάντηση που είχαν δώσει πρωτύτερα. 

Οι παππούδες µπορεί να ήταν πληγωµένοι, να ένιωθαν κούραση, ένταση, 
αγωνία, απογοήτευση, κατωτερότητα και ντροπή, άγχος και φόβο για το µέλλον των 
εγγονιών τους και ανασφάλεια για το τί θα απογίνονταν αυτά όταν οι ίδιοι θα 
πέθαιναν, χαµηλή αυτοεκτίµηση και αµφιβολία για τις ικανότητές τους, όµως 
στέκονταν εκεί, προσπαθούσαν και πάλευαν, προκειµένου να προσφέρουν ό,τι 
καλύτερο στα εγγόνια τους. 

Τα λόγια που πρόσθεσε ένα εγγόνι στα συναισθήµατά του, ακόµα και έστω µε 
την παιδική τους αφέλεια, θα µπορούσαν να ήταν αρκετά για να δώσουν µεγάλη 
δύναµη στη γιαγιά που το ανέτρεφε. 

Αισθάνοµαι αγαπηµένη και στον εαυτό µου ότι, εγώ δεν έχω κάνει και 
πάρα πολλά, δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω µέσα µου κακία, δεν έχω µέσα µου 
κακία, έχω αγάπη και η αγάπη δεν είναι για τον εαυτό µου, αλλά για τη γιαγιά 
µου και τον παππού µου και την αγάπη µου τη δίνει η γιαγιά µου και η 
Παναγίτσα.3 

 
Οι δύο από τους τρεις γονείς που αισθάνθηκαν την ανάγκη να σχολιάσουν την 

ψυχική τους κατάσταση, εστίαζαν σε τελείως διαφορετικά ζητήµατα. Η ζωή του ενός 
γονέα (µητέρας) είχε τη µορφή δύσκολου αγώνα δρόµου και φάνταζε στα µάτια της 
ως βουνό, ενώ αντίθετα ο άλλος γονέας (πατέρας) έδειχνε ικανοποιηµένος µε την νέα 
κατάσταση και είχε επαναπαυτεί µε τη φροντίδα των παιδιών του από τους 
παππούδες. 

Ότι έχω πολύ δρόµο ακόµη. Απλά έχω περάσει ένα δύσκολο εµπόδιο.4 
Ευχαριστηµένος, γιατί µπορώ να συνεννοούµαι µε τα πεθερικά µου και 

µεγαλώνουν σωστά τα παιδιά. ∆εν έχουµε διαφορές - κόντρες.5 

 2.7.4.2 Γενική ψυχολογική κατάσταση των παππούδων και των εγγονιών 
 

Οι περισσότεροι παππούδες-γιαγιάδες (25/42 ή 59,52% που απάντησαν στην 
ερώτηση αυτή) δήλωσαν πως, δεν εκδήλωσαν κανένα συναισθηµατικό και 
ψυχολογικό πρόβληµα από τη στιγµή που ανέλαβαν τη φροντίδα των εγγονιών τους. 

Όχι, όχι δε στεναχωριέµαν καθόλου, καθόλου δε στεναχωριέµαν. Ούτε τα 
παιδιά στεναχωριένταν ούτε εγώ στεναχωριέµαν. Γιατί το’ ξερα, ότι θα 
έπρεπε να µείνουν εδώ µέσα, γιατί πώς να το κάνουµε; Γίνεται ο γονιός να 
δουλεύει και να είναι και στις υποχρεώσεις του -µα δύο χέρια έχει ο καθένας-, 
λοιπόν, να είναι σε όλες τις υποχρεώσεις µπροστά; Πρέπει ο µεγάλος να 
βοηθάει τον µικρό και σαν γεράσουν καµιά φορά οι µεγάλοι, να βοηθάνε οι 
µικροί.6 

 
Ορισµένοι παππούδες (4/42 ή 9,52%) δεν εξατοµίκευαν στην περίπτωσή τους, 

παρά µιλούσαν πιο γενικά, αφού ανέφεραν ότι, δυσκολίες, προβλήµατα και 

                                                                                                                                            
1 Ερ/γιο 2: ερώτ.81, σ.17.  
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.81, σ.17.  
3 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.63 σ.14. 
4 Ερ/γιο γονέων 5 ερώτ.75, σ.16. 
5 Ερ/γιο γονέων 9: ερωτ.75 σ.16. 
6 Ερ/γιο 27: ερώτ.111, σ.24. 
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στεναχώριες δεν λείπουν ποτέ και από κανέναν. Προσπαθούσαν λοιπόν, να υιοθετούν 
µια πιο αισιόδοξη µατιά και να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες µε το να τις 
ξεπερνούν έχοντας θάρρος και ελπίδα στον Θεό.  

 [Παππούς:] Όλες τις δυσκολίες τις αντιµετωπίζουµε µε θάρρος και µε 
ελπίδα στο Θεό. [Γιαγιά:] Όσο µπορούµε καλύτερα. [Παππούς:] Ό,τι και να 
µας τύχει, θα το αντιµετωπίσουµε µε αυτό…, αυτή την έννοια.1 

 
Σε µερικές περιπτώσεις υπήρχε αµφιταλάντευση συναισθηµάτων και σύγχυση 

στις απαντήσεις που έδιναν οι ίδιοι παππούδες-γιαγιάδες, ίσως επειδή εστίαζαν 
ταυτόχρονα στον εαυτό τους και στους άλλους. Η συναισθηµατική αστάθεια µπορεί 
να συνέβαινε είτε γιατί οι ίδιοι δεν ήθελαν να παραδεχτούν τη νέα κατάσταση είτε 
γιατί δεν το είχαν συνειδητοποιήσει είτε γιατί προσπαθούσαν ασυνείδητα να το 
κρατούν καλά κρυµµένο στο βάθος της ψυχής τους, οπότε η τάση τους αυτή 
ερµηνεύεται µε µηχανισµούς άµυνας του εγώ. 

Όχι, στεναχώρια δεν είχα, που είχα εδώ το εγγονάκι µου. Απλώς ήµουν, 
χαρούµενη ήµουνα, δεν είχα στεναχώρια. Αλλά ότι λυπόµουνα, 
στεναχωριόµουνα που ήταν µακριά από τους γονείς του, ναι είχα. 
Στεναχωριόµουνα.2 

Όχι, όχι. Ε, κοίταξε …, µελαγχολία και αυτά στενοχωριέµαι. Έρχεται 
ώρα που στενοχωριέµαι, αλλά όχι σοβαρά πράγµατα. (Το δείχνετε;) Το κάνω 
…, ε, το ρίχνω κι όξω, έτσι λίγο τώρα έχω παιδί, δεν µπορώ να κάνω 
τίποτα.[Γελάει]3 

 
Η στεναχώρια των παππούδων (10/42 ή 23,80%) σχετιζόταν µε τους ίδιους, τα 

εγγόνια τους (καθηµερινές φροντίδες) ή τα παιδιά τους. Μέσα από την εκφρασθείσα 
λύπη αναδύονταν ακόµη και θέµατα λόγω οικονοµικής δυσπραγίας και αδυναµίας 
κάλυψης των καθηµερινών απαιτήσεων της ζωής. 

Ψυχολογικά …, εντάξει, είπαµε ότι, µε είχε πειράξει τότε µε το …, είχα 
πάθει, γιατί, σου είπα, άλλαξε η ζωή µου µέσα σε … Και αυτά, από τότε που 
έγιναν αυτά και µετά ξανάσαξε, µου ήρθε απότοµα, δεν µπορούσα να το 
συνειδητοποιήσω. Όσο να συνειδητοποιήσω τί έγινε, όσο να αυτόσω, πέρασε 
ο καιρός, πάει  ύστερα, εντάξει, δεν … Το πήρα απόφαση µετά και είπα έχω 
…, ό,τι έγινε έγινε, µπήκα στο λούκι και πήρα µια απόφαση δηλαδή, ότι από 
δω και πέρα αυτό.4 

Κοίταξε να δεις, οι στεναχώριες δεν λείπουν ποτέ, γιατί ζούσαµε, 
ήµασταν φτωχοί, δεν είχαµε λεφτά, βεβαίως ερχόνταν και στιγµή που 
στενοχωριόµουν. Μου έλεγε η γιαγιά: «Ξέρεις να πάρουµε µπεϊµπυλίνο, να 
πάρουµε γάλατα», εγώ κοίταγα στο πορτοφολάκι µου και λέω: «∆εν βγαίνει. 
Να πιάσω το φίλο να του πω: «∆ώσε µου 5 δρχ. 10», ξέρω εγώ, «να πάω να 
πάρω τα γάλατα».» Όχι, την είχα τη στεναχώρια αυτή: «Πώς να τα φέρω 
βόλτα;», την είχα. (Εσείς πληρωνόσασταν µόνο από τη σύνταξη;) Ναι. (Ή 
δουλεύατε τότε;) Την δε …, τη δουλειά την κάνω χρόνια. […] (Όσον αφορά 
τα χρήµατα, παίρνατε ό,τι παίρνατε από εκεί. Σας είχαν κόψει και τη 
σύνταξη;) Όχι. (Παίρνατε, δηλαδή, και τη σύνταξη;) Όχι, τη σύνταξη να 
κόψουν; Όχι. Άµα δεν έπαιρνα και τη σύνταξη, πώς θα µεγάλωνα τα παιδιά; 
(Η γιαγιά δεν δούλευε κάπου;) Όχι. (Γι’ αυτό µου είπατε, δηλαδή, τα βγάζετε 
λίγο δύσκολα;) Ναι. ∆ύσκολα και ακόµα σήµερα δύσκολα. Φέτος, είχα σκοπό 
να ξαναπάω στα ίδια αφεντικά που δούλευα χρόνια και λέει ο ∆.{εγγόνι}: 
«Στοπ. ∆ε θα πας. Θα πάω εγώ τώρα για δουλειά. Απολύθηκα από 
στρατιώτης, θα πάω εγώ να δουλέψω».5 

                                                 
1 Ερ/γιο 10: ερώτ.111, σ.24. 
2 Ερ/γιο 34: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο 35: ερώτ.111, σ.24. 
4 Ερ/γιο 23: ερώτ.111, σ.24. 
5 Ερ/γιο 29: ερώτ.111, σ.24. 
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∆ηλαδή; (Ψυχολογικά να αισθάνεστε για κάτι άσχηµα, από τότε που 
αναλάβατε το παιδί; ) Ε, αισθάνοµαν, γιατί το παιδί ήθελε να µεγαλώσει µε 
τους γονείς του. Τώρα δύο γονείς, από τους δύο κανένας δεν ήταν σωστός και 
τέτοια. Έλεγα -είναι λίγο βαρύ-: «Όσο γιαγιά και παππούς και αν …» -ότι 
καταλαβαίνεις εσύ να γράψεις-, όσο και να µην είναι βαρύ, λες ότι: «Καλά 
είναι, τα παιδιά να µεγαλώνουν µε τους γονείς». Αλλά τέτοιος που ήταν ο 
πατέρας του, ας πούµε, ένιωθε διαφορετικά, ένιωθε ήρεµα και αυτά, γιατί 
ηρέµησε από κει πέρα και η οικογένεια όλη. Και το κοριτσάκι έλεγε µόνο: 
«γιαγιά», από κει και πέρα. Αυτόν … (Η Γ.{εγγόνι} δηλαδή;) Ναι… Να 
γράψεις τώρα ό,τι νοµίζεις. (Ο παππούς; Για το ότι…, για την όλη 
κατάσταση;) Ε, όχι για το παιδί, εντάξει. Σ’ λέει: «Ξενοιαστήκαµε από αυτή 
την ιστορία, ρε παιδί µου». Φταίν αυτά τα προβλήµατα. Κάθε µέρα 
προβλήµατα, προβλήµατα είχαµε µε αυτόν, εγώ. Μ’ έπαιρνε τηλέφωνο η 
κόρη µου: «∆εν έχω µπεϊµπυλίνα µάνα, δεν έχουµε γάλα, δεν έχουµε εκείνο». 
Όλα προβλήµατα. Ηρέµησε κι απ’ αυτή την πλευρά, µανούλα µ’, γι’ αυτό. Τί 
άλλο; Ησυχάσανε.1 

Ε, δεν στεναχωριέµαι, Κική µου; ∆ε στενοχωριέµαι η κακοµοίρα; Το 
παιδί µου εκεί. ∆εν έχω κάποιον να µου ανοίξει την πόρτα να πει: «Ε! Έφερα 
αυτό το µπουκάλι, πάρ’ το µε το νερό να πιείτε». ∆εν … Α, ρωτά δώ και θα 
σου πούνε. (Ο Γ.{εγγόνι};) Και ο Γ. ο κακοµοίρης, ποιός να του φέρει; Ποιός 
να του τα δώσει; Ποιός; Άλλος από µένα, δεν υπάρχει κανένας.2 

 
Η απουσία µιας ολοκληρωµένης οικογένειας γινόταν αισθητή-αντιληπτή στα 

µέλη της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας αρχικά στο πεδίο των υλικών 
αγαθών, τα οποία στερούνταν, κατά τη γνώµη των παππούδων, κυρίως το παιδί. Αυτό 
σηµατοδοτεί την απουσία της µέριµνας από την πλευρά της Πολιτείας, η οποία εάν 
υφίστατο θα µπορούσε να διαδραµατίσει αντισταθµιστικό ρόλο. Οι οικονοµικές 
πιέσεις των παππούδων που αφορούσαν στα παιδιά που µεγάλωναν µέσα σε 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες σχετίζονταν µε την προσωπική φροντίδα του 
παιδιού, την ιατρική κάλυψή του, αλλά και µε έξοδα που προσθέτονταν στο 
νοικοκυριό.3  

Άσχετα µε όλα αυτά, σε µια οικογένεια (1/42 ή 2,38%) προκλήθηκαν 
ψυχολογικά προβλήµατα στους παππούδες, όχι κατά την περίοδο που τα εγγόνια 
ζούσαν µαζί τους, αλλά σε αυτήν που ακολουθούσε τον αποχωρισµό τους από αυτά. 

Τότε δεν τα καταλάβαινα. Μετά, όταν έφυγαν [τα εγγόνια] κατέρρευσα. 
([Όσον αφορά] Τα παιδιά;) Ξέρεις. Όχι σοβαρά προβλήµατα, τα σχετικά. ∆εν 
…, θα τα’ χαν και κοινωνικά, δεν ήταν έτσι συνεσταλµένα, να έχουν 
κόµπλεξ.4 

 
Άλλες φορές πάλι, η στεναχώρια παραχωρούσε τη θέση της και εµφανιζόταν µε 

τη µορφή του άγχους, της ανησυχίας και της αγωνίας (3/42 ή 7,14%). 
[Παππούς:] Α, άγχος πολύ. [Γιαγιά:] Αφού σου το’ πα προηγουµένως, δε 

στο’ πα; Άγχος και αγωνία και όλα αυτά; (Για το παιδί;) [Παππούς & Γιαγιά:] 

                                                 
1 Ερ/γιο 11: ερώτ.111, σ.24. 
2 Ερ/γιο 33: ερώτ.111, σ.24. 
3 Στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνίας, οι υλικές στερήσεις σε είδη διατροφής είναι δυνατόν να 
αντιµετωπιστούν µε πιο ήπιο τρόπο και να µη θεωρηθούν ως ιδιαίτερο πρόβληµα, αφού υπάρχει η 
δυνατότητα καλλιέργειας της γης και εκτροφής ζώων, των οποίων τα παραγόµενα προϊόντα µπορεί να 
τα καταναλώσει σχεδόν ανέξοδα µια οικογένεια, εάν υπάρχει έστω και η ελάχιστη οικονοµική 
δυνατότητα. Όµως, σε ό,τι αφορά αναλώσιµα είδη, όπως τα µπεϊµπυλίνα, που προαναφέρθηκαν, ήταν 
ένα έξοδο για τους παππούδες µε εγγόνια σε βρεφική ηλικία, που δεν µπορούσε να αποφευχθεί. 
    Αλλά και ένα παιδί µεγαλύτερο σε ηλικία, εάν έχει συνηθίσει σε ένα πλούσιο οικονοµικά 
περιβάλλον µέσα στην πυρηνική του οικογένεια, δυσκολεύεται πολύ να προσαρµοσθεί στα νέα 
δεδοµένα της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας, µιας και οι παππούδες µε τις πενιχρές 
συντάξεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και σε όλες τις απαιτήσεις των παιδιών. 
4 Ερ/γιο 24: ερώτ.111, σ.24. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  400  

Για το παιδί. [Γιαγιά:] Να µη χτυπήσει, να µην κάνει, µη φτιάξει, ε, άγχος 
πολύ, δε στο’ πα προηγουµένως; (Επειδή έλειπε η µαµά, να 
στεναχωριόσαστε;) [Γιαγιά:] Όχι, δεν υπήρχε, επειδή έλειπε. Επειδή έπρεπε, 
έπρεπε να το προσέξουµε. Το νιώθαµε….ναι, ναι και να µην πάθει κάτι. 
[Παππούς:] Να µην πάθει τίποτα, να µην πάθει κάτι, είµαστε ένοχοι. [Γιαγιά:] 
Ναι. [Παππούς:] ∆ε δικαιολογούµαι, επειδή είναι µικρό παιδί, άντε έφυγε, το 
χτύπησε το αυτοκίνητο ή χτύπησε, πήδηξε και χτύπησε. Θα το προσέξουµε να 
µη χτυπήσει. Αυτό είναι. Πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα είχαµε… [Γιαγιά:] άγχος. 
[Παππούς:] Κάποιο άγχος, κάποια ανησυχία. [Γιαγιά:] Πάντα αυτό. 
[Παππούς:] Συνέχεια. [Γιαγιά:] Πιο πάνω. [Παππούς:] Επί ποδός. Επί 
παρατήρηση που πάει, επιτηρότητα, επιτήρηση, δηλαδή. Πώς το λένε;1 

 
Σε δύο άλλες περιπτώσεις οι παππούδες και γιαγιάδες (2/42 ή 4,76%) δεν 

εξέφρασαν τα συναισθήµατά τους, αλλά τα προβλήµατα που είχαν. Κάτι σαν 
περιγραφή της κατάστασης, προκειµένου να βγάλει καθένας µόνος του τα δικά του 
συµπεράσµατα. 

Τα παιδιά δεν είχαν κανένα πρόβληµα. Εγώ …, ήταν πάντα δύσκολο, 
γιατί είναι τρία παιδιά, θέλουν να ζήσουν και θέλουν να έχουν και κάποια 
άνεση, γιατί πρέπει να σφίγγεσαι για να µπορέσεις να αντεπεξέλθεις σε όλα 
αυτά, γιατί είναι τρία παιδιά. ∆εν είναι ένα, είναι τρία παιδιά σε ηλικίες που 
καταλαβαίνουν και απαιτούνε. Έτσι δεν είναι;2 

 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, µόνο σε µια των περιπτώσεων υπήρχε διάσταση 

απόψεων ανάµεσα στο ζευγάρι των παππούδων, για τον τρόπο που αντιµετώπιζε 
ψυχολογικά καθένας από τους δύο τη νέα κατάσταση. 

[Παππούς:] Καλά. [Γιαγιά:] Μετρία από πλευράς µου. Μα στο διάβασµα 
του παιδιού, πώς θα του φερθώ. Αλλιώς θα του φέρονταν οι γονείς και αλλιώς 
του φερόµουν εγώ.3 

 
Σε ό,τι αφορά τα εγγόνια, οι παππούδες δεν απέδωσαν σ’ αυτά κανένα ιδιαίτερο 

ψυχολογικό πρόβληµα. Μόνο σε δύο περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι, αυτά 
στεναχωριόντουσαν και αποζητούσαν τους γονείς τους. 

Όχι, όχι, όχι. Ε, καλά αυτό πιθανό ήταν. Λείπαν οι γονίδες, παιδιά, τα 
εγγόνια… δε στεναχωριέντανε; (Τα εγγονάκια στεναχωριόντουσαν;) Ε, καλά, 
γονίδες, δε στεναχωριόντανε; Πως…; (Το δείχναν ή λέγαν κάτι;) Έλεγαν: 
«Πότε θα πάµε στη µαµά; Πότε θα’ ρθει να µας πάρει η µαµά, ο µπαµπάς;» 
Τους έλεγα εγώ µε τον καλύτερο τρόπο: «Θα’ ρθει και η µαµά και ο µπαµπάς 
και θα σας πάρουν. Θα πάµε»…, η γιαγιά έλεγε συνήθως…[Γελάει].4 

 
Τα παιδιά που έδωσαν αρνητική απάντηση σχετικά µε την ύπαρξη ψυχολογικών 

προβληµάτων υπερτερούσαν (9/13) σε σχέση µε εκείνα που προέβησαν στην 
αναφορά των συναισθηµατικών διαφοροποιήσεων που παρατηρήθηκαν (4/13) στα 
ίδια ή στα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους. Αυτό παρατηρήθηκε σε όσα δεν είχαν 
πρόβληµα να συγκρατηθούν από αναστολές, οπότε παρουσίασαν την εικόνα που 
επικρατούσε. 

Ναι, µε αυτή την άλλη που έφυγε. (∆ηλαδή;) Τη µαµά µου. (Τί 
αισθανόσουν; Τί σκεφτόσουν;) Ότι δε θα ξαναγυρίσει. (Ναι…;) Και θα φύγει 
για πάντα.5 

Ήµασταν καλά µέχρι τότε, αλλά µετά τσακωθήκανε. Η µαµά µε το 
µπαµπά.6 

                                                 
1 Ερ/γιο 28: ερώτ.111, σ.24. 
2 Ερ/γιο 8: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο 2: ερώτ.111, σ.24. 
4 Ερ/γιο 30: ερώτ.111, σ.24. 
5 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.90, σ.19. 
6 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.90, σ.19. 
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Τα λόγια ενός εγγονιού που είχε µεγαλώσει µε τη γιαγιά του ήδη από τη 

γέννησή του, αποτύπωναν κατά κάποιον τρόπο τη θεωρία του BOWLBY και έδιναν 
γόνιµες βάσεις υποστήριξης της άποψης ότι, εάν ένα παιδί συνάψει προσκόλληση σε 
κάποια άλλη µητρική φιγούρα που προέρχεται από το εσωτερικό της οικογένειάς του, 
τότε αυτό µεγαλώνοντας υφίσταται το µικρότερο δυνατό ψυχικό κόστος. 

Όχι, όχι, ήµασταν πολύ πολύ δεµένες. ∆ηλαδή, γενικά σαν οικογένεια 
είµαστε πολύ δεµένοι όλοι. Θα … θα πάθω κάτι εγώ; Θα είναι όλοι δίπλα µου 
Αν πάθει κάτι η θεία µου, θα είναι όλοι. Είµαστε έτσι. ∆εν, δεν έχουµε 
αποχωριστεί ποτέ. Ούτε … ούτε να τσακωθούµε τίποτα, να τσακωθούµε και 
να µη µιλάµε. Ποτέ αυτό.1 

 
Όλοι οι παππούδες συµφωνούσαν µε τα εγγόνια τους ως προς το 

συναισθηµατικό και ψυχολογικό κλίµα που επικρατούσε στην οικογένειά τους είτε 
αυτό ήταν φυσιολογικό µέσα σε κανονικά πλαίσια είτε απέπνεε µια αρνητική 
διάσταση θλίψης και στεναχώριας. Από αυτό συµπεραίνεται ότι, υπήρξε ειλικρίνεια 
στις απαντήσεις των υποκειµένων που πήραν µέρος στις συνεντεύξεις. Ειδικότερα, 
για τη συγκεκριµένη ερώτηση διαπιστώνεται ότι, όπως γίνεται σε κάθε οικογένεια, η 
ψυχολογική νηνεµία ή ένταση που βιώνει ένα άτοµο µε αφορµή ένα περιστατικό, 
µεταλαµπαδεύεται διαισθητικά ή µη, και διαπερνά ταυτόχρονα και τα υπόλοιπα µέλη 
της ίδιας οικογένειας, σύµφωνα µε το µοντέλο του BRONFENBRENNER 
(µικροσύστηµα).2  

Σε σχέση µε αυτό χρειάζεται να γίνει υπενθύµιση ότι, επειδή το συγκεκριµένο 
ζήτηµα δεν έχει µελετηθεί σε παιδιά των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών 
σε βάθος χρόνου λόγω πρακτικών δυσκολιών, ωστόσο από µια πρόχειρη µατιά θα 
µπορούσε να λεχθεί ότι, τα εγγόνια, δεν είναι προκαθορισµένο, πως θα έχουν 
πολλαπλά συναισθηµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Η καθηµερινή εµπειρία 
αποδεικνύει ακριβώς, ότι η ποικιλία των περιπτώσεων των οικογενειών συντελεί στην 
ποικιλοµορφία των διαµορφούµενων ανθρώπων, όπως είναι οι: BILL CLINTON, 
MAYA ANGELOU, CAROL BURNETT, JACK NICHOLSON, OPRAH 
WINFREY, HOUSE SPEAKER NEWT GINGRICH, AND MARY TYLER 
MOORE, που αν και µεγάλωσαν λίγο έως πολύ µε τους παππούδες τους, αυτό δεν 
τους εµπόδισε να φτάσουν στην κορυφή, καθένας στον τοµέα του. Κι αν αυτοί 
θεωρηθούν εξαιρέσεις, ωστόσο, δεν αµφισβητείται το γεγονός ότι, υπάρχει και η 
άλλη όψη, η όχι και τόσο ευχάριστη, αυτή των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο 
της κοινωνίας ή αποτελούν τµήµα του υπόκοσµου µε τη δράση τους (π.χ. 
εγκληµατίες, ναρκοµανείς).3 

Εξετάζοντας την τρίτη πλευρά, όσον αφορά τις δυσκολίες ή τα προβλήµατα που 
µπορεί να προκάλεσε η έλλειψη των γονέων των παιδιών, ο ένας γονιός ένιωθε 
υπεύθυνος για τα ψυχικά τραύµατα του παιδιού του, ενώ οι άλλοι δύο πίστευαν ότι, η 
απουσία τους δεν είχε καµία επίπτωση στο παιδί τους. 

Όχι, η απουσία η δική µου έτσι όπως είναι, δεν νοµίζω ότι, δηµιούργησε 
κάποια προβλήµατα, γιατί ήµουν σε καθηµερινή βάση εδώ. Ούτε του έχει 
λείψει τίποτα, µε την έννοια του ότι, υπάρχει κάτι που θα το είχε κάτω στο 
σπίτι µου, ξέρω’ γω, και δεν το έχει εδώ πέρα. Αντιθέτως, εδώ έχει τα πάντα. 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.90, σ.19. 
2 Ακόµη και µια γιαγιά που δήλωσε πως είχε στεναχώρια για την απώλεια της κόρης και του γαµπρού 
της και παράλληλα ένιωθε χαρούµενη που είχε κοντά της τα εγγόνια της, επειδή το δεύτερο 
συναίσθηµα ήταν πιο δυνατό από το πρώτο, η ευχάριστη διάθεση δεν επέτρεπε στα αρνητικά της 
συναισθήµατα να αγγίζουν τα εγγόνια της. Έτσι λοιπόν, το εγγόνι της κατέληξε να αναφέρει, πως δεν 
υπήρχε κανένα ψυχολογικό πρόβληµα στην οικογένειά του (οικογένεια 22). 
3 EDWARDS: ό.π., 1998, p.174. 
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∆ηλαδή ό,τι αφορά από εξοπλισµούς και τέτοια, από βιβλία, από παιχνίδια, 
από βίντεο, από play station, από οτιδήποτε, υπάρχουν όλα στα δωµάτιά τους. 
Κάθε παιδί έχει το δικό του δωµάτιο. Η απουσία η δική µου τώρα, σαν 
πατέρας, δεν νοµίζω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, µε τη δουλειά που 
κάνω και µε τις ώρες που απασχολούµαι, κάπου τις ίδιες ώρες θα τα έβλεπα 
τα παιδιά. (Όσον αφορά την απουσία της µητέρας;) Σαφώς και τους λείπει η 
µητέρα. Η µητέρα δεν αντικαθίσταται από καµιά γυναίκα και από κανέναν 
άνθρωπο. Σίγουρα δηµιουργεί προβλήµατα, µε την έννοια … Εντάξει, η 
µητέρα, σίγουρα το κενό της είναι δυσαναπλήρωτο. Μητέρα δε µπορεί να 
γίνει καµιά γυναίκα, ούτε η γιαγιά ούτε κάποια φίλη του µπαµπά ούτε κάποια 
άλλη. Όµως, από κει και πέρα, πιστεύω ότι, τα παιδιά µου, πιστεύω, έτσι θέλω 
να πιστεύω και έτσι βλέπω, ότι τα έχω µάθει έτσι, ώστε να µπορούν να 
προσαρµόζονται. Και είναι σηµαντικό.1 

 
∆ύο γονείς, αισθάνονταν ότι, οι ίδιοι είχαν υποστεί επιδράσεις στην ψυχική τους 

υπόσταση εξαιτίας της απουσίας τους από τα παιδιά τους, ενώ ο τρίτος δήλωσε πως 
δεν είχε επηρεαστεί σε σηµείο που να είχε προβλήµατα. Πιο αναλυτικά, οι γονείς (2 
µητέρες και τα παιδιά τους), έδωσαν θετικές απαντήσεις ως προς την εκδήλωση από 
τους ίδιους συναισθηµατικών και ψυχολογικών προβληµάτων λόγω της αποστέρησης 
των παιδιών τους.  

Κατάθλιψη, µελαγχολία, ατονία.2 
Ναι. (Θέλεις να σχολιάσεις κάτι σ’ αυτό;) Όχι.3 

 
Αντιθέτως, ένας πατέρας αναίρεσε τα προηγούµενα δεδοµένα όσον αφορά τον 

εαυτό του και επιβεβαίωσε την απάντηση των πεθερικών του και ορισµένων άλλων 
παππούδων, σχετικά µε την αναπλήρωση της στενοχώριας τους από την χαρά που 
τους έδινε η συµβίωση µε τα εγγόνια τους. 

Συναισθηµατικά και ψυχολογικά για µένα, πέρα από κάποιες φορές, 
κάποιες ώρες που αισθάνοµαι, έτσι µόνος µου και µπορεί να µου λείπουν -
κάποιος µπορεί να είναι µόνος στο σπίτι-, εντάξει από κει και πέρα όχι, γιατί 
οποιαδήποτε ώρα µπορώ να έρχοµαι να τα βλέπω. Είµαστε πάρα πολύ κοντά. 
Όποια ώρα και να µου λείψουν, έχω κλειδί από το σπίτι µου, µπορώ να µπω 
µέσα, να τα δω, να τους µιλήσω. (Όσον αφορά τους παππούδες ή τα παιδιά;) 
Όχι, όχι, όχι, προβλήµατα ψυχολογικά είχαν περισσότερα από -αν θες-, οι 
παππούδες, από το θάνατο της κόρης τους, ε … Όχι µε τα παιδιά, νοµίζω ότι, 
ανεβήκαν ψυχολογικά.4 

 
Ο ένας γονιός είχε συναίσθηση της αντιφατικότητας που εµπεριεχόταν στην 

ευθύνη φύλαξης των παιδιών του από τους παππούδες· δηλαδή, της ικανοποίησής 
τους από τη µια και της κούρασής τους από την άλλη. Αναγνώριζε, λοιπόν, το βάρος 
µε το οποίο τους είχε επιφορτίσει και τα προβλήµατα που τους είχε δηµιουργήσει. 

Ναι µεν τους ευχαριστούσε, αλλά πάντα κουράζει το θέµα φύλαξης 
παιδιού.5 

 
Στον ίδιο δρόµο κινούνταν και ένας άλλος γονιός που συµφωνούσε εν µέρει µε 

την άποψη του προηγούµενου, αλλά διαφωνούσε στο ότι δεν έβλεπε να είχε 
δηµιουργήσει πρόβληµα στους παππούδες.  

Όχι, προβλήµατα, δε νοµίζω …, προβλήµατα ουσίας όχι. Απλώς ότι,  
εντάξει, ότι πηγαίνουν τα παιδιά το πρωί στο σχολείο και το µεσηµέρι 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.71, σ.15. 
2 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.98, σ.22. 
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.98, σ.22. 
4 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.98, σ.22. 
5 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.71, σ.15. 
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πηγαίνουν και τα παίρνουν, ας πούµε, εντάξει …, νοµίζω ότι είναι κάτι που 
τους δίνει ζωή και τους ευχαριστεί.1 

 
Τέλος, ο τρίτος γονέας έδωσε µονολεκτική αρνητική απάντηση σχετικά µε την 

πρόκληση προβληµάτων στους παππούδες από δική του υπαιτιότητα. 

 2.7.4.3 Αλλαγή ή µη των συναισθηµάτων των παππούδων απέναντι στο 
εγγόνι 
 

Ερωτώµενοι οι παππούδες για το, αν η αλλαγή του ρόλου τους απέναντι στα 
εγγόνια τους επέφερε αλλαγές και διαφοροποίηση στα συναισθήµατά τους απέναντι 
σε αυτά, η πλειοψηφία τους διαβεβαίωσε πως, πράγµατι συνέβη σε µεγάλο (3/33 ή 
9,09%) ή πολύ µεγάλο βαθµό (19/33 ή 57,57%). Όσον αφορά στους υπόλοιπους 
παππούδες (12/33 ή 36,36%) που δεν παρατήρησαν καµία αλλαγή στα συναισθήµατά 
τους ως προς τα εγγόνια τους, επρόκειτο κυρίως για άτοµα ή ζευγάρια παππούδων 
που είχαν αναλάβει εξαρχής την επιµέλεια των εγγονιών τους, περίπου από τη στιγµή 
που αυτά γεννήθηκαν.2 

[Παππούς:] ∆εν άλλαξαν, γιατί αυτό το µυαλό είχαµε από την αρχή µέχρι 
το τέλος. [Γιαγιά:] Πάντα τα ίδια ήταν. ∆εν χωρίσαµε, για να ξέραµε πώς θα 
ήµουνα.3 

∆εν αλλάξανε τίποτα µε τα παιδιά. Παιδί µας είναι. Από τότε που τα 
είχαµε τα παιδιά εµείς, δεν αλλάξαµε τίποτα. Τα παιδιά δεν άλλαξαν από τότε 
που τα είχαµε εδώ. ∆εν άλλαξε τίποτα. Η συµπεριφορά µας δεν άλλαξε. Όπως 
τα’ χαµε τότε, τα έχουµε και τώρα. ∆εν έχουµε πρόβληµα.4 

 
Πιο αναλυτικά, σχετικά µε τις 19 περιπτώσεις κατατετµηµένων κατά γενεές 

οικογενειών, στις οποίες οι παππούδες αισθάνθηκαν πολύ µεγάλη αλλαγή των 
συναισθηµάτων τους απέναντι στα εγγόνια τους, υπήρξε ποικιλία απαντήσεων: οι πιο 
πολλοί από αυτούς τους παππούδες (7/19 ή 36,84%) δήλωσαν πως ένιωθαν κατά 
αυτόν τον τρόπο, επειδή αγαπούσαν το εγγόνι τους (µερικές φορές περισσότερο και 
από τα παιδιά τους ή από τα υπόλοιπα εγγόνια τους και είχαν πρόβληµα στις σχέσεις 
τους µε αυτά), το πονούσαν, του είχαν αδυναµία, δεν ήθελαν να νιώθουν πως αυτό 
ήταν ορφανό, παρατηµένο ή παραπεταµένο. Η αγάπη ήταν τόσο µεγάλη σε ορισµένες 
περιπτώσεις, έτσι ώστε, µια γιαγιά έφτασε να δηλώσει πως, θα µπορούσε να 
σκοτώσει άνθρωπο για χάρη του εγγονιού της. Άλλοι πάλι δήλωναν απλά, πως 
έπαιρναν ευχαρίστηση από τον νέο ρόλο τους, καθώς έβλεπαν το εγγόνι τους να 
µεγαλώνει (2/19 ή 10,52%). 

Και είναι και πιο καλύτερα, ακόµα, τα παιδιά. Εγώ είµαι …, άµα µου πεις 
γι’ αυτά, µπορώ να σκοτώσω άνθρωπο τώρα. (Αλλάξανε, δηλαδή, ή είναι τα 
ίδια;) Άλλαξαν, όχι, δεν είναι όπως ήτανε. (Πάρα πολύ …;) ∆εν τα είχα ζήσει 
τα παιδιά. Τώρα που τα’ ζησα και τα’ χα εδώ στο σπίτι µου, [τα 
συναισθήµατα άλλαξαν] πάρα πολύ. Θα µου πεις µια κουβέντα, θα τον 
σκοτώσω τον άλλο. (Γιατί; Γιατί άλλαξαν;) Γιατί … γιατί άµα δεν ζήσεις, δεν 
το καταλαβαίνεις. Γιατί τα πόνεσα, ε … πέρασα καταστάσεις που είχα αυτά 
τα παιδιά, πέρασα της αυτηνής τα ψυχολογικά, ε … [της Α.{εγγόνι}] πέρασα 
δηλαδή όλα αυτά. Τα παιδιά δεν ήταν φυσιολογικά όταν τα πήρα εγώ, δεν 
ήταν φυσιολογικό παιδί ούτε το ένα ούτε το µεν ούτε το δε και προσπάθησα 
και ξέφυγα µέσα στον πόνο, στην αγωνία και στο … Έβλεπες, έκλαιγαν αυτά, 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.71, σ.15. 
2 Υπήρξε διάσταση απόψεων  ανάµεσα  στο παππού και στη γιαγιά µιας οικογένειας, γι' αυτό 
παρατηρήθηκε διαφορά στο άθροισµα  των ποσοστών. 
3 Ερ/γιο 2: ερώτ.80, σ.16. 
4 Ερ/γιο 32: ερώτ.80, σ.16. 
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έκλαιγα και εγώ µετά. Να καταλάβεις, δεν µπορούσα να το κάνω καλά και 
έκλαιγα. Είναι τα δαρσίµατα στο κλάµα. Να καταλάβεις, ήταν αυτά, δηλαδή, 
αυτό που πέρασε αυτό το … το … λούκι που πέρασε το παιδί, αυτό το … 
Πώς να σου το εξηγήσω τώρα εγώ; Που πόναγε η ψυχούλα του µέσα, που 
πόνεσε, που υπόφερε, αυτό το πήρα και εγώ. Ίσως το πόνεσα πιο πολύ. Να 
σου πω ότι, το εγγόνι µου -εντάξει, αγαπάω και τα άλλα τα εγγόνια µου-, 
αλλά τούτο εδώ είναι πιο …, γιατί ξέρω εκείνα έχουν τη µάνα τους, έχουν τον 
πατέρα τους, περνάνε καλά, ζουν µια φυσιολογική ζωή, δεν τους λείπει 
τίποτα, τα αγαπάνε, τα προσέχουν. Όµως, αυτά είναι παρατηµένα σαν να είναι 
… να είναι ορφανά, δεν είναι; Έτσι δεν είναι; Από τη στιγµή που λείπει η 
µάνα, ορφανά είναι. ∆ε θα τα πονέσεις; ∆εν θα τα κλάψεις; ∆εν θα 
ξενυχτήσεις; Άµα θ’ αρρώσταινε λιγάκι, εγώ πέθαινα κι αµέσως στο 
νοσοκοµείο, στο γιατρό, ας είναι κάτι απλό.1 

[Γιαγιά:] Γιατί το αγαπάµε πάρα πολύ. Το αγαπάµε πιο πολύ και από τα 
παιδιά µας. Τα παιδιά µου τα χτύπαγα, αυτό δεν το χτυπάω. [Παππούς:] Το 
ίδιο.2 

Έχω παρεξηγηθεί και από τα άλλα µου τα παιδιά. Το πιστεύεις; Το 
πιστεύεις; Γιατί…, πρώτα-πρώτα…, πονούσε η ψυχή µου, που το’ βλεπα το 
παιδάκι µου, που δεν είχε τη µανούλα του, δεν είχε τον πατέρα του, ήταν 
ορφανό και έλεγα: «Γιατί; Γιατί; Καλά ο πατέρας του πέθανε, δε µπορούσε, 
αλλά η µάνα τουλάχιστον, τη στιγµή που ζούσε, 30 χρονών κοπέλα, 2 µέτρα 
κοπέλα, να έχει παρατήσει το παιδί της και να υποφέρει;» Αυτό ήταν µεγάλο 
… «αµάρτηµα», που λένε. Και παρεξηγήθηκα κι από τα άλλα µου τα παιδιά, 
ότι δεν αγαπώ τα άλλα µου τα εγγόνια όσο αγαπώ το Ν. {εγγόνι}, αυτά τα 
παιδιά µου. Και λέω: «Να µην έρθει κανένας στην τύχη τη δική µου, να χάσει 
το παιδί του», γιατί εµένα µετά και η αγάπη του παιδιού µου έπεσε όλη σ’ 
αυτό το εγγόνι.3 

 
Αναφορικά µε τη διαφοροποίηση των συναισθηµάτων τους απέναντι στο εγγόνι 

τους, οι παππούδες (6/19 ή 31,57%) είχαν έντονη την αίσθηση της ευθύνης και της 
υποχρέωσης απέναντι σε αυτό, οπότε κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το 
µεγαλώσουν σωστά, να µην του λείπει τίποτα, να µη νιώθει συναισθηµατικά κενά, 
ενώ παράλληλα ήταν προσεκτικοί απέναντί του, για να µην το πληγώσουν. Μια 
γιαγιά ένιωθε έντονα, ότι η ζωή του εγγονιού της εξαρτιόταν από εκείνη, αφού δεν 
είχε άλλον και κρεµόταν από αυτή (1/19 ή 5,26%). 

[Παππούς:] Ναι, βεβαίως, γιατί ήταν καθηµερινά µαζί µας. Ήµασταν 
αναγκασµένοι να το φροντίζουµε, να το πάµε φροντιστήριο, να το πάµε στο 
σχολείο, τις περισσότερες φορές, λοιπόν …, να το έχουµε µαζί µας και … 
ανέβηκε η… [Γιαγιά:] Νιώθαµε ότι, του λείπει η µάνα του. Αυτό το 
καταλαβαίναµε και προσπαθούσαµε να το ξεχνάµε το παιδί, να µην τη 
σκέφτεται, να καλύπτουµε όλα τα κενά. [Παππούς:] Αυτός ήταν ο λόγος. 
Τώρα, τί να πούµε; Να µην του δώσουµε τίποτα, καµία αφορµή, το παιδί να 
µη το πληγώσουµε σε τίποτα, ήµασταν πολύ προσεκτικοί απέναντί του. Και 
εποµένως, βεβαίως, άλλαξαν τα συναισθήµατα.4 

Γιατί ήξερα ότι, ήταν εξαρτηµένο µόνο από µένα. Η ζωή ήταν 
εξαρτηµένη, αν θα ήταν χαρούµενο, αν θα ήταν λυπηµένο. Με είχε στήριγµα. 
Κρέµονταν σε εµένα, και τα δύο σε µένα, δεν υπήρχε άλλος, τίποτα. ∆εν ήταν 
ότι, αν δεν του άρεσε, θα γύριζε στη µάνα του.5 

 
Κάποιοι άλλοι παππούδες (5/19 ή 26,37%) αιτιολόγησαν τη διαφοροποίηση των 

συναισθηµάτων τους επισηµαίνοντας τη διαφορά που υπήρχε στο να ανατρέφει 
κάποιος ένα παιδί από τη θέση του παππού και της γιαγιάς, σε σχέση µε το να είχαν 
                                                 
1 Ερ/γιο 23: ερώτ.80, σ.16. 
2 Ερ/γιο 12: ερώτ.80, σ.16. 
3 Ερ/γιο 26: ερώτ.80, σ.16. 
4 Ερ/γιο 31: ερώτ.80, σ.16. 
5 Ερ/γιο 24: ερώτ.80, σ.16. 
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τα ίδια άτοµα τη θέση του γονέα απέναντι στο εγγόνι τους. Στη δεύτερη αυτή 
περίπτωση, δινόταν η ευκαιρία στους παππούδες να ζήσουν και να γνωρίσουν 
καλύτερα τα εγγόνια τους. Ο υπερθετικός βαθµός αυτού του νέου ρόλου των 
παππούδων, φαινόταν µέσα από τα λεγόµενα των γιαγιάδων ότι αναπλήρωναν τη 
µάνα του παιδιού ή ότι µεγάλωναν για δεύτερη φορά το παιδί τους ή ότι ήταν σαν να 
το είχαν γεννήσει οι ίδιες το εγγόνι τους. 

Κοίταξε, όταν είναι … µε τη µαµά του συνέχεια, εντάξει το αγαπάς, αλλά 
όταν το’ χεις, είναι πιο… το ζεις πιο πολύ. Πώς να στο πω; Το αγαπάς πιο 
πολύ ακόµα. Ναι.1 

 
Φαίνεται ότι, αντλούσαν παρηγοριά από τα εγγόνια τους, λέγοντας: 

Αλλάξαν προς το καλύτερο για το παιδί. (Γιατί;) Γιατί σαν να µεγαλώνω 
δεύτερη φορά το παιδί µου είναι, και τα δύο τα παιδιά δηλαδή, όχι µόνο το 
ένα. Και προσπαθώ για το καλύτερο γι’ αυτά. ∆ηλαδή, διώχνω τον πόνο που 
έχω µέσα µου. Έρχονται στιγµές που θα κλάψω, δεν είναι ότι ξέχασα το παιδί 
µου. Κλαίω, πονάω, αλλά τις ώρες που είναι τα παιδιά στο σχολείο. Μπορείς  
να µε δεις να κλαίω, να χτυπιέµαι για το βάσανο που µε βρήκε, αλλά, όταν 
είναι τα παιδιά µπροστά, είµαι άλλη. Αλλάζω. ∆εν ξέρω, και ο Θεός µού 
έδωσε µεγάλο κουράγιο γι’ αυτό το πράγµα. Μπροστά στα παιδιά, δηλαδή, 
πάω ν’ αναπληρώσω τη µάνα, δηλαδή κάνω αυτά τα παιχνίδια που θα έκανε η 
µαµά: τη ζωγραφική, το παιχνίδι, θα τρέξουµε, θα γελάσουµε µέσα στο σπίτι, 
µπορώ και δεν µπορώ. Πρέπει, όµως, να τα κάνει κάποιος αυτά τα πράγµατα. 
Και ο παππούς και η γιαγιά. Κατάλαβες; Και όσο µπορούµε γι’ αυτά τα 
παιδιά. Μου’ δωσαν ζωή αυτά τα παιδιά και προσπαθώ να τους δώσω εγώ 
ζωή στα παιδιά, δηλαδή αυτό που τους λείπει. Και νοµίζω, ότι µας έχει 
ωφελήσει και τους δύο, δηλαδή όλους, δηλαδή και τους τέσσερις, όχι τους 
δύο. Αυτό λέω.2 

Όχι, φυσικά προς το καλύτερο. (Άλλαξαν δηλαδή; Πάρα πολύ, πολύ … 
[εκφώνηση εκδοχών]) Νιώθω σαν να το έχω γεννήσει εγώ πια, σαν να το έχω 
γεννήσει εγώ πια. […] Νιώθω … νιώθω σαν µια καινούργια µαµά. (Άλλαξαν, 
δηλαδή, πάρα πολύ, πολύ, µετρία …) Πάρα πολύ. Εδώ που λέτε, εδώ λέει ο 
γιος µου: «Μάνα», ο γιος µου µού είπε: «Ο γιος µου σ’ έχει ηρεµήσει». Γιατί 
είχα πάρα πολλά νεύρα, όπως σας είπα, έχω περάσει δύο εγκεφαλικά, έχω 
νοσηλευθεί σε νευρολογική κλινική στην Αθήνα, συγκεκριµένα στο … στην 
Υπαπαντή, στην κυρία Ο., γιατί είχε σκοτωθεί το παιδάκι της αδελφής µου 
και έζησα όλη την κατάσταση της κηδείας του, του ενταφιασµού του, γιατί η 
αδερφή µου και ο γαµπρός µου ήταν στο νοσοκοµείο τραυµατισµένοι, ε και 
µου είχαν δηµιουργηθεί ψυχολογικά προβλήµατα, τα οποία, εντάξει, µε τη 
βοήθεια της κυρίας Ο…3 

 
Τα συναισθήµατα των παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους δεν άλλαξαν µόνο 

λόγω της αγάπης τους για αυτά ή λόγω της αίσθησης του καθήκοντος απέναντί τους, 
αλλά και επειδή οι ίδιοι επηρεάστηκαν από τη συµβίωσή τους µε αυτά. Η παρουσία 
του εγγονιού στο σπίτι των παππούδων, τους ωφέλησε σε µεγάλο βαθµό, αφού 
συνέβαλε στο να ξεχνιούνται και να διώχνουν τον πόνο τους, τους ηρεµούσε και δεν 
τους άγγιζε πλέον η µοναξιά (3/19 ή 15,78%). Σε 4 στις 19 περιπτώσεις οικογενειών 
(21,05%), το εγγόνι έδωσε/άλλαξε τη ζωή των παππούδων του, αφού µεταφερόµενο 
στο σπίτι τους, έφερε µαζί του τη χαρά, την ευχαρίστηση, την ανανέωση, έγινε η 
παρέα των παππούδων και τους µετέτρεψε σε δραστήρια άτοµα. 

Ε, γιατί, πρώτα - πρώτα, µου έδωσαν ζωή τα παιδιά. Έγινα δραστήρια, ε, 
… χαίροµαι, αυτό που έφτιαχνα, µε ανανέωσαν, άλλαξε η … άλλαξε η ζωή 
µου, άλλαξε η ζωή µου. Και οι άλλες µου λεν: «Ρε Τ.{γιαγιά}, πώς…;», λέω, 
«Έχω κίνηση και είµαι δραστήρια». Άµα δεν είχα τα εγγόνια, µπορεί να 

                                                 
1 Ερ/γιο 28: ερώτ.80, σ.16. 
2 Ερ/γιο 9: ερώτ.80, σ.16. 
3 Ερ/γιο 16: ερώτ.80, σ.16. 
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έφτιαχνα … ή έπλεκα ή έφτιαχνα, τώρα δεν είχα καρέκλα εγώ. Εγώ ήµουν 
στο τακ τακ τακ τακ πολύ, ήµαν πολύ δραστήρια, αλλά και έτσι ήταν, γι’ αυτό 
και δεν µε κούρασαν. Γιατί ήµουν αλαφροκίνητη πολύ. Τώρα, άµα ήµουν 
καµιά βαλτή, καµιά χοντρούλα, οπωσδήποτε, γιατί όπως βλέπω: «Πω, πω! 
Πώς τα κάνεις αυτά; Σε µιάµιση ώρα είσαι στο δρόµο. Ρε Χριστιανή µου, 
γιατί τρέχεις έτσι; ∆ε σε πονάνε», λέει, «τα πόδια σου;» Λέω: «Κοίτα, και να 
θελέσω να καθίσω, δεν ευκαιρώ εγώ για να καθίσω», λέω, «Εγώ να καθίσω, 
µε περιµένουν στόµατα». Μαγειρεύω για 9 άτοµα τώρα.1 

Όχι, προς το καλύτερο! (Πάρα πολύ …[άρχισε η εκφώνηση των εκδοχών 
και διέκοψε]) Πάρα πολύ, δε λες τίποτα. [Γελάει] (Και γιατί άλλαξαν έτσι τα 
συναισθήµατά σας;) Ε, γιατί τα παιδιά µας µεγάλωσαν, είχαν φύγει, εµείς εδώ 
τα γερόντια είχαµε µοναξιές, είχαµε το µωρό, άνοιξε το σπίτι µας, χαρά 
µεγάλη. Τί λες τώρα; Το πρώτο εγγόνι κιόλα. Πάρα πολύ άλλαξε η ζωή µας! 2 

 
Γενικά, υπήρχε η αίσθηση της ανταποδοτικότητας και της αµοιβαιότητας 

µεταξύ των παππούδων και των εγγονιών τους, αφού από τους ίδιους τους παππούδες 
αναφέρθηκε ότι προσέφεραν ο ένας στον άλλο και θυσιάζονταν ο ένας για τον άλλο 
(4/19 ή 21,05%).  

Αυτά όσον αφορά τις πεποιθήσεις των παππούδων. Οι απόψεις των γονέων 
διίσταντο ως προς το, εάν και κατά πόσο επηρεάστηκαν τα συναισθήµατα των 
παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους από τη στιγµή που τα ανέλαβαν. Στη µια 
περίπτωση οικογένειας οι παππούδες δεν είχαν απαντήσει, γιατί δεν έλαβαν µέρος 
στην έρευνα, οπότε δεν µπορούσε να γίνει διασταύρωση των απόψεων. Η µητέρα και 
το παιδί της που απάντησαν, δεν συνέβαλαν στο να ξεκαθαρίσει το τοπίο, για το τί 
ίσχυε στη συγκεκριµένη οικογένεια. Το παιδί υποστήριξε, πως δεν είχαν αλλάξει 
καθόλου, ενώ η µητέρα του, πως είχαν αλλάξει λίγο προς το χειρότερο, γιατί οι 
παππούδες είχαν κουραστεί. 

Στην άλλη οικογένεια, οι γονείς και το παιδί συµφωνούσαν ότι, τα 
συναισθήµατα των παππούδων είχαν αλλάξει πάρα πολύ, ενώ οι ίδιοι επιβεβαίωσαν 
ακριβώς το αντίθετο· ότι δεν είχαν αλλάξει καθόλου. 

∆έθηκαν περισσότερο. ∆εν το θεωρούν εγγόνι, το θεωρούν γιο.3 
 

Στην τρίτη οικογένεια, η συµφωνία των λεγόµενων παρατηρήθηκε ανάµεσα 
στους παππούδες και στο εγγόνι τους, δηλαδή σε αυτούς που τους αφορούσε, και 
απόκλινε ως προς την απάντησή του ο γονέας. Οι µεν αισθάνονταν πολύ µεγάλη 
αλλαγή των συναισθηµάτων των παππούδων, ο δε είχε την πεποίθηση πως, αυτά δεν 
είχαν αλλάξει καθόλου, αν και υπήρχε µια υποτυπώδης υπόνοια, ότι µπορεί να έκανε 
λάθος. 

Τα συναισθήµατα των παππούδων, δε νοµίζω ότι αλλάξανε στα παιδιά. 
Τα αγαπούσανε πάρα πολύ και πριν και τώρα και θα τα αγαπούνε. Εδώ τα 
συναισθήµατα δεν αλλάζουν. Απλά τώρα είναι πιο κοντά στα παιδιά, από ό,τι 
ήτανε πριν, κατ’ αυτό τον τρόπο. Αλλά τα συναισθήµατα, η αγάπη και αυτά 
που νιώθουν για τα παιδιά, δεν νοµίζω ότι … ∆εν έχει αλλάξει.4 

 
Γενικά, όσον αφορά τα παιδιά, ένα από αυτά αρνήθηκε τα λεγόµενα των 

παππούδων και πίστευε ότι, αυτοί δεν είχαν αλλάξει συµπεριφορά απέναντί του. 
Κάποιο άλλο θεωρούσε ότι, υπήρξε αλλαγή σε µικρό βαθµό, ενώ τα περισσότερα από 
εκείνα που διαφώνησαν µε τις απόψεις των παππούδων τους, ένιωθαν πως είχαν 
διαφοροποιηθεί ποσοτικά και ποιοτικά (προς το καλύτερο σε µεγάλο βαθµό) τα 

                                                 
1 Ερ/γιο 13: ερώτ.80, σ.16. 
2 Ερ/γιο 21: ερώτ.80, σ.16. 
3 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.74, σ.15. 
4 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.74, σ.15. 
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συναισθήµατα των παππούδων τους απέναντί τους. Τα εναποµείναντα παιδιά 
παρέµειναν σύµφωνα µε τις απόψεις των φροντιστών τους. 

 2.7.4.4 Αλλαγή ή µη των σχέσεων παππούδων-γονέων µετά την ανάληψη της 
ανατροφής του εγγονιού τους 

 
Σε 13 οικογένειες (22/38 γονείς ή 57,89%) αναφέρθηκε πως, οι σχέσεις των 

παππούδων µε τους γονείς των εγγονιών τους, άσχετα µε το εάν αυτές ήταν 
προηγουµένως καλές ή άσχηµες, παρέµεναν οι ίδιες µετά την ανάληψη της φροντίδας 
των εγγονιών από τους παππούδες ή την επιστροφή των παιδιών στους γονείς τους. 

∆εν άλλαξαν, γιατί είναι ευχαριστηµένοι. Λίγο … πρόσφερα; Και το 
χαίρονται και το … το’ χουν και το λένε. Και η κόρη λέει: «Ας είναι καλά η 
µαµά µου».1 

Γιατί να µαλώνουµε; Να µας ακούει η γειτονιά;2 
 

∆έκα στους 38 γονείς δεν είχαν καθόλου σχέσεις µε τις 7 οικογένειες των 
παππούδων που φρόντιζαν τα παιδιά τους. Αυτό στους µισούς (5/38 ή 13,15%) 
ερµηνεύεται από τον θάνατο τουλάχιστον ενός γονέα, ενώ αναφορικά µε τον άλλο 
παρατίθεται ένα παράδειγµα: 

Με το Χ.{Πατέρα}; Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ε, στην αρχή είχαµε πει 
κάτι κουβεντούλες, γιατί είχα µάθει εγώ κάτι πράγµατα, αλλά εντάξει. Ε, όταν 
είχε πεθάνει η κόρη µου και µετά, αλλά όχι, δεν έχουµε αλλάξει κουβέντες, 
να πούµε κάτι. Με τα κληρονοµικά που πήγε και τα έγραψε και αυτά και … 
Ξέρω’ γω, δεν άλλαξε τίποτα µεταξύ µας, όχι. ∆εν έχουµε πρόβληµα, δηλαδή, 
δεν έχουµε ανοίξει συζήτηση τέτοια, δεν … Ξέρει τί είναι τα δικά µου, ξέρει 
τί είναι των παιδιών. Πήγε, τα κανόνισε, τα’ γραψε, δεν έχουµε πρόβληµα 
δηλαδή. Εντάξει.3 

 
Στο εσωτερικό της συγκεκριµένης οικογένειας, οι τεταµένες σχέσεις που 

προϋπήρχαν ανάµεσα στους παππούδες και στον σύζυγο του νεκρού παιδιού τους, 
φαίνεται πως µετά την ανάληψη της ανατροφής των παιδιών του, είχαν εξοµαλυνθεί. 
Το γεγονός αυτό παραδέχθηκαν και οι δύο πλευρές, έστω και αν η µία, οι παππούδες, 
υποστήριζε ότι παρέµειναν οι ίδιες -επισηµαίνοντας την παραπάνω παρατήρηση- και 
η άλλη, ο γονέας, µε επιφυλάξεις υπέθετε πως είχαν θετική κίνηση και έκβαση. 

Κοίταξε, θα µπορούσα να πω ότι, ναι, προς το καλύτερο έχουν αλλάξει οι 
σχέσεις, µε την έννοια ότι, µπορούµε και µιλάµε και λύνουµε τα προβλήµατα 
από κοινού. Βρίσκουµε χρυσές τοµές και λύσεις κάτω από συζήτηση, όλοι 
µαζί. Αν αυτό θεωρείται καλυτέρευση των σχέσεων, ναι, έχουν αλλάξει προς 
το καλύτερο.4 

 
Σε επόµενη οικογένεια στην οποία απάντησαν τόσο οι παππούδες όσο και ο 

ένας γονέας, υπήρχε σύµπλευση των απόψεών τους, αφού και οι µεν και οι δε, 
υποστήριξαν πως τίποτα δεν είχε αλλάξει στις µεταξύ τους σχέσεις. Ως προς την 
τρίτη οικογένεια στην οποία απάντησε ένας γονέας, υπήρχε ένα µειονέκτηµα: 
απουσίαζε η άποψη της άλλης πλευράς, δηλαδή των παππούδων και των γιαγιάδων, 
λόγω της µη συµµετοχής τους στις συνεντεύξεις. Αυτό καθιστούσε αδύνατη τη 
σύγκριση των απόψεων και του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονταν την ίδια σχέση 
οι δύο πλευρές. Πάντως, η οπτική του γονέα που εκφράστηκε, δεν έδινε τόσο θετικά 

                                                 
1 Ερ/γιο 13: ερώτ.122, σ.26. 
2 Ερ/γιο 3: ερώτ.122, σ.26. 
3 Ερ/γιο 9: ερώτ.122, σ.26. 
4 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.108, σ.24. 
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και αισιόδοξα µηνύµατα, αφού υποστήριξε ότι, ναι µεν είχαν αλλάξει οι σχέσεις µε 
τους γονείς του, αλλά προς το χειρότερο. 

Γιατί έχουν σπάσει τα νεύρα τους … από τις υποχρεώσεις και γενικά, 
είναι και ζωηρά πολύ [τα παιδιά].1 

 
Από τα λεγόµενα της µητέρας που απάντησε µαζί µε το παιδί της, ενώ οι γονείς 

της είχαν αρνηθεί να συµµετάσχουν στις συνεντεύξεις, συµπεραίνεται ότι, οι σχέσεις 
ανάµεσα στις δύο γενεές των ενηλίκων δεν θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 
άριστες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από την ψυχραιµία-απάθεια που έδειχνε 
η µητέρα, φαινόταν να µη συνειδητοποιούσε τις ευθύνες του γονεϊκού ρόλου που 
απαιτούσε η ανατροφή των τριών παιδιών της. Οι γονείς της από την άλλη πλευρά, 
ήταν πιο στηµένοι και σφιγµένοι άνθρωποι (διαπίστωση της ερευνήτριας µετά από 
προσωπική επαφή µαζί τους), αφού µπορεί να τους είχε στοιχίσει τόσο το διαζύγιο 
της κόρης τους όσο και να τους είχε καταβάλει η κούραση από την ανατροφή των 
τριών εγγονιών τους. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο δεν θέλησαν να λάβουν µέρος στην 
έρευνα· ίσως επειδή γνώριζαν ότι, αν µιλούσαν θα είχαν πολλά να πουν και δεν θα 
ήταν υπέρ του παιδιού τους ή του άλλου γονέα. 

Σε ό,τι αφορά κάποιους άλλους µεµονωµένους γονείς, σύµφωνα µε την άποψη 
των παππούδων, οι µεταξύ τους σχέσεις δεν ήταν καλές: 

∆εν έχουν αλλάξει. Με την … Με τον πατέρα δεν έχουµε καλές σχέσεις, 
ενώ µε τη µάνα του εδώ, τα λέµε. Κάθε µέρα. (Με τον πατέρα δεν υπάρχουν 
καθόλου σχέσεις, δηλαδή;) Τίποτα. Αλλά µε τον πατέρα είπαµε, τίποτα. 
Μπορείς να του πεις: «Καληµέρα» και σε µια ώρα να σου πει: «Άει στο 
διάολο». Είναι τέτοιος άνθρωπος. Θα βρεις το µπελά σου. Και έτσι, 
αποφεύγω … Με συγχωρεί η φράση µου: «∆εν θέλω να τον βλέπω». Αηδία. 
Λέω καλά, βρε Α.{γιαγιά}; [Η γιαγιά γνέφει θετικά].2 

Αυτός … -ο Θεός να τον κρίνει-  µε’ χει πικράνει πάρα πολύ. (Γιατί;) 
Πολύ. ∆εν µε σεβάστηκε, µε έβριζε. Τον τάιζα και τον έκανα εκεί πέρα. 
Όποτε πήγαινα, δεν τον είδα ποτέ σαν άνθρωπο να φερθεί ούτε στο σπίτι ούτε 
στην οικογένεια, πουθενά. Έχω πικραθεί. Πώς το λένε…; ∆εν … Ούτε τον 
µισώ ούτε τον αγαπώ. ∆εν τον θέλω καθόλου. Πώς το λένε; Καθόλου. Έχω 
γίνει στόχος από δω µέχρι το Βόλο απ’ τη στεναχώρια µου.3 

 
Σε µια οικογένεια, οι σχέσεις των παππούδων επιδεινώθηκαν και µε τους δύο 

γονείς των παιδιών (2/38 ή 5,26%) 
∆εν το καταλαβαίνω. (Αν έχουν αλλάξει οι σχέσεις σας {εκφώνηση 

εκδοχών}) Ναι, προς το χειρότερο. (Γιατί;) Γιατί δεν καταλαβαίνουν και 
πάντα έχουµε πρόβληµα, όταν τύχει και βρεθούν.4 

 
Σε άλλες τρεις οικογένειες (4/38 ή 10,52%, µεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι) οι 

σχέσεις των παππούδων µε τα παιδιά τους βελτιώθηκαν είτε γιατί υπήρξε αναγνώριση 
από την πλευρά των γονέων στο πρόσωπο των παππούδων είτε επειδή συµβίωναν οι 
τρείς γενιές. 

Όχι. Με τη µάνα ήταν καλές σχέσεις και τώρα καλύτερες ακόµα. 
(∆ηλαδή, έγιναν προς το καλύτερο;) Ναι και καλές, πολύ καλές ήταν. […] 
(Όσον αφορά τη µητέρα, που είπαµε, για ποιό λόγο καλυτέρευσαν οι σχέσεις 
σας;) Η κόρη µ’ έχει ηρεµήσει, γιατί τότε συνέχεια, όλο την έδερνε, την 
έβριζε… (Όχι. Οι σχέσεις οι δικές σας µε την κόρη σας, µου είπατε ότι έγιναν 
καλύτερες …) Είναι πιο ήρεµη η κόρη µου τώρα. Έχει ηρεµήσει το µυαλό 
της, είναι µε τον άνθρωπο. Ούτε µε ενοχλεί. Πήρε [έπαιρνε τηλέφωνο παλιά]: 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.108, σ.24. 
2 Ερ/γιο 17: ερώτ.122, σ.26. 
3 Ερ/γιο 11: ερώτ.122, σ.26. 
4 Ερ/γιο 8: ερώτ.122, σ.26. 
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«Μάνα, δεν έχω γάλα», φώναζα εγώ, «Τί ήθελες και τον έπαιρνες;», της 
έλεγα εγώ, τέτοια πράγµατα. ∆εν ήµασταν µαλωµένες µε την κόρη µου ποτέ, 
απλώς σήκωσε κεφάλι. Αυτό προσπαθώ µε την κόρη µου. ∆εν µου λέει: «∆εν 
έχω µπέϊµπυλίνο και έφερε γάλα». Έχει [τώρα] έναν άνθρωπο εργατικό, 
δουλεύει και τους φέρνει. Αυτό. ∆εν είχαµε µε την κόρη µου τίποτα ιδιαίτερο. 
Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Ποτέ. Τώρα, όµως, τί µου ζητάει τώρα [τότε εννοεί µε 
τον άλλο σύζυγο], πήρε τηλέφωνο: «Φέρε, δεν έχω µπέϊµπυλίνο, γάλα δεν 
έχω, κείνο δεν έχω». Κάπου κι εγώ…, άρχισε και µε εκνεύριζε…, στα παιδιά 
και εκεί αναγκάζοµαν να πω κουβέντες. Κατάλαβες;1 

[Παππούς:] Όχι δεν άλλαξαν. Πιο καλά. [Γιαγιά:] Πιο καλύτερα είναι. 
(Γιατί;) [Παππούς:] Ε, γιατί είµαστε δεµένοι, είµαστε οικογένεια που … τους 
αγαπάµε τόσο πολύ και µας αγαπάνε, έχουµε µεγάλη αδυναµία.2 

 

 2.7.4.5 Ποιότητα των σχέσεων παππούδων-γονέων 
 

Στην αµέσως επόµενη, επιβεβαιωτική της προηγούµενης, ερώτηση φανερώθηκε 
ότι, ο ένας γονέας 4 διαφορετικών οικογενειών είχε πλέον τυπικές σχέσεις µε τα 
πρόσωπα που φρόντιζαν τα παιδιά του, ενώ 16 άλλοι µεµονωµένοι γονείς δεν είχαν 
απολύτως καµία επαφή µε τους παππούδες των παιδιών τους. Συνολικά, δηλαδή, οι 
20 από τους 70 γονείς είχαν απόµακρες-ψυχρές ή και καθόλου σχέσεις µε τους 
παππούδες, παρότι θα έπρεπε αντί αυτού να τους έδειχναν την ευγνωµοσύνη τους. 
Εάν δεν συνυπολογιστούν οι γονείς που δεν ήταν πλέον στη ζωή (δύο ζευγάρια και 
έξι άλλοι γονείς, δηλαδή συνολικά δέκα γονείς), σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 40, οι 
σχέσεις ανάµεσα σε αυτούς και τους παππούδες ήταν ή κανονικές (σε 17 οικογένειες: 
δύο ζευγάρια και 15 µεµονωµένοι γονείς) ή ουσιαστικές µε µεγάλη οικειότητα (σε 13 
οικογένειες: οχτώ ζευγάρια και 5 µεµονωµένοι γονείς). 

 2.7.4.6 Αισθήµατα των παππούδων για τα εγγόνια και το αντίστροφο: των 
εγγονιών για τους παππούδες 

 
Οι παππούδες και τα εγγόνια τους ερωτήθηκαν σχετικά µε τα συναισθήµατά 

τους, οι µεν για τους δε και το αντίστροφο. 
Όλοι οι παππούδες δήλωσαν ότι, αισθάνονταν για τα εγγόνια τους υπερβολική 

αγάπη (33 ή 100%): 
Πάρα πολύ.3 
Τρέλα.4 
 

Αλλά και τα εγγόνια τούς ανταπέδιδαν το ίδιο συναίσθηµα (13/13), το οποίο 
µερικά από αυτά το ισχυροποίησαν, επαναλαµβάνοντάς το στην τελική τους 
απάντηση: 

Τους αγαπώ πολύ. ∆εν έχω άλλο.5 
Τους αγαπάω.6 
Τους  υπεραγαπούσα.7  

 

                                                 
1 Ερ/γιο 11: ερώτ.122, σ.26. 
2 Ερ/γιο 20: ερώτ.122, σ.26. 
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.82, σ.18.  
4 Ερ/γιο 3: ερώτ.82, σ.18. 
5 Ερ/γιο παιδιού 9: ερώτ.65, σ.15. 
6 Ερ/γιο 18: ερώτ.65, σ.15.  
7 Ερ/γιο 13:  ερώτ.65, σ.15.  
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Λίγοι παραπάνω από τους µισούς παππούδες (18 ή 54,54%), αισθάνονταν οίκτο 
για το εγγόνι τους και το λυπόντουσαν πολύ για το κενό που άφηνε η απουσία των 
γονέων στην ψυχή του: 

Που δεν είναι κοντά στο µπαµπά και στη µαµά.1 
Που έλειπε η µανούλα του παιδιού. ∆εν του έλειπε τίποτα. 2 
Πολύ. Πληγώνοµαι πάρα πολύ και πιο πολύ για το Χ. {εγγόνι} µου.3 
 

Η ευθύνη που ένιωθαν οι παππούδες, τους αφορούσε όλους τους (33 ή 100%): 
Μεγάλη.4 
Σίγουρα.5 
 

Αλλά και τα εγγόνια από την άλλη πλευρά, διαισθάνονταν την υπερβολική 
ευθύνη και τις υποχρεώσεις που είχαν επωµιστεί οι παππούδες τους. Γι’ αυτόν τον 
λόγο όλα τους (13/13) έτρεφαν ευγνωµοσύνη προς το πρόσωπο των φροντιστών τους, 
επειδή ήξεραν ότι κουράζονταν για χάρη τους και, ιδιαίτερα µάλιστα, οι γιαγιάδες, 
στις οποίες αναφέρθηκαν µε µεγαλύτερη συχνότητα (13/13 για τις γιαγιάδες έναντι 
6/13 για τους παππούδες). Με άλλα λόγια, ο µεγαλύτερος κόπος και η κούραση των 
γιαγιάδων απέφερε στο πρόσωπό τους και µεγαλύτερη εκτίµηση από την πλευρά των 
εγγονιών τους. 

Μερικοί παππούδες είχαν την αίσθηση πως θα µπορούσαν να χάσουν το εγγόνι 
τους και γι’ αυτό φοβόντουσαν (7 ή 21,21%, πέντε από αυτούς ήταν µόνο γιαγιάδες), 
ενώ κάποιοι άλλοι ήταν σίγουροι για τις ικανότητές τους να το προστατέψουν από 
οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα. 

Να µην παραστρατήσει.6 
Να µην το πάρουν ξένοι.7 
Καθόλου.8 
∆εν µπορεί κανένας να τα πάρει από µένα τα παιδιά.9 
 

Την σύγχυση που είχαν ορισµένες γιαγιάδες (6 ή 18,18%) σχετικά µε το εάν θα 
έπρεπε να συµπεριφέρονται στο εγγόνι τους ως παππούς ή πατέρας και ως γιαγιά ή 
µητέρα, ίσχυε σε δύο εγγόνια, αλλά στο ένα από αυτά όχι σε µόνιµη βάση. 

Ναι, αυτό το έχω.10 
Όχι και οι δύο ρόλοι αυτοί παίζουνε.11 
Πάντα σαν µαµά. Πάνω απ’ τη µαµά.12 
 

Αν και το εγγόνι της τελευταίας γιαγιάς δεν επέλεξε την εκδοχή: 
«Μπερδεµένος/η - συγχυσµένος/η για το αν είναι παππούς ή πατέρας µου ή/και γιαγιά 
ή µητέρα µου», παρόλα αυτά σχολίασε: 

 Τη λέω «µαµά» καµιά φορά [τη γιαγιά], όχι συνέχεια.13 
 

                                                 
1 Ερ/γιο 16: ερώτ.82, σ.8. 
2 Ερ/γιο 3: ερώτ.82, σ.18. 
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.82, σ.18. 
4 Ερ/γιο 8: ερώτ.82, σ.18. Ερ/γιο 10: ερώτ.82, σ.18. Ερ/γιο 16: ερώτ.82, σ.18. 
5 Ερ/γιο 2: ερώτ.82, σ.18. 
6 Ερ/γιο 10: ερώτ.82, σ.18. 
7 Ερ/γιο 20: ερώτ.82, σ.18.  
8 Ερ/γιο 8: ερώτ.82, σ.18. 
9 Ερ/γιο 7: ερώτ.82, σ.18.  
10 Ερ/γιο 14: ερώτ.82, σ.18.  
11 Ερ/γιο 9: ερώτ.82, σ.18.   
12 Ερ/γιο 8: ερώτ.82, σ.18. 
13 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.65, σ.15. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  411  

Κατά τα άλλα, όλα τα εγγόνια (13/13) ήταν σίγουρα ότι, ο παππούς και η γιαγιά 
τους θα µπορούσαν να είναι εξίσου καλοί και στους δύο ρόλους τους, δηλαδή και ως 
παππούς και ως πατέρας ή ως γιαγιά και µητέρα ταυτόχρονα. Μόνο ένα εγγόνι απ’ 
όλα τα παραπάνω, δεν ήταν απόλυτα σίγουρο για την άποψη που εξέφρασε, αφού 
δήλωσε αφενός ότι δεν θα µπορούσε να ήταν εγγόνι και παιδί τους µαζί, αφετέρου ότι  
είχε υποψίες, αµφιβολίες και αβεβαιότητα σχετικά µε την ικανότητα των παππούδων 
του να συνδυάσουν ταυτόχρονα και µε επιτυχία τον ρόλο του παππού/γιαγιάς και του 
γονέα. Ωστόσο, κανένα εγγόνι δεν θεωρούσε τους παππούδες του ακατάλληλους για 
τον νέο ρόλο που τους ανατέθηκε. 

Ελάχιστοι παππούδες (3 ή 9,09%) από την άλλη πλευρά, είχαν παράπονα από τα 
εγγόνια τους και ένιωθαν αγανακτισµένοι µε τη συµπεριφορά τους, ίσως λόγω του 
µικρού της ηλικίας τους ή του ιδιόµορφου χαρακτήρα τους. 

Μερικοί από τους παππούδες, δεν έχασαν την ευκαιρία να συµπληρώσουν στις 
ήδη υπάρχουσες εκδοχές που τους δίνονταν, σχετικά µε το πώς αισθάνονταν για το 
εγγόνι τους: 

[Γιαγιά:] Τίποτα, χαρά. [Παππούς:] Με ευχαρίστηση τα κάνουµε όλα.1 
Χαρά.2 
Τα λατρεύω και τα δύο.3 
Ευχαριστηµένοι είµαστε.4 
Ευχαριστηµένοι [είµαστε] µέχρι στιγµής.5 
[Παππούς:] Αγάπη και φροντίδα.6 
Υπερβολική αγάπη και περιποίηση. 7 
Αγάπη, ό,τι καλύτερο. Αν δεν τα αγάπαγα, δε θα τα κράταγα εδώ µέσα.8 
[Παππούς:] Αγάπη.9 
∆έκα εγγόνια να είχα, δεν τα βαριέµαι.10 
Μου έδωσε µέρες ζωής το παιδί.11 
Τίποτα. Παρακαλιέµαι στο Θεό να τα βοηθάει να πάρουν το δρόµο το 

καλό.12 
 

Σε όλα αυτά γίνεται εµφανής η χαρά, η ικανοποίηση, η αγάπη, ακόµα και η 
ευγνωµοσύνη των ίδιων των παππούδων προς το εγγόνι τους, καθώς επίσης οι 
προσδοκίες που απηύθυναν οι ίδιοι προς τον Θεό σχετικά µε αυτό. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, η αγάπη και η ευθύνη αποτελούσαν δύο 
στοιχεία απαραίτητα και αλληλένδετα όσον αφορά στη φροντίδα των παππούδων 
προς τα εγγόνια τους. Η λύπηση που έδειχναν - έτρεφαν προς το πρόσωπό των 
εγγονιών τους παρατηρήθηκε σχεδόν στους µισούς από αυτούς και σχετιζόταν µε την 
απουσία των γονέων των παιδιών. Στοιχεία όπως, ο φόβος της απώλειας των 
εγγονιών, η σύγχυση των παλαιών και νέων ρόλων των παππούδων, καθώς επίσης η 
δυσανασχέτηση ως προς τα εγγόνια τους, ναι µεν έκαναν την εµφάνισή τους, αλλά σε 
σχετικά µικρά ποσοστά.  

                                                 
1 Ερ/γιο 6: ερώτ.82,  σ.18. 
2 Ερ/γιο 11: ερώτ.82, σ.18. 
3 Ερ/γιο 9: ερώτ.82, σ.18.   
4 Ερ/γιο 4: ερώτ.82, σ.18.   
5 Ερ/γιο 12: ερώτ.82, σ.18. 
6 Ερ/γιο 2: ερώτ.82, σ.18. 
7 Ερ/γιο 21: ερώτ.82, σ.18.  
8 Ερ/γιο 8: ερώτ.82, σ.18. 
9 Ερ/γιο 10: ερώτ.82, σ.18. 
10 Ερ/γιο 17: ερώτ.82, σ.18. 
11 Ερ/γιο 26: ερώτ.82, σ.18.  
12 Ερ/γιο 7: ερώτ.82, σ.18.  
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 2.7.4.7 Αισθήµατα των παππούδων και των εγγονιών για τους γονείς και το 
αντίστροφο: των γονέων για τους παππούδες και τα παιδιά τους 

 
Στον αντίποδα των αµοιβαίων συναισθηµάτων των παππούδων και των 

εγγονιών τους, υπήρχαν εκείνα των δύο παραπάνω γενεών για τους γονείς των 
παιδιών. 

Παρότι και οι τρεις γονείς που πήραν µέρος στη συνέντευξη, δήλωσαν ότι 
αγαπούσαν υπερβολικά τα παιδιά τους, δεν ίσχυε το ίδιο από την πλευρά όλων των 
παιδιών (17/20). Ένα παιδί του οποίου οι γονείς ήταν ναρκοµανείς, όπως ενός άλλου 
που το είχαν εγκαταλείψει οριστικά στους παππούδες του χωρίς να έχουν καµία 
επικοινωνία πλέον µαζί του, αλλά και ένα τρίτο παιδί που επίσης είχε υποστεί την 
εγκατάλειψη των γονιών του µετά το διαζύγιό τους, στα τρία αυτά παιδιά, λοιπόν, το 
συναίσθηµα της αγάπης για τους γονείς τους δεν άγγιζε - έφθανε εκείνο το όριο που 
θα ήταν αρκετό, έτσι ώστε εκείνα να εξωτερικεύσουν ό,τι ένιωθαν για τον πατέρα και 
τη µητέρα τους και να εκφραστούν µε θετικό τρόπο. 

Οίκτο και συµπόνια έδειχναν µόνο οι παππούδες (23 ή 69,69%) και τα εγγόνια 
τους (12/20) προς το πρόσωπο των γονέων, ενώ αντίθετα κανένας από τους 
τελευταίους (0/3) δεν λυπόταν και δεν οίκτιρε το παιδί του για την κατάσταση στην 
οποία είχε περιέλθει ύστερα από τις µεγάλες αλλαγές που οι ίδιοι είχαν επιφέρει στη 
ζωή του. 

Που χάθηκαν άδικα.1 
Επειδή µε προστατεύουν.2 
 

Οι δύο µητέρες από τους συνολικά 3 γονείς, δήλωσαν πως τους έλειπε το παιδί 
τους και ένιωθαν νοσταλγία για εκείνο (σε µια µάλιστα από αυτές, της έλειπαν ακόµα 
και οι παππούδες), αλλά και το αντίστροφο γινόταν, αφού τόσο στα παιδιά τους 
(17/20) όσο και στους παππούδες (31 ή 93,93%) έλειπε πολύ ο γονέας. Η απάντηση 
µιας οικογένειας παππούδων, ενισχύθηκε µε την απάντηση που έδωσαν οι ίδιοι και 
µετά στην ίδια ερώτηση: 

[Παππούς:] Μας λείπει η κόρη µας.3 
[Παιδί:] ∆εν µου λείπει.4 [Ο πατέρας, επειδή έµενε δίπλα]. 
Μου λείπει πολύ [η µητέρα]. Βλέπω ότι τα παιδιά πληγώνονται.5 
 

Από αυτό το τελευταίο φαίνεται ότι, η απουσία των γονέων γινόταν αισθητή 
στους παππούδες όχι µόνο άµεσα, αλλά και έµµεσα διαµέσου των εγγονιών. Άρα, 
πολλές φορές µπορεί να πληγώνονταν διπλά. 

Τα περισσότερα από τα παιδιά (15/20) καταβάλλονταν από άγχος, αγωνία και 
ανησυχία σχετικά µε τον γονέα τους (πού βρισκόταν και αν ήταν καλά στην υγεία 
του). Σε κάποιες περιπτώσεις, τα παιδιά (9/20) εκτιµούσαν την αυτοθυσία των 
γονέων τους, αφού αναγνώριζαν την κούραση και τις προσπάθειες που κατέβαλαν ως 
εργαζόµενοι, προκειµένου να τους εξασφαλίζουν τα προς το ζην. Η κούραση των 
γονέων, βέβαια, µπορεί να µην σχετιζόταν µόνο µε την εργασία τους και µπορεί η 
επαγγελµατική τους απασχόληση να µην ήταν η µοναδική αιτία που τους κρατούσε 
µακριά από τα παιδιά τους· άσχετα από το εάν τα παιδιά γνώριζαν τους 
πραγµατικούς λόγους.  

                                                 
1 Ερ/γιο 10: ερώτ.83, σ.18. 
2 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.64, σ.15.  
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.83, σ.18.  
4 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.64, σ.15.  
5 Ερ/γιο 7: ερώτ.83, σ.18.  
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Πάντως, δεν έλειψαν και εκείνα τα παιδιά (2/20) που ένιωθαν υπεύθυνα για τον 
χωρισµό τους από τους γονείς τους, παρότι υπαίτιο ήταν το διαζύγιο του πατέρα και 
της µητέρας τους.1 Ένα παιδί (1/20) ήταν µπερδεµένο και πληµµυρισµένο από 
σύγχυση σχετικά µε τα συναισθήµατά του για τον ένα γονέα του, ενώ σε ό,τι αφορά 
τον άλλο (1/20), αισθανόταν τύψεις και είχε συµπλέγµατα ενοχής, επειδή τον 
κατηγορούσε για τη διάλυση της οικογένειάς τους. Την ίδια άποψη, δηλαδή  της 
απόδοσης µοµφών στο πρόσωπο των γονέων, είχαν και µερικοί παππούδες (6 ή 
18,18%), από τους οποίους στις δύο οικογένειες αφορούσαν το παιδί τους και στις 
υπόλοιπες τέσσερις τον σύντροφό του. Εξαίρεση αποτέλεσε η γιαγιά µιας οικογένειας 
που αρνήθηκε κάτι τέτοιο, επειδή όπως είπε: 

Αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, δεν θα είχα αυτές τις κούκλες.2 
 

Αν και αµέσως µετά, η ίδια γιαγιά έδωσε θετική απάντηση ως προς τις εκδοχές 
πικρία και αγανάκτηση για τη συµπεριφορά του γονέα, δηλαδή εδώ της µητέρας, 
επειδή απέκτησε 2 παιδιά εκτός γάµου µε το γιό της και τελικά τα εγκατέλειψε. Γι’ 
αυτό, εξάλλου, αδιαφορούσε για τη ζωή του ίδιου ατόµου. 

Απ’ την άλλη πλευρά, οι τύψεις και τα συµπλέγµατα ενοχής που κατέτρωγαν 
την ψυχή των δύο µητέρων εκ των τριών γονέων, απέρρεαν από το γεγονός ότι, 
αισθάνονταν υπεύθυνες για την µεγάλη ευθύνη που είχαν αναθέσει στους δικούς τους 
γονείς. 

Κυρίως για το ότι τους φορτωθήκαµε [τους γίναµε βάρος]. ∆εν ήθελα 
ποτέ, να φτάσουν έτσι τα πράγµατα και να έχω ανάγκη τους δικούς µου.3 

 
Οι δύο αυτές µητέρες (2/3), λοιπόν, απέδιδαν ευγνωµοσύνη στους παππούδες. 

Και οι τρεις γονείς τούς είχαν εµπιστοσύνη και ούτε στιγµή δεν είχαν αµφιβάλλει για 
την ικανότητα των παππούδων ως προς την εκπλήρωση του νέου ρόλου τους. 
Ωστόσο, βαθιά µέσα στην καρδιά των δύο µητέρων είχε φωλιάσει ο φόβος ότι θα 
µπορούσαν να χάσουν το παιδί τους, ακόµη και από τα χέρια των ίδιων των 
παππούδων. Μία, µάλιστα, δεν δίστασε να το εκφράσει και ανοιχτά, πως ζήλευε τους 
γονείς της. Κανένας από τους τρεις γονείς δεν εξέφρασε ότι ένιωσε ικανοποίηση και 
ανακούφιση που απελευθερώθηκε από το παιδί του, αλλά παρόλα αυτά, σε 7 από τα 
20 εγγόνια εκδηλώθηκε ο φόβος της µόνιµης και οριστικής απώλειας τουλάχιστον 
ενός από τους γονείς τους. 

Η προκλητική ίσως, συµπεριφορά ορισµένων γονέων είχε προκαλέσει την 
αγανάκτηση και την απώλεια της εµπιστοσύνης των παιδιών τους (4/20 και 7/20, 
αντίστοιχα) και των παππούδων (16 ή 48,48% και 17 ή 51,51%, αντίστοιχα). 

[Αγανάκτηση για τη συµπεριφορά της µητέρας:] Πολύ, πολύ ύστερα απ’ 
αυτά.4 

[Έχασα την  εµπιστοσύνη µου σ’ αυτόν/αυτή:] Ο λύκος τους έφαγε και 
τους δύο. [Αστειευόµενος. Και πιο µετά συµπλήρωσαν και οι δύο παππούδες 
µαζί, στη γενική εκδοχή:) Τους προσέχουµε, τους προσέχουµε.5 

 
Κάποια παιδιά (6/20) και σχεδόν οι µισοί παππούδες (17 ή 51,51%) ένιωθαν να 

γεύονται πικρία και να πληµµυρίζουν από θυµό και οργή στη σκέψη και µόνο των 
γονέων (6/20 παιδιά και 8 ή 24,24% παππούδες). 

                                                 
1 Μάλιστα στη µία περίπτωση ο πατέρας είχε απορρίψει το παιδί, επειδή δεν ήταν δικό του, οπότε το 
παιδί δεν έφταιγε, και στη δεύτερη περίπτωση, η µητέρα του παιδιού απεβίωσε µετά το διαζύγιο, οπότε 
και πάλι δεν ήταν ευθύνη του παιδιού. 
2 Ερ/γιο 18: ερώτ.83, σ.18.   
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.77, σ.17.  
4 Ερ/γιο 7: ερώτ.83, σ.18.  
5 Ερ/γιο 4: ερώτ.83, σ.18.  
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[Πικρία:] Πολύ.1 
[Θυµός-οργή:] [Όχι] Παλιά. Τώρα λέω, ας την κρίνει άλλος. Ο Κύριος ας 

την προωθήσει.2 
 
Σε ό,τι αφορά τους τρεις γονείς και τα άσχηµα συναισθήµατά τους απέναντι στα 

παιδιά τους, το µόνο που αναφέρθηκε από τη µια µητέρα ήταν η πικρία για το παιδί 
της, ενώ για την άλλη η αγανάκτηση για τη ζωηρή συµπεριφορά του παιδιού της που 
µερικές φορές της προκαλούσε θυµό και οργή. 

Μερικές φορές.3 
 
Αν και δεν ήταν αναµενόµενο, οι δύο αυτές µητέρες δεν επιφυλάχτηκαν να 

αποδώσουν, ακόµη και στους ίδιους τους «ευεργέτες» τους, µερικά αρνητικά 
συναισθήµατα. Οι κακές σχέσεις που είχε η µια µητέρα µε τους γονείς της, ήταν 
αυτές που την οδήγησαν στο να απαντήσει ότι αγανακτούσε µε τη συµπεριφορά τους 
και θύµωνε ή οργιζόταν µαζί τους. Οι γονείς αυτής της µητέρας ήταν οι µόνοι 
παππούδες που δεν δέχτηκαν να απαντήσουν στη συνέντευξη. Η συγκεκριµένη 
µητέρα κρατούσε την ίδια στάση απέναντι στους γονείς της, αλλά και στα παιδιά της. 
Κάτι ανάλογο έκανε και η άλλη µητέρα, αφού, όπως στα παιδιά της, έτσι και στους 
γονείς της έβγαζε πικρία, ενώ πρόσθεσε ακόµη, ότι αισθανόταν θυµό και οργή 
απέναντι στον πατέρα της. Το ότι από τη συγκεκριµένη µητέρα ανάβλυζε το αίσθηµα 
της πικρίας για τα περιβάλλοντα άτοµα της οικογένειάς της, αυτό µπορεί να 
αποδεικνύει ότι, επρόκειτο για προσωπικό της συναίσθηµα που προέβαλε στους 
γονείς και τα παιδιά της, επειδή αναγκάστηκε να επιλέξει το παιδί της αντί του 
προηγούµενου συντρόφου της που δεν επιθυµούσε το παιδί της. Οπότε η ίδια 
κατέληξε στο διαζύγιο εξαιτίας του παιδιού της. 

Πέρα από το γεγονός ότι, οι µισοί γονείς θεωρούνταν ανίκανοι ως προς αυτόν 
τον γονεϊκό ρόλο τους, ακόµη και από τα ίδια τα παιδιά τους (10/20), το έσχατο 
σηµείο στο οποίο θα µπορούσαν να φτάσουν αυτά, θα ήταν η βίωση ή ακόµη και η 
έκφραση µίσους και εκδικητικής διάθεσης προς τους γεννήτορές τους, όπως κι έγινε 
για τουλάχιστον έναν γονέα των 6 από τα 20 παιδιά.  

Τη µάνα µου τη µισώ εγώ.4 
 
Έτσι αισθάνονταν και οι παππούδες δύο οικογενειών (2 ή 6,06%) απέναντι 

στους γονείς των εγγονιών τους, ενώ κανένας από τους τρεις γονείς που απάντησαν, 
δεν έτρεφε τόσο κακόβουλα συναισθήµατα για τους παππούδες ή τα παιδιά του. 

Ένα άλλο εξίσου τραγικό σηµείο, στο οποίο έφτασαν µερικά παιδιά (7/20) και 
οι παππούδες τους (13 ή 39,39%), ήταν η πλήρης αδιαφορία για τη ζωή του γονέα και 
η απόρριψή του. 

  [Παππούς:] ∆εν κρατάω και τόση κακία. ∆εν θα ρίξουµε όλο το βάρος 
σε έναν άνθρωπο. Γιατί, την κόρη µου να την βγάλω στον αφρό;5 

 
Πάντως, και οι τρεις γονείς ενδιαφέρονταν τόσο για τη ζωή των παιδιών τους 

όσο και των γονέων τους. Αισθάνθηκαν µάλιστα την ανάγκη να συµπληρώσουν 
σχετικά µε τα παιδιά τους:  

Ενδιαφέρον για το παρόν και το µέλλον του.6 
Τίποτα, προσπαθώ να είναι καλά.1  

                                                 
1 Ερ/γιο 7: ερώτ.83, σ.18. 
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.83, σ.18. 
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.76, σ.17.  
4 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.64, σ.15.  
5 Ερ/γιο 2: ερώτ.83, σ.18. 
6 Ερ/γιο γονέων 9: ερωτ.76, σ.17. 
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Αλλά και για τους παππούδες σχολίασαν: 

Αισθάνοµαι ευχαριστηµένος που είµαστε σε µια πολύ καλή κατάσταση. 
Έχουµε κοινές αποφάσεις για το θέµα των παιδιών.2 

Όχι. Κάτι άλλο: υποµονή.3 
 

Ορισµένα παιδιά εξέφρασαν, για άλλη µια φορά, στη συµπληρωµατική εκδοχή, 
συναισθήµατα αγάπης, ανησυχίας και λύπης για τους γονείς τους, ενώ ένα στάθηκε 
σε µια επιθυµία του: 

[Τους γονείς] Τους αγαπάω και θα’ θελα να µέναµε όλοι µαζί εδώ.4 
[Είµαι] Πολύ λυπηµένη.5 
Ανησυχία, γιατί νοµίζω ότι θα φύγουν από τη ζωή µου.6 
Ας είναι καλά.7 
Τον µπαµπά περισσότερο αγαπάω.8  
 

Οι παππούδες, τέλος, εκτός από τα αναµενόµενα και τετριµµένα περί αγάπης ή 
στενοχώριας σχετικά µε τους γονείς, επεκτάθηκαν και σε συναισθήµατα που δεν 
είχαν συµπεριληφθεί, όπως για παράδειγµα η ντροπή, ενώ µια γιαγιά περιορίστηκε 
στο να σχολιάσει πως τίποτα από όσα είχαν προταθεί από την ερευνήτρια δεν την 
ικανοποιούσε, χωρίς όµως η ίδια να προβεί σε αντιπροτάσεις. Τα συναισθήµατά της 
για τους γονείς, ίσως ήταν πιο ουδέτερα. 

Τίποτα απ’ αυτά [που προαναφέρθηκαν στις εκδοχές].9 
Ντροπή. Τί άλλο χειρότερο;10 [Ίσως λόγω της τοξικοεξάρτησης των 

γονέων]. 
Το µόνο που θέλω [είναι] να είναι συνεπής στα παιδιά. Μερικές φορές 

δεν είναι καθόλου, αλλά τέλος πάντων τώρα.11 
Αγάπη [για τη µητέρα].12 
Στεναχώρια.13 
Στεναχωριέµαν που έφυγαν τα παιδιά µου, τίποτα άλλο.14 
Που δεν µπορούσαν να είναι όλοι µαζί.15 
Τί να αισθάνοµαι; Για τα παιδιά µου [εγγόνια] λέω ότι, θα µεγαλώσουν 

και θα κάνουν πέρα, ενώ για το γιο µου είναι δύσκολη η ζωή [διαζευγµένος 
µε ψυχολογικά προβλήµατα].16 

 
Μια γιαγιά, επίσης, εξέφρασε το παράπονό της όσον αφορά τη µητέρα του 

εγγονιού της, επειδή όπως είπε, δεν της είχε πει ούτε ένα «ευχαριστώ» και να τη 
σεβαστεί.17 

Στο σύνολο των 33 οικογενειών των παππούδων, 12 παππούδες είτε ζεύγη 
παππούδων ήταν θετικά διακείµενοι και προς τους δύο γονείς των παιδιών, αντίθετα 
                                                                                                                                            
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.76, σ.17. 
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.77, σ.17. 
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.77, σ.17. 
4 Ερ/γιο παιδιού 9: ερώτ.64, σ.15. 
5 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.64, σ.15. 
6 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.64, σ.15.   
7 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.64, σ.15. 
8 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.64, σ.15.   
9 Ερ/γιο 13: ερώτ.83, σ.18.   
10 Ερ/γιο 8: ερώτ.83, σ.18. 
11 Ερ/γιο 9: ερώτ.83, σ.18.   
12 Ερ/γιο 17: ερώτ.83, σ.18.  
13 Ερ/γιο 33: ερώτ.83, σ.18.  
14 Ερ/γιο 3: ερώτ.83, σ.18.  
15 Ερ/γιο 21: ερώτ.83, σ.18.   
16 Ερ/γιο 7: ερώτ.83,σ.18. 
17 Ερ/γιο 23 ερώτ.83, σ.18.  
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άλλες 7 οικογένειες έτρεφαν κάποιου είδους αρνητικά συναισθήµατα και για τους 
δύο γονείς άσχετα από το αν είχαν αιµατοσυγγένεια ή όχι, ενώ µόνο σε µία από αυτές 
ο παππούς κατηγόρησε το παιδί του και όχι το σύντροφό του. Στις υπόλοιπες 13 
οικογένειες, οι παππούδες, δείχνοντας την µεροληψία τους, έβλεπαν µε αρνητική 
διάθεση κυρίως τον σύντροφο του παιδιού τους, έστω και αν έφταιγαν εξίσου οι δύο 
γονείς. Αν και θα περίµενε κανείς ότι, θα υπήρχε µεγαλύτερη αρνητική διάθεση προς 
τις µητέρες, επειδή άφησαν τα παιδιά τους και δεν κράτησαν τον ρόλο που θα έπρεπε 
να είχαν µέσα στην οικογένεια, παρόλα αυτά τα δύο φύλα δέχτηκαν «τα πυρά» των 
παππούδων σε ίσο αριθµό. 

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι, οι λόγοι που αποµακρύνουν τα παιδιά από 
τους γονείς τους σε συνάρτηση µε την συγγένεια εξ αίµατος ή όχι, µε τους γονείς των 
παιδιών, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουν ή τελικά 
αντιµετωπίζουν οι παππούδες τα παιδιά τους και τον σύντροφό τους. Πάντως, αυτό 
που προέχει στο µυαλό και στις καρδιές των παππούδων, είναι η νοσταλγία για τον 
ένα ή και για τους δύο γονείς των παιδιών. Έπεται σε συχνότητα εµφάνισης, ο οίκτος 
και η συµπόνια που απευθύνονται προς αυτά τα άτοµα (τους γονείς των παιδιών). 
Έστω και αν οι ηλικιωµένοι έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους τουλάχιστον προς 
έναν από τους γονείς και νιώθουν πικρία -όπως δήλωσαν σχεδόν οι µισές από τις 
οικογένειες των παππούδων-, παρόλα αυτά, τα αρνητικά τους συναισθήµατα 
φυλάσσονται κατά κάποιον τρόπο καλά κρυµµένα στο εσωτερικό του ψυχισµού τους 
και φτάνουν να εξωτερικεύονται εναντίον των γονέων σε περιορισµένο αριθµό 
περιπτώσεων. Αυτό φαίνεται από την κυριαρχία των βιωµένων-εσωτερικών 
συναισθηµάτων, όπως της πικρίας, της απώλειας εµπιστοσύνης, της αγανάκτησης, 
της αδιαφορίας και της απόρριψης, έναντι των εξωτερικευόµενων, που στρέφονται 
δηλαδή εναντίον του ατόµου, όπως του θυµού, της οργής, του µίσους, και της 
εκδικητικής διάθεσης.  

 2.7.5 Απόψεις κάθε πλευράς για τους υπόλοιπους 

 2.7.5.1 Απόψεις των εγγονιών σχετικά µε τα συναισθήµατα των γονιών τους 
προς αυτά 

 
Στις παραπάνω πεποιθήσεις των παιδιών όσον αφορά τα συναισθήµατα και τη 

στάση των παππούδων απέναντί τους, θα πρέπει να αντιπαραταχθούν εκείνες 
αναφορικά µε τα συναισθήµατα και τη στάση των γονέων τους ως προς τα ίδια. Ένα 
παιδί κατηγόρησε και τους δύο γονείς του και τους θεωρούσε υπαίτιους που το 
εγκατέλειψαν.  

[Με εγκατέλειψε-µε απόρριψε:] Ξέρω’ γω, τώρα; (Αυτό που µου είπες 
τώρα, όταν το επέλεξες…) Ε…, γιατί… δε µπορούσαν να καθίσουν µαζί και 
χωρίσαν και µε παράτησαν. Γι’ αυτό.1 

 
Άλλα τέσσερα παιδιά επέρριψαν ευθύνες εγκατάλειψης και απόρριψης µόνο 

στον ένα από τους γονείς τους (δύο στον πατέρα και δύο στη µητέρα) (6/40 ή 15%). 
[Πατέρας: µε εγκατέλειψε-µε απόρριψε] Όταν έρχεται εδώ να πάρει τον 

αδελφό µου, δεν µου λέει τίποτα. Είναι σαν να µην είµαι εδώ. [Μητέρα: µε 
αγαπάει πολύ].2 

Ε, επειδή µου κάνει τα χατίρια, ενώ η µαµά δεν µου έκανε κανένα χατίρι. 
Και τώρα δεν την έχω ξαναδεί και φαντάζοµαι ότι, θα είναι ακόµα µε άνδρες, 
θα τριγυρνάει.1 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.102, σ.22. 
2 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.102, σ.22. 
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∆ύο άλλα παιδιά αισθάνονταν ανεπιθύµητα και κατηγορούσαν τις µητέρες τους, 

πως δεν τα αγαπούσαν καθόλου (2/40 ή 5%), ενώ κάποιο άλλο απέφυγε να απαντήσει 
λέγοντας πως, επειδή δεν τη γνώρισε, δεν ήταν δυνατό να ξέρει πώς ένιωθε εκείνη 
(1/40 ή 2,5%). 

[Μητέρα: ∆εν µε αγαπάει καθόλου. Είµαι ανεπιθύµητο] Γιατί η µαµά το 
ξεκίνησε αυτό, για να χωρίσουν. Ο µπαµπάς δεν έφταιγε για τίποτα. Ξυπνάει 
µια µέρα και τη βρήκε σταφίδα και της λέει: «Γιατί; Αφού ήσουν στο 
νοσοκοµείο εχθές, γιατί πίνεις πάλι µπίρες…;» 2 

Ε, το πιστεύω. (Γιατί µου είπες για το µπαµπά ότι σε αγαπάει;) Ναι. (Πώς 
το καταλαβαίνεις, ότι σε αγαπάει;) Με αγαπάει πάρα πολύ, γιατί …, ε … µε 
αγαπάει…ε… (Σου το δείχνει, ότι σε αγαπάει;) Ναι. (Με ποιόν τρόπο;) Με … 
µε όλα. (Σου το λέει;) Ναι, µου το λέει, µου το λέει, και µε παίρνει αγκαλιά 
και … µε κάνει µα [φιλί] … και αυτά και άλλα … και όλα, όλα. (Και για τη 
µαµά, γιατί λες ότι δεν σε αγαπάει καθόλου;) ∆εν µε αγαπάει, δεν µε 
αγκαλιάζει, και … και δεν µε φιλάει. Αυτά, αυτά.3 

 
Τρία παιδιά θεωρούσαν για τους πατεράδες τους ότι: ο ένας ενδιαφερόταν απλά 

για εκείνο (1/40 ή 2,5%) και οι άλλοι δύο πως τα αγαπούσαν, αλλά δε έφταναν σε 
σηµείο να το εκδηλώνουν (2/40 ή 5%). Τα δύο τελευταία αυτά παιδιά έπεσαν σε 
αντιφάσεις, καθώς στην αιτιολόγηση που έκαναν, τα λεγόµενά τους έκρυβαν στο 
εσωτερικό τους µια πικρία και, ίσως, ένα δριµύ «κατηγορώ», µια υποβόσκουσα έχθρα 
κατευθυνόµενη προς τον πατέρα τους. 

Ε …, γιατί τότε που ήταν να γεννηθώ, µου είπε η γιαγιά ότι, ε, είχανε 
δικαστήριο η µαµά µε το µπαµπά και αυτός ήθελε να µε χαλάσει, δεν µε 
ήθελε. Ε, και γιατί µας άφησε και δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω. (Για τη µαµά 
πώς το καταλαβαίνεις ότι σε αγαπάει;) Το δείχνει. (Με ποιόν τρόπο;) …Ε, 
µας βοηθάει σε πολλά πράγµατα, µας πάει έξω, ε… ∆ε θυµάµαι. (Σου το 
λέει;) Ναι. (Κάτι άλλο;) Όχι.4 

 
Ο συγκεκαλυµµένος θυµός είναι συναίσθηµα κοινό σε όλα τα µέλη µιας 

οικογένειας που περιέχει εξαρτηµένο άτοµο, όπως στην οικογένεια του παιδιού που 
προαναφέρθηκε. Συνήθως όµως, δεν εκδηλώνεται, λόγω των χαµηλών επιπέδων 
εκφραστικότητας των συναισθηµάτων, που εντοπίζεται στα µέλη της. Καθένα από 
αυτά τα άτοµα βιώνει έντονα τη συναισθηµατική στέρηση της αγάπης, της στοργής 
και του ενδιαφέροντος των υπολοίπων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται και να 
αναπτύσσεται εσωτερικά, σταδιακά, το συναίσθηµα του θυµού. ∆εν βρίσκει, παρόλα 
αυτά, διέξοδο έκφρασης λόγω του παγώµατος της κυκλοφορίας των συναισθηµάτων 
ενδοοικογενειακά. Η στροφή στα ναρκωτικά σχετίζεται είτε µε άµεση λήψη από την 
πλευρά ενός ατόµου είτε µε επικέντρωση της προσοχής των υπολοίπων µελών της 
οικογένειας στον χρήστη· κάτι σαν να δηµιουργείται µια εστία που δίνει την ευκαιρία 
για µοίρασµα συναισθηµάτων.5 

Έτσι, ένα παιδί, ειδικότερα εάν προέρχεται από τοξικοµανείς γονείς (όπως και 
παραπάνω), είναι δυνατόν να βασανίζεται από προβληµατισµούς που ποτέ δεν είχε τη 
δυνατότητα να µοιραστεί µε κανέναν. 

Να σου πω κάτι. Ο πατέρας µου ήταν συνέχεια στο έξω, ενώ η µάνα µου 
ήταν συνέχεια στο µέσα. Εντάξει, και στην τελική, να στο πω και αλλιώς. Με 
τη µάνα µου, ξέρω’ γω, σε µικρή ηλικία, βέβαια, που ήµουνα, µε έπαιρνε 
συνέχεια αγκαλιές, µου …, έπαιζα µαζί της πριν φύγουνε, ενώ µε τον πατέρα 

                                                                                                                                            
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.102, σ.22. 
2 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.102, σ.22. 
3 Ερ/γιο παιδιού 35: ερώτ.102, σ.22. 
4 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.102, σ.22. 
5 ΜΑΤΣΑ: ό.π., 1997, σ.56. 
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µου δεν είχαµε τέτοια, ξέρω’ γω. (Αργότερα όµως, εφόσον η µάνα σου έφυγε, 
ενώ ο πατέρας σου έρχονταν και σε έβλεπε;) Όχι. Ο πατέρας µου είχε φύγει 
ήδη µαζί µε τη µάνα µου. Ο πατέρας µου είχε … (Πού το αποδίδεις, όµως, 
αυτό;) Ποιό; (Ότι δηλαδή, η µάνα σου εξαφανίστηκε εντελώς, ενώ ο πατέρας 
σου ερχόταν κατά διαστήµατα; Αυτό δεν έδειχνε την αγάπη του…;) Όχι. (…ή 
όχι;) Να στο πω και πιο ξεκάθαρα; Έρχονταν να πάρει π.χ. δύο τρία πράγµατα 
από πάνω π.χ. … Τί να σου πω; ∆εν έρχονταν δηλαδή …, εντάξει … Όχι, να 
σου πω κάτι; Έφυγαν µαζί, µαζί, απλώς σε µια δόση …, λοιπόν…, έφυγαν 
από δώ και πήγαν πάνω…, έµειναν τέλος πάντων κάπου. Εντάξει; Λοιπόν…, 
από κει, κάπου κατέβαινε ο πατέρας µου, ξέρω’ γω, ερχόταν εδώ πέρα, ξέρω’ 
γω, µου έλεγε, ξέρω’ γω, ερχόταν βασικά … πάντως είχε [πάρε δώσε]µαζί µε 
τους δικούς µου [τους παππούδες], δεν είχε µε µένα. Ενώ π.χ., άµα ερχόταν 
και η µητέρα µου … Εγώ ξέρεις τί πιστεύω; Ότι της απαγόρευε να έρθει. Να 
στο πω έτσι, ξεκάθαρα. (Γιατί;) ∆εν ξέρω, ίσως, ότι εδώ πέρα ήταν ο πατέρας 
και η µητέρα της, γι’ αυτό, ο αδελφός της, εδώ πέρα, γι’ αυτό. Και ερχόταν, 
ξέρεις, µόνο αυτός, ξέρω’ γω, και καλά να δείξει ιστορία. Ντάξει … Τί να σου 
πω; (Τώρα γενικά, πού νοµίζεις ότι είναι η µαµά σου;) Αυτή τη στιγµή; Να 
σου πω... Εγώ πιστεύω δύο πράγµατα, µε αυτό, δηλαδή, εντάξει. Αυτό το … 
Θα πιστέψω το ακριβώς αντίθετο, από αυτό που θα σου πω, δηλαδή. ∆ύο 
πράγµατα, όταν θα συµβεί κάτι το αντίθετο. ∆ηλαδή, εγώ, ξέρεις, τί πιστεύω; 
Ότι ο πατέρας µου -γιατί η µητέρα µου ήξερε πολλά πράγµατα γι’ αυτόν, 
εντάξει;- ή την έχει σκοτώσει τη µητέρα µου, λοιπόν, ή, ξέρω’ γω, έχει φύγει 
κάπου εκτός …, όχι Λαµίας, εκτός Ελλάδας. Πρόσεχε. Εντάξει; Εγώ αυτό 
πιστεύω, µέχρι να … Πώς να σου πω; Αυτό πιστεύω, µέχρι να αποδειχθεί 
ακριβώς το αντίθετο. Και ότι µπορείς να καταλάβεις εσύ, κατάλαβέ το.1 

 
Συγκεντρωτικά, έξι παιδιά εκδήλωσαν την πικρία που έτρεφαν µόνο προς τον 

ένα γονέα, ενώ ένα παιδί και προς τους δύο γονείς του. Οκτώ παιδιά διαισθάνονταν 
πως τα αγαπούσαν και οι δύο γονείς, ενώ 9 παιδιά πως λάµβαναν αγάπη µόνο από τον 
πατέρα ή µόνο από τη µητέρα τους. Έξι παιδιά είχαν χάσει τον ένα (5 παιδιά) ή και 
τους δύο γονείς τους (1 παιδί).2  

Πάντως, τα περισσότερα παιδιά (16/20 παιδιά µίλησαν για 13 πατεράδες και 9 
µητέρες, συνολικά 22/40 ή 55%, ανάµεσα στους οποίους υπήρχαν 6 ζευγάρια) 
υποστήριξαν ότι, ο ένας ή/και οι δύο γονείς τους εξακολουθούσαν να τα αγαπούν 
πολύ. Αυτό σηµαίνει πως, πέρα από τους λόγους που οδήγησαν στην αποµάκρυνση 
των παιδιών από τους γονείς τους και άσχετα από την πικρία που εξέφρασαν µερικά 
από αυτά σε προηγούµενες απαντήσεις τους, τα παιδιά είχαν την πεποίθηση ή 
ήλπιζαν ότι, οι γονείς τους τα αγαπούσαν πολύ· ίσως, επειδή αυτό είχαν την ανάγκη 
να σκέφτονται και να αισθάνονται, για να έχουν ισορροπία στην ψυχική και 
πνευµατική τους υγεία και στη ζωή τους. 

Τα παιδιά αιτιολόγησαν την πεποίθηση για τα συναισθήµατα αγάπης των 
γονιών που στρέφονταν προς τα ίδια µε ποικίλους τρόπους· είτε επειδή τους το 
έδειχναν είτε επειδή τους το έλεγαν. Τα σηµάδια αγάπης ήταν, κατά την άποψη των 
παιδιών, εµφανή στο πρόσωπο των γονέων, στα λεγόµενά τους, στις χειρονοµίες, στη 
συναισθηµατική προσφορά (αγκαλιές, χάδια και φιλιά) και στις υλικές και 
γενικότερες παροχές τους (χρήµατα, δώρα, άλλα προσωπικά αντικείµενα, 
εκπαίδευση, και στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωση, όπως τροφή, ρουχισµό και 
στέγη) προς τα παιδιά τους, στη διαθεσιµότητα που έδειχναν απέναντί τους 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.102, σ.22. 
2 Τα τέσσερα από αυτά άφησαν ασχολίαστους τους θανόντες γονείς και µίλησαν µόνο για τον γονέα 
που ήταν εν ζωή, ενώ ένα παιδί αναφέρθηκε στα «µηνύµατα» που λάµβανε από τους γονείς του, όταν 
εκείνοι ζούσαν, χωρίς όµως να αναφερθεί σ’ αυτό εκτενώς (6/40 ή 15%). Μάλιστα, ένα άλλο παιδί 
απάντησε και για τους δύο γονείς του σαν να ήταν αυτοί εν ζωή, παρότι ο ένας είχε αυτοκτονήσει και ο 
άλλος αγνοούνταν πολλά χρόνια. 
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(ενδιαφέρον, φροντίδα, προστασία, προσφορά βοήθειας και ενασχόληση µε αυτά, 
όπως π.χ. το παιχνίδι, κοινές βόλτες) και στις θυσίες στις οποίες υποβάλλονταν χάριν 
εκείνων (εργασία σε άλλο τόπο). 

Γιατί φαίνεται στο πρόσωπό τους.1 
Γιατί όταν ήταν …, γιατί όταν ήταν …, γιατί όταν ήταν … µαζί, µε 

αγαπούσαν. Γι’ αυτό, γι’ αυτό και εγώ πιστεύω. Αλλιώς, δεν θα πίστευα.2 
Ε, γιατί αν δε µ’  αγαπούσαν πολύ, δεν θα δούλευαν µακριά µου. Ε … 

και αν δε µ’ αγαπούσαν, δεν θα έρχονταν να µε βλέπουνε ούτε θα µου έπαιρνε 
παιχνίδια η µαµά. Ε …, δε θα νοια… δε θα νοιάζονταν πολύ για µένα. (Αυτά; 
Στο δείχνουν;)  Ε, ναι, µου δείχνουν ότι µ’ αγαπάνε. (Στο λένε;) Ναι.3 

∆ύσκολη απάντηση … Καταρχάς, µου δίνουν στέγη, ε, µε πηγαίνουν 
σχολείο, αναλαµβάνουν την … αναλαµβάνουν την υποχρέωσή τους, 
καταρχάς, να µε συντηρούνε, ε, να µου δίνουν φαγητό, να µε πηγαίνουν και 
στη γιαγιά, ε, …, ντάξει, µου δίνουν τα απαραίτητα πράγµατα. Αυτά, δε …4 

 2.7.5.2 Συγκριτική αντιπαράθεση του προσώπου που προτιµούσε το παιδί 
πριν και µετά τη διάσπαση της οικογένειάς του 

 
Σχετικό µε το παραπάνω ερώτηµα ήταν εκείνο σύµφωνα µε το οποίο, τα 

εγγόνια, σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια της συνέντευξής 
τους, ερωτήθηκαν προκειµένου να ονοµατίσουν το πρόσωπο εκείνο, ένθεν των 
οικογενειών τους, για το οποίο έτρεφαν µεγαλύτερη αγάπη. Η ερώτηση αυτή ετέθη 
ξεχωριστά, γιατί αφορούσε, αφενός την περίοδο πριν διασπαστεί η πυρηνική 
οικογένεια, αφετέρου την περίοδο ζωής του παιδιού µέσα στην κατατετµηµένη κατά 
γενεές οικογένεια. Αν και υπήρξε πρόβληµα ως προς την αντιπαράθεση των 
αποτελεσµάτων των δύο ερωτήσεων, επειδή η δεύτερη αποκλείστηκε, ωστόσο σε 
συγκρίσεις που έγιναν στις απαντήσεις του ίδιου παιδιού πριν και µετά, φάνηκε ότι, 
κάποια παιδιά (8/13) επαναλάµβαναν το πρόσωπο που είχαν αναφέρει και αρχικά.  

∆εν υπήρχαν διακρίσεις, ήµασταν όλοι το ίδιο.5 
 
Κάποια εγγόνια (5/13) που είχαν προλάβει να ζήσουν, έστω και λίγο, µε τους 

γονείς τους, έτειναν να ονοµατίζουν τον παππού, τη γιαγιά ή και τους δύο, ως τα 
πρόσωπα που αγαπούσαν πλέον περισσότερο. Η διαφοροποίηση της προτίµησής τους 
επήλθε µετά από την συµβίωση των δύο ακρινών γενεών για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, οπότε έδειχναν να αναγνωρίζουν τις θυσίες των παππούδων τους. 

Πάντως γενικά, η πλειοψηφία των παιδιών (12/20) επέλεγε τον παππού ή/και τη 
γιαγιά ως το πρόσωπο που αγαπούσε περισσότερο µέσα από την οικογένειά του, µετά 
έρχονταν οι γονείς του (5/20) και τέλος, τα αδέλφια του (3/20). Εάν έπρεπε να 
επιλέξουν ένα συµπληρωµατικό άτοµο, αυτό θα ήταν και πάλι ο παππούς και η γιαγιά 
(3/20), οι θείος/θεία (2/20), τα ξαδέλφια (2/20), οι δύο γονείς (1/20) και τα αδέλφια 
(1/20). 

Όσον αφορά τους γονείς τους, τα παιδιά τούς επέλεγαν απλά, γιατί τους 
αγαπούσαν (3), χωρίς καµιά ιδιαίτερη αιτιολογία ή λόγω του ότι εκείνοι τα είχαν 
φέρει στον κόσµο και τους έδιναν χάδια (1) ή επειδή τους είχαν συνηθίσει (2) και 
επιπλέον τους έκαναν τα χατίρια (1). 

[Πριν ολοκληρωθεί η υποβολή της ερώτησης] Το µπαµπά µου. (Και 
γιατί;) Γιατί, επειδή εγώ έχω συνηθίσει µε το µπαµπά µου. Κοιµάµαι µε το 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 3: ερώτ.102, σ.22. 
2 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.102, σ.22. 
3 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.102, σ.22. 
4 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.102, σ.22. 
5 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.24, σ.4. 
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µπαµπά µου, παίζω µε το µπαµπά µου, µου κάνει τα χατίρια ο µπαµπάς µου. 
(Αν σου έλεγα, ανάµεσα στο µπαµπά και στον παππού ή στη γιαγιά, ποιόν θα 
επέλεγες;) Ε … (∆ηλαδή, ξέρω εγώ, τον µπαµπά…{ πριν συνεχίσει η 
ερευνήτρια την υποβολή της ερώτησης}) Τον παππού δηλαδή. (Ποιόν αγαπάς 
περισσότερο τώρα; [συνέχιση της εκφώνησης όλων των  εκδοχών της 
ερώτησης]) Το µπαµπά. Το µπαµπά. Το µπαµπά.1 

 
Ως προς τους παππούδες, τα εγγόνια έδειχναν να εκτιµούν αφενός ότι τα 

ανάθρεψαν (5/20), αφετέρου τις φροντίδες που τους παρείχαν (9/20). Το ότι µερικές 
φορές έφταναν να τους ικανοποιούν όλα τους τα χατίρια, αναγνωριζόταν πλήρως από 
κάποια παιδιά (2). 

Το ίδιο και για τους δύο. Γιατί µε µεγάλωσαν… Μπορεί να πήγαινα 
κάπου αλλού, αφού µε άφησαν οι γονείς µου… Γι’ αυτό.2 

Γιατί αυτοί µε µεγάλωσαν, αυτοί µε τάισαν, µε έντυσαν. Αυτούς είδα… 
τους έβλεπα σαν καλούς παππούδες. Τίποτα άλλο.3 

 
Τα τρία παιδιά που επέλεξαν να χαρίζουν την αγάπη τους πρωταρχικά στα 

αδέρφια τους, το έκαναν επειδή βοηθούσαν το ένα το άλλο (1), ήταν πολλά χρόνια 
µαζί και ήταν δεµένα µεταξύ τους (2).  

[Πριν ολοκληρωθεί η εκφώνηση των εκδοχών] Τον αδελφό µου, βέβαια. 
(Και γιατί;) Γιατί, πρώτον είναι ο αδερφός µου και µετά έχουµε µείνει τόσα 
χρόνια µαζί και είµαστε πάρα πολύ δεµένοι. (Αν έπρεπε … ανάµεσα στον 
[εκφώνηση εκδοχών];) Στη γιαγιά, στη γιαγιά, στη γιαγιά. (Ανάµεσα σε 
γιαγιά και αδερφό,  περισσότερο;) Στον αδερφό. (Πάλι, έτσι;) Πάλι.4 

 
Στους υπόλοιπους συγγενείς, όπως τους θείους, τις θείες και τα ξαδέλφια, τα 

παιδιά έδειξαν να εκτιµούν τη βοήθεια που τους παρείχαν (1), τα χατίρια που τους 
έκαναν (2), καθώς επίσης την αδυναµία που έτρεφαν γι’ αυτά και την αγάπη που τους 
έδειχναν (1). 

Τη θεία µου, γιατί αυτή ήταν …, που έµενα …µε αυτή και τη γιαγιά µου. 
Με µεγάλωσε και αυτή σαν τη γιαγιά µου, µε διάβαζε, µου κάλυπτε µερικά 
µαθηµατάκια, σκανδαλιές [Γελάει] ε, και µου έδειχνε κι αυτή πολύ αγάπη, 
από µικρή που ήµουν. Πολύ και µου’ χει κι αδυναµία. Μου κάλυπτε 
σκανδαλιές απ’ τη γιαγιά, εντάξει. (Αν ζούσε και η γιαγιά τώρα;) Θα ήµουν… 
(Ναι, ποιά θα αγαπούσες; Θα ίσχυε το ίδιο;) Το ίδιο, τη γιαγιά µου και τη θεία 
µου, τη γιαγιά µου και τη θεία µου, εντάξει … (Περισσότερο;) Τη γιαγιά µου 
πιο πολύ, ναι.5 

Λοιπόν, να σου πω: Εντάξει, τον παππού και τη γιαγιά, ξέρω’ γω, τους 
αγαπάω, επειδή, ξέρω’ γω, ρε παιδί µου, µε µεγάλωσαν. Είχα αυτό, εντάξει, 
ότι µου κάνουν, βέβαια, κάποιες στιγµές όλα τα χατίρια, πρόσεχε, κάποιες 
φορές, και την ξαδέρφη µου -έχω τέσσερα ξαδέλφια, τρία κορίτσια και ένα 
αγόρι- η ξαδ…, εγώ αγαπάω περισσότερο την ξαδέρφη µου, τη Ρ. Τη Ρ., γιατί 
µ’ αυτή … θα έχω πάρε δώσε, έχω πάρε δώσε. ∆ηλαδή, µε όλα τα ξαδέρφια 
µου έχω πάρε δώσε, αλλά µε αυτή περισσότερο. ∆ηλαδή µ’ αυτή, ξέρω’ γω: 
«Ξέρεις τί; Σήµερα έκανα αυτό κι αυτό µε την γκόµενά µου», π.χ. «Ρ. δεν 
έχω»,  ξέρω’ γω, «10 € να κεράσω την …, κάποιον τέλος πάντων. ∆ώσε µου». 
Αυτό. Και τους αγαπάω, βέβαια, όλους, απλώς αυτούς πιο πολύ. (Τους τρεις;) 
Ναι.6  

                                                 
1 Ερ/γιο  παιδιού 18: ερώτ.100, σ.21. 
2 Ερ/γιο παιδιού 19: ερώτ.100, σ.21. 
3 Ερ/γιο παιδιού 1: ερώτ.100, σ.21. 
4 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.100, σ.21. 
5 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.100, σ.21. 
6 Ερ/γιο παιδιού 10: ερώτ.100, σ.21. 
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 2.7.5.3 Απόψεις περί ευγνωµοσύνης των εγγονιών προς τους παππούδες 
 

Οι παππούδες θεωρούσαν ότι τα εγγόνια τους τούς χρωστούσαν µεγάλη (5/35) ή 
πολύ µεγάλη ευγνωµοσύνη (22/35), άποψη µε την οποία συµφωνούσαν απόλυτα και 
εκείνα. ∆ύο εγγόνια είχαν εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις από εκείνες των 
παππούδων τους: ∆ηλαδή, ένα από τα παραπάνω παιδιά αντιτάχθηκε στην άποψη της 
γιαγιάς του, ίσως λόγω του µικρού της ηλικίας του ή λόγω του µικρού χρονικού 
διαστήµατος που το επιµελήθηκαν οι παππούδες του (το µόνο παιδί που φρόντισαν 
παππούδες για έξι µήνες). Η δεύτερη ασυµφωνία απόψεων παρατηρήθηκε σε µια 
οικογένεια, στην οποία το παιδί αναγνώριζε όσα οι παππούδες τού είχαν προσφέρει, 
ενώ εκείνοι δεν πίστευαν ότι τους όφειλε κάτι. Οι συγκεκριµένοι παππούδες 
υπάγονταν στους εναποµείναντες ηλικιωµένους των 8 κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών, στους οποίους φαίνονταν η µεγαλοψυχία, η γενναιοδωρία, η προσφορά 
χωρίς προοπτική ανταπόδοσης και η άνευ όρων απόδοση αγάπης στα εγγόνια τους. 

∆εν θέλουµε να αισθάνεται υποχρέωση. Εµείς θέλουµε να γίνει σωστός 
άνθρωπος.1 

Λέει ο Γ. {εγγόνι}: «Αγάπη µου, εσύ είσαι η πρώτη στον κόσµο».2 
 

Τα λεγόµενα αυτού του εγγονιού ακούγονταν στα αφτιά της γιαγιάς του µε τη 
µορφή µιας µεγάλης ανταµοιβής, που για εκείνη ήταν αρκετά για να σβήσουν την 
κούραση, τα έξοδα ή οτιδήποτε αρνητικό από την ανατροφή του. Αυτά και άλλα 
ανάλογα λόγια που ήταν η επιβράβευση των προσπαθειών των παππούδων, 
βοηθούσαν στην προσαρµογή και των 2 πλευρών και αποτελούσαν τη βάση 
αποπληρωµής του κόστους από την ανάληψη του νέου ρόλου (απώλεια του ρόλου 
του παππού/της γιαγιάς, έλλειψη ενέργειας, παραµέληση της προσωπικής ζωής, 
µεγάλες οικονοµικές δαπάνες). 

 2.7.5.4 Απόψεις περί θυσίας των παππούδων χάριν των εγγονιών τους 
 

Και οι τρεις πλευρές (παππούδες, γονείς και παιδιά) συµφώνησαν ότι, οι 
ηλικιωµένοι, αναλαµβάνοντας ένα τέτοιο εγχείρηµα είχαν θυσιαστεί σε µεγάλο 
(2/35) ή πολύ µεγάλο βαθµό (24/35 οικογένειες) για χάρη των εγγονιών τους. 

Μέχρι να ζούµε, θα θυσιαζόµαστε.3 
Κάθε µέρα που έρχεται, γίνοµαι µεγαλύτερη θυσία. Τί να κάνω; Τί να 

φτιάξω; Για να µην τα νιώθω πληγωµένα.4 
Πιο µεγάλη θυσία δεν θα υπήρχε.5 
Και την ψυχή µου έδινα µέχρι τώρα.6 
∆εν µπορώ να πάω ούτε στην αδελφή µου ούτε πουθενά.7 
 

Σε 7 άλλες οικογένειες (7/35), όσα είχαν κάνει οι παππούδες για τα εγγόνια 
τους ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό και δεν το εκλάµβαναν µε την έννοια της 
θυσίας. Η προσφορά, για αυτούς, εντασσόταν στα πλαίσια του δούναι και λαβείν στο 

                                                 
1 Ερ/γιο 10: ερώτ.120, σ.26.  
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.120, σ.26.  
3 Ερ/γιο 6: ερώτ.121, σ.26. 
4 Ερ/γιο 7: ερώτ.121, σ.26.   
5 Ερ/γιο 8: ερώτ.121, σ.26. 
6 Ερ/γιο 3: ερώτ.121, σ.26.  
7 Ερ/γιο 16: ερώτ.121, σ.26.   
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εσωτερικό µιας οικογένειας, ενώ παράλληλα για τους ίδιους αποτελούσε µια 
ευκαιρία διαφυγής από την ανιαρή ζωή των γηρατειών.1 

[Καθόλου:] ∆εν θα το πω θυσία, αλλά ευχαρίστηση.2 
[Καθόλου:] Ικανοποίηση.3 
 

Τα εγγόνια αναγνώριζαν ότι, η ζωή τους µέσα στην κατατετµηµένη κατά γενεές 
οικογένεια είχε σταθεροποιηθεί, έστω και αν οι παππούδες δυσκολεύονταν να 
αντεπεξέλθουν σε αρκετές υποχρεώσεις τους.  Έχοντας παραδεχτεί την ασφάλεια που 
ένιωθαν µε τους παππούδες, αλλά και µε την αξία που τους απέδιδαν, κατά κάποιο 
τρόπο περιέγραφαν τη σχέση που είχαν συνάψει µε εκείνους.4  

Όταν, λοιπόν, ερωτήθηκαν για το πώς ένιωθαν οι παππούδες απέναντί τους 
(13/13), καθένα ορµώµενο από διαφορετικό λόγο, απάντησαν οµόφωνα πως τα 
αγαπούσαν πολύ. Στα παιδιά αυτά συµπεριλαµβανόταν και ένα εγγόνι, που ενώ είχε 
την πεποίθηση ότι η γιαγιά του ενδιαφερόταν απλά γι’ αυτό, η αιτιολόγηση που 
έδωσε και ακολουθεί, δεν συνάδει µε την παραπάνω απάντησή του, αφού περιέχει 
µεγαλύτερη συναισθηµατική ένταση. 

Γιατί όλα τα …, γιατί τα πάντα µου έκαναν και µου κάνουν. Εκτός ο 
παππούς µου τώρα, δε µου κάνει, γιατί ο παππούς µου είναι πεθαµένος. 
(Ποιός πιστεύεις ότι σε αγαπάει περισσότερο: ο µπαµπάς και η µαµά σου ή η 
γιαγιά σου;) Η γιαγιά µου.5 

 
Τα υπόλοιπα εγγόνια, άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο, αποτύπωναν πιο 

εκφραστικά την εκτίµησή τους και την ευγνωµοσύνη που έτρεφαν προς τους 
παππούδες τους και έδειχναν µε ποιόν τρόπο ερµήνευαν την αγάπη που λάµβαναν 
από εκείνους. 

Α, µ’ αγαπάνε πολύ. (Και γιατί;) Ε, µ’ αγαπάνε πολύ, επειδή από την 
πρώτη στιγµή δεν … δεν είπανε: «∆εν τους θέλουµε, θα µας ζαλίσουν το 
κεφάλι». Ε …, µας δέχθηκαν µε καλοσύνη, υποµονή, ήρεµοι ήταν µαζί µας, 
στοργικοί, νιώθαµε ζεστασιά µαζί τους, µας πήγαιναν βόλτες, µας έτρεφαν. Ε, 
αυτά.6 

Η γιαγιά µου µε αγάπαγε πάρα πολύ, πάρα πολύ. (Γιατί;) Γιατί µε 
µεγάλωσε σαν παιδί της. Γι’ αυτό. ∆ε…7 

[∆εν µ’ αγαπάει καθόλου. Είµαι ανεπιθύµητο. Με εγκατέλειψε, µε 
απόρριψε] Όχι, τίποτα τέτοιο. Μ’ αγαπάει πολύ. (Και ο παππούς και η 
γιαγιά;) Ναι. (Γιατί; Το πιστεύεις αυτό;) Ε, γιατί είναι και αυτοί καλοί. Ε, και 
πολλές φορές µε µαλώνουν για το καλό µου κι έτσι τους αγαπάω κι εγώ, µ’ 
αγαπάνε κι αυτοί. (Αυτά; Θες να πεις και κάτι άλλο;) [Γνέφει αρνητικά].8 

Γιατί ξέρω ότι, µε αγαπάνε και θα συνεχίσουν να µε αγαπάνε.9 
 

Εκτός από αυτές τις απαντήσεις που δόθηκαν και που θεωρούνται πιο 
σηµαντικές και σοβαρές, υπήρξαν ελάχιστες επιδερµικές και πιο απλοϊκές-αφελείς. 

                                                 
1 Η γνώµη ενός από αυτούς τους παππούδες δεν έβρισκε, κατά κάποιο τρόπο, σύµφωνο το εγγόνι του 
που δε µπορούσε να πει άλλο, παρά ότι οι παππούδες του είχαν θυσιαστεί πολύ για χάρη του. Τα 
υπόλοιπα έξι εγγόνια δεν µπορούσαν να αντικρούσουν την άποψη των παππούδων τους, γιατί απλά δεν 
απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση. Κάτι ανάλογο µε το προηγούµενο παιδί πίστευαν και δύο 
άλλα εγγόνια, των οποίων οι παππούδες θεωρούσαν ότι είχαν θυσιαστεί µέτρια (1/35) ή λίγο (1/35). 
2 Ερ/γιο 14: ερώτ.121, σ.26. 
3 Ερ/γιο 28: ερώτ.121, σ.26. 
4 BROWN: ό.π., 2003, pp. 203 & 199. 
5 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.103, σ.22. 
6 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.103, σ.22. 
7 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.103, σ.22. 
8 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.103, σ.22. 
9 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.103, σ.22. 
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Γιατί αυτοί µε φροντίζουν και ο παππούς µού δίνει λεφτά και η γιαγιά, 
επειδή µου παίρνει γαριδάκια.1 

Με αγαπάει πολύ. Γιατί µε δίνει λεφτά, αυτά. Και είναι καλός 
χαρακτήρας. Αυτά.2 

 2.7.5.5 Απόψεις περί ευγνωµοσύνης των γονέων προς τους παππούδες 
 

Όταν οι παππούδες ερωτήθηκαν σχετικά µε το εάν πίστευαν πως οι γονείς των 
εγγονιών τους τούς χρωστούσαν ευγνωµοσύνη, κάποιοι απ’ αυτούς απαντούσαν 
σύµφωνα µε το τί ίσχυε στην πραγµατικότητα, ενώ κάποιοι άλλοι βάση του τί θα 
έπρεπε να ισχύει κανονικά. Από τα λιγοστά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις 
οικογένειες που πρόφτασαν να απαντήσουν στη συγκεκριµένη ερώτηση πριν 
αποκλειστεί, προκύπτει ότι, για τους περισσότερους παππούδες η ευγνωµοσύνη που 
αποδιδόταν από την πλευρά των γονέων των παιδιών στο πρόσωπό τους ήταν, αφενός 
υπαρκτή πραγµατικότητα και γεγονός, αφετέρου προσδοκία και επιθυµία των 
παππούδων. Οι διαστάσεις που έπαιρνε η ευγνωµοσύνη τους έφτανε σε µεγάλο 
(τέσσερα ζευγάρια γονέων από τις 19 οικογένειες) ή πολύ µεγάλο βαθµό (από 5 
µεµονωµένους γονείς διαφορετικών οικογενειών και τρία άλλα ζευγάρια γονέων). 

Σε κάποιες άλλες οικογένειες, οι παππούδες, λέγοντας πως οι γονείς δεν τους 
χρωστούσαν καθόλου ευγνωµοσύνη (δυο ζευγάρια και τρείς µεµονωµένοι γονείς στις 
συνολικά 19 οικογένειες), εµµέσως πλην σαφώς εξέφραζαν το παράπονό τους για τα 
όσα είχαν προσφέρει στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Σε αντίθεση µε την 
αγνωµοσύνη που εισέπρατταν οι παππούδες αυτοί, ανάµεσά τους υπήρχαν κι εκείνοι 
για τους οποίους η ευγνωµοσύνη δεν ήταν κάτι το οποίο πρόσµεναν από τους γονείς 
των εγγονιών τους. Επειδή οι ίδιοι είχαν προβεί οικειοθελώς στην ανάληψη ενός 
τέτοιου ρόλου, δεν θεωρούσαν ότι ο πατέρας/η µητέρα των παιδιών ήταν 
υποχρεωµένοι απέναντί τους. Όλες οι παραπάνω απόψεις αφορούσαν µόνο τους 
γονείς που ήταν εν ζωή. 

Έκανα το καθήκον µου.3 
 

Κάτι ανάλογο υπονοούσε και το εγγόνι της παραπάνω γιαγιάς, όταν έλεγε ότι, 
οι γονείς του δεν όφειλαν στους παππούδες του καθόλου ευγνωµοσύνη. Το 
συγκεκριµένο παιδί µαζί µε άλλα δύο παιδιά4 που έδωσαν την ίδια απάντηση για τον 
ένα γονέα τους (το συµπέραναν αυτό, επειδή τα είχε εγκαταλείψει), ήταν οι µόνες 
εξαιρέσεις στο σύνολο των παιδιών (13) που θεωρούσαν ότι, οι γονείς τους, εάν δεν 
το έκαναν ήδη, θα έπρεπε τουλάχιστον να όφειλαν ευγνωµοσύνη στους ανατροφείς 
τους. Αλλά και δύο άλλα εγγόνια είχαν διαφωνήσει απόλυτα µε την γνώµη των 
παππούδων τους περί αγνωµοσύνης των γονέων. Με λίγα λόγια, στην πεποίθηση των 
παιδιών ήταν ότι, άσχετα από τις σχέσεις που είχαν διαµορφωθεί ανάµεσα στους 
γονείς και τους παππούδες τους, οι πρώτοι όφειλαν να παραµερίζουν τα πάθη και τις 
έχθρες τους και να αποδίδουν ευγνωµοσύνη στους δεύτερους χάριν όσων τους είχαν 
προσφέρει. Πάντως, και οι τρεις γονείς που συµµετείχαν στην έρευνα, θεωρούσαν ότι 
χρωστούσαν µεγάλη ή πολύ µεγάλη ευγνωµοσύνη στους γονείς / πεθερικά τους. 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.103, σ.22. 
2 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.103, σ.22. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.119, σ.26.  
4 Ήταν κάθετα και έµεναν στην άποψή τους αυτή τα εγγόνια δυο γιαγιάδων, οι οποίες δεν είχαν 
εκφέρει γνώµη για τα επίπεδα ευγνωµοσύνης του ενός γονέα της οικογένειας, λέγοντας ότι δεν 
γνώριζαν τον τρόπο µε τον οποίο εκείνος διάκειτο απέναντί τους. 
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 2.8 ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ 

 2.8.1 Παροχές προς το παιδί από τους παππούδες και τους γονείς του 
 

Όλοι οι παππούδες (33/33), οι γονείς (3/3) και τα παιδιά τους (13/13) δήλωσαν 
πως, το είδος των φροντίδων που παρεχόταν από την πλευρά όλων των ενηλίκων 
(παππούδων-γονέων) στα εγγόνια τους αφορούσε σε πρωταρχικές φυσικές-σωµατικές 
φροντίδες (διατροφή, ρουχισµό, στέγαση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.λπ.), 
αλλά και σε δευτερεύουσες, όπως η συναισθηµατική κάλυψη, η ψυχολογική στήριξη 
(αγάπη, στοργή, ζεστασιά, τρυφερότητα, χαρά, ασφάλεια, αποδοχή κ.λπ.) και η 
κοινωνική µύηση (επικοινωνία, ψυχαγωγία, διασκέδαση, προαγωγή γλωσσικής 
έκφρασης, µετάδοση αντιλήψεων-στάσεων-αξιών κ.λπ.). Ένα εγγόνι δεν δήλωσε την 
κοινωνική µύηση, ότι δηλαδή δεχόταν κοινωνικοποίηση εκ µέρους της γιαγιάς του, 
ενώ ένας γονέας έσπευσε να προσδιορίσει τη θέση του µέσα στην οικογένεια: 

Ναι, αλλά όλα αυτά σε σχέση µε µένα, όχι µόνοι τους.1 
 
Οχτώ από τις οικογένειες αυτές βρίσκονταν σε πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση 

µε τις υπόλοιπες 27, µιας και είχαν το πλεονέκτηµα της νοµικής κατοχύρωσης 
απέναντι στα εγγόνια τους. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι, αµφισβητείται η 
νοµική κατοχύρωση µιας από τις παραπάνω οικογένειες, µιας και δεν βρέθηκαν τα 
απαραίτητα έγγραφα στα αρχεία των δικαστηρίων. Αυτά που βρέθηκαν, αφορούσαν 
την επιµέλεια των παιδιών της συγκεκριµένης οικογένειας, η οποία είχε εναποτεθεί 
στη µητέρα και όχι στους παππούδες, όπως οι ίδιοι δήλωσαν. Αυτό ίσως δείχνει ότι, 
οι παππούδες θεωρούσαν πως η επιµέλεια των εγγονιών τους ήταν προσωπική τους 
υπόθεση και όχι της µητέρας - κόρης τους· την είχαν πάρει, δηλαδή, άτυπα από 
εκείνη.  

Αντίθετα µε τα πειστήρια που υπήρχαν στην κατοχή της ερευνήτριας, σε µια 
άλλη οικογένεια τόσο η γιαγιά όσο και το ενήλικο εγγόνι απέκρυψαν τη δικαστική 
διαδικασία και επίτευξη της άσκησης της επιτροπείας των εγγονιών από τη γιαγιά· 
κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην αύξηση του αριθµού των νοµικά κατοχυρωµένων 
οικογενειών έναντι των εγγονιών τους και πάλι από 7 σε 8. ∆εν είναι υποχρεωτικό να 
θεωρηθεί ότι, αυτή η κίνηση των µελών της συγκεκριµένης οικογένειας έγινε 
εσκεµµένα, µιας και µπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι, µετά την 
ενηλικίωση των εγγονιών της είχε επέλθει σύννοµα η παύση της επιτροπείας της 
γιαγιάς.  

Τέλος, σε µια οικογένεια εκφράστηκε από τη γιαγιά η πρόθεσή της να προβεί σε 
δικαστικό αγώνα διεκδίκησης του εγγονιού της (όπως και των αδερφιών του). Η 
επιθυµία αυτή αποτελούσε επανάληψη της απάντησης που είχε δοθεί σε προηγούµενη 
ερώτηση. Έτσι λοιπόν, η γιαγιά, όταν ερωτήθηκε σχετικά µε τη νοµική κατοχύρωση, 
δήλωσε: 

Όχι ακόµη.2  
 

Κατά τα άλλα, όπως προαναφέρθηκε, στις υπόλοιπες 27 οικογένειες η νοµική 
κατοχύρωση των παιδιών ήταν αποκλειστικό προνόµιο των γονιών τους, το οποίο 
επιβεβαιώθηκε από τους τρεις γονείς. Ο ένας τους θέλησε να ισχυροποιήσει δύο 
παροχές που είχαν ήδη αναφερθεί: 

Στήριξη ψυχολογική και ασφάλεια.1 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5 : ερώτ.78, σ.18. 
2 Ερ/γιο 8:  ερώτ.84, σ.19.  
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 2.8.2 Ανταπόδοση των φροντίδων των εγγονιών µε την προσφορά βοήθειας από 
την πλευρά τους προς τους παππούδες αναφορικά µε τις εργασίες 

 
Οι περισσότεροι παππούδες δεν είχαν παράπονο από την βοήθεια που τους 

προσέφεραν τα εγγόνια τους σε µεγάλο (8/35) ή πολύ µεγάλο βαθµό (14/35), άσχετα 
από το εάν η ηλικία των παιδιών συνέβαλε σε αυτό. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τέσσερα 
εγγόνια δεν εκτιµιόνταν όσο θα έπρεπε εκ µέρους των παππούδων τους οι 
προσπάθειες που τα ίδια κατέβαλαν, ενώ αντίθετα αυτές δύο άλλων παιδιών 
υπερεκτιµούνταν (διάσταση απόψεων παιδιών - παππούδων). Έξι εγγόνια (6/35) 
βοηθούσαν περιστασιακά ή σε µέτριο βαθµό τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους 
στις εργασίες του σπιτιού ή και γενικά, δύο άλλα το έκαναν σε µικρό βαθµό (2/35), 
ενώ πέντε άλλα εγγόνια είχαν επιλέξει να µην προσφέρουν κανενός είδους βοήθεια 
στους ανθρώπους που είχαν προσφέρει και εξακολουθούσαν να προσφέρουν τόσα σε 
εκείνα (5/35).  

Γενικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, οι παππούδες έβλεπαν στο πρόσωπο των 
εγγονιών τους ένα µικρό βοηθό και συµπαραστάτη στις καθηµερινές οικιακές 
ανάγκες, αλλά και στις δύσκολες καταστάσεις που αντιµετώπιζαν, ενώ και τα εγγόνια 
από την άλλη πλευρά, ορισµένες φορές άφηναν κατά µέρος την ανεµελιά της 
παιδικής ηλικίας και δέχονταν καρτερικά τις εργασίες που τους αναθέτονταν, 
προκειµένου να προσφέρουν µια χείρα βοηθείας στους ήδη κουρασµένους και 
ταλαιπωρηµένους παππούδες τους. 

2.8.3 Κοινές δραστηριότητες παππούδων - εγγονιών τον ελεύθερο χρόνο τους 
 

Οι εργασίες παρόλα αυτά δεν ήταν ο µόνος κοινός χρόνος που διανυόταν 
ανάµεσα στους παππούδες και τα εγγόνια τους. Επειδή αρκετά από τα παιδιά αυτά 
ήταν µοναχοπαίδια (13/35) και δεν είχαν τη δυνατότητα να συναναστραφούν µε άλλα 
άτοµα της δικής τους περίπου ηλικίας, αυτό σήµαινε ότι, δυσχεραινόταν η 
κοινωνικοποίησή τους, αφού εµποδιζόταν το παιγνίδι µε όλα τα θετικά παρελκόµενά 
του.2 Για τον λόγο αυτό, έγινε προσπάθεια να εξακριβωθεί κατά πόσον οι παππούδες 
ήταν σε θέση, όχι µόνο να αναπληρώνουν τους γονείς του παιδιού, αλλά και να 
καλύπτουν εξελικτικές του ανάγκες, όπως το παιχνίδι, στον κοινό ελεύθερο χρόνο 
τους. 

Μέσω του παιγνιδιού, άλλωστε, κάθε παιδί νιώθει χαρά και ικανοποίηση 
σύµφωνα µε τον WINNICOTT, πέραν όλων των άλλων θετικών επιδράσεων που το 
πρώτο ασκεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, όπως λ.χ. κοινωνικοποίηση,  
ευχαρίστηση, σωµατική άσκηση κ.ά. Το παιγνίδι, έχοντας τη µορφή ενός καταφύγιου 
για το παιδί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απόκρυψη σκέψεων και 
συναισθηµάτων του είτε για την έκφρασή τους, αφού όταν ένα παιδί ασχολείται µε 
αυτή τη δραστηριότητα, περιέρχεται σε κατάσταση εξωτερίκευσης και απαλλαγής 
του από φοβίες, άγχος, επιθετικότητα και µίσος, χωρίς να υπάρχει περίπτωση τα 
αρνητικά συναισθήµατα να στραφούν εναντίον του. Αυτό συντελεί γενικότερα, στην 
αλώβητη και αναίµακτη αποβολή των δυσάρεστων συναισθηµάτων και σκέψεων ενός 
παιδιού, καθώς επίσης αντικοινωνικών εκδηλώσεων της συµπεριφοράς του.3 Κατά 
συνέπεια, το παιγνίδι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο στα χέρια των 
                                                                                                                                            
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.79, σ.18. 
2 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.188. 
3 ΒΙΝΝΙΚΟΤ: ό.π., 1988, σ.164-165 & 167. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Π. Α. (2008). Το παιδικό ιχνογράφηµα 
αποκαλύπτει τη αρµονία ή δυσαρµονία στην οικογένεια. (Τα πορίσµατα µιας εµπεριστατωµένης έρευνας). 
Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. ISBN 978-960-8360-56-3. σ.11. ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.186. 
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παππούδων τόσο για τον εντοπισµό ενδεχόµενων ψυχικών τραυµάτων των παιδιών 
όσο και ως µέσο ψυχοθεραπείας των εγγονιών τους, αλλά και των ιδίων.1  

Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις των παππούδων, τον ελεύθερο χρόνο που 
είχαν µε τα εγγόνια τους, τον περνούσαν παίζοντας µαζί (20/118 απαντήσεις που 
δόθηκαν από τις 33 οικογένειες σε αυτή την ερώτηση ή 16,94%), πηγαίνοντας βόλτες 
µε τα παιδιά (18/118 ή 15,25%), διαβάζοντας (11/118 ή 9,322%), κάνοντας 
συζητήσεις γενικού περιεχόµενου µε αυτά (10/118 ή 8,47%) ή λέγοντας στα εγγόνια 
τους παραµύθια και ιστορίες (10/118 ή 8,47%).  

[Παππούς:] Παίζουµε και διαβάζουµε. Γίναµε σαµάρια, γίναµε 5 χρονών, 
καβάλα. [Γίναµε] Σκυλιά και γαυγίζουµε στο δρόµο. [Γιαγιά:] Παίζουµε: 
«Πήδα κι εσύ γιαγιά σχοινάκι».2 

[Παππούς:] Τον παίζω [τον εγγονό]. Όταν είναι καλός, θα τον πάρω και 
θα τον πάω έξω βόλτα. [Γιαγιά:] Καθόµαστε και παίζουµε. Όλος ο χρόνος 
δικός µας είναι. Τα έχουµε αφήσει όλα, εκτός από το πλύσιµο και το 
µαγείρεµα. Μόνο µε το ∆. {εγγόνι} ασχολούµαστε.3 

 
Σύµφωνα µε τον BRONFENBRENNER, το παιδί κοινωνικοποιείται και αποκτά 

γνώσεις όταν αλληλεπιδρά µε άτοµα του στενού περιβάλλοντός του και µοιράζεται 
µαζί τους δραστηριότητες όπως, το παίξιµο παιγνιδιών, το διάβασµα βιβλίων, η 
επίδειξη εικόνων και γενικά οι συζητήσεις µεταξύ τους.4 

Άλλες φορές πάλι, απολάµβαναν απλά τη µεταξύ τους παρέα (7/118 ή 5,93%), 
την παρακολούθηση τηλεόρασης (6/118 ή 5,08%), την κοινή ενασχόλησή τους µε τη 
µουσική είτε ακούγοντάς τη είτε λέγοντας τραγούδια (5/118 ή 4,23%), ενώ δεν 
αποκλειόταν να περάσουν σε κινητικές δραστηριότητες όπως ο χορός. Επρόκειτο για 
µια αυθόρµητη δραστηριότητα, αφού προέκυπτε εκτός προγράµµατος, χωρίς την 
αφορµή κάποιου ιδιαίτερου γεγονότος (1/118 ή 0,84%) και τους έδινε τη δυνατότητα 
να ξεχνούν τις έγνοιες που τους βάραιναν.  

Ο κοινός ελεύθερος χρόνος τους περιείχε δραστηριότητες που µπορεί να 
ενέπιπταν είτε στα ενδιαφέροντα των εγγονιών -σχεδόν κατά κύριο λόγο-, όπως η 
ζωγραφική (3/118 ή 2,54%) και το σχεδίασµα-γράψιµο (1/118 ή 0,84%), είτε σε 
εκείνα των παππούδων, όπως π.χ. το να πήγαιναν µαζί στην εκκλησία (2/118 ή 
1,69%), ή το να έστελναν τα εγγόνια τους να ψωνίζουν µικροπράγµατα, που 
χρειάζονταν στα νοικοκυριά τους (2/118 ή 1,69%). Όταν, δε, ο καιρός και η εποχή το 
επέτρεπαν, επισκέπτονταν κάποια παιδική χαρά ή πάρκο (4/118 ή 3,38%), έκαναν 
ποδήλατο (3/118 ή 2,54%) µαζί µε τα εγγόνια τους ή απλά τα επιτηρούσαν, όταν 
επιδίδονταν µόνο αυτά στο συγκεκριµένο παιγνίδι-άθληµα, πήγαιναν στη θάλασσα 
(5/118 ή 4,23%) ή ακόµη περνούσαν µαζί τις διακοπές τους (1/118 ή 0,84%). 

Πολλές φορές µάλιστα, οι κοινές ώρες των παππούδων µε τα εγγόνια τους ήταν 
συνυφασµένες µε την περιποίηση των εγγονιών και την εκδήλωση σε αυτά της 
στοργής τους. Έτσι λοιπόν, ο παππούς ή/και η γιαγιά έδειχναν την αγάπη τους στα 
εγγόνια  τους χαϊδεύοντάς τα ή φιλώντας τα (2/118 ή 1,69%), επικεντρώνονταν στη 
γευστική ικανοποίηση των εγγονιών τους φτιάχνοντάς τους ένα ωραίο γεύµα ή 
πηγαίνοντάς τα για φαγητό (4/118 ή 3,38%) και τα περιποιούνταν γενικά 
ποικιλοτρόπως (2/118 ή 1,69%) µε πράγµατα δηλαδή, που δεν διαφέρουν πολύ από 
εκείνα που κάνουν συνήθως και οι άλλοι γονείς στα παιδιά τους (1/118 ή 0,84%).  

                                                 
1 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Σ. Χ. (1997). Η παιδαγωγική και το παιχνίδι-αντικείµενο στο χώρο του Νηπιαγωγείου. 
Ερευνητική Προσέγγιση. Εκδόσεις Gutenberg, Παιδαγωγική σειρά: Αθήνα. σ.44-45. 
2 Ερ/γιο 4: ερώτ.86, σ.19. 
3 Ερ/γιο 12: ερώτ.86, σ.19. 
4 BRONFENBRENNER, U. (1974). Two worlds of  childhood: US and USSR. Great Britain: Penguin 
Education, Hazell Watson & Viney Ltd. p.159. 
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 [Παππούς:] Εγώ, λοιπόν, το διάβαζα, τη βόλτα µας, το παιχνίδι µας. 
[Γιαγιά:] Παραµυθάκια. [Παππούς:] Τη διασκέ…, τη διασκέδαση µε το play 
station, αυτό πώς το λένε και την τηλεόραση (Εσείς;) [Γιαγιά:] Εγώ θα του 
τραγουδούσα, θα του έλεγα παραµυθάκια, θα τον έπαιρνα αγκαλιά να 
κάνουµε µία ώρα αγκαλίτσα - φιλάκια, θα τον έπαιρνα µετά να πάµε βόλτα, 
την Κυριακή θα τον πήγαινα στην εκκλησία να το µεταλάβω, θα πηγαίναµε 
στη Λαµία να πάρουµε το παγωτό µας, να φάµε στα Goody’ s, να πάµε στα 
… [Παππούς:] Είχε µεγάλη αδυναµία. [Γιαγιά:] Στα Goody’ s ήθελε. 
[Παππούς:] Να ξεκινήσουµε από δω µε το αυτοκίνητο, να πάµε Goody’ s. 
[Γιαγιά:] Πηγαίναµε το απόγευµα στη Λαµία, να πάρουµε από τα Goody’ s. 
Μπόρηγε και τρεις η ώρα τη νύχτα εγώ να τραγουδάω, να κοιµάται ο Γ. 
{ εγγόνι}. Μόλις σταµάταγα εγώ το τραγούδι, ξύπναγε ο Γ. και εγώ 
τραγουδούσα, για να κοιµάται ο Γ. [Παππούς:] Ιστοριούλες εκτός σχολείου, 
έλεγα εγώ. Παραδείγµατι, ή εκείνο το βουνό, πάνω εκεί δα. [Γιαγιά:] Καλά τα 
βουνά τα ήξερε, γεωγραφία ήξερε. [Παππούς:] Τα βουνά, το ένα, το άλλο, 
ιστοριούλες , ε, έφτιαχνα εγώ µε το µυαλό µου, ας πούµε, και αυτός κοίταγε… 
[Γιαγιά:] Και τί Γ.{παππούς}, µόνο αυτό; Τα βουνά όλα τα’ ξερε, πώς 
λέγονται τα βουνά όλα. [Παππούς:] Αλλά αυτό εκεί, είχε γεωγραφική … ήταν 
γεωγραφικές έννοιες που µπορούσε, που µπορούσε το παιδί να τις µάθει και 
αργότερα. «Έλα πάµε τώρα Γ.{εγγόνι}», -είχαµε από µια µαγκουρίτσα που’ 
χα φτιάξει-, πηγαίναµε τη βόλτα µας, κάναµε το καλαµπούρι µας, βρίσκαµε 
και άλλους εκεί πέρα. Περνούσαµε πολύ ωραία. [Γιαγιά:] Ήρεµα, παιδί µου, 
δε … [Παππούς:] Φανταστικά! 1 

 
Από τα 20 παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα, δόθηκαν 59 απαντήσεις που 

αφορούσαν στις κοινές δραστηριότητές τους µε τους παππούδες τους. Αυτές ήταν το 
από κοινού παιγνίδι (10/20 ή 50%), οι βόλτες (8/20 ή 40%) και η διήγηση 
παραµυθιών/ιστοριών από την πλευρά των ηλικιωµένων (8/20 ή 40%).  

Κουβεντιάζαµε, µου’ λεγε ιστορίες. [Γελάει] (Όλα αυτά τα χρόνια, από 
µικρή που σε ανέλαβε µέχρι τώρα;) Καθόµασταν, λέγαµε ιστορίες και,  
εντάξει, δεν ήµασταν µόνες µας. Ήταν και τα ξαδέρφια µου, καθόµασταν, µας 
έλεγε ιστορίες, ιστορίες, τραγούδια, παραµύθια για παιδιά.2 

 
Όπως δήλωσαν τα παιδιά, παππούδες και εγγόνια κάθονταν µαζί, προκειµένου 

να κάνουν παρέα ο ένας στον άλλο (7/20 ή 35%), παρακολουθούσαν τηλεόραση 
(4/20 ή 20%), έκαναν συζητήσεις (3/20 ή 15%) ή ακόµη αγορές, κατασκευή 
πραγµάτων εκ µέρους των παππούδων για χάρη των εγγονιών τους (3/20 ή 15%). Οι 
παππούδες πολλές φορές έφτιαχναν κάτι φαγώσιµο που ικανοποιούσε τις γευστικές 
προτιµήσεις των εγγονιών τους (3/20 ή 15%), διάβαζαν µαζί τους (2/20 ή 10%) ή τα 
πήγαιναν σε κάποια παιδική χαρά-πάρκο (2/20 ή 10%). Οι δραστηριότητές τους είχαν 
ακόµη πιο εύθυµο και συνδετικό χαρακτήρα, αφού τραγουδούσαν µαζί (1/20 ή 5%) ή 
ζωγράφιζαν παρέα (1/20 ή 5%), ενώ παράλληλα οι παππούδες δεν παρέλειπαν να 
δείχνουν την αγάπη τους στο εγγόνι τους (1/20 ή 5%).  

∆ιαβάζουµε. (Και τί άλλο;) Παίζουµε µαζί µε τη γιαγιά. (Τί παιχνίδια;) 
Μπάλα, αυτοκινητάκια µαζί µε αυτό εδώ. Αυτό. Αυτό και πάλι διάβασµα. 
(Παίζετε και ποδόσφαιρο που λέει η γιαγιά;) Ναι. (Μπάλα; Και παραµυθάκια, 
σου λέει;) Ναι. (Κάτι άλλο που κάνετε µε τη γιαγιά;) Τί κάνουµε…; 
Ζωγραφίζουµε, βόλτες, ζωγραφίζουµε.3 

 
Αλλά και ένα εγγόνι ανταπέδιδε κατά κάποιον τρόπο την αγάπη των παππούδων 

του, αφού τους βοηθούσε όσο µπορούσε στις δουλειές του σπιτιού (1/20 ή 5%). 
Υπήρξε επίσης µία περίπτωση, που ανέφερε κάτι το οποίο, έστω και αν συνηθίζεται 

                                                 
1 Ερ/γιο 31: ερώτ.86, σ.19. 
2 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.67, σ.16. 
3 Ερ/γιο παιδιού 35: ερώτ.67, σ.16. 
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µέσα στις οικογένειες και θεωρείται φυσιολογικό, δεν είναι ωστόσο συνηθισµένο να 
αναφέρεται ως δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου: ότι δηλαδή οι παππούδες µε το 
εγγόνι τους καµιά φορά µάλωναν (1/20 ή 5%). Τα λεγόµενα του παιδιού µιας άλλης 
οικογένειας ήταν ενδεικτικά των µεγάλων ευθυνών των γιαγιάδων έναντι των 
παππούδων, αφού η γιαγιά κοιµόταν λόγω της µεγάλης κούρασής της, ενώ ο παππούς 
απασχολούσε τα εγγόνια του µε βόλτες (1/20 ή 5%). 

Ε, άµα δεν έχουνε δουλειές, ε, η γιαγιά κάθεται και κοιµάται, επειδή είναι 
πάρα, µα πάρα πολύ κουρασµένη και ο παππούς µας παίρνει βόλτα στις 
εργατικές κατοικίες. (Πολύ ωραία. Τί άλλο κάνετε;) Στις εργατικές κατοικίες 
ο παππούς προχωράει, πηγαίνει σε ένα µαγαζί κι εµείς πηγαίνουµε σε ένα 
σπιτάκι, που έχει τρία κουταβάκια. Το ένα το έχουµε πάρει εµείς, κάποιοι 
άλλοι άνθρωποι έχουν πάρει το άλλο και έχει µείνει το ένα και το 
φροντίζουµε. (Πολύ ωραία. Κάνετε κάτι άλλο µε τον παππού και τη γιαγιά;) 
Ε… µε τον παππού, ε… µας πηγαίνει πολλές βόλτες. Και η γιαγιά παλιά µας 
πήγαινε.1 

 
∆ύο παιδιά δήλωσαν, πως δεν θυµόνταν τί έκαναν µαζί µε τους παππούδες τους, 

αν και το ένα από αυτά αµέσως αναπόλησε πολλές ασχολίες που είχε στο παρελθόν 
από κοινού µε εκείνους.  

Περίµενε, ήµουν και µωρό και δε θυµάµαι. (Έχεις τόσα χρόνια [εδώ], και 
αργότερα που µεγάλωσες δηλαδή, τί κάνατε; Θυµάσαι;) Εµ… Τί να πω τώρα; 
∆ε θυµάµαι. (Ό,τι θυµάσαι. Αυτό που µου έλεγες πριν, ότι σου έφτιαχνε η 
γιαγιά γλυκά …) Α, ναι! Μου έφτιαχνε η γιαγιά γλυκά, όταν του ζητούσα του 
παππού κάτι, πήγαινε και µου το αγόραζε, ε …, µε έβαζαν µέσα στο πάρκο 
και έπαιζα, ε …, µε τάιζαν φρουτόκρεµα συνέχεια κι όποτε έκλαιγα, η γιαγιά 
µου [µε τάιζε] έτσι µε το µπιµπερό και τρεις ώρες πριν εγώ πεινάσω. Ε…, µε 
πήγαιναν βόλτες θυµάµαι και … και η µαµά και ο µπαµπάς όταν έρχονταν…ε 
… (Παίζετε;) Παίζαµε. Ναι. (Θυµάσαι, ξέρω’ γω, κάτι που παίζατε µαζί µε 
τον παππού και τη γιαγιά ή που να σε είχαν µάθει αυτοί;) Ναι, παίζαµε περνά 
-περνά η µέλισσα µε τη γιαγιά και κάναµε έτσι τα χέρια µας. Ε …, µε τον 
παππού τώρα δεν θυµάµαι κάτι, γιατί ο παππούς ήταν και στη δουλειά. Ε … 
(Παραµύθι σου λέγανε;) Παραµύθια, ναι µου έλεγε η γιαγιά πάρα πολλά 
παραµύθια και ο παππούς µου έλεγε παραµύθια, που τα έβγαζε από το µυαλό 
του. ∆ηλαδή, µου έλεγε ιστορίες για µαύρους που ήταν στη ζούγκλα και κάτι 
τέτοια. (Αυτά κυρίως;) Ναι. 2 

 
Ένα άλλο από τα παιδιά, ενώ ήταν λιγοµίλητο και στις προηγούµενες ανοιχτές 

ερωτήσεις απαντούσε πως δε θυµόταν, αναφέρθηκε µε πολλές λεπτοµέρειες στον 
τρόπο µε τον οποίο περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του µε τους παππούδες του. Αυτό 
σηµαίνει ότι, οι ώρες που περνούσε δηµιουργικά και ευχάριστα µε τους παππούδες 
του, του είχαν αποτυπωθεί ως ευχάριστα βιώµατα και γι’ αυτόν τον λόγο τις θυµόταν, 
ή απλά ήταν αυτές στις οποίες δεν είχε πρόβληµα να αναφερθεί. 

Πηγαίναµε έξω … (Παίζατε;) Μερικές φορές, ή βλέπαµε τηλεόραση … 
(Τί παιχνίδια παίζατε; Θυµάσαι;) … Ε …, κρεµάλα, ε …, τρίλιζα ή κάτι άλλα 
παιχνίδια σαν ανέκδοτα. (Παραµύθια;) Ναι, µας έλεγαν. (Ποιός;) Ο παππούς. 
(Κάτι άλλο που κάνατε όταν είχατε ελεύθερο χρόνο;) ∆εν θυµάµαι.3 

 2.8.4 Εκκλησιασµός των παππούδων και των εγγονιών 
 

Όσον αφορά µια δραστηριότητα που αναφέρθηκε ότι ενδιέφερε κυρίως τους 
παππούδες και σχετιζόταν µε το θρησκευτικό τους συναίσθηµα, ερωτήθηκαν τόσο οι 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.67, σ.16. 
2 Ερ/γιο παιδιού 21: ερώτ.67, σ.16. 
3 Ερ/γιο παιδιού 32: ερώτ.67, σ.16. 
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ηλικιωµένοι όσο και τα εγγόνια τους. ∆εκατρία ήταν τα παιδιά που απάντησαν στην 
ερώτηση σχετικά µε τη συχνότητα που επισκέπτονταν κάποια εκκλησία µαζί µε τους 
παππούδες τους για να παρακολουθήσουν µια θεία λειτουργία. Από αυτά µόνο τρία 
συµφώνησαν µε όσα είχαν απαντήσει οι παππούδες τους.1 Επειδή δεν ήταν εύκολο να 
εξακριβωθεί ποιά από τις δύο γενεές είχε δίκιο, λέγοντας την αλήθεια και επειδή ήταν 
δυσδιάκριτοι οι λόγοι που θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα άτοµα αυτά στο να 
δώσουν διαφορετικές απαντήσεις µεταξύ τους -έτσι και αλλιώς τα παιδιά δεν είχαν 
πολύ µικρή ηλικία, για να µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν είχαν δοµήσει τις 
χωροχρονικές τους έννοιες-, θα περιγραφεί η γενικότερη εικόνα εκκλησιασµού των 
παππούδων µόνων, αλλά και σε συνδυασµό µε τα εγγόνια τους. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα φανεί η επιθυµία των παππούδων για µεταλαµπάδευση των θρησκευτικών 
αξιών τους στα εγγόνια τους, η ευχέρεια του χρόνου των παππούδων να κάνουν κάτι 
που τους ευχαριστεί, η δυνατότητά τους να αποχωρίζονται έστω και για ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα τα παιδιά, προκειµένου να έρχονται σε καλύτερη επικοινωνία µε 
τον ίδιο τους τον εαυτό και µε τον Θεό, και η ανάγκη τους για κοινωνική συµµετοχή 
ως µέλη του εκκλησιάσµατος. 

Οι περισσότεροι παππούδες συνήθιζαν να επισκέπτονται τουλάχιστον µία φορά 
την εβδοµάδα (9/35) ή περίπου µια, δύο φορές το µήνα (16/35) µαζί µε τα εγγόνια 
τους τον χώρο της Εκκλησίας. Τρεις από τους παραπάνω παππούδες εν αντιθέσει µε 
τις συζύγους τους δεν πήγαιναν ποτέ στην Εκκλησία µαζί µε το εγγόνι τους, οπότε 
δεν συνόδευαν ούτε τη σύζυγό τους ούτε το εγγόνι τους. Συνολικά δηλαδή, 25 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες διατηρούσαν καλές επαφές µε τη θρησκεία 
τους. 

[Σχεδόν µία φορά την εβδοµάδα:] Πηγαίνουµε στην εκκλησία, γιατί 
είµαστε άνθρωποι της εκκλησίας. Ρωτάει, όταν βλέπει µια εικόνα. Σε κάθε 
γιορτή θα δει µια διαφορετική εικόνα, έτσι δεν είναι; Θα ρωτήσει: «Τί είναι 
αυτό;» Πρέπει  να του το εξηγήσεις, να του το πεις. Τώρα τις προάλλες, ε …, 
συγκεκριµένα του Σταυρού, στις 14 Σεπτεµβρίου που πήγαµε -ο Χριστός στο 
Σταυρό-, γύρισε και λέει: «Τί είναι αυτό γιαγιά;» Και κάθισα και του εξήγησα 
τα του Χριστού. Και τώρα από κει και µετά γυρίζει και λέει: «Χριστούλη, εγώ 
είµαι καλό παιδάκι, α [δεν] λέω κακές κουβέντες» Και µετά, µόλις [τελειώσει 
µε] αυτά, θα αρχίσει τα «ανέκδοτά» του, ας πούµε.2 

Του έδωσα καλή εικόνα, να σεβαστεί, να πάει στην εκκλησία. Περνάµε 
από την εκκλησία κάνει το σταυρό της, λέω: «Σ’ αγαπάει ο Χριστούλης, η 
Παναγίτσα, να είστε καλά παιδιά. Αν είστε καλά, σας αγαπάει». Αυτά τους 
λέω, δεν τους λέω …, κάθοµαι και τους λέω τέτοια πράγµατα. Τί άλλο να 
τους πω; Τί άλλο καλύτερο θα τους έλεγε η µάνα τους;3 

 
Η προσκόλληση των παππούδων στη θρησκεία και η εκδήλωση τονισµένου 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος µπορεί να αποδοθεί αφενός στην ανασφάλεια και στους 
φόβους τους ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής τους, αφετέρου µπορεί να αποτελεί έναν 
πνευµατικό χώρο στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να εξωτερικεύουν όσα ενδόµυχα 
τους βασανίζουν, και να αντλούν δύναµη από την πίστη στην ανώτερη δύναµη.4  

                                                 
1 Για παράδειγµα, ενώ έξι παιδιά (ηλικίας 6,7 και 11 ετών) είχαν την αίσθηση ότι εκκλησιάζονταν, αν 
όχι κάθε µέρα, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, και ένα παιδί (ηλικίας 21 ετών) ότι πήγαινε στην 
εκκλησία µαζί µε τη γιαγιά του τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, οι παππούδες τους δήλωσαν ότι, 
πήγαιναν σε πιο αραιά χρονικά διαστήµατα που κυµαίνονταν από µία µε δύο φορές το µήνα έως 
σπανίως και ποτέ, αντίστοιχα. Ακριβώς το αντίστροφο έγινε µε τα υπόλοιπα τρία εγγόνια και τους 
παππούδες τους. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.86, σ.19.  
3 Ερ/γιο 23: ερώτ.99, σ.21.  
4 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.39. 
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Ακόµη και η θρησκευτική κλίση των ανθρώπων ερµηνεύεται από τη 
βαθιά ανάγκη τους για ασφάλεια και από την ανάγκη δηµιουργίας ενός 
αρµονικού και ισορροπηµένου σύµπαντος χωρίς δυσάρεστες δονήσεις. Η 
βασική αυτή ανάγκη για ασφάλεια ωθεί στη δηµιουργία ενός ισορροπηµένου 
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί πολύπλευρα η προσωπικότητα 
του παιδιού.1  

Η πίστη στο Θεό και στη θρησκεία επηρεάζει την ικανότητα της 
οικογένειας να ελέγχει το στρες µέσα από τη διατήρηση της οικογενειακής 
συνοχής.2  

Ο συχνός εκκλησιασµός τους πέραν του ότι αποτελεί ένα µέσο µετάγγισης της 
θρησκευτικότητας των παππούδων και έναν τρόπο κληροδότησης των δικών τους 
αξιών στα εγγόνια τους, µε την ταυτόχρονη ανεπαίσθητη ώθηση και µετακίνησή τους 
κοντά στον Θεό, παράλληλα αυτός µπορεί να υπόκειται στα πλαίσια της ανάγκης 
τους για συµµετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις· κάτι ανάλογο που γίνεται δηλαδή, µε 
την συµµετοχή τους ως µέλη συλλόγων, οµάδων και οργανώσεων.3 Αυτό σηµαίνει 
πως στον χώρο της εκκλησίας δεν εκτυλίσσεται απλά η έκφραση της 
θρησκευτικότητας των ανθρώπων, αλλά είναι περισσότερο ένα αποκούµπι τους, ένας 
υποστηρικτικός παράγοντας, αφού αποτελεί ταυτόχρονα έναν κοινωνικό χώρο 
αποδοχής και απενεχοποίησής τους. 

Ωστόσο, ο εκκλησιασµός ενός ανθρώπου δεν αποτελεί απαραίτητα, ή πάντα, 
ένδειξη του επιπέδου θρησκευτικότητάς του. Περίτρανο παράδειγµα αποτελεί η 
περίπτωση µιας τσιγγάνας γιαγιάς, η οποία, αν και δεν πήγαινε ποτέ στην εκκλησία, 
όπως δήλωσε η ίδια, παρόλα αυτά ήταν ένα βαθιά θρησκευόµενο άτοµο, γεγονός που 
φαινόταν έµπρακτα: 

Το σπίτι, στο οποίο διέµεναν η γιαγιά και το εγγόνι της, ήταν ένα 
δωµάτιο όλο και όλο, φτιαγµένο από τσίγκους και νάιλον. Είχε µέσα δύο 
κρεβάτια σε σχήµα Γ, µια µικρή τηλεόραση, ένα µικρό ψυγείο, ένα τραπέζι 
τοποθετηµένο στη µέση του «δωµατίου», ένα πάγκο πάνω στον οποίο δεν 
υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη κουζινικά, ένας γίκος και ένα τραπέζι που πάνω 
του υπήρχε µια κλούβα [βαθύ τελάρο] στα τοιχώµατα της οποίας κρέµονταν 
χειροποίητα πλεκτά. Αυτό, όµως, που έκανε τη µεγαλύτερη εντύπωση ήταν το 
περιεχόµενό της. Είχε, λοιπόν, µέσα σ’ αυτή πάρα πολλές εικόνες αγίων και 
στο κέντρο της ένα καντήλι µε φιτίλι αναµµένο. Αν και επισκέφτηκα την 
οικογένεια απροειδοποίητα και παρότι η γιαγιά δήλωσε ότι δεν πήγαινε ποτέ 
στην εκκλησία -όπως θα άρµοζε σε µια καλή χριστιανή-, παρόλα αυτά η 
γιαγιά είχε φροντίσει τόσο καλά αυτό το εικόνισµα και του είχε αφιερώσει 
τόσο χώρο σε ξεχωριστό σηµείο µέσα σε ένα δωµάτιο που ουσιαστικά ήταν 
το ένα πράγµα επάνω στο άλλο. Είχε αφιερώσει τόσο χώρο για µια τόσο 
µεγάλη κλούβα και µάλιστα, την είχε περιποιηθεί τόσο επισταµένα. Σαν ένα 
µικρό παλατάκι σε µια φτωχή παράγκα φάνταζε. Η γιαγιά ανέφερε ότι, δεν το 
έσβηνε ποτέ το καντήλι και φρόντιζε να έχει πάντα λάδι για να το ανάβει.4 
 

Εκ των πραγµάτων, οι παππούδες και τα εγγόνια των υπολοίπων δέκα 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών είχαν την τάση να µην πηγαίνουν πολύ 
συχνά στην εκκλησία (πολύ αραιά 4/35 και Χριστούγεννα και Πάσχα, σπάνια ή πότε 
σε ίση αναλογία, 2/35), οπότε είτε δεν ένιωθαν την ανάγκη, έστω να παρευρεθούν 
στον χώρο για να προσευχηθούν είτε άλλοι εξωγενείς παράγοντες (λόγοι υγείας, 
ρατσισµός ή η µικρή ηλικία του εγγονιού) δεν τους επέτρεπαν να µεταβούν  εκεί. 

Η τελευταία αυτή άποψη ενισχύεται εξάλλου από το γεγονός ότι, οι 
περισσότεροι παππούδες (18/33) δεν πήγαιναν ποτέ στην εκκλησία χωρίς το εγγόνι 

                                                 
1 ΜΑΝΟΥ∆Η, Σ. 2006, σ.48. 
2 ΠΑΝΤΕΛΙΑ∆ΟΥ κ.ά.(Ε.Ο.Π.): ό.π.,  σ.362-363. 
3 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.39. 
4 Ερ/γιο 33: Ηµερολόγιο επαφών της ερευνήτριας. 
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τους. Λίγοι ήταν εκείνοι (9/33) που είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν έστω µία φορά 
την εβδοµάδα χωρίς να έχουν κοντά τους το παιδί, αν και ανάµεσά τους υπήρχε µια 
οικογένεια στην οποία ο παππούς δεν επισκεπτόταν τον χώρο της εκκλησίας ούτε µε 
ούτε χωρίς το εγγόνι του. Από αυτά συνεπάγεται ότι, η ζωή των παππούδων ήταν 
τόσο συνυφασµένη µε τη ζωή των εγγονιών τους, έτσι ώστε ακόµη και σε έναν τόπο, 
στον οποίο συνήθως η παρουσία του ενός ανθρώπου στέκεται δίπλα στην παρουσία 
του άλλου χωρίς να υπάρχει καµία κοινωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας, αφού υπάρχει αποκλειστική επαφή µε τον Θεό, ακόµη και εκεί λοιπόν, 
οι ηλικιωµένοι δεν µπορούσαν να κάνουν βήµα χωρίς τα εγγόνια τους. 

 2.8.5  Συµµετοχή των παππούδων και των εγγονιών σε κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 
Ό,τι γινόταν µε τον εκκλησιασµό, το ίδιο συνέβαινε και µε τις κοινές εµφανίσεις 

των παππούδων και των εγγονιών τους στις κοινωνικές εκδηλώσεις. ∆ηλαδή, οι 
παππούδες συνήθιζαν να παραβρίσκονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις (γάµους, 
βαπτίσεις, κ.τ.λ.), όποτε αυτές συνέβαιναν, µαζί µε τα εγγόνια τους (20/35), ποτέ 
όµως χωρίς να τα είχαν αυτά µαζί τους (29/33).  

Όταν µας καλούνε, πάµε.1 
Όταν µας δίνουν προσκλήσεις.2 
Αν µας τύχουν.3 
Όταν είναι.4 
Όποιοι µας καλούν και εντάξει.5 
 

Σε µερικές περιπτώσεις, η κίνηση των παππούδων να παρίστανται σε τέτοια 
γεγονότα, γινόταν βεβιασµένα, µετά από εσωτερική πίεση και χωρίς να είναι επιθυµία 
τους. Ήταν υποκινούµενη από βαθύτερα κίνητρα: 

∆εν υπάρχει διάθεση. Όταν τύχει για γάµο θα το πάρουµε και θα πάµε. 
Και πηγαίνουµε για το παιδί. Πρέπει να πάω για το παιδί.6 

 
Οι γιαγιάδες δύο οικογενειών δήλωσαν ότι, σε περίπτωση που ήταν µόνες τους 

θα µπορούσαν να πήγαιναν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έστω και σπανίως, ενώ 
όταν είχαν τα εγγόνια τους δεν µπορούσαν καθόλου να δώσουν το «παρών». Για τη 
µια, εµπόδιο στέκονταν τα αυξηµένα προβλήµατα υγείας και τα περιορισµένα 
επίπεδα ενέργειας στον οργανισµό της, ενώ όσον αφορά την άλλη, οι λόγοι θα 
ακολουθήσουν παρακάτω.  

∆εν πηγαίνω σε κανέναν. Αν είναι, πάει µόνο η γιαγιά. ∆εν µας παίρνει.7 
 
Για τους παππούδες άλλων πέντε οικογενειών, ήταν δύσκολο να παραστούν σε 

τέτοιες εκδηλώσεις, έστω και αν θα µπορούσαν να είχαν κοντά τα εγγόνια τους, και 
αυτό γιατί µπορεί να µην υπήρχε διάθεση από µέρους των παππούδων, όπως σε µια 
οικογένεια που είχαν σκοτωθεί οι δύο γονείς των παιδιών.8  

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.89, σ.19. 
2 Ερ/γιο παιδιού 9: ερώτ.70, σ.16.  
3 Ερ/γιο 8: ερώτ.89, σ.19.  
4 Ερ/γιο 11: ερώτ.89, σ.19.  
5 Ερ/γιο παιδιού 7: ερώτ.70, σ.16.  
6 Ερ/γιο 10: ερώτ.89, σ.19.  
7 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.70, σ.16.  
8 Στις υπόλοιπες τέσσερις οικογένειες, οι λόγοι διέφεραν: στη µία από αυτές, οι παππούδες 
προσπαθούσαν, ίσως, να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγµατισµό που προκαλούσε ήδη επάνω στο 
εγγόνι τους και στους ίδιους ο ανεξέλεγκτος βίος του ενός γονέα (επρόκειτο εξάλλου και για ιδιαίτερα 
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Γενικά, οι επτά αυτές οικογένειες υπέστησαν, παρά την επιθυµία τους, την 
ελάττωση των κοινωνικών τους επαφών και τον περιορισµό της συµµετοχής τους σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις και λοιπές δηµόσιες δραστηριότητες, αµέσως µετά την 
ανάληψη της επιµέλειας των εγγονιών τους. Το γεγονός αυτό έθετε σε άλλη βάση τα 
παιδιά σε σχέση µε εκείνα που µεγάλωναν µε τους γονείς τους, διαφοροποιώντας τα.1 

Ως συµπέρασµα από τα παραπάνω µπορεί να εξαχθεί ότι, οι παππούδες 
συνήθιζαν να συνυπάρχουν µε τα εγγόνια τους σε δηµόσιους χώρους και σε 
κοινωνικά γεγονότα, µόνο εάν µπορούσε να εξασφαλιστεί ότι, δεν υπήρχε ο φόβος 
και ελλόχευε ο κίνδυνος του κοινωνικού στιγµατισµού τους· γεγονός που οδηγεί σε 
ιδιότυπες κοινωνικές περιχαρακώσεις. Χωρίς να είχαν µαζί τους τα παιδιά, για τους 
παππούδες δεν υπήρχε λόγος -το θεωρούσαν περιττό- να παρευρεθούν σε τέτοιου 
είδους συναντήσεις, αφού ούτε διάθεση τους περίσσευε ούτε χρήµατα ούτε 
ξεκούραση. Εξάλλου, δεν ήταν εύκολο να αφήσουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο τα 
εγγόνια τους, εάν αυτά είχαν µικρή ηλικία. Ένα γεγονός που µπορεί να ήταν 
ευχάριστο για µια πυρηνική οικογένεια και να αποτελούσε αφορµή για διασκέδαση, 
δεν είχε την ίδια αξία για µια κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια. 

Εάν υποτεθεί ότι, ορισµένοι παππούδες δυσκολεύονταν να παρευρεθούν ακόµη 
και στις κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες ήταν προσκεκληµένοι, τότε δεν θεωρείται 
περίεργο το γεγονός ότι, οι περισσότεροι παππούδες (26/33) δεν συµµετείχαν σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις (θέατρο, κινηµατογράφο, έκθεση ζωγραφικής, συναυλίες 
κ.τ.λ.), έστω και αν είχαν µαζί τους τα εγγόνια τους και γνώριζαν την ευεργετική 
επίδραση που θα είχε κάτι τέτοιο στα παιδιά. Οι παππούδες ενδεχοµένως να 
απέφευγαν κάθε συµµετοχή των ίδιων ή των παιδιών σε οµαδικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες για τις οποίες δεν ήταν ενηµερωµένοι και στις οποίες δεν είχαν τον 
πλήρη έλεγχο. Πόσο µάλλον δεν αισθάνονταν την ανάγκη συµµετοχής σε αυτές τις 
εκδηλώσεις, εάν δεν είχαν κοντά τους τα παιδιά (33/33). 

Από τους λίγους ηλικιωµένους που τις παρακολουθούσαν συνοδεία των 
εγγονιών τους (7/33), επειδή το θεωρούσαν απαραίτητο και ευεργετικό για τα εγγόνια 
τους, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι ένιωθαν αυτήν την ανάγκη, ήταν εκείνοι2 των δύο 
οικογενειών στις οποίες οι παππούδες ήταν οι µόνοι µε το πιο υψηλό µορφωτικό 
επίπεδο, µε σπουδές και πτυχίο σε ανώτατη σχολή, αντίστοιχα. Η γιαγιά µιας τρίτης 
οικογένειας ήταν η µία από τις δύο που είχαν φοιτήσει στο γυµνάσιο (οι πιο 
µορφωµένες µεταξύ των γιαγιάδων) και, τέλος, σε µια τέταρτη οικογένεια, η γιαγιά 
ήταν αυτή που είχε τολµήσει και κατάφερε να πάρει το απολυτήριο του δηµοτικού σε 
µεγάλη ηλικία· γεγονός που έδειχνε την προοδευτικότητά της και την επιθυµία της να 
συµπορεύεται µε την εποχή της, µη µένοντας πίσω στα πράγµατα.  

                                                                                                                                            
φτωχή οικογένεια), στην άλλη, η γιαγιά µε το εγγόνι της είχε ήδη υποστεί την περιθωριοποίηση της 
φυλής τους (τσιγγάνων) λόγω της παράνοµης δραστηριότητας του ενός γονέα και της ψυχικής 
ασθένειας του άλλου, στην τρίτη οικογένεια, εξαιτίας της µετανάστευσης των γονέων, η γιαγιά δεν 
ήταν σε θέση να παρίσταται µαζί µε το εγγόνι της σε τέτοια γεγονότα, ίσως λόγω προβληµάτων 
µετακίνησης και λόγω εξόδων, ενώ στην τέταρτη οικογένεια οι παππούδες δεν επιθυµούσαν και δεν 
επιδίωκαν να γίνονται στόχος σχολιασµού από τον κοινωνικό τους περίγυρο, λόγω του κοινωνικού 
στιγµατισµού που θα υφίστατο το παιδί, επειδή είχε προκύψει εκτός γάµου και οι γονείς του δεν ήταν 
πλέον µαζί. Αυτός ο λόγος ίσχυε και σε µια από τις παραπάνω δύο οικογένειες στις οποίες, οι γιαγιάδες 
επιθυµούσαν να πηγαίνουν χωρίς τη συνοδεία των εγγονιών τους· δηλαδή η αποτροπή εκδήλωσης της 
κοινωνικής κατακραυγής και του στιγµατισµού του εξώγαµου παιδιού, που είχε προκύψει µάλιστα από 
αλλοδαπή µητέρα αλβανικής καταγωγής. 
1 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.564, 569-570&572. 
2 Τα ενδιαφέροντα των ηλικιωµένων είναι ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό τους 
επίπεδο και ανάλογα µε το φύλο τους. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1980, σ.39. 
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Αυτό σηµαίνει ότι, οι ηλικιωµένοι που ήθελαν να είναι µέτοχοι των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, ήταν οι άνθρωποι που διέβλεπαν τις 
αλλαγές της εποχής τους, ήταν ως επί το πλείστον αρκετά µορφωµένοι και είχαν πιο 
ανοιχτό µυαλό σε σχέση µε τους υπόλοιπους, που αρκούνταν σε οικιακές κοινές 
δραστηριότητες µε τα εγγόνια τους. 

Τόσο οι παππούδες όσο και τα εγγόνια τους, συµφώνησαν ως προς την 
συχνότητα µε την οποία παρευρίσκονταν σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
χωρίς να λείπουν βέβαια και ελάχιστες µικρο-διαφοροποιήσεις ως προς τις εκφράσεις 
που επέλεγε η µία ή η άλλη πλευρά, να χρησιµοποιήσει. 

 2.8.6 Συµµετοχή του εγγονιού σε σχολικές δραστηριότητες 
 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλος τρόπος ψυχαγωγίας για τα παιδιά, εκτός από τις 
κοινές τους δραστηριότητες µε τους παππούδες, µελετήθηκε η πιθανότητα 
συµµετοχής των παιδιών στις εκδροµές του σχολείου τους. Το κέρδος από τις 
συγκεκριµένες απαντήσεις ήταν τριπλό, αφού φαίνονταν παράλληλα η 
υπερπροστατευτικότητα των παππούδων και οι δυνατότητες να παίρνουν µόνοι τους 
αποφάσεις σχετικά µε το παιδί, χωρίς δηλαδή την επιτήρηση των ίδιων από τους 
γονείς.  

Από τις απαντήσεις των 13 εγγονιών που συµµετείχαν στην έρευνα και των 19 
παππούδων που σχολίασαν αναφορικά µε το αν άφηναν το εγγόνι τους να πηγαίνει 
στις εκδροµές του σχολείου του, φάνηκε ότι, στα περισσότερα παιδιά επιτρεπόταν 
πάντα (14/21) ή έστω τις περισσότερες φορές (1/21) η συµµετοχή τους σε αυτές τις 
εκδροµές από µέρους των παππούδων τους. Οπότε οι παππούδες έπαιρναν αυτές τις 
αποφάσεις και όχι οι γονείς των παιδιών. Σε µια οικογένεια, οι παππούδες σπάνια 
υποχωρούσαν και δέχονταν αυτή την επιθυµία του εγγονιού τους, λόγω του φόβου 
τους και της υπερπροστατευτικότητάς τους.  

Η άποψη που είχαν εκφράσει πρωτύτερα οι παππούδες µιας οικογένειας, ότι δεν 
ήταν ελεγχόµενοι από τον γονέα του παιδιού παρά εκείνος απλά επέβλεπε, 
αναιρέθηκε από τα ίδια τα λεγόµενά τους: 

Ο µπαµπάς το κρίνει αυτό.1 
 
Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα παιδιά, κάποια (4/21) ήταν πολύ µικρά ηλικιακά, 

οπότε δεν παρακολουθούσαν µαθήµατα, ενώ όσα φοιτούσαν σε παιδικούς σταθµούς 
και νηπιαγωγεία, δεν πραγµατοποιούσαν εκδροµές: 

∆εν έχει πάει ακόµα. Νήπια είναι. ∆εν έχουν κάνει καµία εκδροµή.2 

 2.8.7 Μέθοδος ανατροφής των εγγονιών από τους παππούδες 
 

Αν και θα περίµενε κανείς ότι, οι παππούδες θα ανέτρεφαν το εγγόνι τους µε 
υπερπροστασία, όπως συνήθως κάνουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες απέναντι στα 
εγγόνια τους, αυτό δεν συνέβη εδώ. Οι περισσότεροι παππούδες - γιαγιάδες 
χρησιµοποιούσαν ως µεθόδους ανατροφής περισσότερο την επιείκεια, την ελευθερία 
και την ανεξαρτησία των εγγονιών τους (25/42 ή 59,52% ή 21/35 οικογένειες) και 
έπειτα ακολουθούσε µε µεγάλη ποσοστιαία διαφορά η επίδειξη υπερπροστασίας 
(9/42 ή 21,42%, ή 6/33 οικογένειες). Κάθε στάση των παππούδων, έκρυβε πίσω της 
τόσο την αγάπη όσο και τη λύπηση για τα εγγόνια τους. 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.91, σ.20. 
2 Ερ/γιο 11: ερώτ.91, σ.20.  
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[Γιαγιά:] Γιατί το αγαπούσα, το έβλεπα να µεγαλώνει και µέσα µου 
ένιωθα…, άµα έτρωγε µια κουταλίτσα ακόµη, θα γινόταν πιο µεγάλο. 
Βιαζόµουνα να µεγαλώσει. [Παππούς:] Ε, η υπερπροστασία τώρα 
εξυπακούεται από την όλη κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί: ένα εγγονάκι 
είχαµε, η µάνα του είχε φύγει, εµείς φροντίζαµε να µην του λείπει τίποτα, να 
του ικανοποιούµε, κατά το δυνατόν, όλες του τις απαιτήσεις. [Γιαγιά:] ∆εν το 
λυπόµουνα το εγγόνι µου, το αγάπαγα. Αυτά που έκανα τ’ αγαπούσα, δεν το 
λυπόµουνα επειδή του έλειπε η µαµά του.1 

Για να µη στενοχωριέται. Του’ λειπαν και οι γονείς, να το µαλώνω και 
εγώ;2 

Γιατί φοβόµουνα να µην πάθει τίποτα, επειδής ήταν µακριά από τους 
γονείς του και είχα ευθύνη για το µωρό.3 

Ήρεµα, γιατί µε το άγριο δεν κάνεις τίποτα. ∆εν έχει φάει ξύλο ποτέ.4 
Περισσότερο µε διάλογο. Γιατί ο διάλογος σε βγάζει σε αποτελέσµατα, 

το άγριο δε βγάζει. Γιατί θα’ ρθει  µια µέρα, θα µεγαλώσει ένα χρόνο, δυο, 
τρεις και θα την κοπανήσει κι άντε να το µαζέψεις. ∆εν το µαζεύεις ποτέ.5 

 
Κανένας από τους τρεις γονείς δεν ήταν υπερπροστατευτικός απέναντι στα 

παιδιά του.6 Ο ένας από τους γονείς ανέτρεφε το παιδί του µε επιείκεια, ελευθερία 
και ανεξαρτησία,7 κρατώντας µια κοινή πορεία µε τους παππούδες, ενώ οι άλλοι δύο 
γονείς (µητέρες) δεν συµφωνούσαν απόλυτα µε την πρακτική των παππούδων 
(µεγάλη ασυµφωνία µε τους τρεις παππούδες των δύο οικογενειών και µέτρια µε τον 
ένα από αυτούς): 

Κάτι µέσο: Ούτε αυστηρή ούτε ελεύθερη.8 
Πειθαρχία µεν, ανεξαρτησία δε.9 
 

Παρόλα αυτά, όλοι οι γονείς πίστευαν ότι, ο παππούς και η γιαγιά των παιδιών 
τους ήταν γνώστες των τακτικών αγωγής και των βασικών αρχών διαπαιδαγώγησης 
και ανατροφής ενός παιδιού, έστω και αν καθένας από αυτούς το εξέφρασε 
χρησιµοποιώντας διαφορετικό όρο: Αρκετά (1/3), πολύ (1/3) και πάρα πολύ (1/3). 

Η µεγάλη διαφορά που παρατηρήθηκε ανάµεσα στην ελευθερία και την 
υπερπροστασία, θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ότι, οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες είχαν έως ένα σηµείο αποποιηθεί τον ρόλο του παππού και της γιαγιάς, που 
συνήθως καλοµαθαίνουν τα εγγόνια τους, και είχαν ενσαρκώσει περισσότερο τον 
ρόλο του γονέα απέναντί τους. Μάλιστα, κάποιοι δεν φοβόντουσαν να παραδεχτούν 
ότι, η χρήση αυστηρότητας δεν ήταν ξένη προς αυτούς και υπήρχαν φορές που 

                                                 
1 Ερ/γιο 31: ερώτ.95, σ.20. 
2 Ερ/γιο 21: ερώτ.95, σ.20. 
3 Ερ/γιο 34: ερώτ.95, σ.20. 
4 Ερ/γιο 35: ερώτ.95, σ.20. 
5 Ερ/γιο 23: ερώτ.95, σ.20. 
6 Η υπερπροστασία την οποία µπορεί να επιδεικνύει µια µητέρα, µπορεί να οφείλεται στην 
ενσυνείδητη προσπάθειά της να υπερκαλύψει ή να αντιδράσει -λόγω τύψεων που νιώθει- στην 
υποσυνείδητη ή ασυνείδητη απορριπτική διάθεση που έχει προς το παιδί της. Από την απόρριψη 
φθάνει στην εκ διαµέτρου αντίθετη συµπεριφορά της υπερπροστασίας προκειµένου να µειώσει τις 
ενοχές που νιώθει. ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος , σ.137. 
7 Σύµφωνα µε την BAUMRIND (1973) ο καλύτερος και πιο ενδεδειγµένος τρόπος ανατροφής και 
διαπαιδαγώγησης των παιδιών είναι η επίδειξη αγάπης, ζεστασιάς, φροντίδας και ανταπόκρισης στις 
ανάγκες του παιδιού εκ µέρους των γονέων, ενώ παράλληλα οι ίδιοι εµµένουν στο ύψος τους και 
διατηρούν το κύρος τους, αποκλείοντας κάθε µορφή αυταρχισµού, αλλά απαιτώντας και επιβάλλοντας 
σεβασµό των ιδίων και όλων των ανθρώπων. Αυτή η στάση υπερτερεί και έρχεται σε αντίθεση µε τους 
γονείς που είναι αυταρχικοί, αλλά αφήνουν και κάποια περιθώρια χαλαρής και επιτρεπτικής 
συµπεριφοράς. MACCOBY: ό.π., 1995, σ.617. 
8 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.81, σ.18.  
9 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.81, σ.18. 
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απαιτούσαν από τα εγγόνια τους να επιδεικνύουν στο πρόσωπο των παππούδων τους 
πειθαρχία και υπακοή (6/42 ή 14,28% ή 7/35 οικογένειες, µετά από διασταύρωση και 
των απαντήσεων των εγγονιών και των γονέων τους). Γι’ αυτό και µια µητέρα 
αντιδρούσε σε ό,τι αφορά τις µεθόδους ανατροφής που χρησιµοποιούσαν οι 
παππούδες για τα παιδιά της. 

[Με αυστηρότητα. Απαιτούν πειθαρχία και υπακοή:] Και εκεί είναι που 
τσακωνόµαστε µεταξύ µας.1 

Πάντα θέλω να είναι σωστά. ∆εν τα αφήνω δηλαδή ελεύθερα, πάντα 
ελέγχω.2 

Γιατί, γιατί τον αγαπάµε και θέλαµε…, για να µην… Τα χατίρια γιατί τα 
κάναµε; (Ναι.) Ε, για να…, µικρό παιδί είναι, να µπορέσουµε να …, δε 
βγαίνει πουθενά, αλλά µερικές φορές… το µαλώναµε, συνέχεια δεν του 
κάναµε τα χατίρια. Τον παίρναµε -το αγαπάµε σαν παιδί- να του πούµε ότι, να 
του πούµε τίποτα… και το φέρναµε από δω και λέµε: «Εδώ θα καθίσεις 
τώρα». ∆εν είναι, δηλαδή, τα πράγµατα…, κάπου θα χαλάσεις το χατίρι, αλλά 
τις πιο πολλές φορές, κοιτάς πώς να µην το στεναχωρείς το παιδί. Πιο πολλές 
φορές του κάνουµε το χατίρι, αλλά σε µερικές περιπτώσεις που επιβάλλεται, 
και ράβδος πέφτει, βέργα, λοιπόν, και αυστηρότητα. Ή δε θα του πω τίποτα, 
θα το πάρω στα χέρια, θα το φέρω µέσα.3 

 
Κατά βάση, υπήρχε οµοφωνία στα ζευγάρια των παππούδων όσον αφορά τη 

χρήση της µεθόδου ανατροφής των εγγονιών τους και µόνο σε 2 ζευγάρια από τα 9 
που συµµετείχαν στην έρευνα εµφανίστηκε διαφωνία ανάµεσά τους. Όσον αφορά τα 
υπολειπόµενα άτοµα των οικογενειών τις οποίες αφορούσε η έρευνα, επρόκειτο είτε 
για «µονογονεϊκές» κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, µετά από χηρεία των 
γιαγιάδων ή ενός παππού είτε για οικογένειες στις οποίες απάντησε µόνο ο ένας εκ 
των δύο παππούδων - γιαγιάδων, οπότε δεν µπορούσε να γίνει σύγκριση και 
επισήµανση των µεταξύ τους διαφορών ως προς τη µέθοδο ανατροφής που 
χρησιµοποιούσε καθένας από αυτούς.  

Οι γονείς από την άλλη, γνώριζαν πολύ καλά τον τρόπο µε τον οποίο 
χειρίζονταν οι παππούδες τα παιδιά τους, αλλά όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα ο 
ένας από αυτούς δεν συµφωνούσε µε τις µεθόδους των παππούδων. Τέλος, σε ό,τι 
αφορά τα εγγόνια, τα περισσότερα διαισθάνονταν τον τρόπο µε τον οποίο τους 
φέρονταν οι παππούδες τους, αν και υπήρχαν δύο εγγόνια που την αυστηρότητα των 
παππούδων τους την εκλάµβαναν ως επιείκεια, ενώ για δύο άλλα η επιείκεια και 
ελευθερία που τους παραχωρούσαν οι παππούδες έφτανε στα ίδια ως υπερπροστασία. 

 2.8.8 Υποχωρητικότητα και συγκαταβατικότητα των παππούδων έναντι των 
εγγονιών τους 

 
Οι µισοί και πλέον παππούδες - γιαγιάδες (17/33 ή 51,51%) παραδέχτηκαν ότι, 

υπέµεναν πάρα πολλές φορές αδιαµαρτύρητα ιδιοτροπίες των εγγονιών τους ή/και 
ικανοποιούσαν υπερβολικές απαιτήσεις τους. Αµέσως µετά, έπονταν όσοι τις 
ικανοποιούσαν, όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές (10/33 ή 30,3%) ή άλλοι που 
υπέκυπταν σε αυτές αρκετές φορές (4/33 ή 12,12%). Υπήρχε, ωστόσο, µια µικρή 
µερίδα παππούδων, που ακολουθούσαν µια πιο αυστηρή τακτική απέναντι στα 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.82, σ.18.  
2 Ερ/γιο 14: ερώτ.95, σ.20. 
3 Ερ/γιο 28: ερώτ.99, σ.21. 
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εγγόνια τους, αφού ήταν ελάχιστες οι φορές που ενέδιδαν και ικανοποιούσαν τα 
χατίρια τους (3/33 ή 9,09%).1  

Οι πιο πολλοί παππούδες απέδιδαν τη στάση τους αυτή, στην αγάπη και την 
αδυναµία που έτρεφαν για τα εγγόνια τους (11/67 ή 16,41%), εάν λάβει µάλιστα 
κανείς υπόψη του ότι, ορισµένοι από αυτούς παραδέχονταν πως ένιωθαν τα εγγόνια 
τους ως παιδιά τους, αφού τα είχαν µεγαλώσει οι ίδιοι (4/67 ή 5,97%).  

[Γιαγιά:] Πώς;! Όλα, όλα, όλα τα κάνουµε. Αρκετές … πολλές … 
αρκετές και γι’ αυτό και µ’ παίρνει τον αέρα. Μια µε τεντώνει καταή [κάτω], 
µια µου τραβάει τα µαλλιά, µια µε κάνει, µε φτιάνει, δεν µ’ αφήνει να 
κοιµηθώ. Της έχω δώσει αέρα και δεν … (Αρκετές δηλαδή, ή πάρα πολλές;) 
Πολλές … πολλές φορές. Όταν ήταν η Γ. {εγγόνι}, τα παράταγα όλα. (Κατά 
τη γνώµη σας, γιατί νοµίζετε ότι γίνεται αυτό;) Την αγαπάω. Του έχω 
αδυναµία. Από αγάπη, ξέρω’ γω, τι αδυναµίες έχουµε … (Ο παππούς;) Την 
πήραµε µικρούλα … και ο παππούς τα ίδια. (Της κάνει και αυτός τα χατίρια;) 
Τα ίδια, τα ίδια, σου λέω. (Πάρα πολλές φορές …{Εκφώνηση εκδοχών};) Πιο 
πολλά από µένα. Άµα τη µαλώσω καµιά φορά εκεί: «Γιατί µαλώνεις το 
κορίτσι;». Ναι, ναι, πιο πολύ και από τις δύο [τα δύο εγγόνια] τη Γ. έχει 
[αδυναµία]. Αγαπούσε τη Γ. πολύ, σου λέω.2 

 
Υπήρχαν, δηλαδή, µαρτυρίες παππούδων και γιαγιάδων, οι οποίοι ανέφεραν και 

παραδέχονταν το γεγονός ότι, δεν χαλούσαν χατίρι στα εγγόνια τους, δεν είχαν την 
τάση να επιβάλουν στο παιδί κάτι το οποίο αρνιόταν ή που ήθελαν οι ίδιοι 
παππούδες, επειδή φοβόντουσαν µήπως το παιδί το εκλάµβανε ως απειλή ή έλλειψη 
αγάπης εκ µέρους τους.  

Το νεαρό της ηλικίας των εγγονιών, τα οποία µπορεί να ανήκαν είτε στην 
παιδική είτε στην εφηβική ηλικία (10/67 ή 14,92%) και τα οποία είναι συνήθως πιο 
επιρρεπή στο αίσθηµα της ζήλιας ή της ντροπής, αποτελεί έναν ακόµη παράγοντα 
που δικαιολογεί ως ένα σηµείο την υποχωρητικότητα των παππούδων απέναντι σε 
αυτά. 

[Παππούς:] Για να µην το διώξουµε από κοντά µας, γιατί τώρα είναι στην 
εφηβική ηλικία … [Γιαγιά:] Αυτό είναι … [Παππούς:] Για να µην το 
διώξουµε από κοντά µας. [Γιαγιά:] Ζητάει λεφτά να πάει κάτω: «Θέλω τόσα», 
«Χ.{εγγόνι} µου, δεν έχουµε τόσα. Έχουµε τόσα». Ε, εκεί διαφωνούµε, αλλά 
… υποκύπτουµε. (Και όταν ήταν µικρότερος;) [Παππούς:] Τότε δεν είχε 
απαιτήσεις. [Γιαγιά:] ∆εν είχε απαιτήσεις. (Χατίρια και τέτοια;) Όχι, όχι το 
χαρτζιλικάκι του και το σχολείο του και δεν έχει και απαντήσεις. Τώρα … 
[Γιαγιά:] Τώρα είναι άλλη η ηλικία του, άλλες οι … [Παππούς:] Άλλες οι 
παρέες του. Βλέπει το άλλο το παιδάκι, αγόρι, κορίτσι, ξέρω’ γω, παίρνει ένα 
παγωτό. Σου λέει: «Άµα είχα κι εγώ λεφτά, θα έπαιρνα». ∆εν θα ντρεπόταν. 
Ή πάνε να πιούν καφέ, λοιπόν, άµα έχει στην τσεπούλα του λεφτά, θα πάει 
ευχαρίστως. Απ’ αυτή την έννοια.3 

Τα χατίρια του τα’ καναµε, τί; (Πάρα πολλές φορές;) Ε, όχι πάρα πολλές 
φορές. {Εκφώνηση εκδοχών} Ε, κάποιες φορές, όχι ολοένα. (Και γιατί του 
κάνατε αυτά τα χατίρια;) Ε, τί να το κάναµε; Παιδάκι είναι. Άµα τώρα 
µεγάλωσε και λέει: «Γιαγιά, θέλω να πάρω µηχανάκι», τί να το κάνω; Να του 
πω: «Όχι, δεν θα σου πάρω; Θα σου πάρω». Αφού ζήλευε τα παιδάκια τ’ 
άλλα; Τί να το κάνεις; Αφού ζηλεύει, το άλλο το παιδάκι έχει µηχανάκι, έχει 
τον πατέρα του και τούτο δεν έχει; ∆εν ζηλεύει το παιδάκι; Ζηλεύει. Θα του 
πεις: «Άει να το πάρω». Τί να κάνω; Άει, έτσι έκαναµε µε την κόρη. Με την 
κόρη.4 [Γελάει]  

                                                 
1 Σηµ:  Η διαφορά που επισηµαίνεται ανάµεσα στις  απαντήσεις που δόθηκαν (34) και στον συνολικό 
αριθµό των οικογενειών (33) έγκειται στην απόκλιση των απαντήσεων που δόθηκαν από ένα ζευγάρι 
παππούδων (ερωτ/γιο 2). 
2 Ερ/γιο 11: ερώτ.99, σ.21. 
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.99, σ.21. 
4 Ερ/γιο 19: ερώτ.99, σ.21. 
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 Κάποιοι άλλοι παρακινούνταν στην τακτική που ακολουθούσαν, από την 

προσπάθειά τους να αποτρέψουν την πρόκληση στεναχώριας, κλάµατος, νεύρων ή 
θυµού των εγγονιών τους (9/67 ή 13,43%), ενώ ορισµένοι άλλοι (8/67 ή 11,94%) 
απλά δεν ήθελαν να χαλούν τα χατίρια των εγγονιών τους, επειδή τους ευχαριστούσε 
να τα ικανοποιούν.1  

∆εν θέλουµε, για να εκνευρίζονται περισσότερο, ο µικρός νευριάζεται. 
∆εν θέλουµε.2 

Γιατί, γιατί τον αγαπάµε και θέλαµε…, για να µην… Τα χατίρια γιατί τα 
κάναµε; (Ναι.) Ε, για να…, µικρό παιδί είναι, να µπορέσουµε να …, δε 
βγαίνει πουθενά, αλλά µερικές φορές… το µαλώναµε, συνέχεια δεν του 
κάναµε τα χατίρια. Τον παίρναµε -το αγαπάµε σαν παιδί- να του πούµε ότι, να 
του πούµε τίποτα… και το φέρναµε από δω και λέµε: «Εδώ θα καθίσεις 
τώρα». ∆εν είναι, δηλαδή, τα πράγµατα…, κάπου θα χαλάσεις το χατίρι, αλλά 
τις πιο πολλές φορές, κοιτάς πώς να µην το στεναχωρείς το παιδί. Πιο πολλές 
φορές του κάνουµε το χατίρι, αλλά σε µερικές περιπτώσεις που επιβάλλεται, 
και ράβδος πέφτει, βέργα, λοιπόν, και αυστηρότητα. Ή δε θα του πω τίποτα, 
θα το πάρω στα χέρια, θα το φέρω µέσα.3 

[Παππούς:] Γιατί τον αγαπάµε … η αδυναµία µας. [Γιαγιά:] ∆εν ξέρω, 
είναι υπερβολική αγάπη. Ίσως δεν θέλουµε να του χαλάσουµε χατίρι από τις 
καταστάσεις που έχει περάσει γενικά … 4 

 
Η ικανοποίηση κάθε είδους επιθυµίας των παιδιών από τους παππούδες τους, 

δείχνει την επιθυµία των ίδιων να κρατήσουν κοντά τους τα εγγόνια τους, µέσω της 
προσπάθειάς τους και της επιδίωξής τους, συνειδητής ή ασυνείδητης, να τα κάνουν 
να νιώθουν όµορφα µαζί τους (8/67 ή 11,94%). 

Μοτοσικλέτες και τέτοια, όλα εγώ του τα παίρνω. Για να’ χω κι εγώ 
σύντροφο. Αφού το’ χω σαν παιδί µου. Γι’ αυτό. 5 

∆εν µπορείς να είσαι πάντα αυστηρή, ψυχρή. Θες να τους κάνεις κάποια 
χατίρια. Θέλεις να είσαι κοντά τους. Όχι, όµως, υπερβολές. Τότε γίνονται 
κακοµαθηµένα.6 

 
 Ισχύει κι εδώ, κατά κάποιον τρόπο, ο άτυπος νόµος του δούναι και λαβείν. 

Αυτό γίνεται πιο εµφανές, από την παραδοχή των ίδιων ότι, αφού τα εγγόνια τούς 
σέβονταν και τους άκουγαν, αυτοί στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, αλλά και της 
ανταµοιβής των θετικών πράξεων, εκπλήρωναν τις επιθυµίες τους (1/67 ή 1,49%). 
Εξάλλου, οι παππούδες δεν θεωρούσαν ότι, οι απαιτήσεις των εγγονιών τους ήταν 
υπερβολικές ή παράλογες (3/67 ή 4,47%) και τα παιδιά είχαν συνηθίσει σε αυτήν την 
τακτική των παππούδων (3/67 ή 4,47%), οπότε µερικές φορές είχαν βρει τον τρόπο 
να τους χειρίζονται.  

[Γιαγιά:] ∆εν ήταν παράλογα, αυτά που ζητούσε να του κάνουµε. Άµα 
ήταν παράλογα, δεν τα κάναµε. Γιατί τον αγαπούσαµε και δεν µπορούσαµε να 
του χαλάσουµε χατίρι. Γιατί τον αγαπούσαµε πολύ. [Παππούς:] Ήταν η 
αγάπη, ήταν και λογικές απαιτήσεις: «Θέλω να µε πας στα Βασιλικά σε ένα 
φίλο µου» Ναι. [Γιαγιά:] Τον πηγαίναµε. [Παππούς:] Στα Βασιλικά. [Γιαγιά:] 
Το πηγαίναµε, δεν ζήταγε παράλογα πράγµατα. [Παππούς:] «Θέλω…», ξέρω 
εγώ, «Θα έχουµε ένα µικρό παρτάκι εκεί δα, θα µαζευτούµε όλα τα παιδάκια 
και θ’ αυτό». «Να πας». «Θέλω να πάµε», όπως είπαµε, «στη Λαµία, στα 

                                                 
1 Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, οι παππούδες δεν ήθελαν να πάνε ενάντια στις επιθυµίες των 
εγγονιών τους, λόγω του ότι δεν ήθελαν να τα πληγώσουν περισσότερο -εξαιτίας των πολλών άσχηµων 
καταστάσεων, που είχαν βιώσει µέσα στην οικογένεια καταγωγής τους. 
2 Ερ/γιο 7: ερώτ.99, σ.21. 
3 Ερ/γιο 28: ερώτ.99, σ.21. 
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.99, σ.21. 
5 Ερ/γιο 29: ερώτ.99, σ.21. 
6 Ερ/γιο 14: ερώτ.99, σ.21. 
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Goody’ s», το έλεγε αυτό. [Γιαγιά:] Ήταν πολύ περήφανος, δε … [Παππούς:] 
Αυτές δεν θα τις έκανε, κατά τη γνώµη µου, αλλά εγώ δεν υπολόγιζα ούτε 
έξοδα ούτε κούραση ούτε τίποτα. Το αυτοκίνητο και … [Γιαγιά:] Αρκεί να 
ήταν ο Γ.{εγγόνι} χαρούµενος. [Παππούς:] Είναι πραγµατικά αυτές 
υποχωρήσεις, τις οποίες κάναµε.1 

Του µωρού; Πάρα πολλές φορές. Γιατί ίσως…ίσως, όπως σας είπα, 
κάπου να θέλει τον πατέρα του εδώ πέρα., ίσως… να φταίω κι εγώ που το’ 
χουµε µάθει έτσι.2 

 
Οι ηλικιωµένοι έδειχναν την ευαισθησία τους ως προς την απουσία των γονέων 

των παιδιών κι έτσι, προκειµένου να µην ένιωθαν τα εγγόνια τους την ορφάνια, 
αισθάνονταν την υποχρέωση να τους αναπληρώνουν ή να τους υποκαθιστούν ως προς 
την ικανοποίηση των επιθυµιών/απαιτήσεων που εκδήλωναν τα παιδιά αυτά (5/67 ή 
7,46%). 

Να σου πω, γιατί της κάναµε τα χατίρια. Για να µη νιώσει, για να µη 
νιώσει, ας πούµε, τη λέξη «ορφάνια». Κατάλαβες; Γι’ αυτό. Αλλά όχι και 
πολλά χατίρια. Σ’ ένα … Πώς να σου πω; Σε µια … (Λογική βάση.) Ναι, 
µπράβο.3 

 
 Άλλοι ακολουθούσαν έναν πιο παραδοσιακό τρόπο σκέψης, αφού 

παραδέχονταν την κοινώς αποδεκτή αντίληψη ότι, όλες οι γιαγιάδες και οι παππούδες 
«χαλάνε» τα εγγόνια τους (1/67 ή 1,49%), ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να 
υιοθετήσουν τον νέο τρόπο ζωής, που υποδεικνύει την διαρκή ικανοποίηση του 
σύγχρονου ανθρώπου µέσω της επίτευξης κάθε επιθυµίας του (1/67 ή 1,49%). 

Τα χατίρια…, γιατί βλέπω ότι ο κόσµος -όλα τα παιδάκια το θέλουνε 
αυτό-, είναι …, η σύγχρονη ζωή έχει αλλάξει. Τί να κάνεις; Εκείνο θα τους το 
πάρεις, τα χασιµούσια θα τους τα παίρνουµε, δεν τους λείπεται τίποτα. Κι ο 
µπαµπάς σ’ αυτά είναι κι αυτός…πιο σύγχρονος, και πάω κι εγώ µε τη 
νεολαία τώρα. Τί να κάνω; Προσαρµόστηκα, θέλοντας και µη. [Γελάει]4 

 
Υπήρχε, όµως, και µια πιο υποψιασµένη οµάδα παππούδων που διαισθανόταν 

ότι, τα εγγόνια τους εκµεταλλεύονταν καταστάσεις (2/67 ή 2,98%), ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις οι παππούδες ξεκάθαρα δήλωναν, πως δεν ήταν διατεθειµένοι να 
φροντίζουν για κάθε επιθυµία των εγγονιών τους (1/67 ή 1,49%). 

Ε, τώρα για όλη αυτή την κατάσταση. Μερικές φορές τα µάλωνες και 
έπεφταν στα κρεβάτια µπρούµυτα και έλεγαν: «Μανούλα µου, µπαµπά µου». 
Εκµεταλλεύονταν και αυτά καταστάσεις, µη νοµίζεις.5 

 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι, µέσα από τα λεγόµενα των παππούδων διαφαινόταν 

η ανησυχία τους ή η προνοητικότητά τους (14/33 ή 42,42%) για την τροπή που θα 
είχε η τακτική που ακολουθούσαν και για τις επιδράσεις που θα ασκούσε αυτή στους 
ίδιους και στην εξέλιξη των εγγονιών τους. 

Τώρα αυτό είναι κακό. Το ξέρω, ότι είναι κακό, γιατί όσο θα µεγαλώνει, 
θα γίνει πολύ απαιτητικιά, αλλά δε θέλω να το πληγώσω. Είναι πληγωµένο 
που είναι, δεν θέλω να του πληγώσω την καρδούλα του άλλο. Να πει: «Να 
και η γιαγιά µου το κάνει, όπως το έκανε η µάνα µου». Κατάλαβες; ∆εν 
πρέπει να του το κάνω, στο παιδί αυτό εγώ. Πρέπει τουλάχιστον -έστω ότι θα 
τιµωρηθώ εγώ, θα τύχει και αυτό-, αλλά τουλάχιστον να µη µου πει µεθαύριο: 
«Η γιαγιά µου έκανε εκείνο και πήγα στη µάνα µου» και ξέρω’ γω, ο τρόπος, 
γιατί το παιδάκι σκέφτεται διαφορετικά, δεν ξέρω. ∆ε θέλω να το πληγώσω. 

                                                 
1 Ερ/γιο 31: ερώτ.99, σ.21. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.99, σ.21. 
3 Ερ/γιο 25: ερώτ.99, σ.21. 
4 Ερ/γιο 18: ερώτ.99, σ.21. 
5 Ερ/γιο 24: ερώτ.99, σ.21. 
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Θέλω να το βγάλω, αυτό που έχει µέσα του. Όσο µεγαλώνει θα καταλάβει, 
αυτό µετά θα καταλάβει πολλά. Κατάλαβε, ήδη κατάλαβε πολλά. Αυτό. 
Πήγαµε έξω εχτέ και µας αγκάλιαζαν: «Γιαγιά µου, σ’ αγαπώ µέχρι τον 
ουρανό» και µας δίναν φιλιά κι εµένα και του άντρα µου, µόνο ο ουρανός το 
γνωρίζει. Αµ δεν περνάµε καλά µαζί, άµα σε αγκαλιάζει το παιδί και σε 
φιλάει και …, έτσι δεν είναι; Αλλιώς θα έκοβε πέρα. Αυτό λέω κι εγώ. ∆εν 
είναι καλό, να του χαλάσω αυτή την εικόνα που του έδωσα.1 

Του κάνω τα χατίρια, αλλά εκεί που πρέπει. Εκεί που δεν πρέπει, δεν του 
κάνω το χατίρι. (Γιατί;) Και γιατί να µη µάθει …, να µάθει το καλό, όχι το 
κακό. …{Επανάληψη της ερώτησης} Του κάνω τα χατίρια, βέβαια, σαν 
παιδάκι. ∆εν θέλω να το στεναχωρέσω και του κάνω τα χατίρια. Αλλά είναι 
και πολλά, και πολλές φορές δεν πρέπει να κάνει εκείνο, που θέλει από τώρα, 
γιατί αύριο, ύστερα, τί θα γίνει; Εµ…2 

 
Ασυναίσθητα οι παππούδες έδειχναν να είναι µέτοχοι της άποψης που 

υποστηρίζει ότι, τα παιδιά µέσα από τους περιορισµούς µαθαίνουν να δαµάζουν τις 
ενορµήσεις τους και να αποκτούν αυτοέλεγχο. 

Τα εγγόνια (10/13 ή 76,92%) από την άλλη πλευρά αναγνώριζαν ότι, οι 
παππούδες τους, πάντα ή σχεδόν πάντα, τους έκαναν τα χατίρια και έφταναν σε 
σηµείο να ικανοποιούν ακόµη και υπερβολικές απαιτήσεις τους. Σε αυτήν την άποψη 
συµφωνούσαν µε τους παππούδες. Αν και αυτό υποστηριζόταν και από τις δύο 
πλευρές σχεδόν καθ’ ολοκληρία, οι σκοποί από τους οποίους παρακινούνταν οι 
παππούδες, διέφεραν κατά πολύ από τα κίνητρα που υπέθεταν τα εγγόνια ότι υπήρχαν 
πίσω από τις κινήσεις των παππούδων τους. Οι επιδιώξεις των παππούδων δεν ήταν 
γνωστές σε ορισµένα παιδιά (3/13), καθώς άλλα απέδιδαν τη στάση αυτή των 
παππούδων στην αγάπη τους προς αυτά και στην αίσθηση της υποχρέωσης που είχαν 
απέναντί τους να τα προστατεύουν και να τα προσέχουν (2/13). 

Ε…Ο παππούς, ο παππούς µου έκανε όλα τα χατίρια µου. Του έλεγα, ας 
πούµε, να µου πάρει µια µπάλα, να παίζω µε τον αδερφό µου, του έλεγα να 
µου παίρνει από το περίπτερο, ε, κάτι να το µοιραστώ µε τον αδελφό µου, ε, 
και η γιαγιά, αλλά επειδή η γιαγιά … δεν δούλευε, ε, τα λεφτά τα είχε ο 
παππούς, ε, και έδινε και στη γιαγιά, εντάξει, ό,τι, ό,τι τους ζήταγα µου 
έπαιρναν. (Γιατί, νοµίζεις ότι, σου έκαναν όλα αυτά τα χατίρια;) Επειδή µε 
αγαπούσαν και τον αδελφό µου και µένα. Επειδή …, ε … είχανε και …, ε … 
Πώς να το πω τώρα…; Είχανε και υποχρέωση να … να µας προσέχουνε … ε 
… (Αυτά;) Ναι.3 

 
Ως προς τις πεποιθήσεις των υπολοίπων παιδιών για τη διάθεση 

υποχωρητικότητας των παππούδων απέναντί τους, υπήρξε ποικιλία απαντήσεων 
χωρίς κάποια ιδιαίτερη τάση, ώστε να ξεχωρίζει περισσότερο µια από αυτές. Έτσι 
λοιπόν, σύµφωνα µε τα παιδιά, οι παππούδες: ποτέ δεν ήθελαν να λείπει τίποτα στο 
εγγόνι τους, αλλά και κατέληγαν-οδηγούνταν στην υποχωρητικότητα, επειδή 
κουράζονταν από την επίµονη αίτηση και διεκδίκηση που προέβαλε το εγγόνι τους 
(1/13).  

Τις ικανοποιούσε, γιατί τη ζάλιζα κάθε µέρα. Άµα ήθελα κάτι και δεν …, 
µου’ λεγε δεν έχω λεφτά και τέτοια, θα τη ζάλιζα: «Και το θέλω, και το θέλω, 
και το θέλω», ε, και στο τέλος το’ παιρνα. ∆εν µπορούσε να … (Και γιατί, 
νοµίζεις ότι, σου έκανε αυτά τα χατίρια;) Μάλλον, επειδή τη ζάλιζα.[Γελάει] 
Όχι, εντάξει. Είναι ότι … δεν ήθελε να µου λείψει τίποτα. ∆εν ήθελε. ∆ηλαδή, 
θα σκεφτόταν: «Τώρα δεν έχει τη µάνα της να της το πάρει, θα της το πάρω 
εγώ». Ε, και µου το’ παιρνε. Της έκανα και ένα κεφάλι, εντάξει … Αυτά.4 

                                                 
1 Ερ/γιο 23: ερώτ.99, σ.21. 
2 Ερ/γιο 35: ερώτ.99, σ.21. 
3 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.79, σ.17. 
4 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.79, σ.17. 
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Πότε προσπαθούσαν να µην το στεναχωρούν, ενώ παράλληλα πάσχιζαν να του 

δίνουν κίνητρο να διαβάζει περισσότερο για τα σχολικά του µαθήµατα (1/13) και 
άλλοτε πάλι, ήθελαν να το βλέπουν ευτυχισµένο (1/13).  

Για να µη µε στεναχωρέσουν και για να διαβάζω πιο πολύ.1 
 
Η στάση αυτή των παππούδων συνδέθηκε µε την καλοσύνη τους, αλλά σε 

ορισµένες περιπτώσεις οπισθοχωρούσαν στις επιθυµίες τους τα ίδια τα παιδιά, 
επιδεικνύοντας κατανόηση λόγω οικονοµικών δυσκολιών των παππούδων (2/13). 

Μόνο τρία από τα συνολικά 13 εγγόνια που συµµετείχαν στην έρευνα, 
υποστήριξαν ότι, οι παππούδες τους δεν τους ικανοποιούσαν κάθε επιθυµία ή 
απαίτησή τους. Το πρώτο παιδί δεν το αιτιολόγησε, και όπως διαπιστώθηκε, 
διαφωνούσε µε την άποψη της γιαγιάς του, η οποία πίστευε ότι, του έκανε πάρα 
πολλές φορές τα χατίρια για να µη ζηλεύει. Το ίδιο συνέβη και µε το δεύτερο παιδί, 
που υποστήριξε ότι, η γιαγιά δεν του έκανε τα χατίρια, παρότι δεν είχε υπερβολικές 
απαιτήσεις, ενώ κατά τα άλλα αυτή νωρίτερα διαβεβαίωσε την ερευνήτρια ότι, 
υποχωρούσε «ολοένα» και το ικανοποιούσε. Η γιαγιά ερµήνευε τη συµπεριφορά της  
µε την ηλικία του παιδιού και την προσπάθειά της να αποτρέψει την αποµάκρυνσή 
του από κοντά της, µε το να της κρατήσει αυτό αργότερα κακία.  

Όχι, όχι πάντα. Όχι πάντα. (Και για όσες φορές σου τα έκαναν, γιατί, 
πιστεύεις ότι, σου έκαναν αυτά τα χατίρια;) Χατίρια …, δεν νοµίζω … δεν 
ήµασταν απαιτητικοί, ας πούµε, να ζητάµε, ξέρω’ γω: «Θέλουµε εκείνο, το 
άλλο ή …». Ήµασταν, βλέπαµε τα πράγµατα, τα ζύγιζαµε και κρίναµε 
ανάλογα. ∆εν υπήρξαν, να θέλουµε να φύγουµε, όπως είπες πριν για τις 
διακοπές, να θέλουµε να πάµε διακοπές και τέτοια πράγµατα. ∆εν γινόταν να 
πάµε, δηλαδή. ∆εν προβλεπόταν. [Γελάει]2 

 
Το τρίτο εγγόνι παραδέχτηκε ότι έφταιγε µε τη συµπεριφορά του.  

Επειδή, να µην πηγαίνω στο δωµάτιο µέσα, µε µαλώνουν. Γιατί κάνω 
όλο ζηµιές.3 

 
Με τα λεγόµενά τους, τα δύο τελευταία παιδιά προσπάθησαν να 

δικαιολογήσουν τη στάση και την τακτική που κρατούσαν οι παππούδες απέναντί 
τους και δεν τους κρατούσαν κακία ως κακοµαθηµένα παιδιά. 

Η µέθοδος διαπαιδαγώγησης που υιοθετούσαν οι παππούδες, ίσως δείχνει και 
κάτι άλλο: η µη ικανοποίηση κάθε απαίτησης ενός παιδιού δεν προεξοφλεί την 
πρόκληση ψυχικών τραυµάτων του. Το αντίθετο ωστόσο συµβαίνει: η εκπλήρωση 
κάθε επιθυµίας του δείχνει την αγάπη των παππούδων του και τη διάθεση 
προστατευτικότητας απέναντί του.  

Σύµφωνα µε την άποψη των γονέων, οι παππούδες κάποιες φορές υπέµεναν 
αδιαµαρτύρητα τις ιδιοτροπίες των παιδιών τους ή ικανοποιούσαν τις υπερβολικές 
απαιτήσεις τους, λόγω της αδυναµίας που τους έτρεφαν. Την άποψη αυτή, λοιπόν, 
συµµερίζονταν και οι τρεις γενεές (παππούδες, γονείς και εγγόνια) της µιας 
οικογένειας, αλλά οι γονείς προχωρούσαν ένα βήµα πιο πέρα, συγκρίνοντας για άλλη 
µια φορά τις µεθόδους διαπαιδαγώγησης που είχαν χρησιµοποιήσει οι δικοί τους 
γονείς για τους ίδιους και αυτές που χρησιµοποιούσαν τα ίδια άτοµα τώρα για τα 
εγγόνια τους. Παρατήρησαν µία βελτίωση στον τρόπο ανατροφής που χειρίζονταν 
πλέον οι παππούδες. 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.79, σ.17. 
2 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.79, σ.17. 
3 Ερ/γιο παιδιού 5: ερώτ.79, σ.17. 
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Γιατί του έχουν πολύ αδυναµία. Και γιατί µέσα από τα λάθη που κάνανε 
σε µας, µάθαν να έχουν καλύτερη συµπεριφορά.1 

 
Έστω και αν ένα παιδί, δεν γνώριζε για ποιόν λόγο οι παππούδες τού έκαναν τα 

χατίρια κάποιες φορές, τόσο οι γονείς του όσο και οι παππούδες του είχαν γνώση της 
κατάστασης και το έκαναν εσκεµµένα, όταν οι απαιτήσεις του παιδιού δεν ήταν 
υπερβολικές. Με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούσαν στον ορισµό ορίων και λογικής 
βάσης στη ζωή του παιδιού. 

Ε…, το «κάποιες φορές» εννοείς; (Γιατί ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
τους;) Ε …, γιατί σίγουρα το παιδί πρέπει, αν καταλαβαίνει, -και αυτό φυσικά 
είναι και σε συνεννόηση και µε µένα … και εγώ το ίδιο κάνω-, ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις τους, όταν αυτές είναι λογικές και όταν έχουν κάποια βάση και 
είναι τεκµηριωµένες και ξέρει τί θέλει το παιδί. Όταν το παιδί δεν ξέρει τί 
θέλει -που είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις-, λογικό είναι, να του εξηγήσεις 
και γιατί δεν ικανοποιείς την απαίτησή του. Είναι καλό, από µικρό το παιδί να 
ζει σε µια λογική βάση και σε µια …, να το συναναστρέφεσαι σαν να είναι 
µεγάλος, όχι µε την έννοια ότι θα το µαλώσεις ή να του χρεώσεις κάποια 
πράγµατα, αλλά µε την έννοια του ότι, πρέπει να καταλάβει ότι, αυτό που 
ζητάει, πολλές φορές δεν είναι εφικτό.2 

 
Σχετικά µε ένα ζευγάρι παππούδων που δεν είχαν εκφέρει τη γνώµη τους πάνω 

στο ίδιο ζήτηµα που τα αφορούσε, παρατηρήθηκαν διχογνωµίες στα περιβάλλοντα 
άτοµα, εξαιτίας των λανθασµένων µηνυµάτων που είχε λάβει η κάθε πλευρά. Με 
άλλα λόγια, δεν µπορούσε να γίνει διασταύρωση, στο τί πραγµατικά συνέβαινε µέσα 
σε µια κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, επειδή δεν συµµετείχαν στην έρευνα 
οι παππούδες. Έτσι, από τη µια, το εγγόνι είχε την άποψη ότι οι παππούδες του δεν 
του ικανοποιούσαν τα χατίρια εξαιτίας των ζηµιών που προκαλούσε το ίδιο, ενώ από 
την άλλη, ο γονέας του θεωρούσε πως οι παππούδες του το έκαναν κάποιες φορές. 

Γιατί έχουν µεγαλώσει διαφορετικά και νοµίζουνε ότι, αυτός είναι ο 
σωστός τρόπος για να µεγαλώσουν και τα εγγόνια τους.3 

 2.8.9 Επικοινωνία παππούδων-γονέων αναφορικά µε τη µέθοδο ανατροφής των 
παιδιών 

 
Οι παππούδες 18 οικογενειών δήλωσαν, πως δεν είχαν κάνει ποτέ συζήτηση µε 

κανέναν από τους δύο γονείς των παιδιών, µε αφορµή τον τρόπο διαπαιδαγώγησής 
τους (18/33), ενώ σε αυτές θα µπορούσαν να προστεθούν µία ακόµη (1/33), στην 
οποία η γιαγιά δεν είχε µιλήσει σχεδόν ποτέ ούτε καν µε τον γιό της για το εγγόνι της 
και µια άλλη οικογένεια, στην οποία οι συνοµιλίες ανάµεσα στις δύο ενήλικες γενεές 
που αφορούσαν την τρίτη δεν είχαν γίνει σχεδόν καθόλου (1/33).  

∆εν ήταν εις θέσιν [και οι δύο γονείς].4 
 
Σε εννέα (9/33) άλλες κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, η συζήτηση 

περί ανατροφής των εγγονιών είχε διεξαχθεί µόνο ανάµεσα στους παππούδες και στο 
παιδί τους, είτε αυτό ήταν ο πατέρας είτε η µητέρα του παιδιού.5  

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.86, σ.19. 
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.86, σ.19. 
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.86, σ.19. 
4 Ερ/γιο 10: ερώτ.97, σ.21. 
5 Έτσι λοιπόν, σε τρεις περιπτώσεις, οι συζητήσεις ήταν επανειληµµένες και πολλαπλές µε τον πατέρα 
του παιδιού -στις δύο από αυτές διέµενε µαζί τους- και σε µια άλλη οικογένεια, οι παππούδες είχαν την 
ευκαιρία να θέσουν ως θέµα συζήτησης µε τον γονέα το ίδιο το παιδί του, µόνο κάποιες φορές, όταν η 
µητέρα αυτή τους επισκεπτόταν. Αρκετές συζητήσεις µε κεντρικό ζήτηµα τις µεθόδους 
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Το γεγονός ότι, και οι τρεις γονείς ισχυρίζονταν πως είχαν γίνει πάρα πολλές 
φορές συζητήσεις µε τους παππούδες όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών τους, 
ενώ οι παππούδες από την άλλη το αντέκρουαν µε το ακριβώς αντίθετο επιχείρηµα, 
µπορεί να οφείλεται τόσο σε ανειλικρίνεια των γονέων στην προσπάθειά τους να 
καλύψουν ότι δεν ενδιαφέρονταν για τα παιδιά τους όσο στο ότι οι παππούδες, ακόµη 
και όταν οι γονείς τούς έκαναν κάποιες επισηµάνσεις και υποδείξεις - παρατηρήσεις, 
δεν τις αντιλαµβάνονταν µε αυτήν την έννοια ή και να το έκαναν, δεν τις 
αποδέχονταν και ακολουθούσαν τη δική τους γραµµή. 

Αυτό προσπαθώ. Αλλά δεν µου είχε κόψει το δικαίωµα ούτε και ο Χ. 
{πατέρας}. Γιατί και ο Χ., επειδή τα επιβλέπει και αυτός, νοµίζω ότι την άλλη 
φορά, µου έχει δώσει πολλές φορές, όχι µία φορά δηλαδή, «συγχαρητήρια» 
µε τον τρόπο δηλαδή που τα έχουµε µεγαλώσει. ∆εν νοµίζω, γιατί, αν κάπου 
έβλεπε και αυτός ένα σφάλµα, θα έλεγε ότι: «Εκεί ξέρεις, γιαγιά, δε βαδίζετε 
καλά». Αλλά όχι, όχι δεν έχουµε πρόβληµα.1 

 
Πέρα από τις παραπάνω 29 οικογένειες, οι παππούδες 2 οικογενειών είχαν 

συνέλθει-καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων αρκετές φορές και µε τους δύο γονείς 
των παιδιών. Οι λίγες (1/33) ή οι ελάχιστες (1/33) φορές που είχαν ανταλλάξει 
απόψεις οι παππούδες µε τον πατέρα και τη µητέρα των παιδιών δύο οικογενειών 
επάνω σε θέµατα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης, ίσως δεν επαρκούσαν για να τους 
µεταφέρουν τις κατευθυντήριες γραµµές των γονέων, που θα έπρεπε να 
ακολουθηθούν από την πλευρά των παππούδων. 

 2.8.10 Συµφωνία ή απόκλιση των µεθόδων διαπαιδαγώγησης του παιδιού 
ανάµεσα στους παππούδες και τους γονείς 

 
Στο σύνολο των ηλικιωµένων, οι παππούδες 16 οικογενειών (16/35) θεωρούσαν 

ότι, υπήρχε πολύ µεγάλη σύγκρουση απόψεων ανάµεσα στους ίδιους και σε 
τουλάχιστον έναν από τους γονείς των εγγονιών τους.2 Οι παππούδες άλλων πέντε 
οικογενειών (5/35), ναι µεν διέκριναν µεγάλη διάσταση απόψεων µε τους γονείς των 
παιδιών, αλλά όχι στον µέγιστο βαθµό.3  

Ενώ οι παππούδες δύο οικογενειών έδωσαν ως απάντηση την εκδοχή «∆εν ξέρω 
- δεν απαντώ», θέλοντας ίσως να αποφύγουν την επισήµανση της διαφοράς 
ανατροφής, παρόλα αυτά η απάντηση της µίας γιαγιάς εξ αυτών εξήχθη αυτοµάτως 
από τα λεγόµενά της σε προηγούµενη ερώτηση, όπου αναφέρθηκε: 

Είναι νευρικό, απαιτητικό, γιατί πάει στη µάνα του, άλλα του λέει εκείνη. 
Άλλο περιβάλλον εδώ, άλλο κάτω.4  

                                                                                                                                            
διαπαιδαγώγησης που θα χρησιµοποιούσαν οι παππούδες, είχαν λάβει χώρα ανάµεσα σε αυτούς και 
στο παιδί τους σε 4 οικογένειες, οι οποίες θα µπορούσαν να αυξηθούν µε µία ακόµη, στην οποία η 
µητέρα είχε µιλήσει επ’ αυτού αρκετές φορές µε τον πατέρα της, αλλά ελάχιστες φορές µε τη µητέρα 
της. 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.39, σ.6. 
2 Σε πέντε από αυτές τις 16 οικογένειες, οι ηλικιωµένοι διέκριναν διάσταση απόψεων µε τον γονέα µε 
τον οποίο δεν είχαν συγγένεια εξ αίµατος, αλλά όχι και µε το παιδί τους. ∆ύο τινά µπορεί να 
συνέβαιναν: Είτε το παιδί τους είχε γαλουχηθεί και συµπεριφέρονταν όπως είχε µάθει από τους γονείς 
του είτε οι παππούδες, έχοντας άσχηµες σχέσεις µε τον άλλο γονέα, µεροληπτούσαν υπέρ του παιδιού 
τους σε ό,τι αφορούσε την απάντησή τους. 
3 Όπως και παραπάνω, έτσι και τώρα, µια γιαγιά έσπευσε να διαχωρίσει την άποψή της ως προς τις 
µεθόδους διαπαιδαγώγησης που χρησιµοποιούσαν οι δύο γονείς. ∆ηλαδή, ο τρόπος µε τον οποίο 
χειριζόταν η γιαγιά τα εγγόνια της ήταν κοινός µε εκείνον που εφάρµοζε ο πατέρας των παιδιών που 
συγκατοικούσε µε αυτούς, ενώ αντίθετα δεν είχε κανένα κοινό σηµείο επαφής µε τη στάση της 
µητέρας, η οποία κακοµεταχειριζόταν, απέρριψε και τελικά, εγκατέλειψε τα παιδιά της. 
4 Ερ/γιο 4: ερώτ.65, σ.12. 
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Το εγγόνι τους είπε ότι, η διαφορά τους ήταν πολύ µικρή. Αρκετοί πάντως ήταν 

και οι παππούδες (10/35 οικογένειες), που δεν είχαν λόγο να θεωρούν ότι, υπήρχε 
απόκλιση ανάµεσα στις µεθόδους ανατροφής των ίδιων και των γονέων, επειδή η 
υποχρέωση αυτή ανήκε αποκλειστικά και εξολοκλήρου σε εκείνους.  

∆εν υπάρχει (σύγκρουση-ασυµφωνία). Αυτός θα µεγαλώσει µε τις δικές 
µου τις αρχές.1 

 
Μπορεί όµως να είπαν κάτι τέτοιο, επειδή υπήρχαν πολλές πιθανότητες τα 

εγγόνια να επανενωθούν µελλοντικά µε τους γονείς τους -εάν δεν είχε ήδη γίνει κάτι 
τέτοιο σε µερικά από αυτά-, οπότε και οι ίδιοι δεν ήθελαν κατά βάθος να πιστεύουν 
ότι, άθελά τους µπορεί να είχαν προβάλει εµπόδια στους γονείς, οι οποίοι θα 
χρειάζονταν µεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο για να επαναφέρουν τα παιδιά στα 
µέτρα τους. 

Σε 7 από τα 20 εγγόνια, δεν ήταν ορατή η ασυµφωνία των µεθόδων 
διαπαιδαγώγησης που χρησιµοποιούσαν οι παππούδες σε σχέση µε εκείνες που είχαν 
χρησιµοποιήσει οι γονείς, γι’ αυτό και εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις από τους 
παππούδες τους. Τα παιδιά αυτά είχαν την τάση να βλέπουν µέτρια  (3/7) ή και 
καθόλου (4/7) διάσταση ως προς τη χρήση µεθόδου ανατροφής µεταξύ των δύο 
γενεών. Οι παππούδες τους από την άλλη πλευρά είχαν διαφορετική άποψη. 

Με αφορµή το ενδεχόµενο να υπήρχαν διαφορές ανάµεσα στον τρόπο που 
µεγάλωναν µε τους παππούδες τους και σε αυτόν µε τον οποίο θα µεγάλωναν αν 
ζούσαν µαζί µε τους γονείς τους, ετέθη το εν λόγω ερώτηµα στις δυο ακρινές γενιές. 
Οι πεποιθήσεις των παιδιών ήταν µοιρασµένες, αφού 8 παιδιά (8/20) δεν διέβλεπαν 
καµία απολύτως διαφορά και ένα (1/20) θεωρούσε ότι θα υπήρχε µια ελάχιστη 
διαφοροποίηση, ενώ σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα εγγόνια, πίστευαν ότι, θα υπήρχε 
µεγάλη (2/20) ή πολύ µεγάλη (5/20) διάσταση ανάµεσα στην πιθανή ζωή τους µε 
τους γονείς σε σχέση µε την παρούσα συµβίωσή τους µε τους παππούδες. 

Έπειτα ο προβληµατισµός µετατοπίστηκε σε ένα άλλο παραπλήσιο ζήτηµα: 
στην αντιπαραβολή της ζωής των εγγονιών µε τους παππούδες σε σχέση µε εκείνη 
των άλλων παιδιών πυρηνικών οικογενειών. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας 
των CASPER & BRYSON, τα παιδιά που µεγάλωναν µε τους παππούδες τους 
διέφεραν κατά πολύ από τα παιδιά που µεγάλωναν µαζί µε τους γονείς τους. Ένας 
από τους λόγους στους οποίους µπορεί να αποδοθεί αυτή η διαφοροποίηση, είναι το 
σχετικά χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (µη αποφοίτηση από γυµνάσιο και λύκειο) των 
παππούδων σε σύγκριση µε εκείνο των γονέων των παιδιών. Ως προς τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά, στα συγκεκριµένα παιδιά υπήρχε η τάση να είναι µικρά σε ηλικία 
(κάτω των 6 ετών, εκτός αυτών που απουσίαζαν εντελώς οι γονείς τους) και να 
ανήκουν σε φτωχή οικογένεια της οποίας ο αρχηγός τους ήταν ηλικιωµένος και δεν 
εργαζόταν.2 

Όταν µερικά από τα παιδιά της παρούσας έρευνας ερωτήθηκαν για το, εάν 
ένιωθαν πως διέφεραν στον τρόπο ζωής τους εν συγκρίσει µε τα υπόλοιπα παιδιά που 
µεγάλωναν µε τους γονείς τους (η ερώτηση αυτή ανήκε στις µετέπειτα 
αποκλεισµένες), τα περισσότερα (9/13) δεν είχαν επισηµάνει κάποια διαφορά 
ανάµεσα στους δύο τύπους οικογενειών. Λίγα ήταν εκείνα που υπέθεταν την ύπαρξη 

                                                 
1 Ερ/γιο 12: ερώτ.96, σ.20.   
2 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
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µέτριας (1/13), µεγάλης (2/13) ή πολύ µεγάλης (1/13) διαφοροποίησης ανάµεσα στον 
τρόπο ζωής των µεν και των δε.1 

Ένα παιδί που µεγαλώνει κοντά στους παππούδες του, µπορεί να αισθάνεται 
ικανοποιηµένο από την αλλαγή του οικογενειακού περιβάλλοντος (ειδικά εάν αυτό 
της πυρηνικής του οικογένειας ήταν νοσηρό), όµως σταδιακά ανακαλύπτει και 
συνειδητοποιεί ότι, υπάρχουν αρκετά σηµεία που το κάνουν να ξεχωρίζει από ένα 
παιδί, το οποίο ζει κάτω από κανονικές συνθήκες και µε τους δύο γονείς του. Γίνεται 
αισθητή η στέρηση µιας ολοκληρωµένης οικογένειας και του δηµιουργείται η 
πεποίθηση πως, η ζωή του θα ήταν διαφορετική και θα χαρακτηριζόταν από 
πληρότητα, εάν η οικογένειά του δεν είχε αλλάξει τροπή. Επειδή η πραγµατικότητα 
της ζωής του απέχει κατά πολύ από το ιδεατό, αλλά και από το συνηθισµένο και 
φυσιολογικό, αρχίζει σε κάποιες περιπτώσεις η εκδήλωση ή υπόθαλψη 
συµπλεγµάτων κατωτερότητας. Στην πραγµατικότητα όµως, τα παιδιά τα οποία 
µεγαλώνουν µέσα σε κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες δεν διαφέρουν σε 
βασικά σηµεία από εκείνα που ζουν µέσα σε πυρηνικές οικογένειες, αλλά κυρίως στο 
ότι αποκοµίζουν διαφορετικές εµπειρίες µεταξύ τους, λόγω του διαφορετικού τρόπου 
οργάνωσης και της δυναµικής αυτού του είδους οικογένειας. 

Γενικά, τα εγγόνια είχαν συναίσθηση της αλλαγής που επέφεραν στον τρόπο 
ζωής των παππούδων, όταν αυτά εισέρχονταν στην οικογένειά τους, αλλά λίγα 
αντιλαµβάνονταν ότι, η οικογένειά τους διαφοροποιούνταν από αυτές των άλλων 
παιδιών. Εξάλλου, διαισθάνονταν ότι οι γονείς τους δεν ήταν σε θέση να τα 
φροντίζουν οι ίδιοι και να εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως γονείς. Μόνο τρία απ’ όλα 
τα παιδιά είχαν τροποποιήσει την απάντησή τους για τους άλλους γονείς σε σχέση µε 
τους δικούς τους γονείς. 

 2.8.11 Σύγκριση της µεθόδου ανατροφής που είχαν εφαρµόσει οι παππούδες 
παλαιότερα στα παιδιά τους και αυτής που χρησιµοποιούσαν για τα εγγόνια 

τους 
 

Επειδή η έρευνα επάνω στον τοµέα των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών είναι περιορισµένη σε έκταση, χωρικά στην Αµερική και χρονικά, 
κυρίως στα 20-30 τελευταία χρόνια, αυτό σηµαίνει πως, δεν έχουν ακόµη µελετηθεί 
οι επιπτώσεις αυτού του φαινοµένου στη γενεαλογική εξέλιξη αυτού του είδους των 
οικογενειών. Εάν υποτεθεί πως, οι παππούδες µεγαλώνουν τα εγγόνια τους µε τον 
ίδιο τρόπο που µεγάλωσαν τα παιδιά τους, κουβαλώντας πρωτύτερες εµπειρίες 
(επιτυχείς και ανεπιτυχείς) από τον γονεϊκό τους ρόλο, αναλογικά σκεπτόµενος 
κάποιος θα µπορούσε να προβλέψει ότι, αφού τα παιδιά τους απέτυχαν στον γονεϊκό 
τους ρόλο και στην αρµονική οργάνωση της δικής τους προσωπικής και 
οικογενειακής ζωής, δεν αποκλείεται να υποπέσουν στα ίδια λάθη ως προς την 
ανατροφή και των εγγονιών τους, αναπαράγοντας έτσι το ίδιο φαινόµενο µέσα στις 
γενεές.2 Για τον λόγο αυτό, έγινε προσπάθεια σύγκρισης του γονεϊκού ρόλου των 
παππούδων στα εγγόνια τους σε σύγκριση µε εκείνον που είχαν για τα παιδιά τους, 
κατά την προσωπική τους εκτίµηση, αλλά και σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαντήσεις 
που δόθηκαν από τους γονείς. 

                                                 
1 Για παράδειγµα, το τελευταίο εγγόνι, που είχε βιώσει πολύ άσχηµες καταστάσεις στην οικογένειά του 
και είχε υποστεί την απόρριψη της πατρικής φιγούρας και από τους δύο συντρόφους της µητέρας του -
όχι όµως και από τον παππού του που το περιέθαλψε µε αγάπη και στοργή-, πίστευε ότι, τα παιδιά που 
µεγαλώνουν µε τους παππούδες είναι ή ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι εκείνα που µεγαλώνουν µε τους 
γονείς τους. Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.81, σ.18.  
2 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p. 564-565. 
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Υπήρξαν παππούδες (14/33) που θεωρούσαν ότι, πάτησαν στα ίδια βήµατα για 
την ανατροφή των εγγονιών τους (µεθόδους πειθαρχίας, στάση και επαφή µε τα 
παιδιά και γενικότερη οικογενειακή ζωή), όπως έκαναν για τα παιδιά τους και δεν 
διαπραγµατεύονταν αλλαγές.1 Αν και µια γιαγιά στην εξέλιξη της συνέντευξης µε τα 
λεγόµενά της, άλλα αποκάλυψε: 

Έζησε µια φυσιολογική ζωή το παιδί µας, όπως τα παιδιά µας το 
µεγάλωσα και αυτό εδώ. Και πιο έµπειρη, µπορώ να σου πω, τώρα στο εγγόνι 
και µε πιο αγάπη. Τότε ήµουν πιο νέα και ήµουνα κι εγώ λίγο, ήθελα να βγω 
κι εγώ λίγο έξω. Τώρα ήµουν αφοσιωµένη στο Γ.{εγγόνι} από το πρωί µέχρι 
το βράδυ και από το βράδυ έως το πρωί, το Γ. Αρκεί ο Γ. να έλαµπε από 
καθαριότητα, να έτρωγε και να τον έβλεπα να παίρνει το ποδήλατο.2 

 
Με τα λόγια αυτά, κάθε άλλο παρά ότι µεγάλωσε µε απολύτως τον ίδιο τρόπο 

τα εγγόνια της, όπως έκανε για τα παιδιά της, δήλωνε. Οι παππούδες 6 οικογενειών 
(6/33) πάντως, επειδή δεν ήταν απόλυτα σίγουροι, απάντησαν πως, ο τρόπος µε τον 
οποίο ανέθρεψαν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους ήταν περίπου ο ίδιος. Αρκετοί 
ωστόσο, ήταν εκείνοι (13/33) που βλέποντας πιο ξεκάθαρα, εκτιµούσαν ότι, τη 
δεύτερη φορά είχαν το πλεονέκτηµα της δράσης µε πιο σοφό και έµπειρο τρόπο και 
της µεγαλύτερης ευχέρειας από άποψη προσοχής, ηρεµίας, ευχαρίστησης και χρόνου 
για ενασχόληση µε τα εγγόνια τους σε σχέση µε ό,τι έκαναν για τα παιδιά τους. 
Έχοντας αποκτήσει αρκετά βιώµατα, είχαν µάθει να εµπιστεύονται το ένστικτό τους, 
γεγονός που αφενός τους γέµιζε αυτοπεποίθηση, µιας και παραλειπόταν η διαδικασία 
της δοκιµής και πλάνης, αφετέρου λειτουργούσε αποτρεπτικά ως προς την 
επανάληψη των ίδιων λαθών.3 

Τα παιδιά [µας] δεν πήραν πολλή αγάπη. Υποχρεώσεις των γονιών.4 
Με πιο µεγάλη ευθύνη [τώρα].5 
Καλύτερα τώρα.6 
Γιατί οι συνθήκες είναι άλλες τώρα µε τα εγγόνια.7 

 
Οι παππούδες δράττονται της δεύτερης ευκαιρίας, προκειµένου να διορθώσουν 

τα κακώς κείµενα στην διαδραµάτιση του γονεϊκού ρόλου, γεγονός που έχει 
ευεργετική σηµασία αµφίπλευρα, για τα εγγόνια και τους ίδιους. Με περισσότερη 
πείρα προσωπική ή έµµεση, αλλά και µε λιγότερο άγχος, αβεβαιότητα και φόβο 
πορεύονται στον παιδαγωγικό τους ρόλο. Με εχθρό τον χρόνο ως προς τη φυσική 
τους κατάσταση, αλλά έχοντάς τον ως σύµµαχο όσον αφορά την πείρα και τα 
βιώµατα, έµαθαν από τα λάθη τους, γνωρίζουν τον τρόπο για να τα προλάβουν, να τα 
διορθώσουν ή να τα εξαλείψουν τη δεύτερη φορά. Είναι όµως, εύκολο να ξεφύγουν 
από τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς τους; Πόσο εύκολο είναι να αποδεχτούν 
ότι, κάτι δεν το έκαναν σωστά εξαρχής;  

Από τις λιγοστές απαντήσεις των γονέων που δόθηκαν, φάνηκε ότι οι δύο από 
τους τρεις γονείς είχαν την πεποίθηση πως, τα εγγόνια δεν γίνονταν αποδέκτες των 
ίδιων µεθόδων ανατροφής που χρησιµοποιήθηκαν από τους παππούδες για τον ένα 
από τους γονείς του. Ο τρίτος γονέας διατηρώντας τις επιφυλάξεις του είπε ότι, ο 
τρόπος διαπαιδαγώγησης ανάµεσα στις δύο γενεές οµοίαζε έως ενός σηµείου. 

                                                 
1 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.569. 
2 Ερ/γιο 31: ερώτ.111(φυσικά-σωµατικά), σ.24. 
3 DOLBIN-MAC NAB: ό.π., 2006, p.564, 569-570&572. 
4 Ερ/γιο 26: ερώτ.98, σ.21.  
5 Ερ/γιο 8: ερώτ.98, σ.21.  
6 Ερ/γιο 35: ερώτ.98, σ.21. 
7 Ερ/γιο 7: ερώτ.98, σ.21. 
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Συµπερασµατικά, οι απόψεις των παππούδων για το αν ανέτρεφαν τα εγγόνια 
τους µε τον ίδιο τρόπο που είχε χρησιµοποιηθεί στην ανατροφή των παιδιών τους, 
διίσταντο µε µια ελαφρά κλίση προς εκείνους που δεν είχαν διαφοροποιήσει τις 
µεθόδους τους. 

 2.9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΓΕΝΕΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ1 

 2.9.1 Οικονοµικές δυσκολίες ή προβλήµατα 
 

Μεγάλη αντίθεση παρατηρήθηκε ανάµεσα στην ληφθείσα υποστήριξη και στις 
δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι παππούδες στον οικονοµικό τοµέα. Οι οικονοµικές 
αποκλίσεις στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες που έλαβαν µέρος στην 
έρευνα, ήταν πολύ µεγάλες σε εύρος, αλλά αφορούσαν περιορισµένο αριθµό 
οικογενειών. Τα άκρα άγγιζαν την απόλυτη φτώχεια2, που η διαχείριση του 
νοικοκυριού γινόταν µε δανεικά ή µε ελεηµοσύνη (3/33 ή 9,09%), έως την µεγάλη 
οικονοµική άνεση και ευχέρεια λόγω αποταµιεύσεων, µισθών και άλλης περιουσίας 
των παππούδων (2/33 ή 6,06%). 

∆εν σου είπα; Πότε παίρνουµε αυτά τα πενήντα χιλιάρικα [δρχ.]. 
(Πενήντα χιλιάρικα δηλαδή, από τον ΟΓΑ που παίρνετε;) Από τον ΟΓΑ , ναι, 
ναι, 50 που παίρνω κάθε δύο µήνες και άµα δεν έχω, πάω και για καµιά 
διακονιά. Τί να κάνω; Ε, πώς θα ζήσουµε; Πώς θα ζήσουµε; (Είχατε δηλαδή 
δυσκολίες;) Τί; Μέχρι τώρα έχουµε δυσκολίες! Ορίστε µέχρι τη ∆ευτέρα θα 
περάσουµε µε αυτά; Θέλω και δεν θέλω θα πάω διακονιά. Τί να κάνω πες 
µου; Τί να κάνω; ∆εν µπορώ να αφήσω το παιδί. Είµαι υποχρεωµένη και δεν 
µπορώ. Είµαι υποχρεωµένη το παιδί να το κοιτάξω.3 

Ε, οικονοµικά, είχα κάτι οικονοµίες στην άκρη, µου είχε αφήσει ο άντρας 
µου, έχω και λίγα χωράφια και µετά, όταν έγινα 65 χρονών, πήρα και τη 
σύνταξη, παίρνω και 100.000 από τον ΟΓΑ. (Έχετε δηλαδή και τη σύνταξη 
από τον άντρα σας;) Όχι, ο άντρας µου, όχι δεν παίρνει σύνταξη, είχε κι αυτός 
του ΟΓΑ και δεν …, όταν πεθάνει ο άνθρωπος αυτή δεν την παίρνει κανείς. 
Καθένας παίρνει τη δική του. (Οπότε αυτά που παίρνατε εσείς από τον ΟΓΑ;) 
Ναι, παίρνω. Αυτά είναι και είχα και µερικές οικονοµίες στην άκρη, κάτι 
χρήµατα που, δόξα τω Θεώ, µια χαρά. ∆εν είχα πρόβληµα.4 

[Γιαγιά:] ∆εν είχαµε δυσκολία. Όχι, όχι. Είχαµε άνεση χρηµάτων, δεν 
είχαµε κανένα πρόβληµα. (Επειδή έπαιρνε ο κ. Γ.{παππούς} …;) Και έχουµε 
και διαµερίσµατα, τα ενοικιάζουµε. Παίρναµε και ενοίκια. ∆εν υπήρχε 
πρόβληµα χρηµάτων.5 

 
Στην περίπτωση οικογένειας που ακολουθεί µάλιστα, γίνεται διάκριση ανάµεσα 

στις τακτικές και τις έκτακτες ανάγκες, στις οποίες είναι πιο ορατή η οικονοµική 
δυσπραγία και δυσχέρεια. 

Οικονοµικά τρισάθλια. Καταλαβαίνετε, µε µια µειωµένη σύνταξη, και η 
δική µου αναπηρική και του συζύγου (Αναπηρικές οι συντάξεις και οι δύο;) 

                                                 
1 Αυτά που σχετίζονται µε τα φυσικά-σωµατικά και τα νοµικά προβλήµατα αναφέρονται στα 
δηµογραφικά στοιχεία, ενώ εκείνα που αφορούν στα συναισθηµατικά-ψυχολογικά εµπερικλείονται 
στην παράγραφο «Απουσία γονέων» 
2 Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δώσει η Ε.Ε. στη φτώχεια: «Με τον όρο φτωχοί και νοούνται τα 
άτοµα, οικογένειες και οι οµάδες των ανθρώπων εκείνων, των οποίων οι πόροι (υλικοί, πολιτισµικοί 
και κοινωνικοί) είναι τόσο περιορισµένοι ώστε να τους αποκλείουν από το κατώτατο όριο αποδεκτού 
τρόπου ζωής µέσα στα Κράτη - Μέλη όπου ζουν». DITCH (Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.60. 
3 Ερ/γιο 33: ερώτ.111, σ.24, τσιγγάνικη οικογένεια. 
4 Ερ/γιο 26: ερώτ.111, σ.24. 
5 Ερ/γιο 31: ερώτ.111, σ.24. 
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Ναι, και οι δύο, ε…, δηλαδή πληρωνόµαστε σήµερα, πάµε πληρώνουµε εκεί 
που χρωστάµε και ξαναρχίζουµε πάλι. Αυτό το βιολί γίνεται συνέχεια. ∆εν 
έχουµε, ε… Αν µας συµβεί κάτι, πρέπει να δανειστούµε από κάπου, για να 
µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στα…προβλήµατά µας, ας πούµε. (Έχετε, 
δηλαδή, µόνο αυτές τις 2 συντάξεις;) Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. (Ούτε από το 
γιό σας ούτε από την κόρη σας ούτε από κάποια άλλη βοήθεια;) Η κόρη µου 
δε δουλεύει, δεν έχει βρει κάτι ούτε να δουλέψει…, ο γιός µου, σας είπα, 
τώρα έχει 4-5 µήνες που δουλεύει. (Πριν δούλευε κάπου;) Ε…έτσι που 
δούλευε, κορίτσι µου, µε 120.000 (δρχ.) δεν έβγαινε, να πληρώσει το ενοίκιο, 
το φως, το νερό, δεν έβγαινε, για να πει: «Μπαµπά, µαµά, πάρε για να σε 
βοηθήσω, να πάρεις του παιδιού τα πάµπερς», ξέρω’ γω. Ζωή να’ χει, 
θέλουµε 4 πάκα το µήνα πάµπερς. Γιατί ακόµη δεν έχει συνηθίσει να ελέγχει 
τα τσίσια του και τα κακά του. Όταν τα κάνουµε, µετά λέει: «Έλα γιαγιά 
τσίσια, κακά». Τα λέει.1 

 
Οι πιο πολλοί παππούδες (18/33 ή 54,54%) πάντως δήλωσαν πως, 

αντιµετώπιζαν οικονοµικές δυσκολίες και προβλήµατα, ζούσαν λίγο στριµωχτά και 
έρχονταν καθηµερινά αντιµέτωποι µε τη φτώχεια, αλλά προσπαθούσαν µε κάθε 
τρόπο να τα βγάζουν πέρα. Οι παππούδες εκτός από τα υπόλοιπα έξοδα που έχουν, 
δαπανούν χρήµατα για την απεξάρτηση των γονέων όταν αυτοί είναι ναρκοµανείς, 
όπως η οικογένεια που ακολουθεί, έστω κι αν δεν το ανέφερε κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης, αλλά πριν από αυτή. 

Ε, οικονοµικά… Εµ, δεν έχουµε δυσκολίες µωρέ Λένη; [Απευθυνόµενη 
στην συνεντεύκτρια µε λανθασµένο όνοµα] Μα, αφού έχουµε µεγάλες 
δυσκολίες. Θέλω τώρα…, σήµερα δεν κάνω φυσικοθεραπεία. Αύριο; 
Πληρώνω 5.000[δρχ.] την ώρα. 5.000 την ώρα πληρώνω! Καταλαβαίνεις; 
(Πώς τα βγάζετε πέρα; Από πού παίρνετε τώρα χρήµατα;) Τίποτα. Αυτός εδώ, 
να, παίρνει µια συνταξούλα. (Από πού;) Απ’ το Ι.Κ.Α. παίρνει. (Πού 
δουλεύατε;) Οικοδόµος ήταν. [Παππούς:] Οικοδοµή. [Γιαγιά:] Ναι, από κει 
παίρνουµε και τα ψευτογυρίζουµε. (Μόνο δηλαδή αυτά τα χρήµατα;) Ναι, 
αυτά τα χρήµατα παίρνουµε. (Όσο καιρό είχατε και τα εγγόνια σας εδώ, σας 
δίναν...;) Μ’ αυτά τα χρήµατα, µ’ αυτά τα χρήµατα. Ναι, βγαίναµε όλοι. 
Κατσαρόλα µπαίνει που µπαίνει στη φωτιά, θα φάνε και τα παιδάκια, θα φάµε 
κι εµείς, θα φάει κι ένας άνθρωπος που θα σου’ ρθει µουσαφίρης. Ο Θεός τα 
βολεύει. Κατάλαβες; ∆εν έχουµε τίποτα άλλα. Πως ζεις, να πεις ότι έχουµε να 
πουλήσεις ή να κάνεις. Ε, εκείνο που τροµάξαµε να πάρουµε τουτοϊά το σπίτι, 
να µπούµε µέσα µε µεγάλη κονοµία, µε µεγάλη, µε µεγάλη, µε µεγάλη. 
Κατάλαβες;2 

Ε, κοίτα, εµείς ειδικά, εδώ στο σπίτι µας είχαµε δυσκολίες. ∆ούλευε το 
παιδί, µόνο ένα παιδί. (Μόνο, δηλαδή, ο θείος των παιδιών;) Ο θείος των 
παιδιών, ναι, και ό,τι έστελναν οι γονίδες από κάτω. Αυτά. (Εσείς παίρνατε 
κάποια σύνταξη;) Όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα. (Ούτε από τον άντρα σας;) 
Τίποτε. (Γιατί;) ∆εν είχε ακόµα ηλικία ο άντρας µου. Μου’ φυγε νέος και δεν 
έβγαινε σύνταξη για να την αναλάβω εγώ, ναι, και δεν έπαιρνα από πουθενά. 
Και ό,τι δούλευε το παιδί και ό,τι έστελναν τα αδέρφια, για τα παιδιά τους, ας 
πούµε. Αυτό είναι. (Ό,τι δηλαδή σας δίνουν τα παιδιά σας;) Ναι, ναι, ναι, ναι.3 

Ε, εντάξει, είµαστε λίγο στριµωχτά, δεν είµαστε … (∆ηλαδή;) Ένα αυτό 
έχουµε, ένα µισθό, δεν έχουµε περιουσία και τέτοια. Εντάξει, δε µένουµε 
νηστικοί, αλλά είµαστε λίγο …, ε. Πώς να σου πω; … Λίγο … Οικονοµικά 
είµαστε…, δεν έχουµε λεφτά, απ’ τη σύνταξη ζούµε. Απ’ τη σύνταξη, δεν 
έχουµε τίποτα άλλο.4 

 

                                                 
1 Ερ/γιο 16: ερώτ.111, σ.24. 
2 Ερ/γιο 32: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο 30: ερώτ.111, σ.24. 
4 Ερ/γιο 11: ερώτ.111, σ.24. 
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Στην Αµερική, σε µια άλλη έρευνα, άξιο λόγου ήταν το γεγονός ότι, 
οικονοµικές δυσκολίες αναφέρθηκαν ανεξαιρέτως από όλους τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες, ακόµα και από αυτούς που λάµβαναν κάποιου είδους επίδοµα για τον 
συγκεκριµένο ρόλο τους.1 Μια κοινή πρόκληση για την πλειοψηφία των παππούδων 
ήταν η έλλειψη οικονοµικής υποστήριξης από οποιαδήποτε πηγή. Για τον λόγο αυτό, 
αρκετοί παππούδες στο εξωτερικό ήταν οργισµένοι, επειδή έπρεπε να 
χρησιµοποιήσουν τις αποταµιεύσεις που είχαν για τα γεράµατα τους ή για µια 
δύσκολη οικογενειακή στιγµή, προκειµένου να αναθρέψουν τα εγγόνια τους.2 
Μάλιστα, οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες της µαύρης και ισπανικής 
φυλής απειλούνταν σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τους λευκούς ως προς τη 
βίωση καταστάσεων φτώχειας.3 

Τα οικονοµικά εισοδήµατα και οι απολαβές που συνήθως έχουν οι παππούδες 
είτε για να ξοδέψουν είτε για να αποταµιεύσουν είτε για να επενδύσουν κάπου, είναι 
περιορισµένα. Επειδή η ανάληψη της αποκλειστικής ανατροφής ενός εγγονιού τους 
δεν ήταν µέσα στα πλάνα της ζωής τους, τις περισσότερες φορές µπορεί να είναι 
αναγκασµένοι να ξοδεύουν τις αποταµιεύσεις που είχαν προγραµµατίσει να τους 
καλύπτουν οικονοµικά µετά τη συνταξιοδότησή τους. Οι παππούδες που δεν έχουν 
ακόµη συνταξιοδοτηθεί, έστω και αν δεν αντιµετωπίζουν µεγάλα οικονοµικά 
προβλήµατα, έχουν ωστόσο πρόβληµα εύρεσης χρόνου για τη φροντίδα του εγγονιού 
τους κι αναγκάζονται να παίρνουν πιο συχνά άδεια. Εάν σκέφτονταν την πρόωρη 
συνταξιοδότησή τους -έτσι ώστε να είχαν χρόνο για να φροντίζουν το εγγόνι τους-, 
επειδή αυτό αυτοµάτως θα σήµαινε µείωση των εσόδων τους, µπορεί να 
υποβάλλονταν σε δεύτερη σκέψη και να ανέβαλαν-καθυστερούσαν τη 
συνταξιοδότησή τους.  

Ακριβώς οι µισοί, από τους οικονοµικά στριµωγµένους ηλικιωµένους (9/33 ή 
27,27%), ήταν όσοι βρίσκονταν στην ακριβώς αντίπερα όχθη µε την οικονοµική 
ευρωστία τους· δεν αντιµετώπιζαν κανένα απολύτως πρόβληµα χρηµάτων και ζούσαν 
µια άνετη ζωή. 

[Παππούς:] Οικονοµικά εντάξει, ήµασταν καλά. ∆εν υπάρχει περίπτωση. 
[Γιαγιά:] ∆εν πήγαµε αυτού, που λες, να πάρουµε εµείς, να το ταΐσουµε το 
αγγόνι (Επιδόµατα και τέτοια; ∆εν είχατε στριµωχτεί;) [Παππούς και Γιαγιά:] 
Όχι. [Παππούς:] Και περνάµε το βαµβάκι και τις ελιές επιδοτήσεις, ας πούµε. 
[Γιαγιά:] Ε, της ηµέρας το φαΐ το’ χαµε. [Παππούς:] Ύστερα ήταν και ο Η. 
{ θείος του παιδιού}. Ψώνιζε και ο Η. εδώ, δεν είχαµε πρόβληµα. Κατάλαβες;4 

 
Όσοι βρίσκονταν σε µια µέση και µέτρια κατάσταση, αντιστοιχούσαν στο εν 

τρίτον των πρώτων, φτωχών οικογενειών (6/33 ή 18,18%).  
Ε, οικονοµικά, εντάξει, µέτρια. Ούτε πλούσιοι … ε, και οικονοµικά, αν 

δεν µε βοηθούσαν οι γονείς, δεν θα µπορούσα να ανταποκριθώ. Ο άντρας µου 
µια σύνταξη έπαιρνε και δούλευα και εγώ τέσσερις µήνες.5 

Ε …, εντάξει. Αυτά πάντοτε υπάρχουν, αλλά όχι σε σηµείο … Και όσο 
µεγαλώνουµε, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο είναι οι χρηµατικές 
δυσκολίες.6 

 
Μια οικογένεια δίχαζε την κρίση της ερευνήτριας, επειδή ενώ έχει ενταχθεί 

στην κατηγορία των ανθρώπων που ζούσαν µια µετρία ζωή, όταν ερωτήθηκαν 

                                                 
1 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.226. 
2 DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.341. 
3 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
4 Ερ/γιο 20: ερώτ.111, σ.24. 
5 Ερ/γιο 24: ερώτ.111, σ.24. 
6 Ερ/γιο 14: ερώτ.111, σ.24. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  449  

αργότερα για το αν στο εσωτερικό της οικογένειάς τους αντιµετώπιζαν νοµικά 
προβλήµατα, αυτοί απάντησαν και πάλι για τα οικονοµικά τους και τις δυσκολίες επ’ 
αυτών. Ακούγοντας, λοιπόν, κάποιος τη δεύτερη απάντησή τους, θα τους ενέτασσε 
στη µερίδα των ανθρώπων που είχαν σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες. 

Ούτε και οικονοµικά. [Γιαγιά:] Τα παίρνουµε … [Παππούς:] Α, αυτά ό,τι 
έχουµε, τα φέρνουµε βόλτα, κάνουµε οικονοµία και περνάω. Τίποτα. Φτάνει, 
δε φτάνει. Αυτό είναι. 150.000 {δρχ.}, δεν παίρνω παραπάνω. Να µη λέµε … 
∆εν µου δίνουν παραπάνω. (Όλα και όλα που παίρνετε. Ούτε εσείς κύρια Β. 
παίρνετε κάτι επιπλέον;) [Γιαγιά:] Όχι, άµα είναι µεροκάµατο θα πάω. ∆εν 
είναι, κάθοµαι σπίτι µου. [Παππούς:] Άµα θα πάει, αλλιώς τίποτα. Να, 
δουλεύει και το παιδί. Αλλά το παιδί έχει … [Γιαγιά:] Ε, το παιδί έχει και τα 
δικά του. (Για την κόρη σας, εννοείτε;) [Γιαγιά:] Για το γιο µου {θείος του 
εγγονιού}. [Παππούς:] Το παιδί µου πήρε αµάξι. Αυτός έχει και τα δικά του 
έξοδα, το παιδί …1 

 
Όσα αυτό το ζευγάρι είπε, έθεσαν, κατά µια έννοια, υπό αµφισβήτηση τις 

απαντήσεις των παππούδων που δήλωσαν πως βρίσκονταν σε µια µέτρια ή πολύ καλή 
οικονοµική κατάσταση, γιατί ίσως αποκαλύφθηκε η προσπάθειά τους για συγκάλυψη 
ενδοοικογενειακών προβληµάτων. Εκεί βρίσκει ουσία και παίρνει σάρκα και οστά η 
κοινή λαϊκή ρήση: «Τά εν οίκω µή εν δήµω». 

Υπήρξαν παππούδες-γιαγιάδες που δεν µπήκαν σε λεπτοµέρειες για την 
οικονοµική τους κατάσταση και τις απολαβές τους (6/33 ή 18,18%), ενώ από τα 
λεγόµενα των υπολοίπων φαίνονταν (όπως και στις παραπάνω αναφορές), πόσοι 
είχαν έσοδα από µισθούς ή συντάξεις  (20/33 ή 60,60%), βοήθεια που λάµβαναν από 
τους γονείς των εγγονιών τους, τα άλλα παιδιά τους ή άλλους συγγενείς, (8/33 ή 
24,24%), απολαβές από µεροκάµατο και περιστασιακές εργασίες (4/33 ή 12,12%) ή 
άλλες δουλειές, π.χ. αγροτικές (4/33 ή 12,12%). 

Αν και η οικονοµική υπόσταση µιας οικογένειας ενέχει το υποκειµενικό 
κριτήριο -ιδιαίτερα όταν τα άτοµα που εκφέρουν τη γνώµη τους είναι παιδιά, τα 
οποία συνήθως δεν έχουν ολοκληρωµένη άποψη για το οικονοµικό και κοινωνικό 
status της οικογένειας-, παρόλα αυτά θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε τα 
πιο πολλά εγγόνια, η οικογένειά τους δεν αντιµετώπιζε καµία ιδιαίτερη οικονοµική 
δυσχέρεια (8/13). Τα υπόλοιπα εγγόνια (5/13) που παρατήρησαν τη δυσµενή 
οικονοµική κατάσταση των παππούδων τους, ίσως είχαν πιο ευαίσθητους δέκτες 
λήψης των περιβαλλοντικών µηνυµάτων και χαρακτηρίζονταν από µεγαλύτερη 
ψυχική ευαισθησία και ενεργοποίηση. 

(Να µη σας φτάνουν τα λεφτά;) Ναι, αλλά έδινα εγώ λεφτά στον παππού  
ή στη γιαγιά ή ο Κ. {αδελφός}. (Έδινες εσύ λεφτά;) Απ’ τον κουµπαρά µου. 
(Α, ωραία! Μπράβο. Είχατε κάποια άλλα προβλήµατα;) Όχι κανένα.2 

Μερικές φορές, ναι. (∆ηλαδή;) ∆εν µας έδινε λεφτά. (Ποιός;) Οι θείοι 
εκεί πέρα. (Οι …;) Στη γιαγιά εκεί πέρα, δεν έδιναν λεφτά µερικές φορές. 
(Ποιός;) Ο θείος, η θεία. (∆εν έδινε λεφτά στη γιαγιά;) Ναι. (Και αυτό, 
δηλαδή, επηρέαζε εσάς; ∆ε σας φτάναν τα λεφτά; Αυτό εννοείς;) Ναι. (Γιατί; 
Πού καταλαβαίνεις εσύ, ότι δε σας έφταναν τα λεφτά;) ∆εν µας έδινε στο 
σχολείο λεφτά. (Αυτά;) Ναι. (Κάτι άλλο, που θα ήθελες να πεις όσον αφορά 
στα οικονοµικά;) Τσ.3 

Όχι, ήταν καλά. Ε, αργότερα όµως µεγαλώσαµε και ήρθε και η αδερφή 
µου, ε, κάπως λίγο τα στριµώξαµε, ε, και δε µας έµεναν και πολλά λεφτά για 
σπατάληµα, όταν ήρθε και η αδερφή µου. Ήµουνα κι εγώ και ο Κ.{αδερφός}  
και η γιαγιά και ο παππούς και ο θείος µ’, ε, και ο θείος µ’, δεν είχε βρει, δεν 

                                                 
1 Ερ/γιο 17: ερώτ.111, σ.24. 
2 Ερ/γιο παιδιού 9: ερώτ.90, σ.19. 
3 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.90, σ.19. 
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είχε φτιάξει ακόµη το φροντιστήριο των µαθηµατικών, ε, και αναγκαζόταν ο 
παππούς να βγάζει απ’ την τσέπη τ’.1 

Ε …, µέτριες καταστάσεις. (∆ηλαδή;) ∆ηλαδή πάντα είχαµε χρήµατα, δεν 
είχαµε µείνει ποτέ από χρήµατα. Ούτε του ύψους ούτε του βάθους. Μια 
µέτρια ζωή όσον αφορά τα χρήµατα.2 

 
Όσα καταµαρτυρούσαν αυτά τα εγγόνια για τις οικονοµικές δυσκολίες που 

αντιµετώπιζε η κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια στην οποία ζούσαν, 
επιβεβαιώθηκαν µε τα λεγόµενα των παππούδων τους. Από περαιτέρω σύγκριση 
(συνολικά 11 οικογενειών) όµως που έγινε, διαφάνηκε ότι, ακόµη δύο εγγόνια θα 
µπορούσαν να προστεθούν στον κατάλογο των φτωχών οικογενειών, γιατί αν και 
είχαν απαντήσει πως η οικογένειά τους δεν αντιµετώπιζε καµία οικονοµική δυσκολία, 
οι γιαγιάδες τους είχαν αναφέρει ακριβώς το αντίθετο, γεγονός που διαπιστώθηκε και 
ιδίοις όµµασι από την ερευνήτρια, όταν επισκέφτηκε τις οικογένειες αυτές· όντως 
υπήρχε φτώχεια και ανέχεια, αφού και οι δύο γιαγιάδες δεν εργάζονταν και 
προσπαθούσαν να τα βγάζουν πέρα µε τη σύνταξη χηρείας του συζύγου τους.3  

Οι αντίθετες απαντήσεις, που έδιναν οι γονείς σε σχέση µε τα παιδιά τους, 
συνεχίστηκαν και στην ερώτηση που αφορούσε τα οικονοµικά τους. Πιο 
συγκεκριµένα, στη µία οικογένεια η µητέρα δήλωνε πως αντιµετώπιζε οικονοµικά 
προβλήµατα, ενώ το παιδί της που ζούσε µε τους παππούδες ισχυριζόταν ακριβώς το 
αντίθετο. Στην άλλη οικογένεια τα πράγµατα ήταν ανεστραµµένα· δηλαδή, η µητέρα 
ήταν οικονοµικά εύρωστη, ενώ οι παππούδες µε το εγγόνι τους έρχονταν αντιµέτωποι 
µε άθλιες οικονοµικές συνθήκες. 

Απορία προκάλεσε το γεγονός ότι, στην τρίτη οικογένεια όπου απάντησε 
τουλάχιστον ένας γονέας, ενώ οι ενήλικες (παππούδες και γονέας) διαβεβαίωναν πως 
το οικονοµικό ζήτηµα δεν ήταν κάτι που τους προβληµάτιζε, µπορούσαν να 
ανταπεξέρχονται στις καθηµερινές οικονοµικές απαιτήσεις µέσω της δουλειάς τους, 
και ειδικά οι παππούδες ανέφεραν πως δεν στερούσαν σε τίποτα το εγγόνι τους, 
εκείνο είχε µια τελείως διαφορετική εικόνα για την οικονοµική στάθµη της 
οικογένειάς του. Όπως ανέφερε ο πατέρας: 

Οικονοµικά προβλήµατα, όπως όλος ο κόσµος. Όχι ιδιαίτερα. Όχι, 
εντάξει, απλά παλεύουµε για το µεροκάµατο. Το κανονικό, εντάξει. Ούτε 
πλούσιοι είµαστε ούτε και φτωχοί … Όπως είναι οι περισσότεροι Έλληνες.4 

 2.9.2 Οικονοµική ανταποδοτικότητα µεταξύ των παππούδων και των γονέων 
 

Οι παππούδες, παρά τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν στην 
καθηµερινότητά τους µέσα στην οικογένεια, συνήθιζαν την προσφορά οικονοµικής 
βοήθειας στους γονείς των εγγονιών τους (14/33), αν και σε µερικές οικογένειες 
παρατηρήθηκε το ακριβώς αντίθετο (7/33). Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 
ηλικιωµένους (12/33) είτε οι γονείς δεν ήταν πλέον στη ζωή, και άρα οι παππούδες 
είχαν επάνω τους όλο το οικονοµικό βάρος ανατροφής των παιδιών είτε οι παππούδες 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.90, σ.19. 
2 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.90, σ.19. 
3 Η µία γιαγιά µάλιστα, ήταν υπεύθυνη για τρία εγγόνια (το ένα µε ιδιαίτερο πρόβληµα υγείας), για το 
θείο των παιδιών που δεν εργαζόταν (και αµφισβητούνταν η ικανότητά του να εργαστεί) και για τον 
εαυτό της. Η ασυµφωνία αυτή παρατηρήθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση, επειδή η γιαγιά 
προσπαθούσε να ικανοποιεί κάθε απαίτηση των εγγονιών της, οπότε αυτά δεν ένιωθαν την οικονοµική 
στενότητα και στέρηση, ενώ στην άλλη περίπτωση µπορεί το εγγόνι να µην είχε υπολογίσει σωστά τα 
οικονοµικά της οικογένειάς του (ψυχιατρικό περιστατικό). 
4 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.98, σ.22. 
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και τα εγγόνια τους δεν είχαν µια σαφή εικόνα, όποτε παρουσίασαν την 
αλληλοβοήθεια ως υπαρκτή ή την απέκλεισαν οριστικά: 

Όχι, δεν µας βοηθάει κανένας. Στηριζόµαστε στα χέρια του αντρός µου.1 
Ούτε το ένα ούτε το άλλο.2 
Τίποτα από τα δύο.3 
Ούτε µας βοηθάνε ούτε βοηθάµε.4 
 Ότι µας δίνει η γιαγιά κάθε πρωί.5 
Ούτε βοηθάµε ούτε βοηθάνε.6 
Ούτε µας δίνανε ούτε τους δίναµε. Απλά έπαιρναν στα παιδιά τα γάλατα 

και τα µπεϊµπιλίνα.7 
Ούτε η µάνα ούτε ο πατέρας, τίποτα.8  
Και τα δύο.9 
Και τα δύο: Και τους βοηθάω και µε βοηθάνε.10 
∆εν ζούσαν (οι γονείς).11  

 
Από όλα τα παιδιά που απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση, µόνο τρία 

διαφώνησαν µε την γνώµη των παππούδων τους. Τα δύο από αυτά, µάλιστα, είχαν 
την ίδια άποψη µε εκείνη των γονέων τους, που επίσης συµµετείχαν στην έρευνα· ότι 
δηλαδή οι γονείς είχαν µερίδιο οικονοµικής συνεισφοράς στους παππούδες. 

 2.9.3 Ύπαρξη άλλων παππούδων 
 

Όταν οι παππούδες ερωτήθηκαν κατά πόσον υπήρχαν άλλοι παππούδες και για 
ποιόν λόγο δεν ανέλαβαν εκείνοι τα εγγόνια τους, τότε απάντησαν ότι, οι 19 από τους 
66 (28,78%) άλλους παππούδες δεν ζούσαν όταν γεννήθηκαν αυτά τα εγγόνια. Από 
τους εναποµείναντες παππούδες, η πλειοψηφία τους (13/66 ή 19,69%) δεν γνώριζε ή 
δεν ήθελε το εγγόνι, επειδή δεν ενδιαφερόταν γι’ αυτό και δεν επιθυµούσε να 
αναλάβει ευθύνες που το αφορούσαν. 

Γιατί εκείνοι εκεί, ήταν πλούσιοι και δεν είχαν την ανάγκη να ζοριστούν 
για να κρατήσουν τα παιδιά. (Τί εννοείτε ακριβώς;) Εννοώ ότι, ήταν … 
άνθρωποι µε λεφτά και δεν είχαν να ζοριστούνε. Γιατί εγώ κλείστηκα µέσα σε 
όλα και έχει κούραση να καθίσεις να φτιάξεις στο παιδί το φαγητό, να το 
πλύνεις, να το ετοιµάσεις, να του κάνεις όλα αυτά, και δεν ήθελε η γιαγιά 
εκείνη να το αναλάβει. Ήθελε τη βόλτα της, ήθελε … Κατάλαβες; 12 

Σας είπα, δεν ήθελανε. Είπε η µάνα της ότι: «Εγώ θα πάρω το παιδί µου. 
Τα δύο, δεν τα παίρνω, δεν τα θέλω τα παιδιά». ∆εν θέλανε. (Θα πάρω το 
παιδί µου;) Ναι, θα συµµάσει, θα πάρει την κόρη της, την κόρη της και θα 
αφήσει τα εγγόνια. «∆εν τα θέλω τα παιδιά», λέει. ∆εν τα’ θελε τα παιδιά. ∆εν 
ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες.13 

 
 Στην κατηγορία αυτή, θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και κάποιοι άλλοι 

παππούδες, που προφασίζονταν άλλους λόγους, όπως π.χ. η περίπτωση µιας γιαγιάς 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.110, σ.23. 
2 Ερ/γιο 14: ερώτ.110, σ.23 
3 Ερ/γιο 34: ερώτ.110, σ.23.  
4 Ερ/γιο 8: ερώτ.110, σ.23. 
5 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.89, σ.19. 
6 Ερ/γιο 28: ερώτ.110, σ.23. 
7 Ερ/γιο 13: ερώτ.110, σ.23. 
8 Ερ/γιο 33: ερώτ.110, σ.23 
9 Ερ/γιο 21: ερώτ.110, σ.23.  
10 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.97, σ.21. 
11 Ερ/γιο 22: ερώτ.110, σ.23.  
12 Ερ/γιο 27: ερώτ.100, σ.21. 
13 Ερ/γιο 23: ερώτ.100, σ.21. 
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που δεν είχε ιδέα από ανατροφή παιδιών, καθώς ακόµη και το δικό της τέκνο το είχε 
µεγαλώσει νταντά (1/66 ή 1,51%), ή ενός άλλου παππού, ο οποίος αποποιούνταν των 
ευθυνών του απέναντι στο εγγόνι του, µιας και ήταν χωρισµένος από τη σύζυγό του 
και δε θα µπορούσε να το φρόντιζε µόνος του (1/66 ή 1,51%). Αµφισβητούµενο 
πάντως ήταν, το κατά πόσον ήταν διατεθειµένοι να αναλάβουν το βάρος των ευθυνών 
της ανατροφής ενός παιδιού παππούδες που ήταν εργαζόµενοι (3/66 ή 4,54%), και για 
το εάν πραγµατικά ίσχυε κάτι τέτοιο ή οι παππούδες που τελικά ανέλαβαν τα εγγόνια 
τους το προέβαλαν αυτό ως δικαιολογία για τους άλλους παππούδες.  

Όχι, δεν έχει. (∆ηλαδή, από την πλευρά του πατέρα δε ζούσαν ο πατέρας 
και η µάνα του;) Ναι, ναι, ναι. (Πώς και δεν το ανέλαβαν εκείνοι;) ∆ε 
µπόρηγε, ήταν…, δούλευαν εκείνοι. (Και ο παππούς και η γιαγιά;) Και ο 
παππούς και η γιαγιά δούλευαν, είχαν τότε εµπορέµατα. Πάηναν στις λαϊκές. 
Κατάλαβες; Και είχαν και πράγµατα και δε µπόρηγε να το φυλάξει, δε 
µπόρηγε να το φυλάξει.1 

 
Την ίδια παραµέληση και αδιαφορία που είχαν επιδείξει ορισµένοι γονείς, 

παρουσίαζαν και οι δικοί τους γονείς (άλλοι παππούδες), ώσπου σε µερικές 
περιπτώσεις έφταναν στα όρια της κακοποίησης των εγγονιών που τελικά δεν 
ανέλαβαν (3/66 ή 4,54%).  

Αδιάφοροι. (Γιατί δεν ανέλαβαν εκείνοι;) Γιατί δεν ενδιαφερόντουσαν 
για την τύχη των παιδιών τους καθόλου. Για τα εγγόνια … καθόλου.2 

Η γιαγιά. Ο παππούς έχει πεθάνει. (Έχει, δηλαδή, την άλλη γιαγιά. Γιατί 
δεν το ανέλαβε εκείνη;) ∆εν του έβαζε φαί, το είχε πάρει µια φορά στην 
Αθήνα κάτω, έτσι είχανε πάει, είχε βγει το βερίκοκο, στο Ζεβαράκλιο, βγαίνει 
το βερίκοκο, και τα πήγαµε εκεί και έβραζε ρύζι και τρώγανε και δεν του 
βάζανε ένα πιάτο φαΐ και µε παίρνει τηλέφωνο εµένα και µου λέει: «Γιαγιά, η 
κοιλιά µου µε πονάει», λέει, «από την πείνα». Λέω: «Γρήγορα φέρ’ τα παιδιά, 
γρήγορα», λέω, «εδώ». (Γιατί, όµως, έτσι;) Κακή ψυχή έχει, κακή ψυχή έχει. 
Πολύ κακή ψυχή η γυναίκα. Πολύ κακή. Ο Γ.{εγγόνι} ούτε να την ακούσει 
δεν θέλει, ούτε να την ακούσει δε θέλει.3 

 
Εδώ βρίσκει απόλυτη εφαρµογή η λαϊκή ρήση: «Το µήλο κάτω από τη µηλιά θα 

πέσει». 
Όχι, όχι. Έχει τη γιαγιά. (Ζει, δηλαδή;) Ζει η γιαγιά. (Γιατί δεν το 

ανέλαβε εκείνη;) Τί να αναλάβει, εφόσον είναι ίδια µε τη µάνα, κοπέλα µου. 
Ίδιες δουλειές κάνουν µε τη µάνα. Πω, πω, πω. Και τότε που το είχε, τα 
ποδαράκια του το πήρα και ήταν καταµέλανα µε τη βέργα. Και είχαν ένα 
χρόνο δύο, να φύγουν τα σηµάδια εδώ. Και του έλεγε: «Φύγε. Πήγαινε επάνω 
παλιοΜ(...).{επίθετο του παιδιού}. Πήγαινε επάνω στον πατέρα σου. Φύγε 
από δω και στη γιαγιά σου». (Η γιαγιά το έλεγε αυτό;) Η γιαγιά το έλεγε. 
Κάθονταν και το κυνήγαγε µέσα στην αυλή. Εδώ από κάτω ήταν το σπίτι. Το 
ξέρει η γειτονιά όλη.4 

 
Μερικοί παππούδες (6/66 ή 9,09%) δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν και να 

εκφέρουν γνώµη για τους λόγους που απέτρεψαν τους άλλους παππούδες από το να 
αναλάβουν τα εγγόνια τους, επειδή δεν είχαν καν σχέσεις µαζί τους. 

[Παππούς:] ∆εν ξέρω γιατί δεν το αναλαµβάνει. [Γιαγιά:] ∆εν µπορούµε 
να το καταλάβουµε αυτό. ∆εν έχουµε σχέσεις πολλές µε τα συµπεθέρια.5 

Ξέρω εγώ, γιατί δεν το ανέλαβαν; Αφού από την κλινική το περίλαβα.6 

                                                 
1 Ερ/γιο 19: ερώτ.100, σ.21. 
2 Ερ/γιο 8: ερώτ.100, σ.21. 
3 Ερ/γιο 33: ερώτ.100, σ.21. 
4 Ερ/γιο 35: ερώτ.100, σ.21. 
5 Ερ/γιο 12: ερώτ.100, σ.21. 
6 Ερ/γιο 1: ερώτ.100, σ.21. 
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Ορισµένοι παράγοντες που λειτουργούσαν απαγορευτικά στους άλλους 

παππούδες να αναλάβουν τα εγγόνια τους και οι οποίοι είχαν µια λογική βάση, 
σχετίζονταν µε την µεγάλη ηλικία τους (5/66 ή 7,57%), την ύπαρξη προβληµάτων 
υγείας (3/66 ή 4,54%) ή το ότι ήταν ήδη οι ίδιοι κύριοι φροντιστές άλλων εγγονιών ή 
ακόµη και δισέγγονων που προέρχονταν από το ίδιο ή άλλο παιδί τους (5/66 ή 
7,57%). 

Ε, έχει. Η γιαγιά. (Ζει η γιαγιά. Ο παππούς;) Όχι, ο παππούς όχι. (Τότε, 
εφόσον ζει η γιαγιά και ζούσε, δηλαδή, και τότε, γιατί δεν το ανέλαβε εκείνη;) 
Ε, γιατί εκεί … εκείνη είναι στον Πειραιά. ∆εν… Έχει την κόρη της και αυτή, 
έχει και άλλα παιδιά εκεί πέρα, έχει άλλα εγγόνια που µεγαλώνει και το 
ανέλαβα εγώ το παιδάκι. Είχε άλλα εκείνη. Κατάλαβες; Έχει του γιού της, 
τώρα έχει, έχει από τις εγγονές της δισέγγονα και µεγαλώνει. Ε, δε µπορούσε 
να το µεγαλώσει κι αυτό. 1 

Εκείνη εκεί, είχε φύγει ο γιος της και της είχε αφήσει 3 [εγγόνια: δύο 
κορίτσια και ένα αγόρι στις Πλάκες]. Τί να αναλάβει, πέντε;2 

 
Σε µερικές περιπτώσεις, οι παππούδες που φρόντιζαν τα εγγόνια τους και 

έλαβαν µέρος στην έρευνα, στάθηκαν τροχοπέδη, προκειµένου να παρεµποδίσουν 
την ανάληψη της φροντίδας των εγγονιών τους από τους άλλους παππούδες είτε γιατί 
τα ήθελαν οι ίδιοι κοντά τους (5/66 ή 7,57%) είτε επειδή συµµερίστηκαν την επιθυµία 
των εγγονιών τους που είχαν συνηθίσει να ζουν µαζί τους (2/66 ή 3,03%). 

Όχι, γιατί αυτοί είναι στην Αλβανία οι παππούδες. (Ζούνε, δηλαδή; Και 
γιατί δεν το ανέλαβαν εκείνοι;) Ζούνε. Μα, ούτε τους ξέρουµε καθόλου. Ούτε 
το ξέρουν το παιδί αυτοί. ∆εν το ξέρουν το παιδάκι καθόλου. Ζουν στην 
Αλβανία. ∆εν έχουν έρθει ποτέ αυτοί εδώ. Και ούτε το παιδάκι δεν τους 
γνωρίζει καθόλου. Αλλά κι εγώ, µε τίποτα δε θα το έδινα να πάει στην  
Αλβανία το παιδί. Θα το άφηνα να πάει στην Αλβανία το παιδί; Παναγιά 
µου!3 

Γιατί… γιατί… Τί να πω; Μόνο ότι, πηγαίναν και το παίρναν απ’ το 
σχολείο. (Ναι …, γιατί δεν το ανέλαβαν εκείνοι, όµως, τότε;) ∆εν ξέρω γιατί. 
Τί να πω …; ∆εν ξέρω. Είχαν µάθει εδώ τα παιδιά και δεν θέλανε να πάνε να 
καθίσουν κάτω, ίσως και επειδή τους θύµιζε και το σπίτι εκεί που ζούσανε µε 
τη µαµά. Ύστερα και τα πράγµατα περισσότερο από κει και ίσως και γι’ αυτό. 
Ένας λόγος, δηλαδή, που δεν θέλανε και κάτω να πάνε να µείνουνε, ήταν και 
αυτός, αλλά και το περισσότερο, µας είχαν µάθει εµάς! Είχαν ζήσει τα παιδιά 
από την αρχή εδώ µε µας. Κατάλαβες; Και µας νιώθανε πιο δεµένα τα παιδιά 
µε µας, παρά µ’ αυτούς. Ήταν και πιο µεγάλοι στην ηλικία τώρα εκείνοι από 
µας και όσο να’ ναι … καταλαβαίνεις. Όχι ότι δεν τα’ αγαπούσαν τα παιδιά. 
Τα αγαπούσαν και αυτοί.4   

 
Ως προς την ίδια ερώτηση, έγινε σύγκριση σε 11 περιπτώσεις οικογενειών, στις 

οποίες απάντησαν τα εγγόνια και τουλάχιστον ένας από τους παππούδες. 
∆ιαπιστώθηκε  λοιπόν ότι, υπήρχε οµοφωνία στις απαντήσεις που δόθηκαν, αφού για 
όσα εγγόνια απάντησαν αρνητικά ως προς την ύπαρξη άλλων παππούδων (5/11), 
ίσχυε κατά τα λεγόµενα των δικών τους παππούδων είτε ότι οι άλλοι παππούδες τους 
δεν ζούσαν είτε ότι τα εγγόνια µε τους παππούδες τους δεν είχαν καµία σχέση µε 
εκείνους. 

Τα εγγόνια που έδωσαν θετική απάντηση όσον αφορά την ύπαρξη των γονέων 
του άλλου γονέα τους (6/11), ναι µεν συµφωνούσαν ως προς αυτήν την απάντησή 

                                                 
1 Ερ/γιο 21: ερώτ.100, σ.21. 
2 Ερ/γιο 24: ερώτ.100, σ.21. 
3 Ερ/γιο 26: ερώτ.100, σ.21. 
4 Ερ/γιο 9: ερώτ.100, σ.21. 
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τους µε τους δικούς τους παππούδες, αλλά όχι όλα ως προς την αιτιολογία που 
έδωσαν και οι δύο πλευρές (4/6). 

Ε, έναν. Ε, γιατί ο άλλος δεν µπορεί. (Γιατί;) ∆εν µπορεί, γιατί ο άλλος 
δεν µπορεί να µας φροντίσει, γιατί άµα … γιατί, γιατί δεν µπορεί να µε βγάλει 
έξω, ε, δεν µπορεί να µε πηγαίνει βόλτες, η γιαγιά µου πρέπει να βλέπει 
τηλεόραση και εγώ δεν θα µπορώ να πηγαίνω πουθενά, ούτε θα µπορούν να 
µε διαβάζουν.1  

[Ο παππούς:] Έχει και άλλες δουλειές να κάνει. [Η γιαγιά:] Είχε το άλλο 
το εγγόνι.2 

Γιατί εκείνη δε µπορεί, γιατί ήταν στο νοσοκοµείο µε οξυγόνο.3 
 

Υπήρξαν ωστόσο περιπτώσεις εγγονιών (2/6), που έδωσαν την ίδια απάντηση 
µε τους παππούδες τους, οπότε επιβεβαιώθηκαν τα λεγόµενά τους. Τα µέλη της µιας 
οικογένειας δεν µπορούσαν να το αιτιολογήσουν, ενώ της άλλης σε καµία περίπτωση 
τα εγγόνια δεν θα έφευγαν από το σπίτι τους. 

Ε…, [υπάρχει] µια γιαγιά, η µητέρα της µάνας µου. ∆εν µπορούσε να µε 
αναλάβει εκείνη, γιατί, γιατί µέναν ξεχ… σε άλλο χωριό, σε άλλο σπίτι και µε 
το θείο µου, το γιο της και δεν θα πηγαίναµε δηλαδή, να πάµε δηλαδή. ∆εν θα 
φεύγαµε από το σπίτι µας.4 

 
Σε µια περίπτωση στην οποία δεν έγινε σύγκριση της απάντησης του εγγονιού 

και των παππούδων του γιατί αυτοί είχαν αποβιώσει, το εγγόνι έδωσε τη δική του 
ερµηνεία. 

Όχι. (Ε, πιο παλιά όταν ήσουν µικρή;) Είχα µια … τη γιαγιά µου από τον 
πατέρα µου. (Γιατί δεν σε ανέλαβε εκείνη;) Γιατί ανέλαβε την αδερφή µου. 
Και µε ήθελε η γιαγιά µου αυτή που µεγάλωσε τώρα. ∆εν ήθελε να πάω στον 
πατέρα µου πέρα, όπως πήγε η αδελφή µου, ε, και επειδή ήταν και πιο µεγάλη 
η αδερφή µου και είχε και το όνοµα της άλλης γιαγιάς µου και πήγε εκεί η 
αδερφή µου και εγώ έµεινα εδώ.5  

 
Οι γονείς των παιδιών (που απάντησαν) και οι παππούδες, φαίνεται ότι, δεν 

είχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την ανάθεση των παιδιών τους σε 
άλλο άτοµο όταν οι ίδιοι δεν µπορούσαν να τα φροντίζουν, στην περίπτωση που οι 
γονείς του άλλου γονέα ήταν αρκετά ηλικιωµένοι ή δεν ζούσαν πια (εδώ, δυο από τις 
τρεις οικογένειες, στις οποίες απάντησαν και οι γονείς των παιδιών). Ειδικά, στην µια 
περίπτωση, ο ένας από τους γονείς, επειδή αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα υγείας 
και διαισθανόταν τη λήξη της ζωής του, είχε αφήσει ως παρακαταθήκη και ως όρο 
στον άλλο γονέα, την δική του επιθυµία και επιλογή του προσώπου που θα ήθελε να 
τον υποκαταστήσει µετά τον θάνατό του. 

Μετά το θάνατο της συζύγου, ο πατέρας µου πέθανε από ανακοπή, µετά 
από έξι µήνες. Εντάξει, δεν το είχανε, όχι δεν το είχαν αναλάβει …, εντάξει, 
ήταν και κάποια θέληση της γυναίκας µου, ξέρετε, πως µου το είχε αφήσει 
σαν διαθήκη, κατά κάποιο τρόπο συµβολική, και κατάρα, τα παιδιά να τα 
αναλάβουν οι δικοί της γονείς, επειδή θα χάναν το µοναδικό τους παιδί. Γιατί 
η γυναίκα µου είχε καταλάβει τι είχε και ήξερε. Εντάξει, και κάπου ήταν …, 
µου το είχε βάλει σαν νόµο αυτό. Τα παιδιά να τα αναλάβουν να τα 
µεγαλώσουν οι δικοί της οι γονείς. Έπειτα, οι δικοί µου οι γονείς ήταν και 
µεγαλύτεροι σε ηλικία, µε λιγότερες τις φυσικές ικανότητες για να αναλάβουν 
τα παιδιά. Έπειτα, είχε και πρόβληµα υγείας ο πατέρας µου -είδες µετά από 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.82, σ.18. Η απάντηση των παππούδων αναφέρεται παραπάνω. 
2 Ερ/γιο 4: ερώτ.100, σ.21. Το α΄ παιδί, το αγόρι, το µεγάλωσε η συµπεθέρα & η µαµά του παιδιού. 
3 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.82, σ.18. 
4 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.82, σ.18. 
5 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.82, σ.18. 
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έξι µήνες πέθανε- λογικό ήταν, τα αναλάβανε αυτοί οι παππούδες και εγώ 
φυσικά.1 

 
Παρατηρήθηκε πάντως, ακόµη και άγνοια ως προς την ύπαρξη των άλλων 

παππούδων, και αφού δεν είχε τύχει σε ένα παιδί να τους γνωρίσει, απάντησε πως δεν 
είχε άλλους παππούδες. Ο γονέας του διαβεβαίωσε για το ακριβώς αντίθετο· ο ένας 
όντως δεν ζούσε, ενώ ο άλλος ήταν ηλικιωµένος. Το αποτέλεσµα πάντως ήταν το ίδιο 
και συγκλίνει µε ό,τι είχε ειπωθεί και σε προηγούµενη αναφορά. ∆ηλαδή, το ζευγάρι 
επιλέγει την ανάθεση των παιδιών του στους πιο νέους παππούδες, γιατί σε αυτούς η 
προοπτική του θανάτου είναι πιο µακριά. 

 2.9.4 ∆ιαφοροποίηση ή µη των σχέσεων των µελών των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών µε άλλα συγγενικά πρόσωπα 

 
Όποιοι και να ήταν οι λόγοι που οι άλλοι παππούδες δεν ανέλαβαν τα εγγόνια 

τους, γεγονός ήταν ότι, αφού τα παιδιά ανατέθηκαν στους συγκεκριµένους 
παππούδες, θα έπρεπε να µελετηθεί η πιθανότητα διαφοροποίησης των σχέσεών τους 
µε όλα τα µέλη του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Μετά την ανάληψη της 
φροντίδας του εγγονιού, οι σχέσεις στο εσωτερικό του ζευγαριού των παππούδων δεν 
φάνηκε να αλλάζουν καθόλου (28 ή 84,84%) είτε γιατί όντως δεν υπέστησαν κάποιου 
είδους διαφοροποίηση (23 ή 69,69 %) είτε επειδή ο σύντροφος δεν ήταν εν ζωή (5 ή 
15,15%, αν και όπως αναφέρθηκε αρχικά, ο αριθµός των παππούδων και των 
γιαγιάδων που ήταν σε κατάσταση χηρείας έφτανε στους 13 από τις συνολικά 35 
οικογένειες). Το ποσοστό που ανέφερε ότι, παρουσιάστηκαν µεγάλες αλλαγές στις 
σχέσεις µε τον σύντροφό του ήταν µικρό (4 ή 12,12%), ενώ µόνο σε µια οικογένεια οι 
σχέσεις µε τον σύζυγο είχαν επηρεαστεί λίγο (1 ή 3,03%). 

Στα ίδια περίπου επίπεδα κινήθηκε και η διαφοροποίηση των σχέσεων των 
παππούδων µε τον πατέρα του παιδιού, αφού σε ορισµένες οικογένειες 
παρουσιαζόταν ως µικρή (1 ή 3,03%), σε άλλες µέτρια (1 ή 3,03%) ή µεγάλη (4 ή 
12,12%), ενώ στο µεγαλύτερο ποσοστό απουσίαζαν παντελώς οι µεταξύ τους σχέσεις 
(23 ή 69,69 %) ή ο πατέρας του παιδιού δεν ζούσε (4 ή 12,12%). Σε µια περίπτωση 
φάνηκε πως, η διατήρηση κάποιου είδους σχέσεων µε τον πατέρα υποκινούνταν από 
βαθύτερα κίνητρα: 

(Όσον αφορά τον πατέρα) Έχουµε παράπονα, αλλά δεν µιλάµε για να µη 
µας πάρει τα παιδιά, γιατί έχουµε δεθεί.2 

 
Ως προς τις µητέρες, το ποσοστό εκείνων που είχαν αποβιώσει (7 ή 21,21%) 

ήταν λίγο µεγαλύτερο σε σχέση µε εκείνο των αντρών. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
µητέρες, οι σχέσεις τους µε τους µισούς και πλέον παππούδες (18 ή 54,54%) δεν 
είχαν επηρεαστεί καθόλου, ενώ όπου αυτό παρατηρήθηκε, έγινε ελάχιστα αισθητό (5 
ή 15,15%) ή πολύ, αλλά σε αµελητέα συχνότητα (1 ή 3,03%). 

Οι σχέσεις µεταξύ των παππούδων και των παιδιών που δεν ζούσαν πλέον µαζί 
µε τους γονείς τους, φαίνονταν να µένουν ανεπηρέαστες µπροστά στις όποιες 
αλλαγές της οικογένειάς τους είτε γιατί απλά τίποτα δεν άλλαζε (18 ή 54,54%) είτε 
γιατί δεν υπήρχαν αδέρφια του εγγονιού το οποίο είχαν αναλάβει (14 ή 42, 42%). 

Ο τρόπος µε τον οποίον αλληλεπιδρούσαν οι οικογένειες καταγωγής- 
προέλευσης των συζύγων έµεινε ανέπαφος µπροστά στις τροποποιήσεις που υπέστη 
η πυρηνική οικογένεια. Το ίδιο δήλωσε και µια µητέρα για τα πεθερικά της: 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.88, σ.20. 
2 Ερ/γιο 9: ερώτ.102, σ.22.   
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Μετά χώρισα και δεν είχα επαφές.1 
 
Οι σχέσεις τους δεν επηρεάζονταν καθόλου, ίσως γιατί µπορεί να εξέλειπαν 

λόγω έλλειψης διάθεσης για µεταξύ τους συναναστροφές και κοινωνικές επαφές 
(άλλο παππού 16 ή 48,48% και άλλη γιαγιά 26 ή 78,78 %) ή δεν υφίσταντο καν λόγω 
απουσίας των άλλων παππούδων (15 ή 45,45% και 6 ή 18,18% για τον παππού και 
την γιαγιά αντίστοιχα). Το δεύτερο, δεν είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση, αφού 
δικαιολογεί κατά κάποιον τρόπο τους λόγους εναπόθεσης της φροντίδας των 
εγγονιών στους συγκεκριµένους παππούδες. 

Οι παππούδες στην πλειοψηφία τους (24 ή 72,72%), δεν θεωρούσαν πως, η 
ανάληψη της φροντίδας των εγγονιών τους επηρέασε τις σχέσεις τους µε τις θείες και 
τους θείους του παιδιού. Όπου αυτό παρατηρήθηκε (6 ή 18,18% και, 1 ή 3,03% πολύ 
και πάρα πολύ, αντίστοιχα), η αίσθηση που αποκόµιζαν οι παππούδες ήταν ότι, τα 
πρόσωπα αυτά ήταν είτε θετικά είτε αρνητικά διατεθειµένα απέναντί τους ανάλογα 
µε την περίπτωση κάθε οικογένειας: 

Άνοιξαν στο παιδί βιβλιάριο µε χρήµατα.2 
[Άλλαξαν πολύ] Ζήλευαν.3 
 

Ως προς τα παιδιά των παραπάνω θείων, η στάση που τηρούσαν τα ξαδέρφια 
του εγγονιού απέναντί του και απέναντι στους παππούδες τους, ήταν σχεδόν 
πανοµοιότυπη µε εκείνη των γονέων τους: 

[Άλλαξαν πολύ] Ζήλευαν.4 
Ήρθαµε πιο κοντά. Ήµασταν σαν αδέλφια.5 
Είναι µικρά σε ηλικία.6 
 

Επάνω στο ίδιο θέµα, στην έρευνα του GIBSON (1999) φάνηκε ότι, οι σχέσεις 
στο εσωτερικό της ευρύτερης οικογένειας διαταράχθηκαν, µιας και ορισµένοι 
συγγενείς (συγκεκριµένα τα άλλα παιδιά των παππούδων) εκδήλωσαν παράπονα και 
συµπτώµατα ζήλιας και θυµού λόγω του γεγονότος ότι, ένιωσαν παραµεληµένοι από 
την πλευρά των παππούδων ή έστω ότι δεν ελάµβαναν ίση µεταχείριση από τους 
παππούδες σε σύγκριση µε ό,τι έκαναν για τα εγγόνια που φρόντιζαν. Αντίθετα, 
άλλοι υποστήριξαν τους παππούδες για το εγχείρηµά τους.7  

Εδώ, οι σχέσεις των παππούδων µε τα άλλα εγγόνια τους είτε δεν υπήρχαν, 
γιατί δεν υπήρχαν εγγόνια (12 ή 36,36%) είτε δεν άλλαξαν καθόλου (18 ή 54,54%). 

[∆εν επηρεάστηκαν καθόλου] Μεγάλωσαν µαζί.8 
 

Οι περιπτώσεις στις οποίες οι παππούδες είχαν την αίσθηση ότι οι σχέσεις τους 
µε τα άλλα εγγόνια τους επηρεάστηκαν πολύ, πάρα πολύ ή ελάχιστα ήταν 
µεµονωµένες (1 ή 3,03% σε ίσο ποσοστό). 

Ως προς τους υπόλοιπους συγγενείς των παππούδων, οι σχέσεις δεν είχαν 
επηρεαστεί σχεδόν διόλου (32 ή 96,96%), ενώ µόνο σε µια περίπτωση αναφέρθηκε 
ότι άλλαξαν και µάλιστα πάρα πολύ. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην γενικότητα του 
όρου «άλλοι συγγενείς» και στην αδυναµία των παππούδων να δώσουν µια 
συγκεκριµένη απάντηση µην έχοντας συγκεκριµένα πρόσωπα στο µυαλό τους.  

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.89, σ.20. 
2 Ερ/γιο 31: ερώτ.102, σ.22. 
3 Ερ/γιο 26: ερώτ.102, σ.22.  
4 Ερ/γιο 26: ερώτ.102, σ.22.  
5 Ερ/γιο 15: ερώτ.83, σ.18.  
6 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.89, σ.20. 
7 GIBSON: ό.π., 1999, p.337. 
8 Ερ/γιο 10: ερώτ.102, σ.22.  
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Αλλά και από την πλευρά των εγγονιών, τα περισσότερα δεν είχαν παρατηρήσει 
κάποια αλλαγή στις σχέσεις τους µε τον πατέρα τους (9/13), τη µητέρα τους (7/13), 
τον παππού ή τη γιαγιά τους (8/13), τις θείες και τους θείους τους (9/13), τα ξαδέλφια 
τους (7/13) ή άλλους συγγενείς τους (11/13). Εξάλλου, σε µερικές από αυτές τις 
περιπτώσεις, τα παραπάνω άτοµα δεν υπήρχαν καν (γεγονός που αφορούσε 
περισσότερο τον άλλο παππού και την άλλη γιαγιά τους, 9/13 και 6/13 αντίστοιχα). 
Πλην των ελαχίστων εξαιρέσεων (τριών παιδιών) που παρατηρήθηκε επιδείνωση στις 
σχέσεις του παιδιού µε ένα µεµονωµένο άτοµο της οικογένειάς του, σε ό,τι αφορά 
όλα τα υπόλοιπα εγγόνια, οι σχέσεις τους βελτιώθηκαν σε µεγάλο ή υπέρτατο βαθµό 
µε τα άτοµα που τα περιέβαλαν.  

[Γιαγιά:] Πιο πολλή αγάπη.1 
 
Τέλος, επειδή οι γονείς που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν µόνο τρεις, δεν θα 

µπορούσε να διαφανεί κάποια τάση σε ό,τι αφορά την επίδραση που άσκησε στις 
σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους η απόσπασή τους από αυτήν. 

 2.9.5 Κοινωνικές δυσκολίες ή προβλήµατα 
 

Η νέα µορφή οικογένειας θα µπορούσε να είχε σχεδόν ίσες πιθανότητες 
διευκόλυνσης ή δυσχέρειας της οικογενειακής κοινωνικότητας. Όταν ερωτήθηκαν οι 
ηλικιωµένοι σχετικά µε αλλαγές που τυχόν παρατηρήθηκαν στο κοινωνικό τους 
δίκτυο εξαιτίας της ανάληψης αυτού του ρόλου τους, αρκετοί απάντησαν πως δεν 
παρατήρησαν κάποια αλλαγή στη ζωή τους, ενώ άλλοι επεσήµαναν πως υπήρξε 
διαφοροποίηση, αφού µειώθηκαν οι κοινωνικές τους επαφές. Τριάντα µία οικογένειες 
(38/42 παππούδες ή 90,47%) δήλωσαν ότι, δεν αντιµετώπιζαν κανένα απολύτως 
κοινωνικό πρόβληµα που να σχετιζόταν µε τους ίδιους, τα εγγόνια τους ή τα παιδιά 
τους. Κάποιοι από αυτούς ένιωσαν την ανάγκη να προσθέσουν σχόλια στην 
απάντησή τους, όπως π.χ. ότι δεν τους ένοιαζε τί θα πει ο κόσµος (4/42 ή 9,52%) ή 
ότι δεν είχαν πειράξει κανέναν και δεν είχαν δώσει δικαιώµατα, οπότε είχαν τη 
συνείδησή τους ήσυχη (3/42 ή 7,14%).  

(Να πει κάποιος κάτι άσχηµο;) [Παππούς:] Κοίταξε να δεις… [Γιαγιά:] Ε, 
αυτά συµβαίνουν. [Παππούς:] Αυτά συµβαίνουν, αλλά όχι προσωπικά. ∆εν 
έρχεται ο άλλος να σου πει: «Ξέρεις τίποτα, εκείνο κι εκείνο». Μέχρι τώρα 
δεν µας έχουνε… και έχουµε τη συνείδησή µας αναπαυµένη, ότι δεν πείραξα 
τον τάδε ή την τάδε, ξέρω’ γω και λοιπά, και να’ ρθουν στο σπίτι να µου 
πουν: «Ξέρεις τίποτα Σ. {επίθετο παππού}, µου χρωστάς 5 δραχµούλες ή µου 
έκανες εκείνο ή µου’ πες µια κουβέντα». Αυτό δεν έχει συµβεί. [Γιαγιά:] 
Νηστικοί µπορεί να καθίσουµε. [Παππούς:] Μέχρι σήµερα. [Γιαγιά:] 
∆ικαιώµατα δε δίνουµε. [Παππούς:] Θέλουµε να έχουµε τη συνείδησή µας 
αναπαυµένη, διότι το πνεύµα που ασπάζονται, είναι στην ανωτέρα δύναµη. 
(Με συγγενείς και τέτοια να έχουν ξεκόψει σχέσεις, δηλαδή να µειωθούν οι 
σχέσεις λόγω του ότι είχατε το παιδί;) [Γιαγιά:] Όχι. [Παππούς:] Όχι, όχι, όχι 
κανένα πρόβληµα.2 

Αυτά δε λείπουν, µάνα µου. ∆ε λείπουν αυτά. Ο παππούς είχε µε τα 
αδέλφια του εδώ, για τα µοιράδια. (Για τα παιδιά;) Όχι, κανένας. Τα παιδιά τί 
να τους κάνουν; (Να σας πουν κάτι άσχηµο, ή επειδή είχατε εδώ τα παιδιά, να 
έχετε κόψει επαφές, να έχουν αραιώσει οι επαφές σας;) Αυτό όποιος το έκανε, 
το έκανε, να µην έχει ούτε ζωή απάνω του. Τί να πω εγώ; Τί είπε ο γαµπρός 
και τί είπε η νύφη και τί είπε αυτός; Ό,τι θέλουν, ας πουν. Είναι τα παιδιά µου 
[εγγόνια] καλά; ∆ουλεύουν;3 

                                                 
1 Ερ/γιο 15: ερώτ.83, σ.18. 
2 Ερ/γιο 10: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο 22: ερώτ.111, σ.24. 
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Η νέα κατάσταση που βίωναν οι παππούδες, ήταν κάτι το οποίο γνώριζε το 

περιβάλλον τους (2/42 ή 4,76%) και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις, τους 
επιδοκίµαζαν µε θετικά σχόλια-επαίνους που έφταναν έως την απόδοση 
συγχαρητηρίων στους παππούδες, επειδή είχαν αναλάβει και έφερναν εις πέρας ένα 
τόσο δύσκολο έργο (3/42 ή 7,14%). 

Ε, εντάξει. Όχι, στα παιδιά δε λένε τίποτα, όχι, όχι ούτε και σε µας. Ίσα-
ίσα, µπορώ να σου πω ότι, µας δίνανε όλοι συγχαρητήρια και γι’ αυτό το 
έργο, δηλαδή, που έχουµε αναλάβει, εδώ που τα λέµε. Γιατί είναι και 
δύσκολα, εδώ που τα λέµε, τα πράγµατα, γιατί αναλαµβάνεις κάποια µεγάλη 
ευθύνη και µεγάλο ρίσκο, αλλά βάση απ’ την αγάπη που έχουµε για τα παιδιά 
και τα δύο και στον άντρα µου, δηλαδή. Και όντως αναλάβαµε αυτό, γιατί 
έπρεπε …, δηλαδή, είµαι εκατό τα εκατό σίγουρη ότι, τα έχουµε εµείς στα 
χέρια µας τα παιδιά, παρά να ξέρω ότι είναι κάπου αλλού και να µην περνάνε 
καλά. Καλά φυσικά, τον πατέρα και τη µητέρα άµα τους είχανε, δε θα µε 
ένοιαζε καθόλου. Αλλά τώρα, αφού δεν υπάρχει, ποιός θα τ’ αναλάβει αυτά 
τα παιδιά; Είµαι εκατό τοις εκατό απόλυτα σίγουρη δηλαδή, που τα έχω εδώ 
πέρα και αισθάνοµαι σίγουρη απ’ αυτή τη µεριά.  

 
Έστω και αν εδώ, η γιαγιά δεν εντόπισε την ύπαρξη κανενός κοινωνικού 

προβλήµατος, σε άλλο σηµείο της συνέντευξης είχε δηλώσει πως ένιωθε µοναξιά, 
γιατί όπως είπε:  

Μου’ λειψαν οι φίλες …, να πιείς έναν καφέ …1 
 

Στους παππούδες της παραπάνω οικογένειας προστίθενται και δύο άτοµα (2/42 
ή 4,76%) άλλων οικογενειών, τα οποία αντέφασκαν, γιατί αν και αρχικά δήλωσαν 
πως δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβληµα, στην εξέλιξη του λόγου τους διαφάνηκε 
ότι, είχαν επηρεαστεί οι σχέσεις τους µε συγγενείς ή/και φίλους τους.  

(Να πουν κάτι άσχηµο;) Κανένας. (Επειδή είχατε εδώ τα παιδιά …;) Μας 
ζηλεύανε. (Ποιός;) Συγγενείς µου. (∆ηλαδή, επειδή είχατε τα παιδιά;) Επειδή 
είχα τα παιδιά, βέβαια, και ήµουν απασχοληµένη µε τα παιδιά. (Για ποιόν 
λόγο;) Ε, για ποιό λόγο; Άµα θα ήµουν ελεύθερη, θα ήταν καλά για κείνους, 
τέλος πάντων, για την παρέα τους, ήταν πολύτιµη. Ο καθένας … (Ή επειδή 
είχατε τα παιδιά να είχατε ξεκόψει;) Όχι, δεν είχα ξεκόψει τελείως από τους 
συγγενείς, δεν είχα να πω, τέλος πάντων, ότι … Πήγαινα, αλλά δεν µπορούσα 
να πήγαινα, όσο ήµουν µε τα … Όσο ήµουνα ελεύθερη έλεγα: «Πού; Α! Θα 
πάω στην αδελφή µου ή θα πάω στον αδελφό µου», ξέρω’ γω, ενώ όταν είχα 
τα παιδιά δεν µπορούσα να το πω αυτό το πράγµα. Για να πάω, θα πήγαινα, 
οπότε θα είχα την ευκαιρία, µαζί µε τα παιδιά. Μόνη µου ποτέ.2 

Όχι, τα παιδιά τα θέλαµε εµείς. Τα παιδιά τα θέλαµε. (Όχι, να πουν 
κάποιοι απ’ έξω …;) Τί να πουν; Τί να πουν; (Να πουν κάτι άσχηµο για σας ή 
για τα παιδιά ή για τη µάνα ή για τον πατέρα;) Τί να πουν; Για τη µάνα, λένε 
και τώρα, αφού φέρνει εδώ, και προχθέ µου έκαµαν παρατήρηση. Κατάλαβες; 
Ήρθαν κάνα δυο παιδιά εδώ και µου έκαναν παρατήρηση. (∆ηλαδή;) Κοίταξε 
να σου πω: Γιατί έχουν το δικαίωµα να µας διώξουν από δω. (Γιατί;) Η 
πολυκατοικία, άµα µαζέψει κόσµο ναρκοµανείς, έχει το δικαίωµα να µας 
διώξουν από δω. Κατάλαβες; Ναι, άµα πάνε στην αστυνοµία, άµα πάνε τώρα, 
µπορεί να µας διώξουν από το σπίτι. [Παππούς:] Και οι αστυνοµικοί είναι οι 
περισσότεροι. (Και γιατί σας δηµιούργησαν πρόβληµα;) Κοίταξε να σου πω: 
εδώ  δε θέλουν …, θέλουν να’ ρθεις εσύ; Ναι. Να’ θει η Κ.{µητέρα}; Ναι. 
Να’ ρθω εγώ; Ναι. Να’ ρθει ο Α. {παππούς}; Ναι. Αλλά τα παιδιά τα 
ναρκοµανή δεν τα θέλουν εδώ. Αφού όσο να’ ναι, πίνουν ηρωίνη και µας 
κοιτάνε µε άγριο µάτι. (Αυτό επηρέασε και τις σχέσεις µε συγγενείς; ∆ηλαδή 
να κόψουν σχέσεις µαζί σας;) Εµ, βεβαίως! (Τί έκαναν δηλαδή;)  Ε, δε’ θελαν 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.111, σ.24.  Ερ/γιο 9: ερώτ.81, σ.17. 
2 Ερ/γιο 27: ερώτ.111, σ.24. 
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να έρχοµαι. Εγώ έχω έναν αδελφό και λέω: «Θα’ ρθω και εγώ καµιά φορά» 
και µ’ λέει: «∆ε θα’ ρθεις! Στο σπίτι µου δε θα’ ρθεις!» Κατάλαβες; ∆ιότι να 
µην πουν ότι … ∆ε θέλει. Κατάλαβες; Μα αυτό είναι. ∆εν έχεις; Έχεις! Και 
εδώ όλη µέρα µάθηµα της κάνω [της µητέρας]. Της λέω: «Μη φέρνεις κόσµο 
εδώ. ∆εν ξέρω, έξω. Τραβάτε σε µια µεριά να µη σας δει κανένας. Εδώ µη 
φέρνεις κανέναν. Καταλαβαίνεις; Άλλος έχει παιδιά, άλλος έχει αυτό, άλλος 
έχει εκείνο και δε θέλουνε. ∆ε θέ-λου-νε».1 

 
Σύνηθες φαινόµενο στη ζωή των τοξικοµανών είναι η φυγή τους από την 

πατρική οικογενειακή εστία είτε επειδή ο δικός τους τρόπος ζωής δεν συµβαδίζει µε 
εκείνον της οικογένειάς τους και επιλέγουν τη συµβίωση µε άτοµα παρόµοιας 
νοοτροπίας είτε µετά από έντονη σύγκρουση µε τα µέλη της οικογένειάς τους είτε 
επειδή έχουν σκοπό να εκβιάσουν τους γονείς τους για να επιτύχουν τις επιδιώξεις 
τους. Στην ίδια συχνότητα όµως, παρατηρείται η επιστροφή τους σε αυτήν (την 
οικογένειά τους): 
- είτε λόγω προβληµάτων που έχουν µε την αστυνοµία.  
- είτε επειδή βαρέθηκαν την εξάρτησή τους από τις ουσίες και τον 

γενικότερο τρόπο ζωής τους.  
- είτε επειδή αρρώστησαν.  
- είτε επειδή το οικογενειακό περιβάλλον τούς πίεσε σε υπερβολικό βαθµό.  
- είτε επειδή ικανοποιήθηκαν οι όροι που είχαν θέσει.  
- είτε λόγω οικονοµικών δυσχερειών (ξέµειναν από χρήµατα).  

Το βήµα τους είναι µετέωρο µεταξύ της επιθυµίας τους για ανεξαρτησία που 
εκδηλώνεται µε την φυγή, και της ανάγκης τους για εξάρτηση και στενό δέσιµο µε 
την οικογένειά τους που είναι εµφανές στην αδυναµία εγκατάλειψης της 
οικογενειακής στέγης µε τις δεδοµένες κάθε φορά επιστροφές-πισωγυρίσµατα που 
κάνουν σε αυτήν.2  

Άλλοι παππούδες (2/42 ή 4,76%) πάλι, είχαν συναίσθηση της κατάστασης και 
παραδέχονταν ευθαρσώς την διαφοροποίηση των κοινωνικών επαφών τους µε 
συγγενικά και φιλικά πρόσωπα από τη στιγµή που ανέλαβαν τα εγγόνια τους. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, εκεί όπου είχαν ριζώσει αναχρονιστικές στάσεις και 
αντιλήψεις, το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον βρισκόταν απροετοίµαστο να 
αποδεχτεί µια νέα κατάσταση, ή δοµή όπως οι κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες. 

Ε, έχουν πει πράγµατα. Σαν είπανε; Αυτοί τα’ παν, αυτοί τα άκουσαν. 
(Έχουν µειωθεί οι σχέσεις σας µε συγγενείς ή φίλους;) Πολύ, ναι πολύ, πάρα 
πολύ.3 

Όχι, δεν είχα προβλήµατα υγείας, όταν πήρα το παιδί και ήµουν και 
είµαι, ας πούµε, καλά όσο µπορεί να είµαι καλά, ε…, το µόνο, ας πούµε, οι 
συγγενείς αρχίσαν να λένε τα δικά τους, γιατί το ανέλαβα και να το κλείσετε 
σε ίδρυµα, δηλαδή πράγµατα, τα οποία δεν αρµόζουν στο δικό µου 
χαρακτήρα, στο δικό µου άτοµο, αλλά δε θα το ήθελε ούτε ο γιός µου 
πιστεύω και θέλω να πιστεύω ούτε και η µάνα θα ήθελε να το δώσουµε το 
µωρό σε κάποιο ίδρυµα.4  

 
Οι κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούν στον Ελληνικό χώρο, ευνοούν τη 

διαιώνιση των προκαταλήψεων και συνεχίζουν τη διαδικασία εκκόλαψής τους στις 
κλειστές κοινωνίες της επαρχίας. Το πραγµατικό ενδιαφέρον ενός ειδικού που 
ασχολείται µε θέµατα που άπτονται της οικογένειας, διαφέρει κατά πολύ από το 

                                                 
1 Ερ/γιο 32: ερώτ.111, σ.24. 
2 ΜΑΤΣΑ: ό.π., 1997, σ.52-53. 
3 Ερ/γιο 23: ερώτ.111, σ.24. 
4 Ερ/γιο 16: ερώτ.111, σ.24. 
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ενδιαφέρον που θα δείξουν τα άτοµα που παρακινούνται σε αυτήν την κίνηση από 
περιέργεια και διάθεση άσκησης κριτικής.1 Η διαδικασία κοινωνικοποίησης του 
παιδιού, όµως, δυσχεραίνεται µέσα σε ένα δύσβατο και προκατειληµµένο κοινωνικό 
περιβάλλον. 

 (Κοινωνικά, δηλαδή, είχατε αυτό το πρόβληµα που µου είπατε όσον 
αφορά την κυρία; Έχετε ακούσει κάποια άλλα σχόλια;) Κοίταξε, σχόλια 
πολλά έχω ακούσει από τα αδέρφια µου, τα οποία, εντάξει, έχουν σταµατήσει 
πια, γιατί τους είπα µερικά πράγµατα, ας πούµε, που τα καταλάβανε, ότι δεν 
έπρεπε από την αρχή να το δεχτώ, δεν έπρεπε να το κρατήσω, όχι µε κακή 
πρόθεση, γιατί, ας πούµε, υπήρχε το πρόβληµα αυτό της υγείας. Επειδή είµαι 
άνθρωπος, ο οποίος αγχώνεται πάρα πολύ, άσχετο, αν δεν το δείχνω, δε 
µπορεί να µε καταλάβει ο άλλος, πότε είµαι αγχωµένη, πότε είµαι χαρούµενη, 
πότε είµαι ευτυχισµένη, πότε… ∆ε µπορεί να µε καταλάβει ποτέ κανένας, ας 
πούµε. Εντάξει, τώρα έχουν ηρεµήσει τα πράγµατα, όλοι ρωτάνε στο 
τηλέφωνο, που παίρνουν: «Τί κάνει το µωρό µας; Φίλησέ το µας». Τέλος 
πάντων, µεγαλώνοντας κι έχουν δει και φωτογραφίες, έχει αλλάξει η 
συµπεριφορά τους.2 

  
Η ίδια γιαγιά και σε άλλη ερώτηση, σχετικά µε το αν ένιωθε ότι είχε θυσιαστεί 

για το εγγόνι της, έδωσε τέτοια απάντηση που υποδήλωνε τον περιορισµό των 
κοινωνικών της επαφών:  

«∆εν µπορώ να πάω ούτε στην αδελφή µου ούτε πουθενά».3 
 

Πάντως, παρά τη διαβεβαίωση των παππούδων ότι, η ζωή τους δεν είχε 
διαφοροποιηθεί µετά την ανάληψη της φροντίδας των εγγονιών τους και πέρα από 
την παραδοχή ορισµένων παππούδων - γιαγιάδων ότι είχε επηρεασθεί αρνητικά η ζωή 
τους, φαίνεται ότι, υπήρχαν διαφοροποιήσεις οι οποίες είχαν την µορφή αλλαγών και 
όχι προβληµάτων, έτσι ώστε δεν γίνονταν συνειδητές από τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Γι’ αυτό, σε διευκρινιστική ερώτηση της 
ερευνήτριας για εµβάθυνση στο συγκεκριµένο ζήτηµα, από τις απαντήσεις ορισµένων 
ατόµων που δήλωναν πως δεν είχαν κανένα πρόβληµα κοινωνικό, έρχονταν στην 
επιφάνεια θέµατα που αφορούσαν την µείωση ή επιδείνωση των σχέσεών τους µε 
συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα της οικογένειας των παππούδων (3/42 ή 7,14%), καθώς 
επίσης και η απώλεια της ελευθερίας των κινήσεών τους ως προς τις κοινωνικές τους 
επαφές (4/42 ή 9,52%). 

(∆υσκολίες ή προβλήµατα, να έχουν πει κάτι άσχηµο;) [Γιαγιά:] Όχι  
τίποτα, τίποτα, όχι. (Να αισθανθεί άσχηµα το παιδί, επειδή το µεγαλώνατε 
εσείς;) Όχι, ήταν µικρό, δεν… (Οι συγγενείς να ζηλέψουν;) [Γιαγιά:] Όχι, 
δεν… [Παππούς:] Τίποτα, τέτοια προβλήµατα… [Γιαγιά:] ∆εν έχουµε 
τέτοια… (Ή να έχετε ξεκόψει από τους συγγενείς;) [Γιαγιά:] Να ξεκόψω για 
ποιό λόγο; Ξεκόβεις, γιατί δε µπορείς να πας λόγω χρόνου, λόγω να έχεις … 
Τίποτα άλλο. Τί να σου πω; (Επειδή είχατε να φροντίζετε το εγγονάκι δεν 
είχατε πολύ χρόνο..;) [Γιαγιά:] Ναι, όχι σκοπό… Τί ανάγκη έχεις τους 
συγγενείς και τί κάνω εγώ σπίτι µου; Η αδερφή µου η ίδια, ε…, τί δουλειά 
έχει να µου πει τί κάνω εγώ εδώ; Τί, ότι µεγαλώνω το εγγόνι µου;4 

∆εν έχουµε µε κανέναν, έτσι, τσακωθεί. Με τίποτα. Τώρα, αν θέλει ένας 
να κουτσοµπολέψει στο δρόµο, να πει κουτσοµπολιό για µένα, µπορεί να το 
πει, αλλά … δεν έχω δώσει κανένα πρόσθετο δικαίωµα. (Όσον αφορά τις 
επισκέψεις σας, που µου λέγατε πριν για τη µητέρα σας ή συγγενείς, ότι δεν 
µπορούσατε να τους βλέπετε;) Όχι. ∆εν είπα αυτό. Εγώ, οπότε θέλω τους 
βλέπω. Απλά λέω τη Γ.{εγγόνι}, την αφήνω στη µαµά της … Όταν δεν έχω 

                                                 
1 HOUTMAN: ό.π., 1999, p.146. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο 16: ερώτ.121, σ.26.   
4 Ερ/γιο 28: ερώτ.111, σ.24. 
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το κορίτσι εδώ, όταν δεν έχω το κορίτσι εδώ, ήµαν πιο άνετα και πήγαινα πιο 
ελεύθερα … Τώρα να το πάρω από δω, να το πάω στη µάνα του, για να πάω, 
να µην την ταλαιπωρώ µαζί µου. Αυτό. Ούτε το παιδί έχω πρόβληµα για το 
παιδί ούτε στη µάνα µ’. Στη µάνα µ’, να, θα πάω σε κάνα δύο µέρες πάλι. 
Απλά λέω ότι, µόνο και µόνο είµαι δεµένη τώρα. Πώς το λένε; Αυτό. Αλλιώς 
τί; Και πάλι γίνονται, όπου θέλω πηγαίνω, αλλά τ’ αφήνω στη µαµά για να 
πάω. Περνάω, τ’ αφήνω και πάω.1 

(Να γυρίσουν, να πούνε κάτι άσχηµο για σας ή για το εγγόνι σας;) Ποτέ, 
ποτέ. (Ή επειδή είχατε αναλάβει το εγγόνι, να έχετε ξεκόψει, να έχετε µειώσει 
τις σχέσεις σας µε τους συγγενείς, δηλαδή να µην έχετε χρόνο να πάτε να 
τους δείτε;) Ναι, ναι, πολύ. (Μειώθηκαν οι σχέσεις σας;) Ε, βέβαια. Άµα έχεις 
ένα παιδί, πάει σχολείο. Μπορείς να το αφήσεις, να τ’ αφήσεις να πάς εσύ 
κάπου; ∆εν µπορώ. Περιµένω το παιδί να’ ρθει, να φάµε, να διαβάσει και µε 
τί. Αυτά στερηθήκαµε πάρα πολύ.2 

 
Οι παππούδες ενίοτε οικειοθελώς αποµακρύνονται από τα συγγενικά και φιλικά 

τους δίκτυα είτε γιατί ο νέος ρόλος έχει πολλές απαιτήσεις από άποψη χρόνου, οπότε 
δεν µπορούν να συµβαδίζουν µε το πρόγραµµα των «ελεύθερων» παππούδων είτε 
γιατί οι παππούδες επιδιώκουν µια τέτοια στάση για λόγους ντροπής είτε για να 
κρύψουν τα ενδοοικογενειακά τους προβλήµατα, προκειµένου να αποφύγουν τον 
κοινωνικό στιγµατισµό και να προστατέψουν την εικόνα και την υπόληψη της 
οικογένειάς τους.  

Τα εγγόνια, µε ελάχιστες εξαιρέσεις (2/13), δήλωσαν πως δεν αντιµετώπιζαν 
ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήµατα που να τα αφορούσαν (11/13). Ίσως εκεί 
παρενέβαινε το προστατευτικό φίλτρο των παππούδων. Ο παραλληλισµός των 
συνεντεύξεων των παππούδων και των εγγονιών τους (11 οικογένειες) ενισχύει την 
παραπάνω άποψη των παιδιών, αφού όλοι οι παππούδες και τα εγγόνια τους 
υποστήριξαν πως δεν αντιµετώπισαν κανενός είδους κοινωνικό πρόβληµα, µε 
εξαίρεση τα δύο παραπάνω εγγόνια. 

Όχι, όχι, όχι δεν έχουν πει. Για τον πατέρα µου δεν έχουν …, δεν µου 
µιλάνε κανένας. Γιατί ξέρουν, και ειδικά εδώ στη γειτονιά ξέρουν την 
κατάσταση και δεν … δεν µου αναφέρουν τίποτα. (∆εν είχατε προβλήµατα 
δηλαδή;) Όχι, όχι.3 

 
Για τα δύο παιδιά, όµως, που υπέστησαν την κοινωνική κριτική των 

συνοµήλικων τους, φαίνεται ότι, επειδή και τα δύο εγγόνια ήταν σχολικής ηλικίας και 
είχαν βιώσει το διαζύγιο των γονέων τους, δεδοµένου ότι το σχολείο αποτελεί έναν 
χώρο εκτός της περιοχής εµβέλειας προστασίας των γονέων και εδώ, των παππούδων, 
αυτό κατέστησε τα παιδιά πιο ευάλωτα σε χλευασµούς και αρνητικά κοινωνικά 
σχόλια από τις παρέες τους. 

Όχι. Είχε έρθει ο πατέρας στο σχολείο για να πάρει τον αδερφό µου και 
είπαν οι φίλοι µου: «Κοιτάξτε», που µάλωναν ο πατέρας µε τη µάνα µου.4 

Μου λεν: «Άει, εσύ δε µπορείς να ζεις µε τη µάνα σου; Όλο ψέµατα λέει 
ο αδερφός σου, ότι έχει πεθάνει [η µάνα]» και τέτοια.5 

 
  Τα κοινωνικά σχόλια µε τη µορφή κοινωνικού προβλήµατος δεν άγγιζαν καµία 

από τις τρεις γενεές της µιας από τις τρείς οικογένειες στις οποίες απάντησαν οι 
γονείς των παιδιών. Σύµφωνα µε όσα είπε ο πατέρας του παιδιού και 
διασταυρώθηκαν και από τις απαντήσεις των υπόλοιπων µελών της οικογένειάς του, 

                                                 
1 Ερ/γιο 11: ερώτ.111, σ.24. 
2 Ερ/γιο 35: ερώτ.111, σ.24. 
3 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.90, σ.19. 
4 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.90, σ.19. 
5 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.90, σ.19. 
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δεν εισακούστηκαν κοινωνικά σχόλια που να αφορούσαν τα παιδιά του, ενώ σε ό,τι 
αφορούσε τον ίδιο και να υπήρξαν, δεν αποτελούσαν πρόβληµα. 

Κοινωνικά προβλήµατα όχι …, από τη στιγµή … Για τα παιδιά; Όχι για 
τα παιδιά. Όσον αφορά τα παιδιά, εννοείς; Τα παιδιά δεν θα αντιµετωπίσουν 
ούτε αντιµετώπισαν κοινωνικά προβλήµατα, γιατί ξέρουν πολύ καλά την 
κατάσταση που βιώνουν. Τους λείπει η µητέρα τους, ε, έχουν χωνέψει, έχουν 
καταλάβει αυτή την κατάσταση και πιστεύω ότι, αν δεν είναι εντελώς έτοιµα, 
είναι αρκετά έτοιµα, να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε κοινωνικό πρόβληµα ή 
οποιονδήποτε τους πει οτιδήποτε πάνω σ’ αυτό, προσπαθήσει να τα µειώσει ή 
οτιδήποτε άλλο. Γιατί γνωρίζουν την κατάσταση πώς είναι. ∆εν ζουν µε 
όνειρο. (Εσείς είχατε κάποια προβλήµατα κοινωνικά;) Κοινωνικά 
προβλήµατα, εντάξει, όχι,  δεν… Ούτε µε κατέκρινε κανένας για τίποτα. Ούτε 
έκανα κάτι για να µε κατακρίνουν. Ε, αντίθετα, ξέρεις, όταν ένας άντρας σε 
µια ηλικία µένει µόνος του και από γονείς και από σύζυγο, ε …, εντάξει, 
σίγουρα σχόλια µπορεί να υπάρχουν, αλλά, εντάξει, για µένα δεν θεωρούνται 
τόσο κοινωνικό πρόβληµα, µε την έννοια να µε θίξει, να µε χαλάσει ή να µου 
αλλάξει τη διάθεση. Εντάξει, από κει και πέρα, σε σχέση µε τα παιδιά µου 
κοινωνικό πρόβληµα, όχι κανένα. Είναι φυσιολογικότατα. Πάµε, βγαίνουµε 
έξω, παίζουµε, πάµε στα Goody’s, πάµε παντού, δεν υπάρχει κανένα 
πρόβληµα. Ασφαλώς είναι δύο παιδιά απλά, όπως όλοι. Και στο κάτω-κάτω, 
εκεί που πας, άµα δεν σε ξέρουν, δεν δίνεις και λογαριασµό, ότι τα παιδιά δεν 
έχουν µάνα ή οτιδήποτε άλλο. ∆εν το κάνεις αυτό.1 

 
Στους κόλπους των οικογενειών των άλλων δύο γονέων, µόνο ένα από τα µέλη 

τους αισθανόταν ότι είχε επηρεασθεί και θιχθεί από προβλήµατα αναφορικά µε τις 
κοινωνικές του επαφές. Στη µια περίπτωση, αυτό ίσχυε µόνο για το παιδί (οι 
παππούδες και ο γονέας του απάντησαν πως δεν είχαν κανένα κοινωνικό πρόβληµα) 
και στην άλλη, «το θύµα» ήταν ο γονέας. Η µητέρα αυτή δεν θέλησε να σχολιάσει 
κάτι επ’ αυτού, ενώ και το παιδί της, στο οποίο δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή του 
κάποιου είδους κοινωνικό πρόβληµα, δεν ήταν δυνατό να γνώριζε ό,τι απασχολούσε 
τη µητέρα του. 

 2.9.6 Επαφές µε συγγενείς και φίλους 
 

Μετά τη µελέτη της ποιότητας των σχέσεων των µελών της κατατετµηµένης 
κατά γενεές οικογένειας µε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, σειρά είχε η συχνότητα 
των µεταξύ τους προσωπικών επαφών, για να διαπιστωθεί τόσο η διατήρηση των 
κοινωνικών επαφών όσο και η ύπαρξη πιθανοτήτων να αποτελούν τα άτοµα αυτά 
πηγή στήριξης των παππούδων. 

Η CHATTERS στο ερωτηµατολόγιό της εξέταζε και εκείνη, τη συχνότητα και 
τον τρόπο των επαφών (προσωπική επικοινωνία, συζήτηση κατά πρόσωπο ή µέσω 
τηλεφώνου) της οικογένειας µε άλλους συγγενείς, και ιδιαίτερα µε τους γονείς των 
παιδιών.2 Σε µια άλλη έρευνα, οι παππούδες απέναντι στους γονείς των εγγονιών τους 
κράτησαν µια επιεική στάση -άσχετα από το αν επιδοκίµαζαν ή αποδοκίµαζαν τη 
γενικότερη συµπεριφορά τους και είχαν επισηµάνει την ανευθυνότητά τους-, αφού 
όχι µόνο δεν είχαν διακόψει τις επαφές µαζί τους, αλλά τους δικαιολογούσαν και 
ταυτόχρονα τους παρότρυναν να επιλύσουν τα οικογενειακά τους προβλήµατα.3 

Στην παρούσα έρευνα, οι επαφές των µελών της κατατετµηµένης κατά γενεές 
οικογένειας µε τον πατέρα του παιδιού που ανέτρεφαν, ήταν περιορισµένες και µόνο 
σε 12 οικογένειες (36,36%) αναφέρθηκε η καθηµερινή επικοινωνία τους· όπως 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.98, σ.22. 
2 CHATTERS et al.: ό.π., 2002, Vol. 33, No. 1, p.72. 
3 GIBSON: ό.π., 1999, p.337. 
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άλλωστε ήταν αναµενόµενο, αφού οι ίδιοι είχαν εναποθέσει τα παιδιά τους στους 
παππούδες. Στις υπόλοιπες, η διαπροσωπική επικοινωνία γινόταν περίπου µία φορά 
το µήνα (5 ή 15,15%), πολύ αραιά (6 οικογένειες ή 18,18%) ή δεν υπήρχε καθόλου (9 
ή 27,27%). 

Η απουσία της µητέρας γινόταν πιο αισθητή στις κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες, µιας και οι επαφές µε αυτήν ήταν περιορισµένες και αραιές (σε 8  
οικογένειες ή 24,24%) ή έλειπαν παντελώς (11 ή 33,33%). Αν αναλογιστεί κανείς ότι, 
οι πατέρες που έβλεπαν τα παιδιά και τους παππούδες κάθε µέρα (12 ή 36,36%) 
αντιστοιχούσαν µε ίσο αριθµό µητέρων που συναντούσαν τα ίδια πρόσωπα περίπου 
µια φορά το µήνα, σχεδόν µια φορά την εβδοµάδα ή σχεδόν κάθε µέρα (4 ή 12,12% 
σε ίσο ποσοστό και στα τρία), θα µπορούσε να βγάλει το συµπέρασµα ότι, οι µητέρες 
δεν ήταν εύκολα προσεγγίσιµες. Οι πιθανότητες να είχε εγκαθιδρυθεί προσκόλληση 
ανάµεσα σε εκείνες και τα παιδιά τους, µειώνονταν αισθητά. Και αντιστρόφως 
ανάλογα, αυξάνονταν οι πιθανότητες του συναισθηµατικού δεσίµατος ενός παιδιού 
µε τους παππούδες που το φρόντιζαν. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας του ΧΤΟΥΡΗ, οι ηλικιωµένοι έχουν την 
τάση να διατηρούν στενές επαφές περισσότερο µε τους συγγενείς της οικογένειας 
προορισµού των παιδιών τους (85,5%), ακολουθούν οι εκ πλαγίου συγγενείς, δηλαδή 
τα αδέλφια τους (8,1%), και έπειτα όλοι οι άλλοι συγγενείς (6,4%).1 Παρόλα αυτά, 
κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα, επειδή αντικειµενικοί ή άλλοι 
λόγοι παρακώλυαν τους γονείς από τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις τους µε τους γονείς 
και τα παιδιά τους. 

Ως προς την επαφή ενός παιδιού µε τα αδέλφια του, αυτή ήταν είτε καθηµερινή 
(15 οικογένειες ή 45,45%), πράγµα το οποίο σήµαινε ότι ζούσαν µαζί είτε δεν 
υπήρχε, επειδή το παιδί ήταν µοναχοπαίδι (14 παιδιά ή 42,42%). Τα αδέλφια των 
υπολοίπων τεσσάρων παιδιών είτε προέρχονταν από άλλους γονείς µε τους οποίους 
συµβίωναν είτε ήταν µεγάλα σε ηλικία και ήταν πλέον παντρεµένα, οπότε δεν ζούσαν 
πλέον µαζί µε τους παππούδες τους. Άρα, οι επαφές τους γίνονταν περίπου µία φορά 
το µήνα (2 ή 6,06%), σχεδόν µια φορά την εβδοµάδα ή πολύ αραιά (1 ή 3,03%). 

Οι άλλοι παππούδες και οι άλλες γιαγιάδες των εγγονιών των κατατετµηµένων 
κατά γενεές οικογενειών δεν συνήθιζαν να έχουν καθηµερινή επαφή µε αυτά (σε 
αντίθεση µε µια οικογένεια ή 3,03%). Το ποσοστό των άλλων παππούδων και 
γιαγιάδων που σχετίζονταν µε τα εγγόνια τους σχεδόν µία φορά την εβδοµάδα ή 
περίπου µία φορά το µήνα, ήταν χαµηλό (3 ή 9,09% και 4 ή 12,12%, για τους 
παππούδες και για τις γιαγιάδες αντίστοιχα, σε ίσο ποσοστό και για τις δύο εκδοχές). 
Λίγες ήταν και οι οικογένειες που συναντούσαν σε αραιά χρονικά διαστήµατα τους 
άλλους παππούδες (3 ή 9,09%) και τις άλλες γιαγιάδες (6 ή 18,18%). Αυτό σηµαίνει 
ότι, οι περισσότεροι από τους άλλους παππούδες (22 ή 66,66 %) και γιαγιάδες (17 ή 
51,51%) συνήθως δεν είχαν καθόλου επικοινωνία µε τα εγγόνια τους. Υπεύθυνος για 
το µεγαλύτερο ποσοστό απουσίας των άλλων παππούδων από τη ζωή των εγγονιών 
τους, ήταν ο θάνατος.  

Οι µισές από τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες (17 ή 51,51%) 
δήλωσαν πως, είχαν σχεδόν καθηµερινή επαφή µε τις θείες και τους θείους των 
εγγονιών τους. Μόνο σε δύο οικογένειες (6,06%) δεν υπήρχαν καθόλου θείες ή θείοι 
των παιδιών, αλλά και σε τρεις (9,09%) που υπήρχαν, δεν είχαν καθόλου επαφές 
µεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά τις εναποµείνασες οικογένειες (11/33), τα εν λόγω 
συγγενικά πρόσωπα δεν κρατούσαν συχνή επικοινωνία µε τις οικογένειες των 
παππούδων προκειµένου να τους παρέχουν ουσιαστική βοήθεια. 

                                                 
1 ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.126-127. 
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Στην πλειοψηφία τους τα εγγόνια δεν είχαν ξαδέλφια (12 ή 36,36%), ενώ όπου 
αυτά υπήρχαν, τα περισσότερα επικοινωνούσαν µεταξύ τους, αλλά και µε τους 
παππούδες τους, σχεδόν καθηµερινά (9 ή 27,27%). Ως προς τους υπόλοιπους 
συγγενείς των παππούδων τα πράγµατα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα, αφού οι µεταξύ 
τους επαφές είτε ήταν σε σχετικά πυκνά χρονικά διαστήµατα -µικρότερα της µιας 
εβδοµάδας- για κάποιες από αυτές (14 ή 42,42%) είτε ήταν αραιές (µια φορά το 
µήνα:4 ή 12,12% και πολύ αραιές:12 ή 36,36%) για κάποιες άλλες οικογένειες, ίσως 
λόγω απόστασης. 

∆εν έχουµε εδώ [συγγενείς], είναι στην Αθήνα.1 
 

Όπως θα περίµενε κανείς να συµβαίνει σε περιοχές αγροτικές, ηµιαστικές ή 
αστικές της επαρχίας, οι επαφές των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών µε τα 
γειτονικά τους πρόσωπα ήταν καθηµερινές (29 οικογένειες ή 87,87%), κάτι που 
αποτελεί δείκτη της µη αλλοίωσης των εγγύς γειτονικών σχέσεων από την 
αποξένωση που επικρατεί στα πολύ µεγάλα αστικά κέντρα. Μόνο σε µια οικογένεια 
(1 ή 3,03%) δεν υπήρχαν καθόλου επαφές µε τους γείτονες. 

Για έντεκα οικογένειες (33,33%) οι επαφές που είχαν µε κοντινούς φίλους 
γίνονταν σε καθηµερινή βάση, ενώ ίσος αριθµός οικογενειών απάντησε πως, δεν είχε 
άλλους φίλους πέρα από τους στενούς. Κάποιες άλλες οικογένειες είχαν αραιή επαφή 
µε τους κοντινούς φίλους τους (9 ή 27,27%) ή ακόµη και µε τους µη κοντινούς (7 ή 
21,21%), ενώ ορισµένες άλλες, είχαν επικοινωνία µε τους φίλους τους τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα (6 ή 18,18%), άσχετα από το µεταξύ τους δέσιµο. 

Στην ίδια ερώτηση σχετικά µε τις γενικότερες επαφές των παππούδων µε 
συγγενείς και φίλους, ένας παππούς απάντησε ότι, το εγγόνι του είχε αυτές τις 
επαφές, ενώ ο ίδιος όχι. Έτσι λοιπόν, δεν άφησε να εννοηθεί, αλλά εξέφρασε σχεδόν 
απροκάλυπτα ότι, δεν είχε επαφές, επειδή ο ίδιος δεν το επιθυµούσε.2 

Από τους τρεις γονείς που απάντησαν, οι δύο είχαν πάρα πολύ συχνή επαφή 
(σχεδόν καθηµερινή ή τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα) µε όλα τα άτοµα του 
περιβάλλοντός τους, εκτός από εκείνα τα οποία δεν υπήρχαν πλέον στη ζωή. Ο τρίτος 
γονέας µε εξαίρεση τα πολύ στενά πρόσωπα της οικογένειάς του (παιδιά, σύζυγος, 
παππούδες), τους φίλους και τους γείτονές του µε τους οποίους συναντιόταν πολύ 
συχνά, για τους υπόλοιπους συγγενείς δήλωσε: 

∆εν έχω επικοινωνία γενικά µε τους συγγενείς µου.3 

 2.10 ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΝΕΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΠΟΥΣ 

ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 2.10.1 Αίσθηση που αποκοµίζουν οι παππούδες και οι γονείς από τη στήριξη 
του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος 

 
Οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες θα επιθυµούσαν να βρίσκουν 

λύσεις στα περισσότερα προβλήµατά τους και να απολαµβάνουν µια κοινωνική και 
οικονοµική υποστήριξη µέσα από τις σχέσεις αλληλοβοήθειας, που ενδεχοµένως 
είχαν αναπτύξει µε την ευρύτερη οικογένειά τους. Οι παππούδες 15 οικογενειών 
(45,45%) ένιωθαν πως, όντως το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους τούς έδειχνε 
συµπαράσταση µέσω της κάλυψης ευρέως φάσµατος οικονοµικών, συναισθηµατικών 

                                                 
1 Ερ/γιο 12: ερώτ.103, σ.22. 
2 Ερ/γιο 21: ερώτ.103, σ.22. 
3 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.90, σ.20. 
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και άλλων αναγκών, µετά την ανάληψη της φροντίδας των εγγονιών τους, αλλά και 
γενικότερα. Ανάµεσα σε εκείνες τις πυρηνικές οικογένειες (9/15) που είχαν διαλυθεί 
λόγω θανάτου ενός ή/και των δύο γονέων ή µετανάστευσής τους σε άλλον τόπο εντός 
ή εκτός Ελλάδας λόγω εργασίας, υπήρχαν και 6 οικογένειες, στις οποίες οι γονείς δεν 
αποτελούσαν πλέον ζευγάρι και έτσι, το παιδί τους είχε ανατεθεί στους γονείς του 
ενός από αυτούς. Αυτό δείχνει ότι, οι συγγενείς των έξι αυτών οικογενειών δεν 
αποστασιοποιήθηκαν απέναντι στους παππούδες εξαιτίας της τροπής που είχε η 
εξέλιξη της πυρηνικής οικογένειας, παρά πρόσφεραν απλόχερα τη βοήθειά τους, 
παραµερίζοντας τα κοινωνικά ταµπού και τις κοινωνικές προκαταλήψεις. 

Αντιθέτως, ελάχιστα περισσότεροι ήταν οι παππούδες (18 ή 54,54%) εκείνοι, 
που αισθάνονταν ότι, ήταν αβοήθητοι σε ό,τι αφορά την στήριξη από τον κοινωνικό 
τους περίγυρο, που συµπεριελάµβανε τόσο συγγενείς όσο και φίλους. Οι παππούδες 
αυτοί είχαν την αίσθηση πως, αποτελούσαν κι αυτοί µια κοινωνική µειονότητα, που 
δεν είχε την τύχη να γίνεται αποδέκτης της κατανόησης και της υποστήριξης του 
άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Φαινόταν, δηλαδή, να υπάρχει µια ανακολουθία 
ανάµεσα στην ζητούµενη και προσφερόµενη βοήθεια. Με άλλα λόγια, οι οικογένειες 
αυτές παρότι επιθυµούσαν να τους περιβάλλει ένας αλληλέγγυος συγγενικός κύκλος, 
αντ’ αυτού πολλές φορές έρχονταν αντιµέτωπες µε την αδιαφορία ή την απόρριψή 
του.  

Μερικές φορές µάλιστα, δεν ήταν δυνατόν να ερµηνευθούν οι λόγοι που 
οδήγησαν τον κοινωνικό περίγυρο στο να κρατήσει τη συγκεκριµένη στάση, επειδή 
πέρα από τις 7 οικογένειες στις οποίες οι γονείς είχαν χωρίσει και άλλες 5 οικογένειες 
στις οποίες οι γονείς είχαν σχέση µε ναρκωτικά, φυλακή ή µία γονέα ελευθέρων 
ηθών, για τις υπόλοιπες 6 οικογένειες (στις οποίες το παιδί είχε αποχωριστεί τους 
γονείς του λόγω εργασίας, µετανάστευσης ή θανάτου και των δύο γονέων), δεν 
µπορούσε να εξηγηθεί η απόµακρη στάση των συγγενών και φίλων. 

Ωστόσο, ουδεµία οικογένεια εξέφρασε παράπονο ότι, το συγγενικό και φιλικό 
περιβάλλον υποστήριζε και προσποιούνταν ότι βοηθούσε, ενώ δεν το έκανε 
εµπράκτως. Οι µεταξύ τους σχέσεις ήταν ξεκάθαρες. Το παράπονο αυτό εκφράστηκε 
µόνο από την πλευρά των γονέων, σε δύο οικογένειες (οι παππούδες της µιας, ήταν 
ικανοποιηµένοι από τη συµπαράσταση των γύρω τους µετά τον θάνατο της κόρης 
τους, ενώ οι άλλοι ένιωθαν αβοήθητοι µετά το διαζύγιο της κόρης τους), ενώ στην 
τρίτη ειπώθηκε από τη µητέρα -η οποία µιλούσε εκ µέρους των γονέων της, οι οποίοι 
δεν συµµετείχαν στην έρευνα-, ότι δεν είχαν λάβει την προσδοκώµενη βοήθεια, ίσως 
επειδή η διάλυση της πυρηνικής οικογένειας είχε προκύψει µετά από διαζύγιο των 
γονέων.  

[Είστε αβοήθητοι:] Αυτό πώς να το χαρακτηρίσω τώρα; ∆εν έχω µείνει 
πολύ ευχαριστηµένη από φίλους και συγγενείς. Σπάνια έχω βρει 
συµπαράσταση και βοήθεια.1 

 2.10.2 Είδος βοήθειας από συγγενείς 
 

Ακολούθησαν διευκρινιστικές-διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά µε την 
κοινωνική-πρακτική και την οικονοµική βοήθεια που έλαβαν οι κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες από διάφορους παράγοντες. Κάτι ανάλογο, µε τις ερωτήσεις που 
ετέθησαν από την CHATTERS την ίδια σχεδόν χρονική περίοδο, σχετικά µε τη 
συχνότητα και το είδος βοήθειας που οι παππούδες ελάµβαναν από συγγενικά 
πρόσωπα, και σε επόµενη ερώτηση από µέλη της Εκκλησίας, έγινε και εδώ.2 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.91, σ.20. 
2 CHATTERS et al.: ό.π., 2002, Vol. 33, No. 1, p.71. 
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Σχεδόν οι µισοί από τους παππούδες που έλαβαν µέρος στην έρευνα (16 ή 
48,48%) δήλωσαν πως, δεν είχαν λάβει κανενός είδους βοήθεια από συγγενικά τους 
πρόσωπα (και οι δύο γονείς συµφώνησαν µε τις απαντήσεις αυτές).  

[Τίποτε/καµία βοήθεια] Ας είναι καλά οι αλβανοί.1 [Αστειευόµενη και µε 
µια γεύση πικρίας] 

 
Σε αντίθεση µε ό,τι βρήκε ο ΧΤΟΥΡΗΣ στην έρευνά του, οι ηλικιωµένοι εδώ, 

δεν ένιωθαν ότι έβρισκαν υποστήριξη και συµπαράσταση από το συγγενικό τους 
περιβάλλον (5/33 ή 15,15% αντί του ΧΤΟΥΡΗ όπου το 61% είχε αληθινές σχέσεις 
συµπαράστασης και 5,2% ,το οποίο δήλωνε ότι είχε κακές ή τυπικές σχέσεις µε τους 
συγγενείς του).2  

Από τους υπόλοιπους που είχαν αποδεχτεί υποστήριξη από τους συγγενείς τους, 
αυτή είχε περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα και αναφερόταν στη συναισθηµατική 
στήριξη που παρεχόταν στους παππούδες (13 ή 39,39%, άποψη µε την οποία 
συµπορεύτηκε ο τρίτος γονέας). 

[Συναισθηµατική στήριξη] Εκτός από την αδελφή µου κανένας άλλος.3 
[Συναισθηµατική στήριξη] Από την προγιαγιά.4 

 
 Ο έµπρακτος τύπος βοήθειας που παρασχέθηκε στους ηλικιωµένους, 

σχετιζόταν µε τη φροντίδα του εγγονιού τους (7 ή 21,21%) και µε την συνεπαγοµένη 
από αυτό βοήθεια στις οικιακές δραστηριότητές τους (4 ή 12,12 %). Με πιο απλά 
λόγια, κάποιοι από τους συγγενείς που ήταν πρόθυµοι να βοηθήσουν σε πρακτικά 
ζητήµατα και στήριζαν τους παππούδες όσον αφορά τα εγγόνια τους (επίβλεψη 
εγγονιών κ.ά.), εφόσον ήδη βρίσκονταν στο νοικοκυριό, τους βοηθούσαν και σε 
αυτό· πάντως όχι όλοι τους. Ελάχιστο ήταν το ποσοστό των συγγενών, των οποίων οι 
χρηµατικές παροχές ενίσχυσαν τους παππούδες (3 ή 9,09%).  

[Χρηµατικές παροχές] Από την άλλη γιαγιά και τον παππού.5 
 
Αµφισβητούµενη ήταν η δήλωση µιας οικογένειας (1 ή 3,03%) για λήψη 

φιλοξενίας ή χορήγησης στέγης από το συγγενικό περιβάλλον, µιας και σε αρχική 
ερώτηση που αφορούσε τα δηµογραφικά στοιχεία, οι παππούδες είχαν δηλώσει ότι 
πλήρωναν ενοίκιο. ∆εν είχαν επιλέξει, δηλαδή, την εκδοχή «Παραχωρηµένο από 
συγγενείς/φίλους» ή την άλλη «Μας φιλοξενούν όλους µαζί κάποιοι συγγενείς». 

Σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις των εγγονιών, τα περισσότερα (7/13) 
επιβεβαίωσαν, κατά κάποιον τρόπο, τα λεγόµενα των παππούδων τους, δύο άλλα 
παιδιά εξέθεσαν τις απόψεις τους, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να συγκριθούν µε εκείνες 
των φροντιστών τους, ενώ αναφορικά µε τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά τα δύο 
διαφώνησαν µε τους παππούδες τους και τα άλλα δύο απλά είχαν αντιληφθεί ότι, 
έλαβαν διαφορετικό είδος βοήθειας από ό,τι είχαν εκφράσει εκείνοι. 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως, υπήρχαν διάφορες διαβαθµίσεις της φροντίδας 
που παρείχαν τα άτυπα δίκτυα στήριξης: από απλή επικοινωνία έως ουσιαστική 
βοήθεια, όπως π.χ. παροχή στέγης, χρηµατικές παροχές για την κάλυψη αναγκών του 
νοικοκυριού ή του παιδιού (αγορά ενδυµάτων-ρουχισµού), καθηµερινή βοήθεια στις 
οικιακές δραστηριότητες ή φροντίδα των παιδιών, συναισθηµατική στήριξη, 
µεταφορά του παιδιού ή των παππούδων σε κάποιο µέρος, εφόσον οι ίδιοι δεν είχαν 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.105, σ.22  
2 ΧΤΟΥΡΗΣ: ό.π., 1992, σ.202. 
3 Ερ/γιο 3: ερώτ.105, σ.22.. 
4 Ερ/γιο 24: ερώτ.105, σ.22. 
5 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.85 σ.19. 
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µεταφορικό µέσο ή δεν ήταν σε θέση να το οδηγήσουν και άλλα.1 ∆υστυχώς όµως, τα 
µεγέθη των παροχών ήταν αντιστρόφως ανάλογα, µε τον βαθµό σηµαντικότητας της 
παρεχόµενης βοήθειας, ως προς την ικανότητα επιβίωσης ενός ατόµου. ∆ηλαδή όσο 
πιο απαραίτητο τόσο πιο δύσκολο ήταν να παρασχεθεί. 

Από τη µια πλευρά, η βοήθεια που δέχονταν οι αρχηγοί των κατατετµηµένων 
κατά γενεές οικογενειών από το συγγενικό τους δίκτυο ήταν περιορισµένη και 
ανεπαρκής, από την άλλη πλευρά οι παππούδες είχαν αυξηµένες ανάγκες και 
υποχρεώσεις, που προσαυξάνονταν λόγω της κατάστασης της υγείας τους, οπότε δεν 
ήταν απρόσµενο να βρεθούν κάποια στιγµή αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της 
φτώχειας. Οι δικές τους ανάγκες, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, είναι πολύ πιο 
αυξηµένες από εκείνες οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής οµάδας.2 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις γιαγιάδες, έχει βρεθεί ότι, η λήψη υποστήριξης 
από οποιαδήποτε πηγή και κυρίως από συγγενικά πρόσωπα ή από τον σύζυγο, 
συµβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη εµφάνισης προβληµάτων υγείας στις 
γιαγιάδες, οπότε αυτές παρουσιάζουν καλύτερη και πιο υγιή ιατρική εικόνα.3 Όπως 
αναφέρθηκε και πρωτύτερα, ενώ οι γυναίκες (εργαζόµενες ή µη) προσµένουν και 
επαφίενται στην λήψη βοήθειας από τις µητέρες ή τις πεθερές τους σε ό,τι αφορά το 
µεγάλωµα των παιδιών τους, δεν έχει ερευνηθεί κατά πόσον οι γιαγιάδες 
απευθύνονται σε συγγενικά πρόσωπα ή σε επίσηµα προγράµµατα παιδικής 
φροντίδας, προκειµένου να βοηθηθούν στην κηδεµονία των εγγονιών τους.4 Πάντως, 
έστω και µετά από λογική συνεπαγωγή, φαίνεται ότι, η συµπαράσταση από το 
συγγενικό ή το φιλικό περιβάλλον ή ακόµη και από τα κοινωνικά δίκτυα, θα ήταν 
πολύ ευεργετική στην ανακούφιση των γιαγιάδων από την κατάθλιψη και την πίεση 
που νιώθουν φροντίζοντας τα εγγόνια τους. 

Καθοριστικός, επίσης, θα µπορούσε να ήταν ο ρόλος της πίστης και η εµπλοκή 
των ηλικιωµένων στη θρησκεία, καθώς µε τους µηχανισµούς αντιµετώπισης κάθε 
δυσκολίας που αναπτύσσουν τα άτοµα στο εσωτερικό της Εκκλησίας, θα µπορούσαν 
να τροποποιήσουν ριζικά την αντίληψή τους ως προς την εσωτερική δύναµη που έχει 
κάθε άνθρωπος να αντιστέκεται και να ανταπεξέρχεται στις κακουχίες της ζωής.5 

 2.10.3 Είδος βοήθειας από την Εκκλησία 
 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της CHATTERS, που εξέτασε το µοντέλο της 
υποκατάστατης οικογένειας, η Εκκλησία λαµβάνει ενεργητική υποκατάστατη δράση 
και αναπληρώνει κάποιες λειτουργίες της οικογένειας  που βρίσκεται σε µειονεκτική 
θέση και που δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει τη βοήθεια άλλων συγγενικών 
προσώπων είτε λόγω περιορισµένων επαφών µε αυτά είτε για λόγους που ποικίλλουν 
ανάλογα µε κάθε περίπτωση (π.χ. συναισθηµατική ή γεωγραφική απόσταση).6 

Αν και τόσο τα µέλη όσο και το σώµα της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα µπορούσαν 
να διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο, προσφέροντας τη βοήθειά τους προαιρετικά 
και εκούσια σε µια τόσο ευάλωτη κοινωνική οµάδα, όπως οι παππούδες των 
συγκεκριµένων οικογενειών, κάτι τέτοιο δεν αναφέρθηκε στον Ελληνικό χώρο, γιατί 
προφανώς δεν συµβαίνει.  

                                                 
1 GIBSON: ό.π., 1999, p.336-337. ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.305. 
2 EDWARDS: ό.π., 2006, p.566. 
3 BACHMAN & CHASE-LANSDALE: ό.π., 2005, p.478. 
4 BACHMAN & CHASE-LANSDALE: ό.π., 2005, p.477. 
5 BACHMAN & CHASE-LANSDALE: ό.π., 2005, p.477&486. 
6 CHATTERS et al.: ό.π., 2002, Vol. 33, No. 1, p.78-79. 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των παππούδων (29 ή 87,87%) δεν υπήρξε ποτέ 
αποδέκτης κανενός είδους βοήθειας από τον προαναφερόµενο παράγοντα· γεγονός 
που επιβεβαίωσαν και οι δύο γονείς των παιδιών, αλλά και σχεδόν όλα τα εγγόνια.1 
Οι παππούδες ένιωθαν ότι, ήταν αβοήθητοι από την Εκκλησία. ∆ήλωναν ακόµη ότι, 
επειδή δεν είχαν κάποιο άτοµο που θα µπορούσε να φροντίζει τα εγγόνια τους όσο 
αυτοί θα παρίσταντο στην Εκκλησία την ώρα της θείας Λειτουργίας,  το µόνο που 
τους απέµενε ήταν η κατ’ οίκον προσευχή. Στο παρακάτω εδάφιο είναι εµφανής η 
προσφυγή των παππούδων στην προσευχή τους στον Θεό, τον Οποίο και 
επικαλούνταν, προκειµένου να µπορούσαν να διαχειρίζονται τις δύσκολες 
καταστάσεις που βίωναν.2  

Τίποτε, καµιά βοήθεια. Άλλο. Τί; Το σταυρό µου που πάω και κάνω.3 
 

Η δήλωση αυτής της γυναίκας είχε διφορούµενο νόηµα και ερµηνεύεται αφενός 
µε το παράπονό της για την απουσία συµπαράστασης από την Eκκλησία, αφετέρου 
µε τη βαθιά πίστη της στη θρησκεία και τη δύναµη που απολαβαίνει από αυτή. Από 
µια τρίτη οπτική γωνία, θα µπορούσε να δείχνει την αυτάρκειά της και την 
εσωτερικευµένη υπαναχώρηση ως προς τις προσδοκίες της για βοήθεια από την 
Εκκλησία. 

Μόνο τέσσερις οικογένειες (12,12%) υπήρξαν µάρτυρες της παρασχεθείσας 
βοήθειας που συνηθίζει η Εκκλησία να τάζει, όταν βγάζει τους περιφερόµενους 
δίσκους στο εκκλησίασµά της τις Κυριακές και µε τους φιλόπτωχους εράνους που 
διεξαγάγει σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το παράδοξο ήταν ότι, µόνο δύο από αυτές 
τις οικογένειες δήλωσαν, πως βοηθήθηκαν χρηµατικά -η µία εκ των δύο ήταν 
πολύτεκνη και στάθηκε πιο ευνοηµένη σε σχέση µε την άλλη, επειδή έλαβε και 
συναισθηµατική υποστήριξη, ενώ το εγγόνι ανέφερε και την παραλαβή τροφίµων-, 
ενώ οι άλλες δύο έλαβαν έµµεση βοήθεια από την πλευρά της Εκκλησίας, 
προερχόµενη από τους άλλους πιστούς και αναφερόταν σε τρόφιµα. 

[Χρηµατικές παροχές] Και τρόφιµα.4 
Τρόφιµα µια δύο φορές το χρόνο.5 
Τρόφιµα.6 

 
Η µία µητέρα από τους γονείς, µιλώντας ως εκπρόσωπος των γονέων της (που 

δεν συµµετείχαν στην έρευνα), και θέλοντας να διαχωρίσει την θέση της απέναντι 
στην Εκκλησία κρατώντας παράλληλα την περηφάνια της, είπε: 

Εκτός από µερικές φορές, κάποια είδη, λάδια, ψωµιά στη µάνα µου 
κυρίως που γνωρίζεται, γιατί εγώ δεν έχω πολλές επαφές προς τα εκεί.7 

 2.10.4 Είδος βοήθειας από το Κράτος 
 

Όσον αφορά τις διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την 
προσφορά κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών προς τις κατατετµηµένες κατά γενεές 
οικογένειες από δηµόσιους θεσµούς πρόνοιας και ασφάλισης, αυτό που 

                                                 
1 Οι µοναδικές ασυµφωνίες που παρατηρήθηκαν ήταν σε δύο οικογένειες: Στη µια οι παππούδες είχαν 
αποκρύψει το συσσίτιο - τρόφιµα που είχαν λάβει και το ανέφερε το παιδί, ενώ στην άλλη το εγγόνι 
παρέλειψε να αναφέρει, την ίδια βοήθεια, ίσως επειδή δεν το γνώριζε ή του διέφυγε τη στιγµή που 
κλήθηκε να απαντήσει. 
2 BROWN: ό.π., 1998, pp.24 & 69. 
3 Ερ/γιο 7: ερώτ.106, σ.23. 
4 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.86, σ.19. 
5 Ερ/γιο 32: ερώτ.106, σ.23. 
6 Ερ/γιο 8: ερώτ.106, σ.23. 
7 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.93, σ.21. 
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επισηµάνθηκε στα λεγόµενα των παππούδων και των γιαγιάδων, ήταν η παντελής 
άγνοιά τους γεγονός που υπογραµµίζει την κρατική απουσία αναφορικά µε την 
ύπαρξη αυτής της ευάλωτης κοινωνικής µερίδας ανθρώπων. 

Πιο συγκεκριµένα, η πλειοψηφία των οικογενειών που έλαβαν µέρος στην 
έρευνα (20 ή 60,60%), δεν είχαν λάβει κανενός είδους υποστήριξη από την Πολιτεία 
ούτε στο παρόν ούτε στο παρελθόν· οι περισσότεροι απ’ αυτούς επειδή δεν το ήξεραν 
και κάποιοι άλλοι επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. ∆ιαπιστώθηκε έλλειψη 
ενηµέρωσης όσον αφορά την ύπαρξη και αξιοποίηση-χρήση κρατικών ή ιδιωτικών 
υπηρεσιών, οπότε θα µπορούσαν να καταρριφθούν οι κοινωνικές αυταπάτες περί 
ύπαρξης κοινωνίας πρόνοιας. Εδώ, φαίνεται η χρησιµότητα και αποτελεσµατικότητα 
των υπηρεσιών αυτών που είναι αρµόδιες για τέτοιου είδους θέµατα, όπως η 
αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσής  τους. 

Όχι, από πού να το γνωρίζω; Ούτε και µ’ έδωσε κανένας τίποτα. Ούτε το 
κράτος, ούτε η εκκλησία, ούτε ο κόσµος, ούτε η τοπική που γίνεται, τίποτα. 
Και ο γιος µου που ήταν άνεργος, ποιός θα µας ενδιαφέρθηκε; Μόνο ο Θεός 
µου’ δωσε τη δύναµη. Αυτό θα’ χω να το λέω, κορίτσι  µου, γιατί όντως έχω 
το Θεό κοντά µου και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Κανέναν, µα κανέναν. Αυτό 
έχω να πω.1 

Αυτά, είχα πάει στην Πρόνοια. (Ποιός σας είπε, όµως, να πάτε εκεί;) 
Στην Πρόνοια; Ήξερα εγώ, που έπαιρνα εγώ επίδοµα. (Παλιά;) Ναι. 
(Παίρνατε σαν πολύτεκνοι;) Όχι. (Απορίας;) Όχι, έπαιρνα σαν 
εγκατελειµµένη µητέρα. Για τα παιδιά που είχα το’ παιρνα και λέω: «∆εν πάω 
στην πρόνοια, να βγάλω το χαρτί του παιδιού απορίας, που κατούραγε αίµα 
το παιδί»; Το είχα βάλει εδώ, στο νοσοκοµείο. Ε, πήγα στο νοσοκοµείο, εκεί 
στην πρόνοια µου λένε: «Έλα µωρέ», µου λένε, «για µια βραδιά δύο θέλουνε 
χαρτιά;» και ξέρω’ γω και κείνο, «Άµα δεις και ζητήσουν κάνα χαρτί, έλα να 
σου δώσουµε». ∆εν µου δώσανε. Λέω: «Σας παρακαλώ». Ε, πήγα εκεί για το 
επίδοµα του παιδιού και µου λένε: «Θα µου φέρεις οικογενειακές µερίδες. Θα 
φέρεις τη δικιά σου τη µερίδα, δεν είσαι εδώ πέρα γραµµένη». Λέω: «Σας 
παρακαλώ, δε θέλω εγώ µισθό. Του παιδιού! Σας έφερα τα χαρτιά του παιδιού 
όλα, έφερα …» (∆ε σας έδιναν, επειδή ήσασταν από αλλού;) Ήθελαν να φέρω 
τη δική µου τη µερίδα. Εγώ είχα στον Πύργο τα χαρτιά και στην Αθήνα 
έπαιρνα επίδοµα στην Πρόνοια. ∆εν ξέρω εδώ πέρα, πώς ήταν αυτό το 
πράγµα. Και µετά πήγα στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Με στέλνουν αυτές στο Π.Ι.Κ.Π.Α. 
«Πήγαινε», λένε, «στο ΠΙΚΠΑ δίνουν πιο πολλά λεφτά κι εκεί πέρα», λέει, 
«θα σε εξυπηρετήσουνε». Λέω: «∆εν πρόκειται για τα πιο πολλά λεφτά. Να 
πάρει το παιδάκι ένα µισθό. ∆ικαιούται να το πάρει το παιδί!» (Πήγατε εσείς 
στο Π.Ι.Κ.Π.Α.;) Πήγα, πήγα. Έχω πάει 42 χαρτιά στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Τώρα 
ήθελε να υπογράψει ο πατέρας, να φέρω εγώ µια οικογενειακή µερίδα και έχω 
δώσει µερίδες πολλές και αυτουνού και δικιά µου και όλα. Πού να …; Τί τα 
κάνουν αυτά τα χαρτιά, δεν µπορώ να καταλάβω;! 2 

Πώς δε γνωρίζω; Μπορούσα να πάρω από την Πρόνοια. Η Πρόνοια δίνει 
ένα βοήθηµα. Ξέρω που δίνουν και αλλού. Και ζήτησαν να φτιάξω χαρτιά και 
όταν έφτιαξα τα χαρτιά, είπαν στον άντρα µου ότι, είσαι υψηλόµισθος, δεν 
σου δίνουµε. (Να πάρετε από την Πρόνοια, επειδή έχετε και τα εγγόνια σας;) 
Για τα εγγόνια, όχι για µένα. (Από που το είχατε µάθει;) Το είχα µάθει, µου το 
λέγανε, ότι µπορούσα να πάρω. Που µου’ χαν πει κάπου αλλού φτιάχναν 
χαρτιά και στο Π.Ι.Κ.Π.Α. κει πέρα, δεν µου’ καναν τα χαρτιά, ζήτησαν 
φορολογική δήλωση από τον άντρα µου και δε µου έδωσε. ∆εν ήθελε να µε 
βοηθήσει και κανένας. ∆εν µε βοήθησε κανένας γι’ αυτά τα παιδιά. Αυτό το 
έχω παράπονο, όσο και υψηλόµισθος να ήταν ο άντρας µου, αυτά που 
παίρνουµε, είµαστε 6 άτοµα. Κάτσε ντε τώρα! Σπίτι δικό µου δεν έχω, 
πληρώνω 220 €, όσα και να παίρνει, πόσα θέλουν αυτά τα παιδιά για να 
µεγαλώσουνε; Ε; ∆εν είναι µόνο το σπίτι, δεν είναι το φως, το τηλέφωνο, 
νερό, φαϊ, παπούτσια, ρούχα, αυτά, σχολείο; Κάτσε ντε, αυτά… 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.108, σ.23. 
2 Ερ/γιο 33: ερώτ.108, σ.23. 
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(Συγκεντρώνονται) Συγκεντρώνονται, είναι ποσόν. ∆εν µε βοήθαγε…, όχι 
αυτό δεν …, είναι και αν µπορούσα να βγάλω κάτι να τα βοηθήσω. (Είχατε 
µάθει, δηλαδή, από κάποιον…;) Άλλος µου το είπε, ναι, ότι δίνουν ένα 
βοήθηµα, ας πούµε, από την Πρόνοια, ότι: «Εγώ παίρνω από την Πρόνοια. 
Θα πας εκεί, είναι …, θα σου δώσουν…, πρέπει να τα βοηθήσουν τα παιδιά. 
Πήγα στο Π.Ι.Κ.Π.Α. τότε και έκανα τα εµβόλια εκεί και µου είπαν ότι 
µπορεί, χορηγεί το Π.Ι.Κ.Π.Α. Πήρε τα χαρτιά, κοιτάνε τα χαρτιά: «Είναι 
υψηλόµισθος», τέτοια. Τί υψηλόµισθος; ∆εν το κατάλαβα; Κάνουµε 
φορολογική δήλωση και βάζουµε τα παιδιά µέσα, ότι µεγαλώνουµε τα παιδιά, 
και του άντρα µου ξέρεις πόσα του δώσανε; 11 € (Επιστροφή;) Ναι. Και να 
συντηρείς … (Είχατε, δηλαδή, κάποια φορολογική απαλλαγή;) 45 €, σιγά τη 
φορολογική απαλλαγή. Τί είναι 45 €; Ούτε 45,  43. Θα τα πάρεις, να κάνεις τί; 
∆εν µε βοήθησε κανένας.1 

 
Αλλά και αυτοί, που ανέφεραν ότι δεν ήταν εντελώς αβοήθητοι από το Κράτος 

στο παρόν ή και πιο παλιά, µε µόνη εξαίρεση τη συναισθηµατική στήριξη από 
εργαζόµενους των κρατικών υπηρεσιών (σε δύο οικογένειες από τις 33 ή 6,06% ή 
2/13 ή 15,38%), οι υπόλοιπες παροχές της Πολιτείας δεν ήταν κατευθυνόµενες άµεσα 
προς την διευκόλυνση και εξοµάλυνση του δύσβατου δρόµου των παππούδων. Αυτές 
είχαν ένα γενικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο υπήρχαν πιθανότητες να εµπερικλείονταν 
και οι προϋποθέσεις που πληρούσαν ορισµένοι από τους παππούδες. Για παράδειγµα, 
5 οικογένειες (15,15% ή 5/13 ή 38,46%) ανέφεραν πως, έπαιρναν επίδοµα από την 
κοινωνική Πρόνοια, όχι γιατί το εγγόνι τους ήταν µέλος µιας κατατετµηµένης κατά 
γενεές οικογένειας, αλλά επειδή ήταν «απροστάτευτο» και σε µια περίπτωση άτοµο 
µε ειδικές ανάγκες. Στις παραπάνω οικογένειες, ίσως θα µπορούσε να συµπεριληφθεί 
µία ακόµη οικογένεια, η οποία έπαιρνε επίδοµα από την κοινωνική πρόνοια, 
σύµφωνα µε τα λεγόµενα της µητέρας (οι παππούδες δεν είχαν απαντήσει). 

Για ένα χρόνο. Τώρα, όχι επίδοµα για τα παιδιά. Για την ανεργία, τη δική 
µου, που δεν είχα δουλειά.2 

 
Άλλες 4 οικογένειες (12,12% ή 4/13 ή 30,76%) έπαιρναν επίδοµα από το 

Π.Ι.Κ.Π.Α., αφού πληρούσαν όρους σχεδόν ίδιους µε εκείνους της Πρόνοιας. 
  

[Παππούς:] Ναι, ναι, η κυρία προϊσταµένη κει πέρα, η κα Ζ., τη λένε. 
[Γιαγιά:] Η Κ. … [Παππούς:] Η Κ. πάλι ενήργησε. (Η κα Ξ.;) [Παππούς:] 
Ναι, η κα Ξ. (Σας είπε, ότι δίνουν επίδοµα;) [Γιαγιά:] Μας είπε, θα πάµε στο 
Π.Ι.Κ.Π.Α., µήπως µπορέσουµε και βγάλουµε κάτι για το παιδί. Και πήγαµε, 
στην αρχή του βγάλανε 30.000, µετά µια άλλη ξαδέλφη µου, κάποια Τ., 
ενήργησε και είπε: «Το παιδάκι έχει ανάγκη. Θέλει να φτιάξει τα δόντια του, 
το µατάκι του, αυτά». (Ποιά είναι αυτή η κυρία;) [Παππούς:] Τ. {Επανέλαβε 
το επίθετο}. [Γιαγιά:] Τίποτα δεν είναι, µια ξαδέλφη µου είναι. (Α, απλά πήγε 
και µίλησε εκεί στις κυρίες;) [Γιαγιά:] Πήγε και µίλησε. Στην Αθήνα, όχι εδώ. 
[Παππούς:] Στην Αθήνα, στο Π.Ι.Κ.Π.Α. εκεί, γιατί µένει στην Αθήνα. Έχει 
τα παιδιά της εκεί. [Γιαγιά:] Στην Αθήνα και το κάνανε 60 {60.000}, αλλά 
ακόµα µια χρονιά θα πάρει. (Α…) [Παππούς:] Επειδή είναι µέχρι τα 18 
[χρόνια η παροχή]. (Μάλιστα.) [Γιαγιά:] Αλλά η Κ., ότι µπορεί η καηµένη, 
µαζεύει και φέρνει. (Και τώρα, δηλαδή, ακόµη;) [Γιαγιά:] Ναι.3 

Από την Πρόνοια, ναι. (Ποιός σας το είπε, δηλαδή, για την Πρόνοια;) 
Μου’ παν: «Να πας στην Πρόνοια», λέει, «δίνει κάτι βοήθηµα γι’ αυτά τα 
παιδιά». (Ποιός;) ∆ε θυµάµαι τώρα, χρόνια. Α, τώρα χρόνια. Άλλος είχε πάει 

                                                 
1 Ερ/γιο 23: ερώτ.108, σ.23. 
2 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.94, σ.21. 
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.108, σ.23. 
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στις γυναίκες αυτού και πήγα εγώ εκεί και ήρθαν εδώ και είδαν την 
κατάσταση και έβγαλα για το αυτό.1 

[Γιαγιά:] Όχι, µόνο από το Π.Ι.Κ.Π.Α. (Αυτά από το Π.Ι.Κ.Π.Α., ποιός 
σας το είπε; Ποιός σας το υπέδειξε;) [Γιαγιά:] Μια φίλη µου, που παίρνει και 
αυτή, έχει και αυτή σχεδόν την ίδια περίπτωση, αλλά αυτή το’ ξερε. ∆εν ξέρω 
από πού το’ ξερε και έχει και αυτή το ανιψάκι, του αδελφού της παιδί. Και 
µου το’ πε µια µέρα: «Κυρία Ε.{γιαγιά}, γιατί δεν πας κι εσύ; Αυτό και αυτό 
συµβαίνει». Και πήγα και βρήκα την κύρια Ζ. και λέει: «Τώρα έρχεσαι, 
κοπέλα µου, εδώ;» Λέω: «Το έχω εφτά χρόνια». «Τί να σου πω;», λέει, «Πού 
είσαι», λέει «εσύ;» «∆εν ήξερα», λέω, «έστω και τώρα παίρνω…» (Σας τα 
δώσανε εκείνα αναδροµικά;) Όχι, δε µου δώσανε καθόλου. Της είπα και εγώ, 
αλλά λέει … δε γίνεται. Ένα χρόνο πήραµε. «∆εν βαριέσαι», λέω, «Θεέ µου, 
είναι και αυτά βοήθηµα».2 

 
Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε το βιβλιάριο απορίας που παρεχόταν από 

την Πολιτεία στα εγγόνια µέσω των παππούδων τους για τρεις από τις οικογένειες 
(9,09% ή 3/13 ή 23,07%), οφειλόταν όπως και παραπάνω, στην κάλυψη-τήρηση του 
όρου «του απροστάτευτου παιδιού». Σε µια έρευνα του εξωτερικού βρέθηκε ότι, 
µεγαλύτερες πιθανότητες να λαµβάνουν βοήθεια από την κρατική πρόνοια, είχαν τα 
παιδιά που διέµεναν µόνο µαζί µε τη γιαγιά τους, ενώ συνήθως αυτά που ζούσαν και 
µε τους δύο παππούδες τους χωρίς τους γονείς τους, ήταν ανασφάλιστα από κρατικό 
ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα -παρότι θα µπορούσαν να τα ασφαλίσουν οι ίδιοι οι 
γονείς τους ή οι παππούδες τους.3 Οι παππούδες, έστω όταν εξακολουθούσαν να 
εργάζονται, δεν µπορούσαν να ζητήσουν ασφαλιστική κάλυψη για τα εγγόνια τους 
στις περιπτώσεις των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, µιας και κάτι τέτοιο 
δεν προβλεπόταν, θα ήταν οικονοµικά ασύµφορο για τους εργοδότες και για τα 
ασφαλιστικά ταµεία και θα προκαλούσε την αντίδρασή τους.4 Η απουσία 
ιατροφαρµακευτικής κάλυψης επιβεβαιώνεται µάλιστα από µια µητέρα (της οποίας οι 
γονείς δεν είχαν λάβει µέρος στην έρευνα): 

Επειδή ήµουν ανασφάλιστη [δικαιούνταν τα παιδιά ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη] και τώρα κάνω ενέργειες πάλι, γιατί έχει περάσει η προθεσµία και 
τα ξανά φτιάχνω [τα χαρτιά – έγγραφα] για του χρόνου.5 

 
Ίσως στην τήρηση «του απροστάτευτου παιδιού» αποδιδόταν και η χρηµατική 

παροχή µιας άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, του Ο.Γ.Α., σε δύο άλλες οικογένειες 
(6,06%). 

Σύνταξη από το Ο.Γ.Α. για το παιδί 60.000 δρχ.6 
 

Τέλος, η άποψη ότι, οι φορολογικές απαλλαγές που έλαβαν τρεις οικογένειες 
(9,09% ή 3/13 ή 23,07%), προέρχονταν, υποτίθεται επειδή είχαν ως προστατευόµενα 
µέλη της οικογένειάς τους τα εγγόνια τους -βρισκόταν στην πεποίθηση των 
παππούδων-, δεν ευσταθεί, επειδή µετά από προσωπική επικοινωνία που είχε η 
ερευνήτρια µε παράγοντες της εφορίας τόσο στη ∆.Ο.Υ. Λαµίας, όσο και σε αυτήν 
των Ιωαννίνων, την διαβεβαίωσαν ότι, κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να ισχύει, επειδή 
δεν υπάρχει τέτοιου είδους ρύθµιση. Στην επιβεβαίωση των λεγόµενών τους 
συνηγορούσε και το έγγραφο που τελικά έφτασε στα χέρια της, το οποίο αποτελούσε 
απόσπασµα των κρατικών διατάξεων, στο οποίο ήταν καταγεγραµµένες οι 

                                                 
1 Ερ/γιο 19: ερώτ.108, σ.23. 
2 Ερ/γιο 31: ερώτ.108, σ.23. 
3 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
4 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998. 
5 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.94, σ.21. 
6 Ερ/γιο 26: ερώτ.107, σ.23. 
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κοινωνικές οµάδες οι οποίες είχαν δικαίωµα φορολογικής απαλλαγής. Αυτό φαίνεται 
εξάλλου πιο ξεκάθαρα από τα λόγια µιας µητέρας: 

Είχαν επιστραφεί κάποια χρήµατα, 35.000 δρχ. από επίδοµα για τρία 
παιδιά.1 

 
Αξίζει να αναφερθεί ακόµη ότι, κανένας από τους παππούδες δεν ανέφερε ότι 

έλαβε στεγαστικό δάνειο ή γονική άδεια από την εργασία του µε αφορµή την 
ιδιότητα του κύριου επιµελητή των εγγονιών του. Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στην 
Ελλάδα, στο εξωτερικό και πιο συγκεκριµένα, στην Αµερική, το σύστηµα κοινωνικής 
προστασίας σε 6 πολιτείες προβλέπει ακόµη και διευκολύνσεις στον εργασιακό 
τοµέα των γιαγιάδων και λαµβάνουν προσωρινή βοήθεια που προορίζεται για 
οικογένειες που έχουν ανάγκη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι γιαγιάδες δεν 
αντιµετωπίζονται απλά ως γιαγιάδες εγγονιών, αλλά η πολιτική τους εξειδικεύεται, 
αναγνωρίζοντας τις ίδιες ως βασικούς φροντιστές των εγγονιών τους και αποδίδοντας 
αξία στον γονεϊκό τους ρόλο απέναντι στα εγγόνια τους.2 

Ακόµα και για την παροχή της νοµικής κάλυψης µε δικηγόρο, που έσπευσε να 
αναφέρει µια γιαγιά (3,03% ή 1/13 ή 7,69%), αµέσως µετά η ίδια την διέψευσε, 
λέγοντας ότι, η βοήθεια αυτή δεν προερχόταν από την Πολιτεία, µιας και η ίδια η 
δικηγόρος είχε προβεί σε αυτήν την κίνηση οικειοθελώς, όντας φίλη της κόρης της 
γιαγιάς πριν εκείνη αποβιώσει. Στην ιδιωτική πρωτοβουλία του δικηγόρου βασίστηκε 
και µια άλλη οικογένεια, η οποία δεν συµπεριλαµβανόταν στις προηγούµενες, επειδή 
οι παππούδες είχαν αποβιώσει και δεν απάντησαν στις συνεντεύξεις. Τα λεγόµενα 
της εγγονής τους, όµως, καταδεικνύουν, όπως και παραπάνω, την αναπλήρωση του 
νοµικού και κρατικού κενού από την ιδιωτική πρωτοβουλία απλών πολιτών. 

Όχι. Τότε που πήρα …, που ήταν να πάρει την κηδεµονία η γιαγιά µου, ε, 
είχα πάει εγώ σε µια κοινωνική λειτουργός στη Λαµία και µου είχε βρει αυτή 
δικηγόρο και δεν είχα πληρώσει τότε τίποτα για την κηδεµονία. (Θυµάσαι 
όνοµα;) Του δικηγόρου; Γ.Ν., ο πρώην δήµαρχος, ναι. Ε, και µου είχε βγάλει 
αυτός το καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι µου το είχε βγάλει γρήγορα. Και λέει: «Θα 
σε βοηθήσω εγώ», λέει, «δεν θέλω χρήµατα και τέτοια», λέει, «θα σε 
βοηθήσω εγώ». Ε, και µου το έβγαλε έτσι το … Αυτά.3 

 
Η µόνη πρόσθετη κρατική υποστήριξη, που και πάλι ήταν έµµεση, αναφέρθηκε 

από µια µητέρα: 
Παλιά, κατά διαστήµατα, ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων έδινε 

κάποια πράγµατα (λάδια, κρέατα, ρούχα, φρούτα) σε τέτοιες οικογένειες. Το 
πολυτέκνων, τώρα το θυµήθηκα.4 

 
Μερικά από τα είδη βοήθειας που θα µπορούσαν να παρέχονται στις 

κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, αφορούσαν σε: στήριξη στον οικονοµικό 
τοµέα, ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, συναισθηµατική υποστήριξη, κάλυψη 
από νοµικές υπηρεσίες, επιµόρφωση, φροντίδα των εγγονιών για λίγες ώρες 
προκειµένου να ξεκουράζονται οι παππούδες, καθώς επίσης πολιτικές ρυθµίσεις στον 
εργασιακό τοµέα, που θα διευκολύνουν τους εργαζόµενους παππούδες οι οποίοι είναι 
αρχηγοί τέτοιου είδους οικογενειών. Τα µέτρα αυτά θα αρκούσε να ίσχυαν, άσχετο 
από το εάν αυτά θα εκπορεύονταν από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.5 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.94, σ.21. 
2 BACHMAN & CHASE-LANSDALE: ό.π., 2005, Vol.54, No.4, p.475. 
3 Ερ/γιο παιδιού 15: ερώτ.90, σ.19. 
4 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.94, σ.21. 
5 BRYSON & CASPER: ό.π., 1999, p.2.  
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Αυτά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα· αλλά και στην Αµερική ακόµη και σήµερα, τα 
πράγµατα δεν είναι καλύτερα, αφού µόνο το 10% από τις τώρα υπάρχουσες 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση 
και µόνο το 15% δηλώνει ότι, λαµβάνει κάποιου είδους βοήθεια από το Κράτος.1 
Εκεί βέβαια, το πρόβληµα δεν είναι ότι απουσιάζει η κοινωνική πολιτική, αλλά ότι το 
φαινόµενο των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών έχει εξαπλωθεί σε τόσο 
µεγάλο βαθµό, έτσι ώστε είναι δύσκολο πλέον να ελεγχθεί από τους πολιτειακούς 
φορείς.  

Στην κοινωνική βοήθεια που συνήθως λαµβάνει µια κατατετµηµένη κατά γενεές 
οικογένεια η οποία κατοικεί στην συγκεκριµένη ήπειρο, συµπεριλαµβάνονται ακόµη 
και: δωρεάν ή µε µειωµένη τιµή γεύµατα στο σχολείο των εγγονιών, κατοικία σε 
δηµόσια κτηριακά συγκροτήµατα, βοήθηµα ενοικίασης στους παππούδες από 
οµοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό φορέα, κουπόνια φαγητού, παροχή ενεργειακής 
υποστήριξης από οµοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό φορέα και, τέλος, οικονοµική 
στήριξη ή οποιοδήποτε επίδοµα κοινωνικής πρόνοιας.2 Λαµβάνοντας υπόψη, ότι 
πρόκειται για παροχές εξειδικευµένες και εξαιρετικά προχωρηµένες σε σχέση µε «τα 
ψίχουλα» των παροχών των δύο δηµοσιο-κοινωνικών υπηρεσιών της Ελλάδας 
(Π.Ι.Κ.Π.Α. και Πρόνοιας), φαίνεται ότι, η ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους 
οικογενειών στο εξωτερικό, προκαλεί την εκδήλωση κάποιων αντιδράσεων, επειδή η 
µη ύπαρξη οργανωµένης πολιτικής δεν επαρκεί να καλύψει τις ανακύπτουσες 
ανάγκες και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των πολιτών. 

Οι σχεδιαστές της κοινωνικής πολιτικής υποτιµούν, κατά κάποιον τρόπο, τις 
ανάγκες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα οι γιαγιάδες, µε 
αποτέλεσµα αυτές να υφίστανται κοινωνική περιθωριοποίηση λόγω φυλής, φύλου και 
κοινωνικής τάξης. Καταλήγουν, έτσι, να γίνονται αποδέκτες περιορισµένου αριθµού 
παροχών από τις κοινωνικές υπηρεσίες σε σύγκριση µε την πλεονεκτική θέση στην 
οποία βρίσκονται οι ανάδοχοι ή οι θετοί γονείς.3 

Μετά από την απόφαση που εκδόθηκε στην υπόθεση Miller v. Youakim (1979), 
του U.S. Supreme Court (ανώτατο δικαστήριο των Ηνωµένων Πολιτειών), 
επιτρέπεται η συµµετοχή των προσώπων που ανατρέφουν συγγενικά τους πρόσωπα 
στα προγράµµατα που προορίζονται για τις ανάδοχες οικογένειες και προβλέπεται η 
µέριµνα όσον αφορά την παροχή οµοσπονδιακής, οικονοµικής βοήθειας στα άτοµα 
αυτά. Ωστόσο, µερικές κοινωνικές υπηρεσίες δεν παρέχουν οικονοµική στήριξη µε 
την πρόφαση ότι, οι παππούδες δεν επιτρέπεται να χρηµατοδοτούνται για έναν ρόλο 
που εκ των πραγµάτων έχουν λόγω συγγένειας. Εξάλλου, αυτή η ρύθµιση έχει ως 
προϋπόθεση, η ανάληψη της φροντίδας του παιδιού από τους συγγενείς να στηρίζεται 
σε δικαστική απόφαση και παράλληλα οι γονείς, έστω και αν δεν ζουν µαζί µε τα 
παιδιά τους, ωστόσο να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη αυτής της 
οµοσπονδιακής βοήθειας, την οποία λαµβάνουν τελικά οι συγγενείς. Ο περιορισµός 
αυτός που έχει τεθεί, έχει ως αποτέλεσµα, πολύ σπάνια οι παππούδες να 
επωφελούνται από το µέτρο αυτό, αφού δεν είναι αρκετά σύνηθες οι ίδιοι να 
αναλαµβάνουν τα εγγόνια τους µετά από δικαστικό αγώνα, οπότε επωφελούνται 
περισσότερο οι οικογένειες µη συγγενών. Το γεγονός αυτό αρκετές φορές εξοργίζει 
τα συγγενικά πρόσωπα που έχουν τον ρόλο φροντιστή.4 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ αναγνωρίζουν την οικογενειακή και κοινωνική 
προσφορά των ηλικιωµένων στα εγγόνια τους, παρόλα αυτά χορηγούν επίδοµα στα 

                                                 
1 DELLMANN-JENKINS, BLANKEMEYER & OLESH: ό.π., 2002, p.231. 
2 CASPER & BRYSON: ό.π., 1998, p. χωρίς σελίδες. 
3 GIBSON: ό.π., 1999, p.331. 
4 EDWARDS: ό.π., 2003, p.207. CRUMBLEY & LITTLE: ό.π., 1997, p.87. 
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παιδιά αυτά, ενώ στους ίδιους τους παππούδες δεν παρέχεται κανενός είδους βοήθεια, 
αν και κανονικά θα έπρεπε.1 Γιατί το κοινωνικό κόστος, εάν οι παππούδες δεν 
αναλάµβαναν αυτό το ρόλο, θα ήταν πολύ µεγαλύτερο και οι κρατικοί φορείς θα ήταν 
αναγκασµένοι να δαπανήσουν πολύ µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά, εάν ένα παιδί, 
προερχόµενο από τέτοιου είδους οικογένεια, ακολουθούσε το δρόµο της 
παραβατικότητας ή ετίθετο µέσα σε ίδρυµα έως ότου υιοθετούνταν ή τοποθετούνταν 
σε ανάδοχη οικογένεια. 

2.10.5 Επίπεδο πληροφόρησης σχετικά µε τους κρατικούς φορείς στήριξης / 
Πηγές ενηµέρωσης 

 
Οι κλειστές ερωτήσεις που αφορούσαν τα άτυπα δίκτυα στήριξης (συγγενικά 

πρόσωπα, γείτονες, φίλοι), την Eκκλησία και την Πολιτεία, καθώς επίσης τη 
συνδροµή τους ως προς την στήριξη των εν λόγω οικογενειών, συνεχίστηκαν µε 
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Η µελέτη δεν επεκτάθηκε όσον αφορά στη χρήση των 
κρατικών υπηρεσιών στον βαθµό ικανοποίησης των παππούδων από αυτές, αλλά 
διευρυνόταν  στην από µέρους των παππούδων γνώση ύπαρξης προνοιακών δικτύων 
στήριξης και την επιπλέον βοήθειά τους από απροσδιόριστη, µη προαναφερόµενη 
πηγή.  

Η πλειοψηφία των παππούδων (19/33 ή 57,57%) δεν γνώριζε ότι µπορούσε να 
πάρει βοήθεια από κάποιον επίσηµο κρατικό φορέα, µε την ιδιότητα του κύριου 
φροντιστή των εγγονιών τους. Αυτό, κατά τη γνώµη τους, συνέβαινε είτε γιατί δεν το 
γνώριζαν και δεν το είχαν ακούσει ποτέ (16/33 ή 48,48%), οπότε η ευθύνη ανήκε 
στην Πολιτεία είτε επέρριπταν κατά κάποιον τρόπο ευθύνες στον εαυτό τους, που δεν 
το είχαν ψάξει και δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ µε το συγκεκριµένο ζήτηµα (3/33 ή 
9,09%).  

Όχι, δεν το’ χω ψάξει, δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω ασχοληθεί, να σου πω 
την αλήθεια.2 

 
Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι αν και γνώριζαν την ύπαρξη του 

προγράµµατος για τα απροστάτευτα παιδιά, δεν έκαναν καµία ενέργεια για να 
ρωτήσουν έστω, αν το δικαιούνταν να το διεκδικήσουν, επειδή δεν είχαν το κουράγιο 
ή/και το θεωρούσαν άδικο κόπο (2/33 ή 6,06%).  

Από την Πρόνοια, αλλά ποιός να τρέξει; Πού τα’ ξέρα εγώ; Έπρεπε από 
την αρχή που το περίλαβα.3 

Γνώριζα, µου είχαν πει, αλλά νοµίζω ότι και να πήγαινα, ότι δε θα µου 
βγάζανε, γιατί άµα ερχόντουσαν εδώ και βλέπαν το σπίτι µου και ξέραν και 
ότι είχα 5 στρέµµατα χωράφια κι αυτά, δε θα µου βγάζανε. Λέω: «Και τί να 
πάω να τρέχω για να…»4 

 
Οι άνθρωποι αυτοί είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια, πριν ακόµη την 

ξεκινήσουν, και προεξοφλώντας την τελική απόφαση της υπηρεσίας, είχαν αναλάβει 
την κατάσταση αποκλειστικά στα χέρια τους. Στον αντίποδα αυτών µε την παθητική 
και απαισιόδοξη στάση, βρίσκονταν άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν και 
απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες της Πρόνοιας και του Π.Ι.Κ.Π.Α. µε δική τους 
πρωτοβουλία. Επειδή ο κρατικός µηχανισµός συνήθως δεν είναι ευκίνητος και 
ευέλικτος ως προς την προσέγγιση των ατόµων που χρήζουν βοήθειας, αναγκάζονται 

                                                 
1 GIBSON: ό.π., 1999, p.339. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.108, σ.23. 
3 Ερ/γιο 1: ερώτ.108, σ.23. 
4 Ερ/γιο 26: ερώτ.108, σ.23. 
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πολλές φορές τα ίδια τα άτοµα να δραστηριοποιούνται, προκειµένου να αποκτούν 
όσα δικαιωµατικά δικαιούνται. Η κινητοποίηση αυτή είναι πιο εύκολη, όταν 
πρόκειται για άτοµα νεαρής ηλικίας και όχι τόσο για ηλικιωµένους. 

Όχι, αλλά … κάποιοι µε ενηµέρωσαν και ρωτούσα και από µόνη µου τί 
δικαιούµαι.1 

 
Οι ηλικιωµένοι που ενεργοποιήθηκαν αυτοβούλως, είχαν πληροφορηθεί την 

ύπαρξη κρατικών προγραµµάτων από κάποιο συγγενή, φίλο ή γνωστό (8/33 ή 
24,24%) ή λόγω του ότι οι ίδιοι ή κάποιο άλλο µέλος του περιβάλλοντός τους έπαιρνε 
κάποιου είδους επίδοµα, ταυτόχρονα ή στο παρελθόν (4/33 ή 12,12%).  

Παίρναµε το επίδοµα. Πήγα εγώ και βρήκα µια κοινωνική λειτουργό, που 
ήτανε εκεί και της είπα ότι: «Έτσι και έτσι συµβαίνει», λέει: «Θα κατέβω 
κάτω» και ήρθε εδώ, να πούµε, πήρε τα στοιχεία η κοπέλα, διαπίστωσε, µας 
έβγαλε βιβλιάρια και παίρναµε από εκεί επίδοµα κάθε δύο µήνες. (Πόσα 
χρήµατα;) Εντάξει, τα γάλατα. (30.000, 60.000;) ∆εν θυµάµαι. Λιγότερο. 
Κάπου 18.000 δρχ. το κάθε παιδί.2 

 
Όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά η ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ: «Το επίδοµα παιδικής 

προστασίας των 12.000 δρχ. µηνιαίως, µε ανώτερο οικογενειακό εισόδηµα 48.000 
δρχ. για τριµελή οικογένεια, είναι τουλάχιστον αναχρονιστικό».3 Η ποιότητα του 
συνεχή αυτοσχεδιασµού που παρατηρείται όσον αφορά τα προγράµµατα κοινωνικής 
πολιτικής, εξαρτάται από τυχαίες συγκυρίες, από τις διοικήσεις των φορέων και των 
υπηρεσιών, από το ευρύτερο πλαίσιό τους και από τους επαγγελµατίες που ασκούν 
αυτές τις υπηρεσίες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν οργανωµένα ερευνητικά 
προγράµµατα, τα οποία θα ήταν χρηµατοδοτούµενα από τον κρατικό προϋπολογισµό 
και θα αξιοποιούνταν στον κοινωνικό σχεδιασµό.  

Η βοήθεια που ελάµβαναν δύο οικογένειες, προερχόταν από την Πρόνοια για τη 
µία από αυτές λόγω απορίας, και από µια σύνταξη λόγω θανάτου του ενός από τους 
γονείς για την άλλη, όπως διασταυρώθηκε από τα λεγόµενα των παππούδων, αλλά 
και των γονέων των παιδιών. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε προηγούµενη γνώση. 

[Παππούς:] Εµείς απευθυνθήκαµε στην Πρόνοια και ρωτήσαµε. [Γιαγιά:] 
Το ήξερα από τα παιδιά µου αυτό, σαν άστεγοι, σαν άποροι, το ήξερα από τα 
παιδιά µου, που το έπαιρνα.4 

Από τους γονείς µου. Ήξεραν, γιατί παίρναν για µας, για µένα και τον 
αδερφό µου το επίδοµα απορίας, όταν ήµασταν µικρά.5 

Ε…, γνώριζα από που µπορούσα να πάρω βοήθεια από το κράτος και την 
παίρνω. Είναι η βοήθεια που παίρνω από το κράτος, είναι αυτή η σύνταξη που 
έχει βγει λόγω των δέκα ετών και οκτώ µηνών που υπηρετούσε η σύζυγός 
µου στο ∆ηµόσιο. (Και η οποία ήταν σύνταξη …;) Ναι, είναι µια τυπική 
σύνταξη που βγαίνει και την παίρνεις λόγω των παιδιών, ας πούµε. Είναι σαν 
βοήθεια προς τα παιδιά.6 

 
Σχετικά µε το γεγονός ότι υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες οι παππούδες το 

πληροφορήθηκαν ακόµη και από άγνωστο, είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της 
Ελληνικής νοοτροπίας να αναπτύσσονται συνοµιλίες σε τόπους κοινής συνεστίασης, 
όπως π.χ. ιατρεία, µέσα µεταφοράς, µε άγνωστους ακόµη και πάνω σε θέµατα 
προσωπικής φύσης. Σε αυτές τις συζητήσεις ξεπερνιούνται τα ταµπού, ενώ όταν 
εκτίθενται προσωπικά ή οικογενειακά προβλήµατα, δηµιουργούνται σχέσεις 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.95, σ.21. 
2 Ερ/γιο 29: ερώτ.108, σ.23. 
3 ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ (Ε.Ο.Π.): ό.π., σ. 79. 
4 Ερ/γιο 2: ερώτ.108, σ.23. 
5 Ερ/γιο γονέων 2: ερώτ.95, σ.21. 
6 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.95, σ.21. 
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αλληλοβοήθειας µεταξύ των αγνώστων και παρέχεται κάθε είδους στήριξη σε αυτόν 
που έχει ανάγκη, χωρίς να υπάρχει προοπτική ανταπόδοσης. 

Ναι. Για την Πρόνοια; Στην Ύπατη είχα πάει. Ένας … λουόµενος ήταν 
…, µέσα στα λουτρά … και λέει: «Γιατί φοράς κυρία τα µαύρα;» Λέω: «Έτσι 
και έτσι». «Έχεις παιδιά;» «Έχει παιδιά», λέω, «δύο». Λέει …: «Τα γράψατε 
στην Πρόνοια;». «Όχι», λέω, «δεν ξέρω» . «Να πας», λέει, «να τα γράψεις τα 
παιδιά στην Πρόνοια». Και σηκώθηκα, έφτιαξαµε το χαρτί, εδώ ήταν, είχαµε 
γραµµατικό, καλόν γραµµατικό, έφτιαξε τα χαρτιά και πήγα στην Πρόνοια 
στα γραφεία και έδωσα το χαρτί και ε …, σιγά-σιγά µας βοήθησαν τότε, που 
ήταν µικρά και λεφτά δεν µπορούσαµε να φτιάσουµε πολλά, γιατί δεν 
δούλευαν και τα καπνά, είχαν 90 δρχ. τα πουλάγαµε τα καπνά. Ε, από την 
Πρόνοια και από τον Ο.Γ.Α. βοηθηθήκαµε τότε. Μετά πάει η µάνα τους. 
Πήραν και τα παιδιά, σκάλωσαν στα 15 και το’ κοψαν. ∆ε µατα…1 

 2.10.6 Άλλες πηγές στήριξης των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών 
 

Σε ερώτηµα της ερευνήτριας σχετικά µε το, εάν οι παππούδες έλαβαν κάποιου 
είδους βοήθεια πέραν όσων είχαν προαναφερθεί, δηλαδή των συγγενών, της 
Εκκλησίας και του Κράτους-της Πολιτείας, η πλειοψηφία τους (24/33 οικογένειες ή 
72,72%) απάντησε κυρίως µονολεκτικά αρνητικά.2 Όλοι οι γονείς (3/3) και οι 
παππούδες των τριών οικογενειών στους οποίους έγινε διασταύρωση των λεγόµενών 
τους, καθώς επίσης δύο από τα τρία εγγόνια υποστήριξαν πως δεν έλαβαν κανενός 
είδους βοήθεια από κανένα άλλο άτοµο ή φορέα και µόνο το τρίτο από τα εγγόνια 
παραδέχτηκε ότι είχαν λάβει βοήθεια από κάποιο συγγενικό πρόσωπο (θείο). 

Κάτω από τα λεγόµενα των παππούδων, διαφαινόταν ένα είδος παράπονου στα 
λόγια µερικών από αυτούς, προσµονής κι ελπίδας σε άλλους και, τέλος, 
αναγκαστικής αποδοχής της κατάστασης, αυτάρκειας και πάνω απ’ όλα, 
υπερηφάνειας σε ορισµένους άλλους. 

Όχι, κανένας. Από τότε που τα πήρα, κανένας. Το κράτος δεν µε 
υποστήριξε σε τίποτα. Από το κράτος ζητάω, [ή µάλλον] δεν ζητάω για 
ζητιανιά εγώ. ∆εν θέλω ελεηµοσύνη, δεν ζητάω ελεηµοσύνη. Έχω αυτά που 
έχω, τα τεντώνω και περνάω, αλλά το κράτος µπορούσε να τα βοηθήσει αυτά 
τα παιδιά. Ειδικά αυτά τα παιδιά. Πώς περίµενα στην αστυνοµία εγώ να …; 3 

Κανένας, κανένας, κανένας, κανένας. ∆εν έχει βρεθεί άνθρωπος ακόµα 
εδώ, να µας δώσει ένα κοµµάτι ψωµί. ∆εν έχει βρεθεί ακόµη.4 

 
 Μια γιαγιά από αυτούς επεκτάθηκε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Θεό, 

όπου ήταν ολοφάνερα τα θρησκευτικά της συναισθήµατα, όπως επίσης ο αγώνας της 
στη ζωή: 

Άλλος ποιός να µε βοηθήσει; Όχι, δεν ξέρω. ∆εν πάει το µυαλό µου. 
Πού; Ποιόν άνθρωπο; Να µε βοηθήσει; Μόνο ο Θεός! Αυτό θα έχω να το 
λέω. Κατ’ αρχήν, µου έδωσε την υγεία µου να παλέψω σ’ αυτή τη ζωή, που 
λέγεται ζούγκλα. Πάλεψα και παλεύω. Συνεχίζω να παλεύω, εγώ είµαι, πάω 
κοντεύω στα 60 και παλεύω, δουλεύω λες και είµαι 20 χρονών κοπέλα. 
Ρώτησε όλη τη γειτονιά. ∆εν υποφέρω από τίποτα. ∆οξάζω το Θεό, που 
είναι κοντά µου. Τίποτα άλλο.5 
 

                                                 
1 Ερ/γιο 22: ερώτ.108, σ.23. 
2 Τα όχι που ακούστηκαν ήταν επαναλαµβανόµενα και πιο ηχηρά από τα «όχι» της 28ης Οκτωβρίου 
1940(!). 
3 Ερ/γιο 23: ερώτ.109, σ.23. 
4 Ερ/γιο 33: ερώτ.109, σ.23. 
5 Ερ/γιο 18: ερώτ.109, σ.23. 
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Κάποια άλλη γιαγιά θυµήθηκε την οικονοµική στήριξη ορισµένων συναδέλφων 
των γονιών προς τους γονείς πριν ακόµα διασπαστεί η πυρηνική οικογένεια: 

Όχι κανένας, µάνα µου. Τώρα, εντάξει, απ’ το σχολείο, που είχαν 
δώσει κάτι χρήµατα οι τότε, οι… οι καθηγητές, τότε που ήταν ακόµα και η 
Β.{µητέρα} στη ζωή, τους είχαν δώσει κάτι λεφτά τότε. Όχι, από κει και 
πέρα τίποτα άλλο. Ήταν ακόµα η Β., που έκανε τις εγχειρήσεις και είχανε 
έρθει και τους δώσανε. Κανένας, τίποτα άλλο. Τίποτα. «Ούτε ένα 
δίφραγκο», που λένε. Όχι…, τίποτα. Από κανέναν.1 
 

Στήριξη δέχθηκαν συνολικά 9 από τις 33 οικογένειες (27,27%), από 
διαφορετική πηγή η κάθε µια από αυτές, ενώ και η βοήθεια που τους παρασχέθηκε 
είχε διαφορετική χροιά. Παραδείγµατος χάριν, µία γιαγιά που ζούσε µε το εγγόνι της 
έλαβε µικρή οικονοµική βοήθεια και είδη ένδυσης από µια υποστηρικτική οµάδα, τη 
Χριστιανική Εστία της περιοχής (1/33 ή 3,03%): 

Απ’ τη Χριστιανική Εστία εδώ, του ∆. {της περιοχής της Φθιώτιδας}, 
βοήθησαν. ∆ώσαν λίγα χρήµατα και ρούχα, του δώσανε τα Χριστούγεννα 
πέρυσι, απ’ τη Χριστιανική Εστία. (Τί; Σας έδωσαν και λεφτά; Πόσα;) 
Ναι…από δω τώρα, από την Εκκλησία, τώρα µπερδεύοµαι. Έχει εδώ πέρα 
Χριστιανική Εστία, πάνω. Έδωσαν λίγα χρήµατα, πολύ λίγα δηλαδή, αλλά 
του πήραν και ρουχάκια και τρόφιµα είχαν φέρει…, βοηθήσαν. Ναι, µια 
φορά πέρυσι, πρόπερσι.2 

 
Κάποιες άλλες οικογένειες (4/33 ή 12,12%) βοηθήθηκαν από µεµονωµένα µη 

συγγενικά άτοµα. Στις δυο οικογένειες η βοήθεια προερχόταν από µια γειτόνισσα 
των παππούδων και η άλλη από τον δάσκαλο του παιδιού στο σχολείο. Στις άλλες 
δύο, έγινε οικονοµική υποστήριξη µε έµµεσο τρόπο, αφού το άτοµο που τις βοήθησε, 
δεν τους έδωσε δικά του χρήµατα, αλλά έκανε αγώνα συγκέντρωσης χρηµάτων από 
διάφορες πηγές (µέλος του Ερυθρού Σταυρού). Αυτό το άτοµο ήταν, που 
απευθύνθηκε σε έναν σύλλογο, ο οποίος τελικά έκανε οικονοµική δωρεά στην ίδια 
οικογένεια:  

[Γιαγιά:] Αυτό, οι Σαρακατσαναίοι. Η Κ. {µη συγγενικό πρόσωπο} 
µίλησε. (∆ηλαδή, από το σύλλογο των Σαρακατσαναίων, τί σας δώσανε;) 
100.000.δρχ. [Παππούς:] Τώρα για το Πάσχα (Φέτος δηλαδή;) [Παππούς:] 
Ναι, φέτος. [Γιαγιά:] Ούτε άλλη χρονιά… (Κι όσον αφορά την κα Κ.;) 
[Παππούς:] Ναι, η Κ. πάντοτε, [Γιαγιά:] Η Κ. πάντα βοηθάει. Στην αρχή 
µάζευε και τρόφιµα, όχι σε µας βέβαια, σε πολλές οικογένειες. Ε, και τώρα 
ό,τι βρίσκει, εσένα, ας πούµε: «Ξέρεις είναι ένα παιδάκι κι έχει ανάγκη…»3 
 

Εκτός, όµως, από τους µη συγγενείς, βοήθεια παρείχαν και οι συγγενείς σε 
ορισµένες περιπτώσεις (5/33 ή 15,15%), άλλοι ευκαιριακά και άλλοι σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα: 

Ε, τώρα κοίτα να δεις, ένας θείος, ένας παππούς, σα χαρτζιλίκι το’ 
δίναν το παιδάκι. Αυτό ήταν βοηθητικό. (Κι εδώ, ο γιό σας ο άλλος, είπατε 
ότι βοηθούσε;) Ναι, ναι, ναι ο γιός µου πολύ, πάρα πολύ! Βόηθαγε!4 

Ο ανιψιός µου µε βοηθάει πολύ για το παιδί. Το βοηθάει ιδιαίτερα 
[λογοθεραπεία στο Χ,{εγγόνι}]. Και από το δάσκαλο, το Χ. τον Η.5 

 
Μία γιαγιά δεν αναγνώρισε καµία βοήθεια, παρά ως µόνη πηγή υποστήριξης 

έβλεπε τον σύζυγό της, λόγω της βοήθειας που δεχόταν από αυτόν. 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.109, σ.23. 
2 Ερ/γιο 11: ερώτ.109, σ.23. 
3 Ερ/γιο 10: ερώτ.109, σ.23. 
4 Ερ/γιο 30: ερώτ.109, σ.23. 
5 Ερ/γιο 7: ερώτ.109, σ.23. 
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Όχι, όχι µόνο άνδρας µου. Αυτός τα ψώνιζε, αυτός. Εγώ δεν δουλεύω, 
δεν εργάζοµαι, αυτός άνθρωπος.1 

 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, µόνο σε µία οικογένεια αναφέρθηκε η 

βοήθεια των γονέων των παιδιών και µάλιστα τονιζόταν στα λεγόµενα των 
παππούδων η συνεισφορά  του ενός απ’ αυτούς:  

         Όχι. Άλλο από τη µάνα του, κανένας. Κανένας.2 
 

Επειδή αυτή η ερώτηση ανήκε σε όσες αποκλείστηκαν από εκείνες που θα 
ετίθεντο στα εγγόνια, παρόλα αυτά πρόλαβαν και απάντησαν 13 παιδιά. Τα έξι από 
αυτά απάντησαν πως, η οικογένειά τους δεν έλαβε κανενός είδους βοήθεια, ενώ τα 
υπόλοιπα 7 δήλωσαν πως δέχτηκαν βοήθεια τουλάχιστον από ένα συγγενικό 
πρόσωπο, που τις περισσότερες φορές ήταν θείος ή θεία και µόνο σε µία ήταν ο 
γονέας του παιδιού. Η υποστήριξη αυτή αφορούσε σε συναισθηµατικό, οικονοµικό - 
υλικό επίπεδο και στον τοµέα της εκπαίδευσης των εγγονιών. 

Βοήθεια, εννοείς τώρα, πάνω σ’ αυτές τις ερωτήσεις; (Ναι, γενικά αν 
βοήθησε κάποιο άτοµο ή κάποια υπηρεσία, οτιδήποτε.) Όσον αφορά κρατικές 
υπηρεσίες και αυτά, καµία. Τίποτε. Ε, τώρα όλος ο …, συγγενείς και αυτά … 
βοηθούσε. Ε… ούτε, ας πούµε, χρηµατικά, ας πούµε ξέρω’ γω, πάρε 
1.000.000 [δρχ.] να κάνεις τη δουλειά. Ε, όσο µπορούσαν. Άλλος 
συναισθηµατικά, αυτό πιο πολύ. (Κυρίως;) Ναι, κυρίως… Όχι υλικά, ας 
πούµε. 3 

Ο θείος µου, µου έπαιρνε ρούχα, µου έδινε λεφτά.4 
Ο θείος. Με έχει βοηθήσει στα µαθήµατα … (Πώς τον λένε το θείο σου;) 

Κ. (Και είναι δάσκαλος, έτσι;) Ναι.5 
Όχι, λίγο ο θείος µου, επειδή ήταν και κοντά εκεί πέρα, ε, ερχόταν 

µερικές φορές. Αλλά εντάξει, όχι και κάθε µέρα, όπως ερχόταν η θεία µου, 
όταν ήµουν µικρός. (Και πώς σας βοηθούσε;) Ε, ερχόταν εκεί πέρα, βοήθαγε 
τον παππού, επειδή, όταν δεν ήταν η θεία µου, ε, … ερχότανε και βοήθαγε τον 
παππού, επειδή… και ο παππούς ο καηµένος, τί τράβαγε µε µας, ε…, ο 
παππούς βοηθούσε τη γιαγιά και ο παππούς βοηθιόταν από το θείο µου.6 

 
Από τα λεγόµενα του τελευταίου παιδιού αναδύθηκε και κάποιο άλλο ζήτηµα: 

Τα οικογενειακά βάρη τα επωµίζονταν, όπως αναγνωρίζεται και από τα εγγόνια, κατά 
κύριο λόγο οι γιαγιάδες και µετά ακολουθούσαν σε λίγο µικρότερο βαθµό οι 
παππούδες, οι οποίοι όµως βρίσκονταν σε πιο πλεονεκτική σε σχέση µε τις γιαγιάδες, 
αφού δέχονταν τη βοήθεια και άλλων συγγενικών προσώπων. Ο ρόλος της γυναίκας, 
και, σ’ αυτήν την περίπτωση, της γιαγιάς, θεωρούνταν πιο δεδοµένος και της 
καταλόγιζαν ίσως µεγαλύτερες δυνατότητες και ικανότητες στην ανατροφή των 
παιδιών και των εγγονιών. Ίσως αυτό αποτελεί τον λόγο για τον οποίο, ο συγγενικός 
και φιλικός περίγυρος δεν σπεύδει να παράσχει τη βοήθειά του σε αυτήν. Αυτό 
υποστηρίζεται άλλωστε και από το γεγονός ότι, οι περισσότερες οικογένειες που 
έλαβαν µέρος στην έρευνα είχαν ως αρχηγό τις γιαγιάδες (21/35), αφού οι σύζυγοι 
των περισσοτέρων είχαν αποβιώσει.7  

                                                 
1 Ερ/γιο 34: ερώτ.109, σ.23. 
2 Ερ/γιο 21: ερώτ.109, σ.23. 
3 Ερ/γιο παιδιού 22: ερώτ.88, σ.19. 
4 Ερ/γιο παιδιού 2: ερώτ.88, σ.19. 
5 Ερ/γιο παιδιού 14: ερώτ.88, σ.19. 
6 Ερ/γιο παιδιού 13: ερώτ.88, σ.19. 
7 βλ. §2.7.3.3 Αρχηγία στην οικογένεια παππού-γιαγιάς-παιδιού. 
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 2.11 Ο ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Το κλείσιµο των συνεντεύξεων των γονέων, άφησε µια γλυκόπικρη γεύση: Στον 
έναν από τους γονείς άφησε ως καταστάλαγµα το παράπονο της µη λήψης της 
αναµενόµενης συµπαράστασης και κατανόησης από οποιονδήποτε του κλειστού ή 
του ευρύτερου περιβάλλοντός του. 

Το µόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι, γενικά απ’ όλους δεν έχω βρει 
την ανταπόκριση που περίµενα και να µε καταλάβει.1 

 
Ο άλλος γονιός αντίθετα, µε το συµπέρασµα που έβγαλε, ανέδειξε µια πιο 

θετική οπτική των πραγµάτων και των νέων καταστάσεων που είχαν δηµιουργηθεί 
µετά τον αποχωρισµό του από τα παιδιά του. Η µετά τον αποχωρισµό από τα παιδιά 
του εποχή, σήµαινε για εκείνον αποτροπή της πρόκλησης ψυχολογικών τραυµάτων 
και λύση των οικογενειακών προβληµάτων, µε τον ταυτόχρονο αποκλεισµό της εκ 
νέου δηµιουργίας τους. Η «καλά ρυθµισµένη κατάσταση», που υπέκρυπτε την 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, ήταν προϊόν και αποτέλεσµα κοινής 
συµφωνίας και αµοιβαίας κατανόησης των µελών της οικογένειας: 

Ε, που θέλω να σηµειώσω; Όχι, δεν υπάρχουν κάποια προβλήµατα. Από 
τότε που αποχωρίστηκα τα παιδιά µου, αν έχουν προκύψει κάποια 
προβλήµατα σε µένα; (Ναι ή στα παιδιά ή στους παππούδες …;) Όχι, δεν 
υπάρχουν προβλήµατα. Απλά µ’ αυτό τρόπο, αντιθέτως λύνουµε κάποια 
ψυχολογικά προβλήµατα, που θα µπορούσαν να υπήρχαν, εάν δεν υπήρχε 
αυτή η κατάσταση, η οποία είναι έτσι καλά ρυθµισµένη, ύστερα από 
συµφωνία όλων µας. Έτσι; Απλώς λύνονται κάποια προβλήµατα, γιατί 
υπάρχει κατανόηση και απ’ αυτούς προς εµένα και από εµένα προς αυτούς. 
Και φυσικά, οτιδήποτε πρόβληµα και να παρουσιαστεί, το λύνουµε κάθωντας 
και κουβεντιάζοντας και αναλύοντας το πρόβληµα. Ό,τι πρόβληµα και να 
υπάρχει. 2 

 
Στο τέλος της συνέντευξης, όλα τα εγγόνια (που απάντησαν σε αυτήν την 

ερώτηση, δηλαδή 13) και οι περισσότεροι παππούδες (20/33 ή 60,60%) είχαν 
καλυφθεί από τα θέµατα που συζητήθηκαν και δεν ένιωθαν την ανάγκη να 
προσθέσουν τίποτα άλλο στα λεγόµενά τους. 

Όχι, κορίτσι µου, ήταν τόσο πολλά, που δε θυµάµαι και τί είπαµε.3 
Όχι, όλα αυτά που µε ρώτησες, σ’ αυτά δεν…4 

 
Από τα σχόλια των µελών των υπόλοιπων 13 οικογενειών, προέκυψαν πέντε 

θέµατα τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 

 2.11.1 Όλα της ζωής τα δύσκολα (4/13 ή 30,76%) 

Οι παππούδες επεσήµαναν τις καθηµερινές οικονοµικές δυσκολίες που 
αντιµετώπιζαν στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και στις 
φροντίδες των εγγονιών τους. 

Προβλήµατα έχω, που δεν µπορούµε να ζήσουµε, να ζήσουµε, να ζήσω 
το παιδί. Του λείπουνε το παιχνίδι, το γάλα, το µαγείρεµα … Του λείπουνε… 
∆εν έχω να ταΐσω το παιδί. Μόνο αυτό είναι το πρόβληµα. Τίποτα άλλο. ∆εν 
έχω, δεν έχω τη δύναµη. Τίποτα άλλο.5 

                                                 
1 Ερ/γιο γονέων 5: ερώτ.110, σ.24. 
2 Ερ/γιο γονέων 9: ερώτ.110, σ.24. 
3 Ερ/γιο 14: ερώτ.124, σ.26. 
4 Ερ/γιο 27: ερώτ.124, σ.26. 
5 Ερ/γιο 33: ερώτ.124, σ.26. 
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Όχι, µάνα µου, αυτά είναι, το οικονοµικό, το οικονοµικό. Γιατί τα παιδιά 
για να µεγαλώσουν, ξέρεις, θέλουν και το παπούτσι, θέλουν και την µπλούζα, 
θέλουν και το βρακάκι, γιατί µεγαλώνουν και δεν τους έρχεται. 
Καταλαβαίνεις. Αυτό το οικονοµικό είναι. Αλλά και πάλι, µέχρι ώρα δεν τους 
έχουµε στερήσει και τίποτα. Απ’ όλα έχουν. Τώρα …, είπαµε, βοήθεια, όµως, 
από κανέναν δεν λάβαµε. [Γελάει] Μονάχοι µας τα βγάζουµε. ∆εν πειράζει. 
Τί να κάνουµε…;1 

[Παππούς:] Φτώχεια και ανεργία, η στέγαση που δεν υπάρχει. Το 
οικονοµικό και η στέγαση. Αυτό είναι. [Γιαγιά:] Από πλευρά µου όχι.2 

 2.11.2 Οι δύο όψεις του νοµίσµατος (6/13 46,15%) 

Εδώ αντικατοπτριζόταν η διττή όψη της επιµέλειας των εγγονιών από τους 
παππούδες. Από τη µια το άγχος, οι φόβοι, οι ευθύνες και τα προβλήµατα που 
σχετίζονταν µε τα εγγόνια και από την άλλη οι χαρούµενες ιστορίες και τα ευτυχή 
βιώµατα από τη συµβίωσή τους. 

Μέσα από την αµφισβήτηση ύπαρξης δυσκολιών ή προβληµάτων, αυτοµάτως 
αναδυόταν η ανησυχία για την καλή υγεία των εγγονιών. 

Όχι, δεν προέκυψε κανένα πρόβληµα. Μόνο το άγχος για το παιδί.3 
Όχι, δεν έχω προβλήµατα. Τα προβλήµατα και η ευθύνη µου το βράδυ 

που πέφτω, είναι να είναι καλά τα εγγονάκια µου, να τα ξεκινήσω την άλλη 
µέρα, να τα πάω στο σχολείο, να ρωτήσω τους δασκάλους. Έχω συνεννόηση 
µε τους δασκάλους.4 

 
Μια πιο αισιόδοξη οπτική και σκοπιά της ζωής ερχόταν στην επιφάνεια µέσα 

από τα λεγόµενα κάποιας άλλης γιαγιάς. 
Όχι, όχι δεν έχω να προσθέσω. Το τί µου έχουν κάνει, άλλο αυτό. Που 

είχα ένα …, ήταν 4 χρονών παιδάκι, τώρα 4 χρονών, είχα αφήσει τον κιµά 
πάνω στο τραπέζι. Κατέβηκα λίγο στο υπόγειο, κάτι ήθελα να πάρω και 
γυρίζω πίσω. Πήρε ένας και αφού είδε πιάνονταν ο κιµάς, το πέταγε έτσι. 
Αφού έπαιρνε ένας, πήραν και τα δύο και µου γέµισαν την κουζίνα. (Τον 
πετούσαν στον τοίχο, δηλαδή;) Ναι, όπου έφταναν, χαµηλά ή ψηλά, όπου 
έφταναν. Έρχοµαι να δω κιµά, πού να δω κιµά; Τίποτα ο κιµάς, τον είχαν 
διαλύσει. Παλάβωσα. Απ’ τη µια µεριά γέλαγα, αυτά να τα κακαρίζονται. Τί 
κιµά ύστερα; Τους έφτιαξα σκέτα µακαρόνια. Τρέλα. Άλλη φορά, πήραν το 
µπουκάλι µε το λάδι. Είχα ένα χαλί και το’ συρε στην τραπεζαρία εδώ, 
τρύπωσαν κάτω απ’ το τραπέζι, ξεβούλωσε το µπουκάλι µε το λάδι και 
χύνονταν το λάδι. Και το λάδι έµενε, δεν το απορρόφησε και έκαναν πλατς 
πλατς. Εγώ κένταγα. Ακούω το πλατς που έκαναν αυτά, παίζανε, κοιτάω, τί 
να δω;! Λαδοπόντικα, σαν το λαδοπόντικα. Τα παίρνω και βγάζω έξω -
ήµασταν κολλητοί µε την Κ., τη νύφη µου-: «Κ. κοίτα!». Να γελάς και να 
…Τί να σου λέω…! Αυτά µου’ µειναν. Αυτά µου µείνανε.5 

 2.11.3 Εγγόνια έναντι γονέων και των άλλων εγγονιών (3/13 ή 23,07%)  

Η αγάπη των παππούδων για τα εγγόνια που ανέτρεφαν ήταν τόσο µεγάλη, που 
πολλές φορές τούς οδηγούσε στο να τα βάζουν ακόµη και πάνω από τα ίδια τους τα 
παιδιά -ενάντια στα οποία στρέφονταν ορισµένες φορές - ή τα υπόλοιπα εγγόνια τους. 

Όχι, µόνο την αυτή, την αγένεια που έχουν απάνω τους και δεν τους 
ενδιέφερε για το παραµικρό. Πώς να σου πω; Την αδιαφορία Αυτή η 
αδιαφορία µόνο, και αυτή [µητέρα-κόρη της γιαγιάς], της έλεγα πολλές 
φορές: «∆εν σε νοιάζει; Βλέπεις τρία παιδιά, δεν σε νοιάζει; Σου είπε κανένας 
ότι, εγώ θα είχα γεννήσει τρία παιδιά και θα τα µεγάλωνα; ∆ηλαδή, θα τύχει 

                                                 
1 Ερ/γιο 9: ερώτ.124, σ.26. 
2 Ερ/γιο 2: ερώτ.124, σ.26. 
3 Ερ/γιο 28: ερώτ.124, σ.26. 
4 Ερ/γιο 7: ερώτ.124, σ.26. 
5 Ερ/γιο 13: ερώτ.124, σ.26. 
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σε µένα κάτι …, εσύ δεν θα γίνεις στόχαστρο; Εδώ τρία παιδιά που τα έχεις 
φέρει, πώς θα µεγαλώσουν αυτά; Πώς είναι δυνατόν να µεγαλώσουν τρία 
παιδιά; Εδώ δεν βλέπεις», λέω, «τα έξοδα πόσα είναι;» Τώρα ο Η.{αδελφός 
εγγονιού} ήθελε 35€. Τις Παρασκευές, πηγαίναµε -και δε θέλω να ξέρει ο 
Π.{θείος εγγονιών}-  για το ποδόσφαιρο. (Για να πληρώσει εκεί;) Για να 
πληρώσουµε την οµάδα και να πληρώσουµε …, δηλαδή βγάζεις υποτροφία να 
πάρει το δελτίο παροχής. Εποµένως …1 

 
Εξέφρασε τους φόβους της µια γιαγιά όταν δήλωσε ότι… 

Θα’ θελα [να πω κάτι]. Εκείνο που φοβάµαι είναι, να µη µου κάνει καµιά 
λαδιά και µου πάρει το παιδί. Φοβάµαι µην της τάξουνε λεφτά και εκείνη πει: 
«Ξέρεις, να πάρω το παιδί για 10 µέρες, ε…, να το δω, να το χορτάσω» και 
κάνει κακό στο παιδί. Αυτό το φοβάµαι, σας το λέω ειλικρινά, µε όλα αυτά 
που βλέπω στην τηλεόραση, σας λέω ότι, είµαι πάντα πανικόβλητη. Γι’ αυτό 
το παιδί, είµαι πάντα πανικόβλητη. ∆εν ξέρω, αν θα ήµουν για άλλα εγγόνια 
έτσι, αλλά ειδικά για το… «Νεαρούλη, σ’ αγαπώ πολύ» [απευθυνόµενη στο 
εγγόνι].2 

 2.11.4 Όνειρα κι επιδιώξεις για τα εγγόνια (3/13 ή 23,07%) 

Οι στόχοι των παππούδων που αφορούσαν τα εγγόνια τους προσανατολίζονταν 
σε άµεσες επιδιώξεις όπως π.χ. την έκδοση ενός επιδόµατος ή σε µακροπρόθεσµα 
όνειρα, όπως η µόρφωση των εγγονιών τους. 

∆εν έχω τίποτα, παιδάκι µου, τίποτα. Μόνο, αν µπορούµε να βγάλουµε 
από την Πρόνοια… (Επίδοµα;) Επίδοµα, που λες, κι αυτά…3 

∆εν ξέρω, µάνα µου, δεν βάζω το µυαλό µου. (Τί θα θέλατε να 
προσθέσετε;) Εγώ θα ήθελα να …, ένα έτσι, να µε βοηθήσει το κράτος, µια 
και έτυχε και το συζητάµε, µέσα στις σχολές του Μ.{ ιδιωτικό σχολείο} να 
πήγαιναν τα παιδάκια µου. Το λέω και … Θέλω να τις µορφώσω, τα κορίτσια 
µου. Πολύ, έτσι, τα αγαπάω και τα … Αν είναι κράτος, να µε βοηθήσει γι’ 
αυτό το σκοπό. Να βολ… Να ολοκληρώσω αυτές τις κούκλες. Αυτό ήθελα·  
το όνειρό µου. Και ύστερα, ας πεθάνω. Άµα τα µεγαλώσω, δε µε νοιάζει. 
(Αυτό;) Αυτό, κορίτσι µου. Έδωσα τη ζωή µου.4 

 
Οι γυναίκες εκδήλωναν µεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση µε τους άνδρες, για το 

τί θα απογινόταν το εγγόνι τους σε περίπτωση που αυτές πάθαιναν κάτι, ίσως επειδή 
από τη φύση τους έχουν πιο έντονο το ένστικτο της ανατροφής των παιδιών. Ο 
διαχωρισµός αυτός ανάµεσα στα δύο φύλα όσον αφορά την ανησυχία που 
εκδηλωνόταν, παίρνει περίπου τις ίδιες διαστάσεις, εάν συγκριθούν οι άνθρωποι 
µεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση µε τους νεότερους. Είναι φυσικό πως, οι πιο 
ηλικιωµένοι άνθρωποι των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών 
προβληµατίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τους γονείς που συνήθως 
είναι νέοι και µεγαλώνουν τα παιδιά τους. Το µέλλον των εγγονιών εάν οι παππούδες 
πεθάνουν, είναι αβέβαιο, αφού αυτά βασίζονται αποκλειστικά επάνω τους, ο χρόνος 
που τους αποµένει είναι περιορισµένος, τα προβλήµατα υγείας τους αυξηµένα, η 
προνοητικότητά τους εκτεταµένη, αλλά και το τέλος εγγύς.5 

                                                 
1 Ερ/γιο 8: ερώτ.124, σ.26. 
2 Ερ/γιο 16: ερώτ.124, σ.26. 
3 Ερ/γιο 35: ερώτ.124, σ.26. 
4 Ερ/γιο 18: ερώτ.124, σ.26. 
5 FREEMAN & NKOMO: ό.π., 2006, Vol.18, No.4, p.305 & 308. 
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 2.11.5 Βιωµατικό απόσταγµα της ζωής των παππούδων µε τα εγγόνια (2/13 ή 
15,38%) 

Οι παππούδες κάνοντας αναδροµή στα χρόνια που πέρασαν, αλλά και µια 
σύντοµη αποτίµηση της ζωής τους, έβγαζαν τα δικά τους συµπεράσµατα για τη 
συµβίωσή τους µε τα εγγόνια. 

Ε, κοίταξε να σου πω, εν γνώσει µας ήταν τα παιδιά. Εµείς θυσιαστήκαµε 
για τα παιδιά. Αλλοίµονο. Εγώ την ψυχή µου δεν ορίζω, θα τη δώσω σ’ αυτά. 
Την ψυχή µου δεν ορίζω, γι’ αυτά θα τη δώσω.1 

 
Η φροντίδα για τα εγγόνια έδωσε µια µεγάλη αίσθηση σκοπού και νοήµατος 

στη ζωή των ηλικιωµένων.  
Όχι, µάνα µου, τίποτα. Όχι, αυτό το παιδί, δεν ξέρω, πόσο η ζωή µου θα 

ήτανε πολύ χειρότερη. Ή είναι ένα κοµµάτι από το παιδί µου, είναι και καλό 
παιδάκι, δηλαδή τ’ αγαπάς, θες δε θες. Όλος ο κόσµος τ’ αγαπάει. Είναι τόσο 
καλό παιδί. Ευγεν… Τώρα θα λες εσύ: «Τί χαζογιαγιά είναι αυτή;» Όχι, έχω 
κι άλλα εγγόνια κι άλλα παιδάκια, αλλά σαν κι αυτό δεν είναι. Τόσο καλό.2 

 
Άξιο λόγου αποτελεί το γεγονός ότι, ως προς τους παππούδες, παρά τις 

δυσκολίες και τα προβλήµατα που αυτοί αντιµετώπιζαν και που δεν δίσταζαν να 
αναφέρουν, τα παράπονά τους δεν στρέφονταν εναντίον των παιδιών τους ή των 
εγγονιών τους, αλλά ενάντια στο σύστηµα που αδυνατούσε να τους υποστηρίξει. 
Έτσι, ο λόγος τους αρκετές φορές άλλαζε µορφή, παίρνοντας µια γλυκιά και τρυφερή 
απόχρωση, αναφερόµενοι στα θετικά που είχαν αποκοµίσει από τον νέο ρόλο τους 
και ιδιαίτερα στην αγάπη και την αναγνώριση που είχαν λάβει από τα εγγόνια τους, 
δείχνοντας έτσι ότι ουδεµία στιγµή είχαν µετανιώσει για την απόφασή τους, επειδή εν 
τέλει ανταµείφτηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.3 

Οι παππούδες καταλήγουν να είναι τόσο φορείς όσο και αποδέκτες 
αλτρουισµού, γιατί αφενός αυτοί θυσιάζουν τη ζωή τους για να σώσουν άλλες ζωές, 
αφετέρου οι ίδιοι δέχονται τη βοήθεια και υποστήριξη από άλλα άτοµα που δεν 
επιβουλεύονται κάτι, αλλά προβαίνουν σε αυτήν τους την ενέργεια από αλτρουιστικά 
κίνητρα. 

Καταληκτικά από το σύνολο της έρευνας, η σύγκριση που έγινε ανάµεσα στις 
απαντήσεις που έδωσαν οι παππούδες, οι γονείς και τα παιδιά τους όσον αφορά τις 
οικογένειές τους -έστω και αν ο αριθµός τους ήταν πολύ περιορισµένος (3)-, καθώς 
επίσης η επακόλουθη συµφωνία στα λεγόµενά τους, δίνει γόνιµες βάσεις υποστήριξης 
της άποψης ότι, σε γενικά πλαίσια, τα υποκείµενα που έλαβαν µέρος στις 
συνεντεύξεις ήταν ειλικρινή στις απαντήσεις τους. Άρα, τα όσα καταµαρτυρούσαν, 
θα µπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν και ως ένα ορισµένο σηµείο να γενικευτούν, εάν 
όχι σε όλες τις ανάλογες οικογένειες στον Ελληνικό χώρο, έστω στις υπόλοιπες 32 
οικογένειες που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 
Αξίζει να αναφερθούν ορισµένες επισηµάνσεις, αφού σε διασταύρωση µεταξύ 

των λεχθέντων κάθε παιδιού, καταφάνηκαν αντιφάσεις στις απαντήσεις ορισµένων 
από αυτά: 

Ένα παιδί, παρά το γεγονός ότι είχε ζήσει αρκετές άσχηµες καταστάσεις µε τους 
ναρκοµανείς γονείς του και παρά την άσχηµη συµπεριφορά τους απέναντί του, αυτό 
θεωρούσε ότι ο πατέρας και η µητέρα του το αγαπούσαν πολύ και το προστάτευαν, 
παρότι εκείνοι το παραµελούσαν και κυκλοφορούσαν γυµνοί στο σπίτι χωρίς να 

                                                 
1 Ερ/γιο 32: ερώτ.124, σ.26. 
2 Ερ/γιο 26: ερώτ.124, σ.26. 
3 DUNNE & KETTLER: ό.π., 2008, p.341. 
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υπολογίζουν την παρουσία του. Τα λεγόµενα του παιδιού αυτού συνδυάστηκαν µε 
απαντήσεις που είχε δώσει προηγουµένως (ερώτηση 21 και 36). 

Γιατί η µαµά µου µε αγαπάει πάρα πολύ και ο µπαµπάς µου το ίδιο. Μου 
δίνουν λεφτά, µε προστατεύουν και τίποτα άλλο.1 

 
Κάποιο άλλο παιδί τοξικοµανών γονέων, ενώ πίστευε πως και οι δύο γονείς του 

το αγαπούσαν, αµέσως κατέρριψε την πεποίθησή του αυτή, όταν είπε πως ο πατέρας 
του εξαρχής δεν το ήθελε (ερωτ. 102) και µεταξύ τους δεν υπήρχε γνωριµία. Πάντως, 
πρωτύτερα είχε δηλώσει ότι, αυτό που δεν του άρεσε στην οικογένειά του, ήταν η 
άσκηση βίας εκ µέρους του πατέρα επάνω του και οι φωνές που του έβαζε η µητέρα 
του (ερώτηση 21). Το γεγονός ότι θα ήθελε να µοιάσει στη µητέρα του, αιτιολογείται 
αφενός ότι ήταν πιο κοντά στο παιδί (σε σύγκριση µε τον πατέρα ή τους παππούδες 
του), το επισκεπτόταν και το βοηθούσε, αφετέρου το ίδιο ήθελε να της δώσει ένα 
ελαφρυντικό που το απέρριψε λόγω της εξάρτησής της από τα ναρκωτικά. Οι 
παππούδες το ανέλαβαν στην αρχή για κάποια χρόνια, έπειτα όµως, κατά κάποιον 
τρόπο, το απέρριψαν και αυτοί µε τη σειρά τους, αφού το εισήγαγαν σε ίδρυµα. Ίσως 
γι’ αυτόν τον λόγο, το παιδί όταν ερωτήθηκε σχετικά µε το ποιόν άνθρωπο µέσα από 
την οικογένειά του αγαπούσε περισσότερο, κατονόµασε την αδελφή του (ερώτηση 
100).  

Ένα τρίτο παιδί, προερχόµενο από τοξικοεξαρτηµένους γονείς, ενώ αρχικά 
δήλωνε πως αγαπούσε τους γονείς του και δεν τους άφηνε να φύγουν (ερώτηση 36), 
µετά έλεγε ότι, δεν σκεφτόταν και δεν αισθανόταν τίποτα για τον πατέρα του που είχε 
πεθάνει, και το ίδιο θα παρέµενε απαθές σε περίπτωση που επέστρεφε η 
εξαφανισµένη µητέρα του (ερωτ53). Παρά το γεγονός ότι εκείνοι το είχαν 
εγκαταλείψει από µικρό στους παππούδες του (ερώτηση 21+47), πράγµα το οποίο δεν 
του άρεσε, τώρα δήλωνε πως πίστευε ότι το αγαπούσαν και οι δύο (ερωτ. 102). 

Σε µια άλλη περίπτωση, το παιδί, ενώ αναρωτιόταν τον λόγο που οι γονείς του 
το άφησαν στους παππούδες του (ερώτηση 53), πίστευε ακράδαντα ότι, οι γονείς του 
είχαν αναλάβει κανονικά τις υποχρεώσεις τους να το συντηρούν και να του παρέχουν 
τα απαραίτητα προς το ζην (ερωτ. 102). 

Ένα άλλο παιδί, ενώ θεωρούσε πως οι γονείς του το αγαπούσαν και 
προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του και την ερευνήτρια ότι δεν το είχαν αφήσει 
στους παππούδες (ερώτηση 102), από την άλλη πλευρά ήξερε ότι είχε χωριστεί από 
εκείνους και προσδοκούσε την επανένωση της οικογένειάς του (ερώτηση 39). Και 
µετά πάλι, ενώ περίµενε να ξαναενωθεί µε τη µητέρα (αλλά όχι µε τον πατέρα), 
έχοντας συνηθίσει µε τη γιαγιά, δεν ήθελε να φύγει από κοντά της (ερώτηση 53 και 
56) . 

Ένα άλλο παιδί, ενώ σε προηγούµενη ερώτηση (53) είχε απαντήσει ότι 
αγαπούσε και τους δύο γονείς, όταν ρωτήθηκε για το τί σκεφτόταν και πώς 
αισθανόταν για το µπαµπά και τη µαµά αφού δεν ζούσαν µαζί, στην τελευταία 
ανοιχτή ερώτηση απάντησε πως ο πατέρας το αγαπούσε, ενώ για τη µητέρα ήταν 
ανεπιθύµητο και δεν το αγαπούσε, επειδή εκείνη ήταν η αφορµή και η αιτία για τη 
διάλυση της οικογένειάς τους. 

Γιατί η µαµά το ξεκίνησε αυτό, για να χωρίσουν. Ο µπαµπάς δεν έφταιγε 
για τίποτα. Ξυπνάει µια µέρα και τη βρήκε σταφίδα και της λέει: «Γιατί; 
Αφού ήσουν στο νοσοκοµείο εχθές, γιατί πίνεις πάλι µπίρες …;» 2 

 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 8: ερώτ.102, σ.22. 
2 Ερ/γιο παιδιού 4: ερώτ.102, σ.22. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  484  

Αυτή η παλινδρόµηση-το πισωγύρισµα, η αµφιταλάντευση και οι αντιφάσεις 
των παιδιών µπορεί να οφείλονται σε σύγκρουση των «θέλω και ελπίζω» των παιδιών 
µε αυτό που γινόταν στην πραγµατικότητα. Ήταν σαν να προσπαθούσαν ασυνείδητα 
να καλύψουν και να δικαιολογήσουν πρώτα στον εαυτό τους και µετά στους άλλους 
την άδικη και άσχηµη συµπεριφορά των γονέων τους. Η συµπεριφορά τους ήταν 
άσχετη µε την ηλικία και το φύλο τους, αφού παρατηρήθηκε τόσο σε µικρά (6,5 
ετών) όσο και σε µεγάλα (17 ετών) εγγόνια. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
(Πώς ξεκίνησε; Πόσα χρόνια είχε; Πότε έσµιξαν δηλαδή µε την κοπέλα;) 

Ε, ο Γ. µου [πατέρας] ήταν …, είχαµε µαγαζί. Ε … και έτυχε αυτή η γυναίκα, 
είχε έρθει στο µαγαζί, γνωριστήκανε και τα φτιάξανε. Εγώ, εν τω µεταξύ, δεν 
ήξερα … (Πόσων χρόνων ήταν ο γιος σας;) Ο γιος µου νέος ήταν. Νέο παιδί, 
είχε τελειώσει τις σπουδές του. Είχε πάρει αναβολή για σπουδές και άφησε τις 
σπουδές του και ανοίξαµε µαγαζί. Λοιπόν … (Τί σπούδαζε;) Θεολογία στο 
Πανεπιστήµιο. Κάποια στιγµή έρχεται ένας δικός µας, µας έπαιρνε το κτήµα, 
τέλος πάντων, και το ενοικίαζε και µου λέει: «Βρε, το παιδί τί κάνει µ’ αυτή; 
Έµπλεξε µε µια γυναίκα που δεν είναι καλής διαγωγής».  

Τα κοινωνικά σχόλια που εξακολουθούν να υφίστανται στον Ελληνικό χώρο, 
όταν δεν παραµένουν στα στενά πλαίσια του κουτσοµπολιού µεταξύ του φιλικού ή 
συγγενικού περίγυρου, σκοπό έχουν να προστατέψουν ένα άτοµο ή την οικογένειά 
του από έναν επερχόµενο κίνδυνο ή καταστροφή. 

Εγώ δεν ήξερα τίποτα. «Λοιπόν, είναι από το χωριό µας αυτή και επειδή 
σε ξέρω, γι’ αυτό το λόγο έρχοµαι, να σου πω: Θα προσπαθήσεις το παιδί να 
το κόψεις από αυτή που έχει δεσµό, µε αυτή τη γυναίκα». Πώς να κόψω εγώ, 
όµως, το Γ. µου; Έρχεται ο γιος µου. «Παιδάκι µου», λέω, «αυτή η γυναίκα 
που έµπλεξες µαζί της, τί κάνει; Είναι παντρεµένη, έχει άλλα τέσσερα 
παιδιά», του λέω.  

Η µη αλλοίωση των στενών ενδοοικογενειακών σχέσεων στην Ελληνική 
οικογένεια καταδεικνύεται από τη διατήρηση της παράδοσης της καλής επικοινωνίας 
και συναισθηµατικής εγγύτητας, ακόµη και µεταξύ ατόµων διαφορετικής ηλικίας και 
φύλου (στη συγκεκριµένη οικογένεια ίσως παρεµβάλλεται το Οιδιπόδειο σύµπλεγµα 
κατά την ψυχαναλυτική θεωρία). 

Λοιπόν, λέει: «Γιατί, ρε µάνα, µήπως πρόκειται να την παντρευτώ εγώ;», 
µου λέει, «∆εν πρόκειται να την πάρω, απλώς τον καιρό µου περνάω». 

Τα τελευταία χρόνια, από τις ανεπτυγµένες χώρες της ∆ύσης και ιδιαίτερα από 
τη βόρεια Αµερική µας έρχεται ο απόηχος ενός ναρκισσιστικού τρόπου ζωής, που 
καταδικάζεται ανεπιφύλακτα από τους κοινωνικούς επιστήµονες.1 Ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής µε τις εφήµερες απολαύσεις αποξενώνει τους ανθρώπους και τους 
αποπροσανατολίζει αναφορικά µε τη σκοποθεσία τους για δηµιουργία οικογένειας.  

 «Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχεις δεσµούς µε αυτή». Αυτή, εν τω µεταξύ, 
ήταν µια τραγουδίστρια. Ε, ανακατεµένη και µε χασίσια ήταν και µε πολλά. 
Λοιπόν, την πόνεσε ο γιος µου. Τί να έκανε; Γιατί ήταν ένα πάρα πολύ καλό 
παιδί. Είχε έρθει από καλόγερος, που του είχε … (Είχε πάει και καλόγερος;) 
Και καλόγερος, ναι.  

Το συγκεκριµένο άτοµο µε την ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία του, από την τρυφερή 
και προστατευτική αγκαλιά της οικογένειάς του βρέθηκε εκτεθειµένο στις αρνητικές 
επιρροές που ασκούσε ο έκλυτος βίος ενός άλλου ανθρώπου, που το συγκίνησε όχι 
µε την πνευµατικότητά του, αλλά µε την εξωτερική του οµορφιά. Η επαφή µε τη 
διαφορετικότητα, µπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση µιας υποβόσκουσας 

                                                 
1 ΧΡΗΣΤΕΑ-∆ΟΥΜΑΝΗ: ό.π., 1989, σ.184. 
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παρορµητικής συµπεριφοράς, ακόµη και από έναν άνθρωπο ήπιων τόνων, 
συγκρατηµένο και συνεσταλµένο. 

Λοιπόν, ήταν περασµένος στη Θεολογία, τέλος πάντων, και είχαµε 
ανοίξει µετά, αφού δεν ήθελα εγώ, εγώ, εγώ, γιατί άκουγα τον κόσµο: 
«Καλόγερος και εκείνο και το άλλο», γι’ αυτό πέρασα και … και τόσα 
βάσανα, κορίτσι µου.  

Η γιαγιά καταλόγιζε ευθύνες στον εαυτό της, που στάθηκε η αφορµή για την 
αποµάκρυνση του παιδιού της από τον δρόµο του Θεού. Πίστευε εν µέρει, ότι είχε 
επέλθει η Θεία δίκη µε την τιµωρία, πρώτα της ίδιας και έπειτα από όλης της 
οικογένειάς της. 

Λοιπόν …, αφού τέλος πάντων, είχε το µαγαζί και έµπλεξε µε αυτή, δεν 
µπόρεσα, τέλος πάντων, να τον, να τον …, (Ξεµπλέξετε;) να τον ξεµπλέξω, 
µου λέει κάποια στιγµή: «Μαµά, θέλω να ανοίξω και δεύτερο µαγαζί», γιατί 
κρατούσαµε το ουζερί. ∆ουλεύαµε πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ θαυµάζω τη 
νεολαία, «Θα ανοίξω ένα µαγαζάκι. Θα µε βοηθήσεις». Του δίνω ορισµένα 
χρήµατα και ανοίγει δεύτερο µαγαζί.  

Ο προοδευτικός τρόπος σκέψης της γιαγιάς, αλλά και η αδυναµία και η 
εµπιστοσύνη που είχε στον γιό της, φάνηκε όχι µόνο στο γεγονός της 
χρηµατοδότησής του, αλλά και στην υιοθέτηση του ίδιου τρόπου που εκείνος είχε 
επιλέξει να χειρίζεται µετέπειτα τα παιδιά του. Η γιαγιά παραδέχτηκε κάτι τέτοιο, 
παρότι ανέφερε ότι δεν είχε σχεδόν καθόλου συζητήσει µε τον πατέρα του παιδιού 
για τον τρόπο ανατροφής, αλλά ακολουθούσαν από κοινού την ελεύθερη και επιεική 
µέθοδο διαπαιδαγώγησης. 

Τα χατίρια…, γιατί βλέπω ότι ο κόσµος -όλα τα παιδάκια το θέλουνε 
αυτό-, είναι …, η σύγχρονη ζωή έχει αλλάξει. Τί να κάνεις; Εκείνο θα τους το 
πάρεις, τα χασιµούσια θα τους τα παίρνουµε, δεν τους λείπεται τίποτα. Κι ο 
µπαµπάς σ’ αυτά είναι κι αυτός…πιο σύγχρονος, και πάω κι εγώ µε τη 
νεολαία τώρα. Τί να κάνω; Προσαρµόστηκα, θέλοντας και µη. [Γελάει]1 

 
Σε ό,τι αφορά το άνοιγµα που επιχείρησε ο γιός της, η γιαγιά συνέχισε: 

Και εκεί, δεν ήταν και κοπέλα αυτή [µητέρα], να µπορέσει να τον 
βοηθήσει. Ήθελε…, στο µαγαζί υπάρχουν …, είναι ένα ευαίσθητο επάγγελµα, 
που θέλει κότσια να το κρατήσεις. Από στιγµή σε στιγµή µπορεί να σου φύγει 
και να χρεοκοπήσεις. Και κάποια στιγµή, ο γιος µου άρχισε να χρεοκοπεί. 
Αυτά που νόµιζα, τέλος πάντων, εγώ βγαίναν αληθινά. 

Οι παππούδες, παρότι διατηρούσαν τις επιφυλάξεις τους και είχαν ενστάσεις για 
τα επαγγελµατικά ανοίγµατα του γιου τους, δεν στάθηκαν εµπόδιο στις φιλοδοξίες 
του, αλλά τον στήριξαν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Και εδώ πάλι διακρίνεται 
το στοιχείο της Ελληνικής οικογένειας να στηρίζει κάθε κίνηση (συναισθηµατική, 
επαγγελµατική ή κάθε άλλη) οποιουδήποτε µέλους της. 

 Το είδε ο γιος µου αυτό και συνεννοείται µαζί της και σηκώνονται και 
φεύγουν. Τα αφήνει όλα, ένα µαγαζί σύξυλο. Παραλυµένο µαγαζί. (Αυτή [η 
µητέρα] ήταν ακόµη παντρεµένη µε εκείνον;) Ναι, παντρεµένη αυτή, µε άλλα 
τέσσερα παιδιά. Παίρνει τα δύο παιδιά της και τα δύο τα είχε αφήσει στο … 
στη µητέρα της, στη µάνα της τα εγκατέλειψε. 

Αν και δεν θα µπορούσε να διασταυρωθεί η ύπαρξη των άλλων δυο παιδιών (τα 
άλλα δύο ήταν αγνώστου πατρός ή αποκύηµα της φαντασίας της γιαγιάς;) εκτός 
εκείνων που είχε αποκτήσει µε τον σύζυγό της, πάντως ως προς τα τελευταία 
διαπιστώθηκε στην εξέλιξη του λόγου, µε τη µορφή της µεθόδου της χιονοστιβάδας, 
ότι αυτά αποτελούσαν µέλη ακόµη µίας κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας 
που είχε δηµιουργήσει η ίδια µητέρα. 

 (Εδώ στη Σ.{περιοχή του νοµού Φθιώτιδας};) Όχι, όχι, από την 
Α.{περιοχή του νοµού Φθιώτιδας} ήταν αυτή. (Πώς λέγεται;), Μ. Τ. λεγόταν. 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.99, σ.21. 
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(Στον άντρα της;) ∆εν ξέρω, Τ.{επίθετο} ∆εν ξέρω, ο άντρας της πώς 
λεγόταν· ο άντρας της και πόσους έχει ακόµη … δύο είχε ακόµα. Λοιπόν …, 
αυτή τέλος πάντων, τον πήρε και πήγαν κάτω στη … στην Κρήτη. Πήγαν 
κάτω στην Κρήτη, πήγαν κάτω στην Κρήτη και εγώ, µην ξέροντας πού έχει 
πάει το παιδί, είχα βάλει την ιδιωτική αστυνοµία να ψάχνουν, τέλος πάντων, 
και να κλαίω και να έχω το µαγαζί να τηγανίζω, να έρχονται παρέες και να 
κλαίω: «Γ. µου {πατέρας}, πού βρίσκεσαι; Γιατί µου το’ κανες αυτό, αγόρι 
µου;» Ε, κάποια στιγµή … ψυχολογικά και εγώ άρχισα να µην αισθάνοµαι 
καλά. Λέει ο άντρας µου, λέει: «Θα δώσουµε το µαγαζί. Θα το πουλήσουµε». 
Πώς; Μήπως έρθει το παιδί.  

Παρά την ανώριµη συµπεριφορά του παιδιού τους, οι γονείς έκαναν 
απεγνωσµένες προσπάθειες να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν, ενώ παράλληλα µέσα 
τους δεν έσβηναν οι ελπίδες για επιστροφή του γιου τους, σαν το απολωλός πρόβατο. 

Και κάποια στιγµή, µετά από ένα χρόνο, δύο, µε πήρε τηλέφωνο. Ένα 
χρόνο να µη σε παίρνει τηλέφωνο το παιδί σου, ε;! ∆εν ξέρεις, κοπέλα µου, τί 
σοκ και τί στεναχώρια πέρασα. Λοιπόν … (Σας πήρε τηλέφωνο …) Με 
παίρνει τηλέφωνο και λέει: «Ρε µάνα…». Λέω: «Πού είσαι, ρε παιδάκι µου; 
∆εν θα πας φαντάρος; Σε έχουν περάσει για λιποτάκτη. ∆ε θα φύγεις για 
φαντάρος;» «Θα’ ρθω, µαµά, κάτω», λέει, «θα’ ρθω». Αυτός την έζησε {τη 
µητέρα} εκεί κάτω φαίνεται, το παιδί, γιατί όπως να κάνεις, ο Γ. µου 
{πατέρας} είχε βάσεις, ήταν παιδί σωστό. Λοιπόν, είδε ότι κάπως δεν 
ταίριαξαν, αλλά την αγάπησε, γιατί την έζησε, µαζί της. Και κάποια στιγµή 
έρχεται. Έρχεται, φτιάχνει τα χαρτιά του ύστερα, για να πάει φαντάρος. Τα 
διόρθωσε, τέλος πάντων, ήταν παραµεληµένος πως τον είδα. «Βρε παιδί µου, 
αλλιώς ήσουν και αλλιώς κατάντησες; Ήσουν µε αυτή τη γυναίκα. Τί την 
ήθελες αυτή, Γ. µου;» « Γι’ αυτό, µαµά», λέει, «αποφάσισα να χωρίσω, αλλά 
έκανα ένα παιδάκι», λέει. «Θα στο πάρω και θα στο φέρω». «Φέρ’ το». Μου 
φέρνει το παιδάκι του, όντως ήταν, τριών µηνών ήταν. Το πήρα µε λαχτάρα 
εδώ. Τέλος πάντων. Του παιδιού µου το παιδί θα το µεγαλώσω. Και τί έγινε 
µε ένα παιδάκι;  

Χάριν της µεταµέλειας που επέδειξε ο γιος της, αλλά και σε συνδυασµό µε την 
χαρά της από την απόκτηση του πρώτου εγγονιού της, η γιαγιά πράττοντας ως καλή 
χριστιανή κατ’ αναλογία µε την παραβολή του άσωτου υιού, όχι απλά συγχώρεσε το 
παιδί της, αλλά αποδέχτηκε αβίαστα τον νέο ρόλο της. 

Της δινόταν για άλλη µια φορά η ευκαιρία να αναθρέψει ένα παιδί και µάλιστα 
θηλυκού γένους, που δεν είχε αποκτήσει ποτέ η ίδια ως δικό της παιδί. Τα εγγενή 
κληρονοµικά στοιχεία του χαρακτήρα του θείου του εγγονιού και το φύλο του 
παιδιού σε συνδυασµό µε τα επίκτητα χαρακτηριστικά που αποκόµισε το εγγόνι ως 
απόρροια της διαπαιδαγώγησης των παππούδων συνέβαλαν στη δηµιουργία της 
ευαίσθητης ιδιοσυγκρασίας του. 

Η Ι. {εγγόνι} είναι ένα παιδί… την Θ. {α΄ παιδί, αδερφή εγγονιού} 
ακόµα την ταΐζω, πολλές φορές την ταΐζω, γιατί το ξέρω ότι είναι… έχει το 
χαρακτήρα του ∆. µου {θείος παιδιού}, έτσι ήταν ο γιός µου. Ήταν πιο 
ευαίσθητο παιδί πιο… πιο λογικό παιδί, πιο συναι…, ξέρω’ γω,  
συναισθηµατικό. ∆εν ξέρω, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί είµαι αγράµµατος 
άνθρωπος, κοπέλα µου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι, συναισθηµατικά είναι 
πολύ…, η ψυχή της µέσα είναι…, όλα τα καταλαβαίνει και όλα είναι… είναι 
ευαίσθητο, έχει µια ευαισθησία και πρέπει να καθίσω εγώ να του δώσω το 
γάλα του πολλές φορές, να του µεριµνήσω στο φαγητό του, στο αυγό του, στο 
φαγητό του, γιατί δε θα φάει. Έτσι ήταν και ο ∆. µου {θείος παιδιού }, ναι. (Η 
Θ.{αδερφή του παιδιού}  πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα…) 
Φροντίδα περισσότερη στο φαγητό από την Ι. {εγγόνι}. Η Ι. θα φάει. (Όχι 
µόνο για το φαγητό. Και γενικά…;). Και γενικά ναι, και στο διάβασµά της 
περισσότερη φροντίδα ναι, ενώ η Ι. , λίγο ο µπαµπάς της να της πει, θα 
καθίσει να διαβάσει. Είναι πιο σκληρή εκείνη.1 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.38, σ.6. 
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Το δεύτερο παιδί παραµένοντας µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα χέρια της 

απορριπτικής µητέρας του, απέκτησε πιο ανθεκτικό και σκληρό χαρακτήρα που 
κούραζε σε υπερβολικό βαθµό τη γιαγιά του. Σε σηµείο που εκείνη έφτασε να 
δηλώσει ότι, ανάµεσα στα συναισθήµατα που έτρεφε για το εγγόνι της, ήταν και η 
αγανάκτηση για τη συµπεριφορά του. Αφού κατάφερε να επιβιώσει από την 
εγκατάλειψη που υπέστη από τη µητέρα, ήταν δυνατό να στέκεται και µόνο του στη 
ζωή, χωρίς να έχει την ανάγκη για υποβοήθηση από κάποιο άτοµο. 

Και η γιαγιά συνεχίζοντας την παραπάνω διήγηση: 
Λοιπόν, «Έλα εδώ αγόρι µου», λέω, «να συµµαζευτείς, να γίνεις 

άνθρωπος σωστός, όπως ήσουν. ∆εν κάνει αυτή η γυναίκα µαζί σου. 
Κατρακύλησες, πολύ χαµηλά έφτασες». «Ναι, µαµά µου, έχεις δίκιο, τέλος 
πάντων, έκανα ένα µεγάλο σφάλµα». Ήρθε κάποια στιγµή. Έρχεται, 
συνεννοείται από το τηλέφωνο πάλι µ’ αυτή, να’ ρθει και αυτή, να πάρουν 
κάτι πράγµατα που είχε κάτω και δεν είχαν λεφτά. Τους στέλνω 100.000 
[δραχµές] να πάνε κάτω στην Κρήτη, να πάρουν κάτι, ορισµένα πράγµατα και 
να χωρίσουν.  

…ή τουλάχιστον έτσι ήλπιζαν οι παππούδες. 
(Αυτή ήταν ακόµη, δηλαδή, εκεί;) Γιατί εκεί µένανε, στην Κρήτη, όταν 

φύγαν από δω. (∆εν ήταν Κρητικιά;) Όχι, όχι δεν ήταν Κρητικιά. (Απλά 
πήγαν έτσι;) Ναι, αφού ο γιος µου είχε µαγαζί εδώ, τον ζητάγανε, ήταν 
χρεωµένος κι φύγανε κάτω. Ξανά έρχεται αυτή, την βάζω στο σπίτι, της …, -
µαζί µε τα παιδιά της που έπρεπε να την κυνηγήσω να φάει ένα ξύλο.  

Η επιτρεπτικότητα και η υποχωρητικότητα που έδειξαν οι παππούδες, µπορεί 
να ερµηνεύεται έως ένα σηµείο, από την ευγνωµοσύνη τους προς τη µητέρα, επειδή 
στη δύσκολη στιγµή που αντιµετώπιζε ο γιος τους µε τη χρεοκοπία, εκείνη στην 
προσπάθειά της να τον διαφυλάξει, τον αποµάκρυνε έστω και µε στρουθοκαµηλισµό 
από την υφιστάµενη κατάσταση. Η ευγνωµοσύνη πάντως της γιαγιάς καταφάνηκε και 
σε άλλο σηµείο της συνέντευξης και αφορούσε τα εγγόνια της:  

Αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, δεν θα είχα αυτές τις κούκλες.1 
 

Αν και αµέσως µετά, η γιαγιά δήλωσε πως είχε πικραθεί και ήταν 
αγανακτισµένη µε τη συµπεριφορά της µητέρας. Την απόρριψη που είχε δείξει εκείνη 
για τα παιδιά της, µε το ίδιο νόµισµα την πλήρωνε η γιαγιά, αδιαφορώντας πλέον για 
τη ζωή της. 

Συνεχίζοντας την εξιστόρηση: 
(Ποιά παιδιά; Και τα τέσσερα;) Και τα τρία, ναι, τρία παιδιά µού έφερε 

… δύο παιδιά, όχι τα δύο της, γιατί τα δύο τα είχε στη µητέρα της. Μου έφερε 
τα δύο παιδιά της και αυτή. Τους φιλοξένησα µια βραδιά. Μετά γυρίζω και 
της λέω: «Βρε κορίτσι µου, εσύ δεν έκανες για το Γ. µου {πατέρας}. Εσύ 
είσαι µια γυναίκα µε παρελθόν, πιο µεγάλη. Έχεις το δικό σου παρελθόν. Ο Γ. 
ήταν ένα παιδάκι, γιατί τον έµπλεξες; Γιατί δεν πηγές να βρεις έναν άνθρωπο, 
µεγάλο σε ηλικία, να κοιτάξεις να ζήσεις κοντά του, αν δε σου έκανε, τέλος 
πάντων, ο άντρας σου; Αλλά αφού είχες άντρα, έπρεπε να πας στον άντρα 
σου». «∆εν ήταν καλός ο άντρας µου», δικά της, τέλος πάντων, 
δικαιολογητικά. 

Και µετά από τη µεγάλη αυτή παρένθεσή της, η γιαγιά συνέχισε την αφήγησή 
της για το ιστορικό της οικογένειας: 

Αποφάσισαν να πάνε κάτω στην Κρήτη, να τους δώσω, τους έδωσα και 
100.000, ήθελαν να πληρώνουν, δεν ήξερα, ήθελαν να φέρουν κάτι, ορισµένα 
πράγµατα. Ε, τότε τόσο ήταν, τους έδωσα και ήρθανε … Ναι, ήταν να’ ρθουν. 
Από τότε, τους έχασα πάλι.  

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.83, σ.18.   
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Έχοντας ξεκινήσει µια καθοδική πορεία στη ζωή των γονέων, τα χτυπήµατα τα 
οποία υπόκειτο η οικογένεια του πατέρα, συνεχίστηκαν: 

Παίρνει στο τηλέφωνο. Μαθαίνω ο γιος µου έµπλεξε µε χασίσια, παίρνω 
τηλέφωνο. «Πω …! Τί είπες αγόρι µου;» Με παίρνει ένας δικηγόρος, λέει 
έτσι και έτσι. Λέω: «Ακούστε να σας πω: Εγώ έχω ένα µωρό, δεν µπορώ να 
έρθω κάτω.  

Το µωρό δεν ήταν πια ευθύνη της µητέρας του, αλλά της γιαγιάς του. Έτσι 
λοιπόν αυτή, δεν προσπάθησε να βγάλει το γιο της από το αδιέξοδο στο οποίο είχε 
περιέλθει ή να τρέξει απλά κοντά του όπως θα ήθελε, αλλά κοίταξε πρώτα να 
διασφαλίσει το εγγόνι της, µη θέλοντας να το αφήσει στα χέρια οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου εκτός από την ίδια. 

Ε, του λέω: «Αγόρι µου», λέω, «Τί πράγµατα; Πώς εγώ να’ ρθω κάτω 
αυτή τη στιγµή; Πώς να’ ρθω να σε δω;». Ο άντρας µου έχει την καρδιά του. 
Παίρνω τηλέφωνο το δικηγόρο, έναν δικηγόρο που τον έβαλα από εκεί για να 
πάρει τηλέφωνο, να τον στείλω µάλιστα. Στην αρχή µου είπε: «Στείλε µου 
λεφτά σ’ αυτή -στη γυναίκα του- τα χρειάζοµαι». «∆ε σου στέλνω», λέω, «σ’ 
αυτή εγώ λεφτά. Πάρε …, βρες ένα δικηγόρο και πες του για το πρόβληµά 
σου και θα στείλω στο δικηγόρο τα λεφτά. Κι όντως παίρνω, του στέλνω 
800.000 (Για να ξεµπλέξει…) για να ξεµπλέξει -και ας είναι καλά αυτός ο 
δικηγόρος που το ξέµπλεξε το παιδί-, γιατί αυτή έφταιγε.  

∆εν θα µπορούσε να διευκρινιστεί το κατά πόσον, οι πιο πολλές ευθύνες θα 
έπρεπε να αποδοθούν στην µητέρα. Πάντως η γιαγιά ένιωσε την ανάγκη να το κάνει, 
προκειµένου να δικαιολογήσει το δικό της παιδί, παρότι πιο πριν, είχε εµµέσως 
επιρρίψει ευθύνες τόσο στο χαρακτήρα της µητέρας όσο και στις ανώριµες 
επαγγελµατικές κινήσεις του υιού της. 

Ήταν …, πήραν και συστάσεις µάλλον από εδώ, από την αστυνοµία, 
φαίνεται και µου ξέµπλεξαν το παιδί και ήρθε ύστερα εδώ και ε, όχι …, το 
ξέµπλεξαν βέβαια, αλλά αυτή, εν τω µεταξύ, ήταν έγκυος πάλι. Έµεινε έγκυος 
στο δεύτερο παιδί, στην Ι. Ήρθε, έρχεται ο γιος µου εδώ, πάει φαντάρος, ε … 
και όπως ήρθε ξανά εδώ, πάλι πήρε άδεια και ήρθε το παιδί εδώ, λέει, του 
λέει η µάνα µου: «Παιδί µου, είσαι σίγουρος ότι, αυτή η γυναίκα κάτω εκεί 
κάθεται, είναι σωστή και κοιτάζει τα παιδιά σου; Το παιδί σου;»  

Ακόµα και η γιαγιά του πατέρα (προγιαγιά) ως πιο υποψιασµένη και µε εφόδιο 
την πείρα της ζωής, είχε λόγο µέσα στην οικογένεια και προσπάθησε να προστατέψει 
τον εγγονό της από τα χειρότερα. Τα σοφά της λόγια εισακούστηκαν και προϊδέασαν 
τον πατέρα. 

(Το ένα είχε;) Το ένα και τα δικά της τα παιδιά. (Και τα δύο;) Και τα δύο 
και τα άφηνε, κοπέλα µου, αυτή τα παιδιά της. Και σηκώνεται ο γιος µου και 
πάει έκτακτα, δεν την πήρε τηλέφωνο και πάει και δεν την βρίσκει και 
περίµενε από βραδύς µέχρι την άλλη ηµέρα και το µωρό στην κούνια. (Μόνο 
του; Στο σπίτι;) Μόνο του. (Και τα άλλα δύο;) Και όταν µου το έφερε …, ε, 
τα άλλα ήταν σε θέση …; Τα παιδάκια της ήταν µικρά. (Ήταν, δηλαδή και 
αυτά στο σπίτι µόνα τους;) Στο σπίτι µόνα τους τρία παιδάκια. Λοιπόν, αλλά 
αυτό ήταν µικρό, ήθελε προστασία, ήθελε µάνα. 7 µηνών ένα παιδάκι.  

Φαίνεται ότι, η στάση της συγκεκριµένης µητέρας σταδιακά µετατρεπόταν σε 
χειρότερη απέναντι στα παιδιά, αφού αναλογικά σκεπτόµενος κάποιος και 
ξεκινώντας από τα παιδιά που απέκτησε µε τον σύζυγό της έως τα δύο αυτά παιδιά, 
τα δύο πρώτα παιδιά της, ναι µεν τα εγκατέλειψε στους γονείς της, αλλά 
προηγουµένως είχε διεκδικήσει την επιµέλειά τους. Όταν έπρεπε να αποχωριστεί το 
τρίτο παιδί της που απέκτησε µε τον συγκεκριµένο σύντροφο, δεν αναφέρθηκε από 
εκείνον (στη µητέρα του) κάποια ιδιαίτερη αντίδρασή της, ενώ σε ό,τι αφορά το 
τέταρτο παιδί, η αδιαφορία και η παραµέληση που επέδειξε προς αυτό, άγγιζε τα όρια 
της κακοποίησης: 

Εν τω µεταξύ, όταν µε το έφερε το µωρό εδώ, τα µάγουλά του ήταν 
µουχλιασµένα. Η φάτσα του ήταν άγρια, της Ι. {εγγόνι}, όλο έκλαιγε και 
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όντως όλο έκλαιγε ύστερα αυτό το παιδί. Με κούρασε αυτό το µωρό. Ενώ η Ι. 
(Η Θ. {αδερφή εγγονιού} εννοείτε…;) δεν µε κούρασε, ήταν άλλο παιδί. 
Γελάει, κοίτα εκεί στην φωτογραφία της ακόµα. Αυτή το άφηνε, πρέπει να το 
άφηνε το µωρό και να έφευγε. Έφευγε, εξαφανίζονταν. Λοιπόν, δεν ξέρω πού 
γύριζε και … το µωρό, όπως έκανε εµετούς, έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε και 
έκανε και έκανε εµετούς - πώς δεν έσκασε - και από το …, στο µαξιλαράκι 
του … λέει: «Όχι, ρε µάνα», λέει, «να το δεις πού κοιµόταν, όταν πήγα και το 
βρήκα! Το µαξιλάρι του ήταν από τους εµετούς ξερά», λέει, «και έχει ανοίξει 
το πρόσωπό του». Είχε ανοίξει το προσωπάκι του. Λοιπόν, και … αγριεµένη 
η έκφρασή του, δεν ήταν … Φαινόταν ότι το παιδί είχε και όταν έκλαιγε, 
έκανε «Α» … µια φωνή έβγαζε και θα το πάω στον παιδίατρό και θα το πάω, 
να δω τί είναι αυτό το πράγµα, αλλά σιγά-σιγά του ξέφυγε η Ι. {εγγόνι}. Αλλά 
την γκρίνια, την είχε η Ι. και µέχρι τώρα, µέχρι τώρα ακόµα, ναι βέβαια, δεν 
ήταν …  

Οι παππούδες, ενώ είχαν κάποιες επιφυλάξεις για τον τρόπο µε τον οποίο 
έπρεπε να διαχειριστούν το εγγόνι τους, από άγνοια θεώρησαν πως δεν ήταν 
απαραίτητο να επέµβουν στο παιδί για να ξεπεράσει την άσχηµη συµπεριφορά που 
είχε υποστεί από την πλευρά της µητέρας του. Τόσο η µικρή ηλικία του εγγονιού όσο 
η αναβλητικότητα των παππούδων δεν αποτέλεσαν παράγοντες ενεργοποίησής τους. 
Η εξάλειψη της περίεργης κραυγής, δεν σηµατοδοτούσε παράλληλα την απόσβεση 
των µελανών σηµείων του ψυχισµού του παιδιού, όπως λανθασµένα πίστευαν οι 
παππούδες. Γι’ αυτό εξάλλου, παρουσιάζονταν κατάλοιπα στη µετέπειτα 
συµπεριφορά του. Την ίδια αναφορά έκανε η γιαγιά και κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης, σε ερώτηση που αφορούσε σηµαντικά γεγονότα στη ζωή του παιδιού 
πριν διασπαστεί η οικογένειά του: 

∆εν ξέρω κοπέλα µου. (∆ηλαδή, αν εξαιρέσω αυτό που µου είπατε, ότι το 
βρήκε ο πατέρας µέσα στην κούνια και η µάνα έλειπε, είχατε ακούσει κάτι 
άλλο; Από την ώρα δηλαδή που το γέννησε, µέχρι 7 µηνών που το έφερε εδώ 
σε σας ο γιος σας…;) Όχι, δεν ήξερε ο γιος µου, γιατί ήταν και φαντάρος. ∆εν 
ήξερε πώς ζούσε [η µητέρα] κάτω. Όταν ο γιος µου είχε άδεια, πήγαινε 
έκτακτα κάτω, την έβλεπε. Αλλά έτυχε εκείνη τη µέρα, πήγε να τη βρει και 
έλειπε [η µητέρα] όλη τη νύχτα. Ένα µωρό στο σπίτι και το βρήκε σε άθλια 
κατάσταση. ∆ιότι, στο µαξιλαράκι του παιδιού, όπως έκανε εµετούς ή έκλαιγε 
µόνο του, είχε κάνει τα µαγουλάκια του εδώ, ήταν πληγωµένα κι από δω και 
από κει. Μου το’ φερε και λέω: «Καλά», λέω, «το φύλαγες το µωρό; Πώς 
είναι έτσι, βρε Γ. µου {πατέρας};» Ναι, και γυρίζει ο ∆. µου [άλλος γιος της 
γιαγιάς], καλή ώρα το παιδί µου, και λέει: «Καλέ µάνα, αυτό είναι άσχηµο. 
Πώς είναι το µωρό αυτό έτσι;» Ήταν αγριεµένο, η έκφρασή του, της 
Ι.{παιδί}, και όλο έκλαιγε το µωρό. Όντως φαίνεται µωρό ψυχολογικά…, 
αυτό έµενε µόνο του, τα παράταγε, και από το κλάµα είχε γκανιάξει. Είδες 
που λένε: «Γκάνιαξε το µωρό;» Κι όντως, µέσα εδώ, όταν έκλαιγε: «Α, α», 
ακούγονταν µια άλλη φωνή µέσα του, και λέω: «Πώς…;» Αλλά του’ φυγε, 
την έφυγε της Ι.{παιδί}. 1 

 
Αυτές οι αναφορές είναι κλασικά παραδείγµατα της θεωρίας του BOWLBY, 

σύµφωνα µε την οποία δεν υφίσταται προσκόλληση ενός παιδιού στον γονέα του, εάν 
αυτός είναι απορριπτικός και το παιδί δεν βρίσκει ανταπόκριση. Ειδικότερα, η 
µητέρα, ανάλογα µε τη στάση και τη συµπεριφορά της, όπως επίσης ανάλογα µε τις 
σχέσεις που θα διαµορφώσει µε το παιδί της, συντελεί σε πολύ µεγάλο βαθµό στην 
εκδήλωση ψυχοσωµατικών διαταραχών στο παιδί. Ο τρόπος, η ποσότητα και η 
ποιότητα των φροντίδων που παρέχει σ’ αυτό, όπως π.χ. η χορήγηση τροφής, η 
ρύθµιση του ύπνου και άλλα, συµβάλλουν στην πρόκληση µελλοντικών 
ψυχοσωµατικών νόσων. Η εµφάνιση διαταραχών στο πεπτικό σύστηµα του παιδιού 
κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, παρατηρείται σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.52, σ.10. 
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άλλα, λιγότερο εξελιγµένα συστήµατα του οργανισµού του, και σχετίζεται µε την 
παθολογική συµπεριφορά της µητέρας. Το παιδί θα αντιδράσει µε εµετό αν 
διαισθανθεί την απορριπτική στάση, την εχθρότητα ή την αδυναµία της µητέρας να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες του, εκφραζόµενη από τη µητέρα µη λεκτικά και διαµέσου 
του ακατάλληλου τρόπου διατροφής. Αυτή η συµπεριφορά του παιδιού µπορεί να 
εκληφθεί ως προσπάθειά του ανταπόδοσης της αρνητικής συµπεριφοράς της µητέρας 
ή ως εξωτερίκευση της απόρριψής του απέναντι στις φροντίδες που αυτή του 
παρέχει.1 Η απόρριψη του παιδιού προς τη µητέρα συνεχιζόταν και τα επόµενα 
χρόνια: 

[Έχασα το ενδιαφέρον για τους γονείς µου, παραιτήθηκα από παιδί τους 
και προσαρµόστηκα στη νέα κατάσταση:] Για τη µαµά.2 

 
Εξάλλου, το παιδί δήλωσε πως δεν είχε πλέον εµπιστοσύνη στη µητέρα του, 

είχε πικραθεί από τη στάση και τη συµπεριφορά της, είχε οργή και θυµό µέσα του 
επειδή αυτή στάθηκε ανίκανη να είναι σωστή µητέρα και ενίοτε ένιωθε µίσος και 
εκδικητική διάθεση προς αυτή ή αδιαφορούσε πλήρως για τη ζωή της απορρίπτοντάς 
την, όπως το απέρριψε εκείνη αρχικά.  

Μια µητέρα η οποία είναι απορριπτική, δεν αρκείται στην µη κάλυψη των 
βιολογικών αναγκών του παιδιού, αλλά επεκτείνεται και στην συναισθηµατική του 
αποστέρηση, µε αποτέλεσµα το παιδί να αποκτά έντονο το συναίσθηµα της 
ανασφάλειας.3 Το συναίσθηµα αυτό γενικεύεται και στα υπόλοιπα άτοµα του 
περιβάλλοντος, εάν δεν διαγνωστεί εγκαίρως και δεν µεσολαβήσει η βοήθεια ειδικού. 

[Αισθάνοµαι ότι βρίσκοµαι στο κενό, ανυπεράσπιστος/η και µόνος/η:] 
Γιατί άµα φεύγει ο παππούς στο καφενείο, ο µπαµπάς στη δουλειά, η γιαγιά 
στο περιβόλι, η γιαγιά η Ε. {προγιαγιά} εδώ, εγώ είµαι µόνη.4 

 
Το παιδί, λοιπόν, µπορεί να αντιληφθεί τις συναισθηµατικές διαθέσεις που 

έχουν οι γονείς του απέναντί του, οπότε εάν δεν βιώσει την κάλυψη των φυσικών, 
συναισθηµατικών και κοινωνικών αναγκών του, ενώ ταυτόχρονα αποκτήσει κάποιες 
δυσάρεστες εµπειρίες, είναι πολύ πιθανόν να παρουσιάσει συναισθηµατική 
ανασφάλεια. Η συναισθηµατική αυτή κατάσταση είναι αναστρέψιµη έως ένα σηµείο 
και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της πριν το παιδί φτάσει στην ηλικία των δύο 
ετών, όπως έγινε όταν το παιδί το ανέλαβαν οι παππούδες του από 7 µηνών. Από κει 
και έπειτα, η επήρεια οποιασδήποτε φύσης επιδράσεων, ελαττώνεται,5 αλλά τα 
ψυχικά σηµάδια παραµένουν, ίσως και ισόβια, εάν δεν υπάρξει πρώιµη παρέµβαση. 

Η γιαγιά, όπως και οι περισσότεροι παππούδες της έρευνας, είτε ύστερα από 
αντικειµενικά γεγονότα είτε µετά από υποκειµενική κρίση, µετατόπιζε το βάρος των 
ευθυνών στον άλλο γονέα και προσπαθούσε ασυνείδητα να δικαιολογήσει τη στάση 
του παιδιού της. 

Η µητέρα φταίει. (Γιατί;) Αφού ήταν ανεύθυνη· στις ευθύνες της. Θα 
αφήσω τα παιδιά µου και θα πάω να αγκαλιάσω τον άλλο τον άντρα; Ή γιατί 
µου άρεσε εκείνος ο άντρας να αφήσω εγώ αυτά τα αγγελούδια; Εδώ είναι 
εγγόνια µου και τρέµει η ψυχή µου. Μες στην αγκαλιά µου τα µεγαλώνω και 
τρέµει η ψυχή µου. Να τους πάω τοστ στο σχολείο... να του... Γιατί εγώ είµαι 
η µάνα και ξέρω ότι, τα παιδάκια δεν έχουν µάνα. Τί συζητάτε; Είναι... (Για 
τη µητέρα δηλαδή έφταιγε το ότι ήταν ανεύθυνη;) Βεβαίως, βεβαίως 
ανεύθυνη. (Όσον αφορά τον κ. Γ.{πατέρας};) Ο Γ. µου, έφαγε κορόµηλα και 

                                                 
1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: ό.π., 1964, σ.194-195. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.37, σ.6. 
3 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.137. 
4 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.63, σ.14. 
5 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.131-2. 
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ξινίστηκα εγώ. ∆εν τα κατάλαβε, πώς τα έφαγε τα κορόµηλα, βέβαια. Αυτό 
κατάλαβα. Ο γιος µου, αφού µπλέχτηκε µε αυτή, γίναν τα παιδιά, δηλαδή 
έγινε µπαµπάς, δίχως να καταλάβει το παιδί. Κάποια στιγµή λέει: «Έγινα 
µπαµπάς. Αλλά πώς έγινα µπαµπάς; Έτσι µεγαλώνουν τα παιδιά ύστερα; Όλα 
η µαµά, όλα η µαµά. Με τον µπαµπά ύστερα. Η γιαγιά και ο παππούς, τα 
πληρώσαµε, εµείς οι δύο.1 

 
Σε περίπτωση που αποκαλυπτόταν ότι έφταιγε το παιδί τους, αυτοµάτως οι 

ευθύνες θα διαµοιράζονταν και στους ίδιους, αφού ο γιός/η κόρης τους είχε 
µεγαλώσει σύµφωνα µε τις δικές τους αρχές. Άρα, αν και η γιαγιά δεν γνώριζε σε 
βάθος την προσωπικότητα της µητέρας, την θεωρούσε υπόλογη.  

Όχι, δεν ξέρω. ∆ε, δεν την γνωρίσανε καθόλου, ούτε την γνωρίσαµε 
καθόλου, ούτε και … Γιατί, αν  τα πονούσε τα παιδιά της, δε θα κοιτούσε να 
έρθει µια µέρα σαν µάνα να τα δει; Ή να τους …, τέλος πάντων, να πάει να τα 
δει στο σχολείο; Εδώ να µην έρθει, να πάει να τα δει στο σχολείο είτε στο, 
στο Νηπιαγωγείο.  Ποτέ. Ούτε τηλέφωνο. (Για τον πατέρα; Όταν, δηλαδή, το 
άφησε, την άφησε την Ι. {εγγόνι} και τη Θ.{αδελφή του παιδιού} και έφυγε 
για να πάει για φαντάρος;) Ναι, έπαιρνε τηλέφωνο. (Πώς αντιδρούσε; Πώς 
συµπεριφερόταν;) Ο Γ.{πατέρας}; Ε, βέβαια, κατάλαβε τα λάθη του, το 
σφάλµα του, ότι: «Έγινα µπαµπάς µε ευθύνες», αλλά κατάλαβε, όµως, ότι και 
τα παιδιά του ήταν σε σίγουρα χέρια. Ήταν σίγουρος. ∆εν νοµίζω … να 
στεναχωριένταν, µπα. Αφού ήξερε ότι, ήταν εδώ και µόνος του ότι … ότι τα 
παιδιά του θα περάσουν καλά και ζει καλά. Το ήξερε και το ξέρει αυτό.2 

 
Από τα µέχρι τώρα λεχθέντα φαίνεται ότι, υπήρχαν δυο άξονες ερµηνείας της 

στάσης της γιαγιάς, αφού ήταν διχασµένη ως προς την άποψη που είχε για τη µητέρα. 
Από τη µία πλευρά εκτιµούσε το γεγονός ότι της χάρισε τα πρώτα εγγόνια της, αλλά 
από την άλλη την θεωρούσε ανεύθυνη ως προς την φροντίδα τους. Με άλλα λόγια, η 
µητέρα αφενός χάρισε τον τίτλο «της γιαγιάς» στο υποκείµενο της έρευνας αφετέρου 
του τον στέρησε απότοµα και µε τον χειρότερο τρόπο, δίχως να προλάβει να τον 
γευτεί, έστω για λίγο. Ίσως, αυτό το σηµείο κρύβει µεγάλες αλήθειες και εξηγεί, κατά 
κάποιο τρόπο, τη γενικότερη αρνητική στάση -εκφρασθείσα ή µη- των παππούδων 
απέναντι στους απόντες γονείς. 

Και τα δύο παιδιά αποµακρύνθηκαν και γλίτωσαν από τη µητέρα. Η εναπόθεσή 
τους στους παππούδες λόγω της εµπιστοσύνης του πατέρα προς αυτούς, δικαιολογεί 
την επιείκεια των γονέων του, αλλά επειδή ειδικά το δεύτερο «διεσώθη» από τον 
πατέρα, αυτό εξηγεί την αδυναµία που έτρεφε γι’ αυτόν.  

Είχε αδυναµία στο µπαµπά της.3 
[Πριν ολοκληρωθεί η υποβολή της ερώτησης για το ποιόν άνθρωπο µέσα 

από την οικογένειά της αγαπούσε περισσότερο, την εποχή που διεξαγόταν η 
έρευνα:] Το µπαµπά µου. (Και γιατί;) Γιατί, επειδή εγώ έχω συνηθίσει µε το 
µπαµπά µου. Κοιµάµαι µε το µπαµπά µου, παίζω µε το µπαµπά µου, µου 
κάνει τα χατίρια ο µπαµπάς µου. (Αν σου έλεγα, ανάµεσα στο µπαµπά και 
στον παππού ή στη γιαγιά, ποιόν θα επέλεγες;) Ε … (∆ηλαδή, ξέρω εγώ, τον 
µπαµπά…[Πριν συνεχίσει η ερευνήτρια την υποβολή της ερώτησης]) Τον 
παππού δηλαδή; (Ποιόν αγαπάς περισσότερο τώρα; [συνέχιση της εκφώνησης 
όλων των  εκδοχών της ερώτησης]) Το µπαµπά. Το µπαµπά. Το µπαµπά.4 

[Πριν την ολοκλήρωση της ερώτησης σχετικά µε ποιόν θα ήθελε να 
µοιάσει:] Στο µπαµπά, στο µπαµπά. (Γιατί;) Επειδή από παλιά έµοιαζα µε 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.43, σ.9. 
2 Ερ/γιο 18: ερώτ.67, σ.13. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.65, σ.12. 
4 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.100, σ.21. 
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αυτόν κι έχω συνηθίσει να µε φέροµαι σαν κι αυτόν. (Κάτι άλλο;) Μουκου. 
[όχι].1 

[∆ιένυε µια περίοδο «πένθους» και είχε ένα έντονο συναίσθηµα 
νοσταλγίας:] Για τον µπαµπά.2 

[Αγωνία, ανησυχία, αναστάτωση, άγχος, νευρικότητα, βρισκόταν σε 
διέγερση, αισθανόταν έξαψη και ταραχή-υπερένταση:] Για το µπαµπά, όταν 
ερχόταν και έφευγε.3 

[Τα αισθήµατα λύπης, θλίψης και θρήνου:] Επειδή τώρα τον πατέρα µου 
…, πηγαίνει στη δουλειά και περιµένω να έρθει, αλλά δεν τον βλέπω. Έρχεται 
το πρωί.4 

 
Το παιδί διαισθανόµενο τη συµπόνια που επέδειξε ο πατέρας προς αυτό 

µπροστά στην αδιάφορη στάση της µητέρας, ανάπτυξε συµπεριφορά προσκόλλησης 
στο πρόσωπό του. Αυτό αποτυπώνεται ευκρινέστατα στα λεγόµενά του. 

[Με τον πατέρα:] Πολύ καλά. (∆ηλαδή, για  πες µου…) Χαιρόµουνα που 
τον έβλεπα, αλλά άµα µ’ άφηνε κάτω έκλαιγα συνεχώς. Έπρεπε να µε 
παίρνουν συνέχεια στην αγκαλιά. [Με τη µητέρα:] Όχι. [∆εν την ξαναείδε από 
τότε που έφεραν το  παιδί στη γιαγιά].5 

Ε…, συνέχεια έκλαιγα και όταν ερχόταν ο πατέρας µου, δεν έκλαιγα 
καθόλου και χαιρόµουνα, αλλά όταν έφευγε, έβαζα τα κλάµατα. (Αυτά;) Ναι.6 

Ε…, έκλαιγα συνεχώς. (Μµµ. Και τί άλλο;) Όταν έφευγε … (Και τί 
σκεφτόσουν;)  Ε, ήθελα να πάω και εγώ µαζί του, όταν µεγάλωσα λιγάκι, και 
ήθελα και εγώ να πάω µαζί του. Αλλά δε µ’ άφηνε. Έλεγε: «Τί θα γίνεις; 
Στρατηγίνα;» (Και τί άλλο αισθανόσουν;) Ε, … όταν έφευγε, έκλαιγα που δεν 
µε έπαιρνε κι εµένα µαζί του …, αλλά ύστερα, όταν ύστερα πήγα στο 
δωµάτιό µου έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα κι ύστερα σταµατούσα και 
κοιµόµουν.7 

Το µπαµπά µου τον αγαπούσα … πάρα πολύ. Αλλά και µερικές φορές 
ξεχνούσα το κλάµα και σκεφτόµουνα, πότε θα έρθει ο µπαµπάς µου και 
µέτραγα τις µέρες. (Τί άλλο για το µπαµπά σου;) Ε…, µια µέρα µε είχε πάρει 
τηλέφωνο, είχε κατεβεί κάτω στο σταθµό και λέει να…, από το κινητό του, 
και µου λέει να, να’ ρθουµε να πάµε κάτω να τον πάρουµε. (Ποιόν;) Το 
µπαµπά µου κάτω στο σταθµό και πήγαµε, τον πήραµε, ήρθε και µας είπε ότι, 
τελείωσε ο στρατός. (Και εσύ πώς αισθάνθηκες τότε;) Πάρα πολύ καλά, 
επειδή ήµουν όλο µαζί του και όταν χιόνιζε, φτιάχναµε χιονάνθρωπους και ο 
µπαµπάς, µια µέρα, αντί να του βάλει µύτη, του’ βαλε µύτη καρότο, του’ βαλε 
και στόµα και του έβαλε και ένα τσιγάρο να καπνίζει. [Για τη µητέρα:] ∆εν 
την αγαπούσα καθόλου. ∆εν µε ένοιαζε για αυτή. (Τί σκεφτόσουν γι’ αυτή;) 
Ότι θα τρέχει µε άλλους άντρες, ότι θα φιλιέται … (Αυτά; Ή θέλεις να µου 
πεις, κάτι άλλο για τη µαµά;) [Γνέφει αρνητικά.]8  

 
Ζητήθηκε από το παιδί να αναφέρει και τις αντιδράσεις που είχαν οι γονείς του 

όταν αποχωρίζονταν το παιδί τους. Ενώ το ίδιο είχε βρεφική ηλικία όταν αποκόπηκε 
και από τους δύο, και λογικά δεν θα έπρεπε να γνωρίζει τη συµπεριφορά κανενός 
τους, αυτό απάντησε: 

[Για τον πατέρα:] Μ… µουκου. (∆εν ξέρεις;) Όχι. (Για τη µητέρα;) Πώς 
αισθανόταν; (Ναι.) Πρώτα έκλαιγε κι αυτή, αλλά ύστερα δεν την ένοιαζε. 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.101, σ.21, κορίτσι 7 ετών. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.37, σ.6.   
3 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.37, σ.6. 
4 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.63, σ.14.  
5 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.43, σ.8. 
6 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.36, σ.5. 
7 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.47, σ.9. 
8 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.53, σ.11.  
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(Που είχες φύγει, δηλαδή;) Ναι. (Εσύ από που τα ξέρεις αυτά; Σου τα είχε πει 
κάποιος;) Ο πατέρας µου. (Μάλιστα. Αυτά;) Ναι.1 

 
Μπορεί ο πατέρας ή άλλα πρόσωπα που περιστοίχιζαν το παιδί να του είχαν 

δώσει κάποιες πληροφορίες, αλλά η αναφορά του παιδιού, ότι η µητέρα αρχικά 
έκλαιγε, ενώ µετά ήταν αδιάφορη είτε µπορεί να οφειλόταν σε υπόθεση που έκανε το 
ίδιο είτε να ερµηνεύεται από τον ξυλοδαρµό της από τον πατέρα. 

Όσον αφορά στη µητέρα, η γενικότερη στάση και συµπεριφορά της απέναντι 
στο παιδί της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: την ύπαρξη συζύγου, τον 
χαρακτήρα του και τη στάση του απέναντι στη µητέρα (κατά πόσον αυτός τη 
στηρίζει), την ποιότητα της προσωπικότητας της ίδιας και των µεταξύ τους σχέσεων, 
το εάν η απόκτηση του παιδιού ήρθε ως αποτέλεσµα επιθυµίας τους και από το κατά 
πόσον η µητέρα διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια-εχέγγυα, για να αναλάβει τον ρόλο 
της µητέρας. Όλα αυτά επηρεάζουν την οικογενειακή ατµόσφαιρα.2 

Η στάση, λοιπόν, της προαναφερόµενης µητέρας ερµηνεύεται, πέρα από τον 
ελευθέρων ηθών χαρακτήρα που έµπλεκε µε διάφορους άντρες και από την 
ιδιοσυγκρασία της που φάνηκε από τον πρότερο βίο της µε την εγκατάλειψη των 
παιδιών που είχε αποκτήσει από τον γάµο της, προκειµένου να κάνει καριέρα στο 
τραγούδι σε νυχτερινά κέντρα, από το γεγονός της απόκτησης δύο παιδιών εκτός 
γάµου, από το µικρό της ηλικίας του πατέρα και από την απουσία του λόγω 
υπηρεσίας της στρατιωτικής θητείας του. Με λίγα λόγια, η µητέρα αυτή εξαρχής δεν 
είχε τα εχέγγυα για να αποκτήσει και να εξασκήσει τον ρόλο της µητέρας. 

∆εν ήταν άξια µάνα. ∆ουλειά δεν είχε [ο πατέρας]. Τα παιδιά θέλαν 
µάνα. Να πληρώσει γυναίκα;3 

 
Η γιαγιά επεσήµανε τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι γυναίκες απέναντι στα 

παιδιά τους σε αντιπαράθεση µε εκείνη των ανδρών. Κατά τη γνώµη της, αλλά και 
σύµφωνα µε την γενικότερη κοινωνική αντίληψη, τα παιδιά δεν είναι ευθύνη του 
πατέρα. Ενώ µια µητέρα µόνη (άγαµη ή χήρα) παρά τις αντιξοότητες που 
αντιµετωπίζει µπορεί να αναλάβει αποκλειστικά η ίδια τη φροντίδα, ακόµη και 
περισσότερων του ενός παιδιού, έστω κι αν είναι άνεργη, ένας πατέρας δεν µπορεί να 
σταθεί µόνος µε το παιδί του χωρίς την ύπαρξη κάποιας µητρικής φιγούρας. 

∆εν µπορούσε να τα ζήσει (ο πατέρας).4 
Γιατί δε µπορούσε να τα βγάλει πέρα. Πώς…; Ποιός θα τα φρόντιζε; Ο 

άλλος θα ήθελε να πληρωθεί, οποιοσδήποτε θα αναλάµβανε τα παιδιά του. 
Έπρεπε να πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος. Είχε ο γιός µου; Ο γιος µου δεν είχε 
να φάει. Λοιπόν, έπρεπε να πληρώσει…η µάνα, εγώ. Οπότε χάρη για του 
παιδιού µου, κοίταξα να σώσω το γιό µου, πρώτα κοίταξα και µετά να 
βοηθήσω και τα εγγόνια µου, γιατί ήταν παιδιά µου κι αυτά. Κι έδωσα τη ζωή 
µου γι’ αυτά.5 

 
Η απουσία της µητρικής φιγούρας, εξάλλου, γινόταν αντιληπτή και από την 

επιθυµία που εξέφραζαν τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας. Έστω κι αν η µητέρα που 
έτιξε τα συγκεκριµένα παιδιά δεν στάθηκε άξια των προσδοκιών τους, εκείνα είχαν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους σε οποιαδήποτε άλλη γυναίκα ερχόταν στο πλευρό του 
πατέρα τους. 

Α, το λέει [το εγγόνι] πολλές φορές. Αν θα δουν είτε µε µια όµορφη 
γυναίκα στην τηλεόραση, λέει: «Μπαµπά, αυτή να πας να πάρεις. Μια 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.39, σ.6. 
2 ΧΑΣΑΠΗΣ: ό.π., 1980, Τόµος 2ος, σ.134. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.47, σ.9.  
4 Ερ/γιο 18: ερώτ.40, σ.7.   
5 Ερ/γιο 18: ερώτ.48, σ.10. 
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όµορφη γυναίκα, µαµά να έχουµε κι εµείς». Ναι, τους λείπει η µαµά. (Τους 
λείπει σαν µητέρα γενικά;) Σαν µητέρα γενικά, ναι. (Όχι όµως για τη 
συγκεκριµένη;) Κοίταξε, όχι, αφού δεν την ξέρουν καθόλου, δεν την 
πονέσανε, δεν την πονάνε, γιατί δεν γνωρίσανε καθόλου µάνα. ∆ε νιώσανε το 
µητρικό … χάδι, το…τη µητρική προστασία, τη φροντίδα στον πυρετό, όταν 
παραµιλάει το παιδί και θέλει τη φροντίδα να γίνει καλά. Αφού δεν γνώρισαν 
µάνα, εγώ είµαι η µάνα. Η µάνα και ο γιος µου. Γιατί ο γιός µου, η αλήθεια 
είναι ότι, ο γιος µου την Ι. {εγγόνι} την µεγάλωσε, την είχε στο κτήµα και 
πηγαίναµε … κι όταν πήγαινα εγώ για ελιές, τις κρατούσε και τις δύο. Πολλές 
φορές, έπαιρνα το ένα εγώ µαζί. Το συναλλάζαµε, γιατί ήταν λίγο δύσκολα -
ήταν απάνω στο χρόνο τα παιδιά-, είναι λίγο δύσκολο ένας άνθρωπος να τα 
µεγαλώσει. Γιατί µωρό το ένα, µωρό και το άλλο. Είναι δύσκολα. Ήταν σα 
δίδυµα αυτά.1 

 
Ακόµη και όταν ζητήθηκε από το εγγόνι να περιγράψει ή να χαρακτηρίσει τους 

γονείς του, όσον αφορά στη µητέρα του δεν το έκανε από µνήµης, αφού δεν την είχε 
γνωρίσει. 

[Πατέρας:] Παλιά ήταν ανακατωµένα τα µαλλιά του, ε και πολ… λίγες 
φορές εγώ τον έβλεπα, γιατί πήγαινε στο στρατό. [Μητέρα:] Ναι, την έχω δει 
και σε φωτογραφία. (Πώς ήταν;) Έχει ξανθά µαλλιά, ε, σαν της Θ. {αδελφή}, 
τέτοια µαλλιά, ε … (Μάτια θυµάσαι; Τί άλλο;) Είχε καστανά µάτια. (Κοντά 
µαλλιά, µακριά;) Μακριά. (Και ήταν παχουλή; Ήταν αδύνατη;) Όχι, αδύνατη. 
(Και τί άλλο θυµάσαι για τη µαµά;) Ε …, τραγουδούσε σ’ ένα µαγαζί. (Ναι; 
Αυτά θυµάσαι, δηλαδή, για τη µαµά;) Ναι.2 

[Για τον πατέρα:] Ε …, ήταν ακόµα µε ανακατωµένα µαλλιά, είχε δώσει 
ο αρχηγός του άδεια για δύο µήνες και καθόταν εδώ, βλέπαµε βίντεο … 
Ύστερα είχα µεγαλώσει και είχα πάει στην πρώτη τάξη και είχαµε πάει πέρα 
στο περιβόλι και είχαν πιάσει µια …, ένα φίδι και όταν πηγαίναµε στο σπίτι 
την τελευταία βδοµάδα, το βλέπαµε συνεχώς αυτό και όταν έφευγε ο µπαµπάς 
µου έβαζα τη βιντεοκασέτα, τον έβλεπα που ήταν µέσα στη βιντεοκασέτα. 
(Στη συµπεριφορά του, όταν έλειπε ο µπαµπάς, όταν ερχόταν εδώ και σε 
έβλεπε, πώς ήταν, όταν έρχονταν εδώ;) Ε, δεν είχε καθόλου όρεξη. (Ναι…; 
Όταν ερχόταν εδώ για να σε δει; Γιατί δεν είχε όρεξη;) Του έλειπε η µαµά 
[αναστενάζει] και ήθελε να µένει, ήθελε να φύγει από το στρατό, να έρθει εδώ 
να κάτσει, αλλά δεν µπορούσε. (Εσύ του έλειπες;) Ναι. (Με τη µαµά; ∆εν την 
έχεις ξαναδεί από τότε, έτσι;) Ναι.3 

 
Ναι µεν, η γιαγιά είχε αναπληρώσει µεγάλο κενό της µητέρας, αλλά φαίνεται 

ότι, στο µυαλό κάθε παιδιού η ύπαρξη του πατέρα θέτει κάποιες προδιαγραφές για 
την µητέρα που θα άρµοζε να ήταν η σύντροφός του, οπότε δεν αρκεί η παρουσία της 
γιαγιάς. Αντιθέτως, σε περίπτωση που κανείς από τους δύο γονείς δεν είναι παρών 
στη ζωή του παιδιού, εκείνο «συµβιβάζεται» µε την εικόνα των ηλικιωµένων γονέων, 
µε την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι συνεπείς µαζί του, για να επέλθει προσκόλληση. 

Κλείνοντας αυτήν την µεγάλη παραδροµή, η εξιστόρηση της γιαγιάς 
συνεχίστηκε µε την επισήµανση άλλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του 
παιδιού: 

Πανέξυπνο παιδί, µιλάµε πανέξυπνο παιδί, λοιπόν, αλλά είναι κάπως … 
Και το λέω, θέλω λίγο συµπεριφορά: «Μεγαλώνεις Ι. µου {εγγόνι}, να γίνεις 
ένα καλό παιδάκι», εκείνο, το άλλο, το άλλο και όντως. Τώρα άρχισε και ο 
µπαµπάς της και τα διατάζει, γιατί και αυτός ήταν …, ενώ εδώ είχε έρθει … 
στην αρχή ήταν αλλιώτικο παιδί, αλλά δόξα τω Θεώ.  

Το ίδιο επιβεβαιώθηκε από το παιδί: 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.64, σ.12. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.22, σ.3 
3 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.49, σ.9. 
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 Ε…, τώρα έχει αλλάξει [ο πατέρας]. Παλιά, ε …, µας βοηθούσε στα 
µαθήµατά µας, µας φώναζε λίγο, αλλά τώρα µας φωνάζει πολύ. Και … (Και 
τί άλλο; Εξωτερικά πώς είναι τώρα ο µπαµπάς σου;) Μια χαρά, δεν έχει 
τίποτα. (∆εν έχει αλλάξει;) Μουκου. (Στη συµπεριφορά του έχει αλλάξει, 
δηλαδή;) Ναι, µας µαλώνει. (Τη µαµά σου την έχεις δει καθόλου;) Όχι.1 

 
Η επιστροφή του πατέρα στην πατρική κατοικία έθετε τις βάσεις για µια νέα 

εποχή στην οικογένεια. Πέραν του ότι της αποκόλλησε την ταµπέλα της 
κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας και της επικόλλησε εκείνη της εκτεταµένης, 
συνέβαλε στην µετρίαση της εξιδανίκευσης που είχε κάνει το παιδί στον πατέρα του. 
Και πάλι, βέβαια, του είχε µεγάλη αδυναµία, εν αντιθέσει µε την εικόνα που είχε 
σχηµατίσει για τη µητέρα του επηρεασµένο από τα λεγόµενα των οικείων του. 

[Ο παππούς για τον πατέρα:] Ε, του φερόταν …, ότι φερόταν πολύ καλά 
σ’ αυτόν, στη γιαγιά, τους έδινε χρήµατα … (Ο παππούς σου τί σου έλεγε για 
το µπαµπά;) Ήταν πάρα πολύ ευγενικός µαζί του. (Ο παππούς σού είχε 
µιλήσει για τη µαµά σου;) Όχι, δεν την είχε ξαναδεί. [Η γιαγιά για τον 
πατέρα:] Ο µπαµπάς µου, όταν είχα µεγαλώσει και ήµουν στην πρώτη τάξη, 
µου έλεγε ότι αυτή ήταν κακιά και γύριζε σε µπαρ, φίλαγε άλλους άντρες. 
(Ποιός στο είπε αυτό; Η γιαγιά;) Ναι. (Για το µπαµπά σου, τί σου έλεγε όταν 
έλειπε και είχε πάει στρατό;) Ε. ότι…, ότι… της φέρονταν πάρα πολύ καλά ο 
µπαµπάς και όταν γύρισε από το στρατό δεν τον γνώριζα καθόλου, επειδή 
έλειπε τότε πολλές µέρες.2 

Ε, η γιαγιά, όταν τα έµαθε αυτά από το µπαµπά, δεν την ένοιαζε καθόλου 
για τη µαµά, επειδή ήταν πάρα πολύ κακιά. (Την πρώτη φορά που σε έφερε, ο 
µπαµπάς εδώ στη γιαγιά και στον παππού, όταν σε πήρανε, τί είπανε;) Τίποτε. 
Χαιρόντουσαν που είχαν εγγονάκια.3 

Στην αρχή, είπαµε για µια στιγµή - γιατί την αναζητούσαν -, έρχεται για 
µια στιγµή, µια µέρα η Θ. µου {αδελφή εγγονιού} µέσα και λέει: «Έλα δω, 
γιαγιά. Η δική µου η µαµά», µου λέει, «πού είναι;», µου κάνει. Λέω: «Καµάρι 
µου», λέω, «δεν είναι εδώ η µαµά σας». «Πού πάει η µαµά; Γιατί εγώ δεν έχω 
µαµά;» Λέω: «Έµεινε κάτω», λέω, «στη, στην Κρήτη, εκεί που ήταν ο 
µπαµπάς σας µαζί», λέω, «έµεινε εκεί». Όταν πήγα στο νηπιαγωγείο, µας λέει 
[η νηπιαγωγός] - γιατί το ρωτούσανε τα άλλα κοριτσάκια µεταξύ τους και 
άκουσε η δασκάλα τη συζήτηση - και µου λέει: «Γιατί δε λες στο κοριτσάκι 
για τη µαµά του; Να του πείτε ότι, η µαµά του πέθανε, να µην έχει, λέει, την 
ιδέα του». Και από τότε, ύστερα, είπαµε ότι: «Η µαµά σου, η µαµά σας 
πέθανε».. Κάποια στιγµή όµως, ήρθε η αδελφή του … η άλλη κόρη της, η 
άλλη κόρη της, της Μ. {µητέρα} δηλαδή που είχε τα παιδιά της και που τα 
είχε µεγαλώσει ο γιος µου αυτά, µένανε µαζί τα άλλα παιδιά της. Ένα απ’ 
αυτά, ένα κοριτσάκι, ήρθε µια µέρα εδώ και ζητούσε το γιό µου, το Γ. 
{πατέρας}. Και … τα πήρε ο γιος µου, να τα γνωρίσει η αδελφή τους. Εκείνο 
[το] ρώτησαν τα παιδάκια: «Πού είναι η µαµά σου;» «Η µαµά µου είναι κάτω 
στην Κρήτη». (Και η Ι.{εγγόνι};) Και η Ι.{εγγόνι}. (Το ίδιο ρώτησε; Πού 
είναι, δηλαδή, η µαµά;) Η µαµά µας. (Ναι …;) Ε, είπαν ότι: «Τώρα», λέει, «η 
µαµά µας πήρε άλλον άντρα και έκανε άλλο παιδί και άλλο παιδί». (Έτσι είπε 
η κόρη της;) Η κόρη της. Έχει …, βρίσκεται µε άλλον άντρα και έκανε και 
άλλο παιδί. Άλλο παιδί; Άλλα παιδιά; [Γελάει] ∆εν ξέρω τώρα. (Όσον αφορά 
τον πατέρα, τί λέγατε στα εγγόνια σας; Για όταν έλειπε δηλαδή ο γιος σας …) 
Ε, πολλές φορές και εγώ ήµουν στενοχωρηµένη, πολλές φορές και εγώ δεν 
ήµουν χαρούµενη, πολλές φορές δεν… Ούτε είναι εύκολο πράγµα να 
µεγαλώσεις δύο παιδάκια. Ε, πότε µου έπεφτε και εµένα το ηθικό µου, ήµουν 
στενοχωρηµένη, πότε τον έβρισκα τον εαυτό µου. Άσε τώρα που µεγάλωσαν 
τα κοριτσάκια δεν…, γιατί άλλαξε τρόπο ζωής ο γιος µου, άρχισε να 
συνέρχονται πολύ καλύτερα τώρα. Πέρασα δύσκολα. (Για τότε, τί τους 
λέγατε; Πού είναι ο µπαµπάς δηλαδή;) Τους έλεγα ότι ο µπαµπάς είναι στη 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.93, σ.20. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.52, σελ.11. 
3 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.41, σελ.7. 
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δουλειά του, γιατί είχε φύγει και στη Θεσσαλονίκη ο γιος µου, είχε βρει µια 
δουλειά και τον είχα πει … (…µετά από το στρατό;) Ναι, µετά από το στρατό, 
δεν ήθελε τη δουλειά την αγροτική, γιατί έχει … - έπαιρνα εγώ τις ελιές -, 
έχει κάποια ευθύνη η δική σου δουλειά. Πρέπει µέσα στην αποθήκη να 
κοιτάξεις τις ελιές, να τις φτιάξεις, να µη χαλάσουν, να µη µουχλιάσουν, να 
τις καθαρίσεις και να πας να τις πουλήσεις. Ο γιος µου τώρα είχε και δίκαιο. 
Ε, ένα µόνο του παιδί -εγώ έπρεπε να µείνω µε τα παιδιά. Σκεφτήκαµε πάλι 
να πηγαίναµε µαζί, να αφήνουµε πίσω τα παιδιά. Ποιός θα τα κοιτάξει τα 
παιδιά που θελαν µάνα; Έχεις εµπιστοσύνη να βάλεις οποιαδήποτε µέσα στο 
σπίτι σου; Εγώ προσωπικά δεν είχα εµπιστοσύνη και είπα: «Καλύτερα τα 
έσοδα να µειωθούνε πιο λίγο, να µεγαλώσω τα µωρά µου -γιατί είναι µωρά 
µου, είναι παιδιά µου τώρα αυτά-, να µεγαλώσω τα µωρά µου και αργότερα 
… Γι’ αυτό µείναν όλα στη µέση. (Οπότε πήγε ο γιος σας δύο χρόνια στρατό 
…) Ναι, ναι και µόλις γύρισε, µετά έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη για 
δουλειά. (Για πόσο καιρό;) Ε, έµεινε κανένα χρόνο πάνω στη Θεσσαλονίκη, ε, 
εκεί στεναχωριέµαν, γιατί τη Θ. µου {αδερφή εγγονιού}, όταν την ξεκίνησα, 
ήταν µαθήτρια άριστη, γιατί εγώ το ξεκίνησα το παιδί στην πρώτη, δεν ήταν 
για µένα. Λοιπόν, έπειτα πέρυσι είχα βάλει µια γυναίκα από δω κάτω, δίπλα 
στο σπίτι µας και το βοηθούσε το κοριτσάκι, την πλήρωνα, βέβαια και αυτή, 
και έρχεται ο γιος µου: «Έλα, βρε παιδάκι µου», λέω, «τα µωρά να κοιτάζεις. 
∆εν θέλω να … µου µεγαλώνουν τα µωρά. ∆εν µπορώ, µεγαλώνουν», λέω, 
«τα µωρά». (Όταν ήταν ακόµη στη Θεσσαλονίκη;) Ναι, γιατί δεν έχω την 
υποµονή. Και τα νεύρα µας και εµάς η ηλικία µας περνάει. Μέχρι τα 50 είναι 
καλά. Από τα 50 και ύστερα, αρχίζει ο οργανισµός µας και ζορίζεται.  

Όλως παραδόξως, η γιαγιά ήταν 50 ετών όταν ανέλαβε τη φροντίδα του 
δεύτερου εγγονιού της. Μήπως µετά τον αρχικό ενθουσιασµό από το πρώτο εγγόνι, η 
ανάληψη της ευθύνης και του δεύτερου, συνέβαλε στην καταπόνησή της; 

 «∆εν µπορώ», του λέω. Ε, ύστερα έκατσε, τέλος πάντων, ο γιος µου εδώ 
και φέτος τα ανέλαβε. Πέρυσι το κορίτσι δεν πήγαινε τόσο καλά και τώρα 
λίγο άρχισε, το κοριτσάκι να διαβάζει (Όσον αφορά τα µαθήµατα;) Και µε 
πειράζει πάρα πολύ. Θέλω να τα µορφώσω τα µωρά, γιατί είναι άξια παιδιά. 
Τα αγαπάω τόσο πολύ τα παιδιά, που …1 

 
Ως προς τη βελτίωση της ζωής των εγγονιών της και την αύξηση των 

πιθανοτήτων να αποκτήσουν µια καλή και ισορροπηµένη ζωή, απαραίτητη ήταν η 
υποστήριξη της Πολιτείας. Κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, σύµφωνα µε την άποψη της 
γιαγιάς, µόνο εάν κατάφερνε να εξασφαλίσει καλή µόρφωση στα εγγόνια της, 
πράγµα το οποίο επεδίωκε µε την προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων τους τόσο 
από την ίδια όσο και από ιδιαίτερα µαθήµατα από µισθωµένο άτοµο, παρότι τα 
παιδιά φοιτούσαν στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Η ιδεολογία της 
γιαγιάς έβρισκε εφαρµογή στο ρητό: «Σύν Αθηνά και χείρα κίνει».  

∆εν ξέρω, µάνα µου, δεν βάζω το µυαλό µου. (Τί θα θέλατε να 
προσθέσετε;) Εγώ θα ήθελα να …, ένα έτσι, να µε βοηθήσει το κράτος, µια 
και έτυχε και το συζητάµε, µέσα στις σχολές του Μ.{ ιδιωτικό σχολείο} να 
πήγαιναν τα παιδάκια µου [εγγόνια]. Το λέω και … Θέλω να τις µορφώσω, τα 
κορίτσια µου. Πολύ, έτσι, τα αγαπάω και τα … Αν είναι κράτος, να µε 
βοηθήσει γι’ αυτό το σκοπό. Να βολ… Να ολοκληρώσω αυτές τις κούκλες. 
Αυτό ήθελα· το όνειρό µου. Και ύστερα, ας πεθάνω. Άµα τα µεγαλώσω, δε µε 
νοιάζει. (Αυτό;) Αυτό, κορίτσι µου. Έδωσα τη ζωή µου.2 

 
Παρά τις θυσίες της γιαγιάς, το παιδί αισθανόταν ότι, οι γονείς του δεν έδειχναν 

καθόλου την ευγνωµοσύνη τους στους παππούδες και ιδιαίτερα στη γιαγιά, σε 
αντίθεση µε τη στάση που κρατούσε το ίδιο προς εκείνους. Γι’ αυτό, εξάλλου, θα 

                                                 
1 Ερ/γιον18: ερώτ.75, σ.15. 
2 Ερ/γιο 18: ερώτ.124, σ.26. 
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επέλεγε να ζούσε και πάλι µε τη γιαγιά του, σε περίπτωση που δεν θα µπορούσαν να 
το είχαν µαζί τους οι γονείς: 

Με το µπαµπά µου. (Εφόσον δεν µπορούσες όµως να είσαι µαζί µε το 
µπαµπά, γιατί έπρεπε να φύγει τότε, να πάει στο στρατό και η µαµά σου δεν 
µπορούσε να σε αναλάβει, µε ποιόν θα ήθελες να ζεις;) Εγώ; Με τη γιαγιά 
µου. (Όπως δηλαδή ζείτε τώρα, έτσι;) Ναι. (Και γιατί;) Ε …, γιατί …, αλλά 
και η γιαγιά µου είχε πολλές δουλειές και όταν γεννήθηκα εγώ και όταν 
τελείωσε ο πατέρας µου το στρατό που πηγαίναµε συνεχώς πέρα, µέναµε 
πέρα και εγώ… (Στο κτήµα;) Ναι, και έζησα µέσα στα ζώα εγώ. (Ωραία. Γιατί 
θα ήθελες όµως να ζεις µε τη γιαγιά; Γιατί σου άρεσε;) Επειδή ήµουνα 
καλύτερα µαζί της.1 

 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, στις επιδιώξεις της γιαγιάς για µόρφωση των εγγονιών 

της δεν συµπεριλαµβάνονταν η πίστη της για την ευεργετική δράση που θα µπορούσε 
να είχε η συµµετοχή της ίδιας και των εγγονιών της σε κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις· γι’ αυτό άλλωστε δεν επιδίωκε να παραβρίσκονται σε αυτές. Εκτός και 
αν, βέβαια, η αποφυγή του κοινωνικού στιγµατισµού υπερίσχυε έναντι του καλού 
των παιδιών. Το εγγόνι, παρόλα αυτά, δήλωσε ότι πήγαινε µε τους παππούδες του 
µόνο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όταν αυτές συνέβαιναν. 

Στο µυαλό του παιδιού γίνονταν συγκρίσεις του τρόπου ζωής του µε τον πατέρα 
και τους παππούδες του, καθώς επίσης των συναισθηµάτων τους για το παιδί, σε 
αντιδιαστολή µε την µεταχείριση που είχε από τη µητέρα του: 

Ε, επειδή µου κάνει τα χατίρια [πιστεύω ότι µε αγαπάει πάρα πολύ ο 
πατέρας], ενώ η µαµά δεν µου έκανε κανένα χατίρι. Και τώρα δεν την έχω 
ξαναδεί και φαντάζοµαι ότι θα είναι ακόµα µε άνδρες, θα τριγυρνάει.2 

[Οι παππούδες: ∆εν µ’ αγαπάει καθόλου. Είµαι ανεπιθύµητο. Με 
εγκατέλειψε, µε απόρριψε] Όχι, τίποτα τέτοιο. Μ’ αγαπάει πολύ. (Και ο 
παππούς και η γιαγιά;) Ναι. (Γιατί; Το πιστεύεις αυτό;) Ε, γιατί είναι και 
αυτοί καλοί. Ε, και πολλές φορές µε µαλώνουν για το καλό µου κι έτσι τους 
αγαπάω κι εγώ, µ’ αγαπάνε κι αυτοί. (Αυτά; Θες να πεις και κάτι άλλο;) 
[Γνέφει αρνητικά].3 

Πολύ καλά µου συµπεριφέρονταν. (∆ηλαδή, για πες µου…;) Ε…, µου’ 
καναν χάρες, ενώ η µαµά, όταν ήµουνα στο σπίτι, µε άφηνε άµα ζαλιζόµουνα, 
είχα φάει πολύ κι έκανα εµετό, µε άφηνε µε τους εµετούς εδώ στο κρεβάτι κι 
έφευγε αυτή, πήγαινε σε άντρα άλλο. (Αυτά σου τα έχει πει κάποιος;) Μερικά 
ο µπαµπάς, µερικά τα ξέρω εγώ, επειδή µου τα έχει πει η ξαδέλφη µου, η Ν.4 

 
Η µητέρα δεν άφησε από µόνη της τα παιδιά της στους γονείς του πατέρα, παρά 

τον ανάγκασε να καταφύγει εκείνος σε αυτή τη λύση, µετά την απορριπτική 
συµπεριφορά παραµέλησης που η ίδια παρουσίασε: 

(Και αυτή[η µητέρα] µετά, το έφερε µετά εφτά µηνών;) Ναι, από 7 
µηνών. (Και το έχετε εδώ εσείς;) Και τότε, ύστερα, πάει ο γιος µου και δεν 
την είδε κάτω και της λέει: «Πού έλειπες απόψε; Πού ήσουν; Εγώ σε 
περίµενα όλη νύχτα. Πού …; Αυτό το µωρό που το άφησες; Άραγες, τον άλλο 
καιρό που έλειπα εγώ, τί…;»  

Ο πατέρας ξυπνώντας από τον λήθαργο του έρωτα, έβαλε την πατρική του 
ιδιότητα πάνω από εκείνη του συντρόφου, οπότε ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί 
την αξία του παιδιού του: 

Και την έδειρε, την πήγε και στην αστυνοµία µετά και λέει: «Αυτή µε 
κατέστρεψε, αυτή η γυναίκα είναι υπεύθυνη για όλα αυτά. Εγώ άφησα µάνα, 
δεν υπολόγισα ούτε σπίτι ούτε περιουσίες ούτε τίποτα», λέει, «και την 

                                                 
1 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.56, σ.11. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.102, σ.22. 
3 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.103, σ.22. 
4 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.42, σ.7. 
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ακολούθησα και ορίστε το αποτέλεσµα. Αυτό το µωρό, όµως, σε τί έφταιγε 
εκεί που βγάλαµε;», λέει.  

Η εξιλέωση του πατέρα και η αποποίηση των ευθυνών του, επιφορτίζοντάς τες 
στη µητέρα και αναλαµβάνοντας ο ίδιος τον ρόλο του σωτήρα, σήµαινε αυτοµάτως 
την µετατόπιση του φορτίου από τη σύντροφό του στη µητέρα του. Το µόνο που θα 
µπορούσε να παρηγορήσει τη µητέρα του και να δικαιώσει τον αγώνα της, ενυπήρχε 
στα λογία: «Εγώ άφησα µάνα…». ∆εν ήταν τυχαία η χρησιµοποίηση της λέξης 
«µάνα» σε αντιδιαστολή µε τα υλικά αγαθά που έπονταν «ούτε σπίτι ούτε περιουσίες 
ούτε τίποτα», καθώς επίσης της λέξη «άφησα» που δείχνει αποµάκρυνση και 
εγκατάλειψη σε αντιδιαστολή µε την έκφραση «δεν υπολόγισα», που δεν έχει τόσο 
οριστικό χαρακτήρα. 

Ολοκληρώνοντας η γιαγιά, έφτασε στην κορύφωση της διήγησης του ιστορικού 
της δηµιουργίας της δικής τους κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας: 

Και το πήρε και αυτό, κορίτσι µου, και µου το’ φερε και τα’ κανα δύο. 
Ένα φόρτωµα από δω, ένα φόρτωµα από κει. Γιατί µε το ένα, ε, θα έγερνα 
από τη µια πάντα. Τώρα δε γέρνω από πουθενά. Με τελείωσε. Αλλά, δόξα τω 
Θεώ … δοξάζω το Θεούλη. Χίλιες δόξες να έχει.1 

Με την έµµεση παροµοίωση που χρησιµοποίησε η γιαγιά, έρχεται στον νου η 
εικόνα ενός υποζυγίου (άλογο ή µουλάρι) που καταβάλλει προσπάθεια για να φέρει 
εις πέρας το φορτίο που του ανατέθηκε. Εάν υποτεθεί ότι η γιαγιά εννοούσε το 
µουλάρι (επειδή το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η υποµονή  και υπάρχει άλλωστε 
η έκφραση: «γαϊδουρινή υποµονή»), αυτό σηµαίνει ότι, η εγκαρτέρηση θα ήταν 
εκείνη που την βοηθούσε να ξεπερνά κάθε εµπόδιο που θα εµφανιζόταν στον δρόµο 
της.  

Ο κυκλικός και τεχνικός τρόπος µε τον οποίο κλείνει την εξιστόρηση µε την 
έκφραση «Με τελείωσε», ξεκινώντας από εκείνη: «Εγώ, εν τω µεταξύ, δεν ήξερα …» 
αποκαλύπτει ότι, η γιαγιά όντας αµέριµνη και απροετοίµαστη, έφτασε να περάσει 
όσα πέρασε, ως συνέπεια των πράξεων του γιού της. Υπονοούσε εξάλλου ότι, ο 
φόρτος και η πίεση που είχε δεχτεί από εκείνον, είχαν ξεκινήσει πολύ πριν το 
οριστικό τέλος-την παρούσα φάση της. Η κούραση της γιαγιάς έφτανε να αγγίζει το 
παιδί, που όταν ερωτήθη για τις κοινές ώρες του µε τον παππού και τη γιαγιά του και 
τις δραστηριότητες που έκαναν µαζί, ανέφερε: 

Ε, άµα δεν έχουνε δουλειές, ε, η γιαγιά κάθεται και κοιµάται, επειδή είναι 
πάρα, µα πάρα πολύ κουρασµένη και ο παππούς µας παίρνει βόλτα στις 
εργατικές κατοικίες. (Πολύ ωραία. Τί άλλο κάνετε;) Στις εργατικές κατοικίες 
ο παππούς προχωράει, πηγαίνει σε ένα µαγαζί κι εµείς πηγαίνουµε σε ένα 
σπιτάκι, που έχει τρία κουταβάκια. Το ένα το έχουµε πάρει εµείς, κάποιοι 
άλλοι άνθρωποι έχουν πάρει το άλλο και έχει µείνει το ένα και το 
φροντίζουµε. (Πολύ ωραία. Κάνετε κάτι άλλο µε τον παππού και τη γιαγιά;) 
Ε… µε τον παππού, ε… µας πηγαίνει πολλές βόλτες. Και η γιαγιά παλιά µας 
πήγαινε.2 

 
Αλλά και η ίδια η γιαγιά πάνω στο ίδιο θέµα είπε: 

Βγάζω τις γίδες µου, τα µανάρια µου βόλτα και έρχονται και αυτά µαζί 
µου, ε …, εγώ πότε θα πλέξω µε το βελονάκι εκεί, πότε θα µάσω χορταράκια, 
λάχανα, ερχόµαστε µε γέλια, µε τις κοτούλες µας, δόξα τω Θεώ, µια χαρά 
είµαστε. (Με τα εγγόνια σας, τί κάνετε;) Με τα εγγόνια µου, ε, παίζουµε. 
Παίζουµε, σχηµατίζουµε το σκοινάκι, κάνουµε κουτσό, τους µάθαινα το 
κουτσό, λοιπόν, ή το σκοινάκι που πηδάνε, δικά µου παιχνίδια αυτά. Λοιπόν, 
το δένουµε σε ένα δέντρο και η µία … (…άκρη στο δέντρο και την άλλη 
κρατάτε εσείς;) Ναι, οι άλλοι το τραβάµε. Ή εγώ θα γυρίζω, ή η Ι. {εγγόνι}, 

                                                 
1 Οικογένεια 18, ηµερολόγιο επαφών. 
2 Ερ/γιο παιδιού 18: ερώτ.67, σ.16. 
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και εγώ πήδαγα και τους έλεγα ότι έτσι να πηδάνε. Αλλά πονάνε τα πόδια µου 
τώρα.[Γελάει]1 

 
Με τη παρέλευση των ετών, έφευγε ο αρχικός ενθουσιασµός της ανατροφής 

των εγγονιών, ιδιαίτερα στις γιαγιάδες, επειδή είχαν καταπονηθεί από τα 
οικογενειακά βάρη, αλλά και είχε κάνει την εµφάνισή της η φυσική φθορά του 
σώµατος. Η ικανοποίηση και η ανακούφιση έπαιρναν άλλο νόηµα για τους 
παππούδες και ήταν τα στοιχεία εκείνα που τους έδιναν το κουράγιο να συνεχίζουν: 

Τα καµαρώνω. 2 
Έκανα το καθήκον µου.3 
 

Γι’ αυτόν τον λόγο, το εγγόνι ανταπέδιδε την αγάπη του προς τους παππούδες 
και τους έδειχνε ευγνωµοσύνη λέγοντας: 

Τους αγαπάω.4 
 

Πάντως, σύµφωνα µε την παραπάνω αναφορά της εξιστόρησης της γιαγιάς, που 
αποτελούσε την κατακλείδα της, η ίδια άφηνε να διαφανεί και κάτι άλλο: ότι, έστω 
και αν το βάρος των ευθυνών ήταν τεράστιο και την έχει λυγίσει, εκείνη δεν το έβαζε 
κάτω, γιατί πάνω απ’ όλα πρόσµενε και αντλούσε δύναµη από µια ανώτερη 
µεταφυσική και υπερβατική δύναµη-υπόσταση, τον Θεό. 

Η γιαγιά στις περισσότερες απαντήσεις της, συνεχώς επαναλάµβανε την 
αναφορά της στον Θεό. Με σηµείο εκκίνησης άσχετη αφορµή, σε ερώτηση που 
αφορούσε κατά πόσον η γιαγιά αισθανόταν ελεγχόµενη ως προς τις ελευθερίες και τα 
δικαιώµατα που της είχαν παραχωρήσει οι γονείς του εγγονιού της, επεκτάθηκαν 
αργότερα σε άλλες ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, όπως τις αναφορές της στα φυσικά, 
συναισθηµατικά - ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετώπιζε µέσα στη νέα οικογένειά της: 

[Φυσικά:] Όχι, καλά είµαστε. Λίγο ο άντρας µου ήταν λίγο αδιάθετος, 
είχε παρά … είχε κάποιο πρόβληµα υγείας µε την καρδιά του, αλλά µια χαρά 
πάει και αυτός. (Ούτε τα εγγόνια σας;) Α, µπα, δεν αρρωστήσαµε δεν 
υποφέραµε από τίποτα. Σας λέω, ότι µόνο ο Θεός µε βοήθησε σε αυτή τη ζωή, 
που λέγεται ζωή. ∆ηλαδή έχω νιώσει έντονα … τη βοήθεια του Θεού. 

[Συναισθηµατικά – ψυχολογικά:] Τίποτα δεν έχω. Συναισθηµατικά … 
(Στεναχώριες δηλαδή, ή κάτι τέτοιο;) Όχι. Ε, στεναχώρια είναι …, ε, µε ένα 
δικαστήριο που έχω. Να το πω τί; (Εσείς, όσο καιρό είχατε αναλάβει τα 
παιδιά, να είχατε συναισθηµατικά προβλήµατα, ψυχολογικά;) ∆εν έχω 
πρόβληµα, ψυχολογικά προβλήµατα, όχι, καθόλου. (Καθόλου. Ούτε εσείς 
ούτε τα παιδιά;) Τα παιδιά όχι. Γιατί να έχουν τα παιδιά …; ∆όξα τω Θεώ 
είµαστε µια χαρά. Χίλιες δόξες να έχει. 

[Κοινωνικά:] Κοινωνικά …, δυσκολίες … τώρα αυτό τον καιρό, είναι µε 
ένα δικαστήριο που έχουµε, για ένα οικόπεδο και εµένα αυτά είναι που µας … 
-γιατί η κοινωνία είναι η ζούγκλα-, τα άδικα. Αλλά πιστεύω ότι, θα το 
παλέψω και αυτό µε τη βοήθεια του Θεού. (Κοινωνικά, εννοώ, να βγει 
κάποιος να πει κάτι άσχηµο για σας ή για την οικογένειά σας ή για τα παιδιά ή 
για το γιο σας.) Ποιός να βγει να πει; Γιατί να πούνε; Αν θα πούνε, για το Γ. 
µου {πατέρας} θα πούµε τίποτα, για το ότι είναι µε τους Ιεχωβάδες αυτού. 
∆εν … Γιατί να πούνε κακό; ∆εν νοµίζω. 

[Οικονοµικά:] Με κουµάντο καλό, µε πρόγραµµα καλό, σκέφτοµαι, έχω 
και τη µανούλα µου, που συνεισφέρει εδώ και δοξάζω, ακόµα µια φορά, το 
Θεό. Τίποτα άλλο, δεν ξέρω, κορίτσι µου. 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.86, σ.19. 
2 Ερ/γιο 18: ερώτ.81, σ.17. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.119, σ.26.  
4 Ερ/γιο 18: ερώτ.65, σ.15.  
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Άλλος ποιός να µε βοηθήσει; Όχι, δεν ξέρω. ∆εν πάει το µυαλό µου. 
Πού; Ποιόν άνθρωπο; Να µε βοηθήσει; Μόνο ο Θεός! Αυτό θα έχω, να το 
λέω. Κατ’ αρχήν, µου έδωσε την υγεία µου να παλέψω σ’ αυτή τη ζωή, που 
λέγεται ζούγκλα. Πάλεψα και παλεύω. Συνεχίζω να παλεύω, εγώ είµαι, πάω 
κοντεύω στα 60 και παλεύω, δουλεύω λες και είµαι 20 χρονών κοπέλα. 
Ρώτησε όλη τη γειτονιά. ∆εν υποφέρω από τίποτα. ∆οξάζω το Θεό, που είναι 
κοντά µου. Τίποτα άλλο.1 

Όχι, από πού να το γνωρίζω; Ούτε και µ’ έδωσε κανένας τίποτα. Ούτε το 
κράτος, ούτε η εκκλησία, ούτε ο κόσµος, ούτε η τοπική που γίνεται, τίποτα. 
Και ο γιος µου που ήταν άνεργος, ποιος θα µας ενδιαφέρθηκε; Μόνο ο Θεός 
µου’ δωσε τη δύναµη. Αυτό θα’ χω να το λέω, κορίτσι  µου, γιατί όντως έχω 
το Θεό κοντά µου και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Κανέναν, µα κανέναν. Αυτό 
έχω να πω.2 

 
Η επαναφορά των επικλήσεων της γιαγιάς προς τον Θεό έδειχνε τη βαθιά 

θρησκευτικότητά της, την οποία συντηρούσε µε συχνές επισκέψεις στην Εκκλησία 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Πήγαινε όµως, πάντα µόνη της. Πολύ σπανίως 
έπαιρνε µαζί της την εγγονή της, ίσως επειδή τα θρησκευτικά της «πιστεύω» δεν 
ταίριαζαν µε εκείνα του γιού της και προσπαθούσε να αποφύγει την αντιπαράθεση µε 
εκείνον. Το εγγόνι της, ωστόσο, τη διέψευσε δίνοντας ως απάντηση στην ερευνήτρια 
την ίδια συχνότητα µε τη γιαγιά της αναφορικά µε την παρακολούθηση λειτουργιών 
(σχεδόν µια φορά την εβδοµάδα µαζί µε τη γιαγιά και ποτέ µε τον παππού).  

Είχε γίνει, λοιπόν, εναπόθεση των ελπίδων της γιαγιάς στον Θεό, δεδοµένης της 
απρονοησίας οποιουδήποτε άλλου φορέα.  

[Τίποτε/καµία βοήθεια] Ας είναι καλά οι Αλβανοί.3 [Αστειευόµενη και µε 
µια γεύση πικρίας] 

 
Ωστόσο, από την παρουσία και µόνο της ερευνήτριας, αναδύθηκαν ορισµένες 

ελπίδες ότι µπορεί να µην υπήρχε πλήρης αµεριµνησία εκ µέρους της Πολιτείας. Τα 
θρησκευτικά της συναισθήµατα είχαν τη δύναµη να την καθιστούν ικανή να 
ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της.  

Ποιός να µε… [ελέγξει]; Εγώ δεν… Όπως εγώ νιώθω, µε το Θεούλη 
νοµίζω ότι, κάνω αυτό που πρέπει, που είναι…, καταλαβαίνω ότι είναι σωστό 
και λογικό, όχι παράλογο και… και σύµφωνα µε αυτά που φτάνω. ∆εν τους 
κάνω ούτε το… Ό,τι µπορώ. Κάνω ό,τι µπορώ και µε τη βοήθεια Θεού. 
Τίποτα άλλο. Ξεκινάω στη ζωή µου… Έτσι ξεκίνησα και στα παιδιά µου.4 

 
Όσον αφορά τη µέριµνα για τα καθηµερινά, γνώριζε ότι είχε τη βοήθεια του 

Θεού, αλλά ο φόβος της αφορούσε τη ζωή των εγγονιών της από την περίοδο και 
µετά, όταν αυτή θα εξέλιπε από τη ζωή.  

[Φόβο και ανασφάλεια:] Για τα µωρά µου. Τί θα γίνουν αν πεθάνω.5 
 

Μπορεί για να ισχυριζόταν ότι τα αισθήµατά της για τα εγγόνια της δεν είχαν 
αλλάξει µορφή από τότε που τα ανέλαβε αποκλειστικά εκείνη (έτσι κι αλλιώς τα είχε 
πάρει από τη βρεφική τους ηλικία), αλλά η ευθύνη της και οι ανασφάλειές της ήταν 
τόσο µεγάλες, που και να ήθελε να τα κρύψει, δεν ήταν δυνατόν: 

Παραµένουν ίδια. ∆εν ξέρω, δεν άλλαξαν τα συναισθήµατά µου, είναι 
ίδια. Τα αγαπώ, τα προστατεύω, είµαι λες …, έχω γίνει ένας ηλεκτρονικός 
εγκέφαλος, δηλαδή πέφτω να κοιµηθώ: «Τί θα φάνε τα παιδιά στο σχολείο, τί 
…, αν έχουν … οι κάλτσες τους είναι, τα ρούχα τους, τα πάντα, τα πάντα, τα 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.109, σ.23. 
2 Ερ/γιο 18: ερώτ.108, σ.23. 
3 Ερ/γιο 18: ερώτ.105, σ.22.  
4 Ερ/γιο 18: ερώτ.39, σ.6. 
5 Ερ/γιο 18: ερώτ.81, σ.17.  
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πάντα και τί θα φάνε, το γάλα». Αφού να φανταστείς, το γάλα, δεν θέλω από 
κει να τους δώσω και φτιάχνω. Έχω τις γίδες και όταν το γάλα µυρίζει -έχει 
το γίδινο, έχει κάποια, µια µυρωδιά-, ε …, την αρχίζω τα παραµύθια το πρωί 
τη Θ. µου {αδερφή εγγονιού}, την έχω κοντά µου και ύστερα πάω στην κάτω 
(Στην Ι.[εγγόνι];) Ναι, µαζί µε τον πατέρα της που κοιµάται και στον ύπνο 
της, τη … τη γυρίζω, τη βάζω, τη βάζω …, γιατί ξέρω καλά, άµα θα σηκωθεί, 
ύστερα τη µυρίζει το γάλα: «∆εν το θέλω» και της ετοιµάζω µε φρυγανιές το 
γαλατάκι της και της το δίνω στο κρεβάτι και έρχεται η µαµά µου εδώ, που 
λες, και γελάει: «Να σε βάλω, κορίτσι µου, κι εγώ να σε ντύσω, να σε βάλω 
τις κάλτσες;» [Γελάει] «Εσύ», λέει, «κοιτάς την κόρη σου. Εγώ να µην 
κοιτάξω την κόρη µου; Γιατί δεν φοράς κάλτσες;», λέει, «θα κρυώ…» 
[κοιτάζει τα πόδια της και συνεχίζει:] Και όντως, έτρεξα στη λαϊκή βιαστικά, 
δεν φόρεσα κάλτσες. Τί να κάνω;1 [Γελάει] 

 
Όσο η ίδια ήταν εν ζωή, οι προσευχές της προστάτευαν την οικογένειά της και 

οι φροντίδες της τα εγγόνια της. 
Συµπερασµατικά, η µητέρα των παιδιών αυτών κατάφερε άθελά της να 

προκαλέσει τη δηµιουργία δύο κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών: Ενώ 
παντρεύτηκε µε τον σύζυγό της και απέκτησαν δύο παιδιά, τα εγκατέλειψε στους 
γονείς της µετά το διαζύγιό της από τον σύζυγό της. Το παράδοξο γεγονός ήταν ότι, 
στην αίτηση διαζυγίου που κατατέθηκε είχε διεκδικήσει την επιµέλεια των παιδιών 
της. Αφού το πέτυχε, ακολούθησε έναν ελευθέρων ηθών βίο, γεµάτο έκτροπα, 
εκµεταλλευόµενη την εξωτερική της οµορφιά και την ελευθερία που της προσέφερε 
το επάγγελµά της ως τραγουδίστριας, ενώ δεν είχε επισκεφτεί καθόλου τα παιδιά της 
για πάρα πολλά χρόνια. Για τον λόγο αυτό, όταν εκείνα µεγάλωσαν αρκετά, πήραν 
την πρωτοβουλία και έψαξαν µόνα τους να τη βρουν.  

Εν τω µεταξύ, πολλά χρόνια πριν, η συγκεκριµένη µητέρα χωρίς να εισαγάγει 
καθόλου λογική στις πράξεις της, είχε προβεί στη δηµιουργία ενός νέου δεσµού µε 
έναν άντρα πολύ µικρότερο ηλικιακά και άβγαλτο όσον αφορά τις εµπειρίες στη ζωή. 
Παρότι απέκτησε ένα τρίτο παιδί (όταν ο πατέρας είχε ηλικία 28 ετών) και µάλιστα 
εκτός γάµου, δέκα χρόνια µετά από την απόκτηση του δεύτερου παιδιού της, αυτό δεν 
ήταν αρκετό να ανακόψει την πορεία της και να εµποδίσει τα αχαλίνωτα πάθη και τις 
ορµές της. Η κίνηση του συντρόφου της, της εναπόθεσης του παιδιού τους στη 
µητέρα του (ηλικίας τότε 48 ετών, ενώ ο παππούς ήταν 13 χρόνια µεγαλύτερός της), 
τους ελευθέρωσε προκειµένου να συνεχίσουν τον πρότερο ανεξέλεγκτο βίο τους.  

Η αδιαφορία τους για τους κοινωνικούς κανόνες που γινόταν εµφανής ακόµα 
και µε την εµπλοκή τους µε τα ναρκωτικά σε συνδυασµό µε τον παρορµητικό 
χαρακτήρα τους, τη συναισθηµατική τους αστάθεια και ανωριµότητα, τον µειωµένο 
αυτοέλεγχο που τους χαρακτήριζε και την ανευθυνότητά τους ως προς τον 
προγραµµατισµό της ζωής τους, είχαν ως αποτέλεσµα να φέρουν στον κόσµο άλλο 
ένα παιδί (όταν ο πατέρας ήταν 30 ετών), το τέταρτο κατά σειρά της µητέρας, το 
οποίο και πάλι αφέθηκε στην επιµέλεια της γιαγιάς του (ηλικίας τότε 50 ετών). Οι 
µητέρες εκείνες που αποκτούν πολλά παιδιά και τα εγκαταλείπουν, δεν κάνουν 
έλεγχο των γεννήσεων (οικογενειακός προγραµµατισµός) είτε επειδή δεν έχουν 
έλεγχο των γενετήσιων-σεξουαλικών τους ορµών είτε επειδή είναι νοητικά 
καθυστερηµένες είτε επειδή είναι εξαρτηµένες από τα ναρκωτικά και µπορεί να 
καταφεύγουν ακόµη και στην πορνεία για να εξασφαλίσουν τη δόση τους είτε 
επιλέγουν να φέρουν στον κόσµο ένα παιδί αποβλέποντας στο επίδοµα που θα 
εξασφαλίσουν από την Πολιτεία. Αντίθετα, εάν θα έπρεπε να κάνουν άµβλωση, θα 
έπρεπε να δώσουν χρήµατα. 

                                                 
1 Ερ/γιο 18: ερώτ.80, σ.16. 
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Ούτε και αυτό στάθηκε αφορµή αφύπνισης για την ίδια και αναχαίτισης της 
πορείας της, σε αντιδιαστολή µε ό,τι έγινε µε τον πατέρα, που υπηρετώντας στο 
ενδιάµεσο τη στρατιωτική του θητεία, του δόθηκε η ευκαιρία να αποστασιοποιηθεί 
για λίγο από τα πράγµατα και να δει πιο ξεκάθαρα την κατάσταση στην οποία είχε 
περιέλθει ο ίδιος και η οικογένειά του. Έφτασε, λοιπόν, σε επίπεδο 
συνειδητοποίησης, ξέσπασε εναντίον της συντρόφου του -για να µην στραφεί 
εναντίον του εαυτού του-, χώρισε από εκείνη, πήγε για δουλεία µακριά από την 
πατρική του κατοικία, αλλά τελικά, επτά χρόνια µετά την απόκτηση και του δεύτερου 
παιδιού του, επέστρεψε στην οικογένειά του, αναλαµβάνοντας ορισµένες 
τουλάχιστον από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που είχε αναθέσει στους γονείς του. 
Στην κίνηση αυτή προέβη µετά από παράκληση και αίτηση της µητέρας του, µε την 
οποία φαινόταν αρκετά δεµένος. Έκτοτε, επηρεάστηκαν οι σχέσεις του µε τους γονείς 
του και ιδιαίτερα εκείνες ανάµεσα στο ζευγάρι των παππούδων. Εξάλλου, ο παππούς 
λόγω των προβληµάτων υγείας που αντιµετώπιζε και επειδή δεν άντεχε την φασαρία, 
είχε ήδη εγκαταλείψει την οικία του, µέσα στην οποία διαβιούσαν εφεξής η γιαγιά, η 
µητέρα της (προγιαγιά) και τα εγγόνια της. Η συγκεκριµένη γιαγιά ανέλαβε όλες τις 
ευθύνες χωρίς να λάβει κανενός είδους βοήθεια από οποιαδήποτε πλευρά. Σχετικά µε 
τους γονείς της µητέρας, δεν τους ζήτησε ποτέ βοήθεια ούτε είχαν έρθει ποτέ σε 
επαφή µεταξύ τους. Ενώ σε κάποιο σηµείο της συνέντευξης η γιαγιά δήλωσε πως η 
µητέρα είχε εγκαταλείψει τα άλλα παιδιά της σε εκείνους, σε άλλη ερώτηση 
απάντησε ότι εκείνοι δεν υπήρχαν. 

Κατά τη διάρκεια διενέργειας των συνεντεύξεων, και αφού η ερευνήτρια 
συναντήθηκε και µε τις δύο κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, διαπιστώθηκε 
ότι, κανένα µέλος τους δεν γνώριζε τον τόπο που κατοικούσε πλέον η µητέρα αυτή. 
Οι τελευταίες πληροφορίες που είχαν, ήταν ότι, η µητέρα είχε άλλον σύντροφο που 
και µαζί του είχε αποκτήσει ένα δυο παιδιά. Η αξία που απέδιδε στην ανθρώπινη 
ύπαρξη ήταν ανύπαρκτη και δεδοµένου ότι η δική της οικογένεια δεν προµήνυε µια 
τέτοια συµπεριφορά, µόνο ψυχιατρικά στοιχεία στον χαρακτήρα της θα µπορούσαν 
να ερµηνεύσουν τις γενικότερες επιλογές στη ζωή της. 

Η οικονοµική συνεισφορά της µητέρας και στις δύο οικογένειες, αλλά ιδιαίτερα 
σε εκείνη των γονιών της, ήταν µηδενική. Οι γονείς και τα παιδιά της ζούσαν σε 
άθλιες συνθήκες διαβίωσης, µε τα πενιχρά έσοδα από την αναπηρική σύνταξη του 
παππού και την απασχόλησή του σε αγροτικές εργασίες. Κατοικούσαν µέσα σε ένα 
εγκαταλελειµµένο και απεριποίητο σπίτι µετά τον θάνατο της γιαγιάς και χωρίς να 
έχουν καµία απολύτως οικονοµική αξίωση από την κόρη ή τον γαµπρό τους, 
στάθηκαν άξιοι στο ύψος των περιστάσεων ανατρέφοντας τα εγγόνια τους, παρά την 
πλήρη αδιαφορία που επέδειξε ιδιαίτερα η κόρη τους (που τυπικά εκείνη είχε την 
επιµέλεια). 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
Οι προοπτικές διερεύνησης ενός εντελώς ανεξερεύνητου θέµατος όπως είναι το 

παρόν, διανοίγει τους ορίζοντες για ενασχόληση µε πολλές πτυχές του. Με τα 
στοιχεία που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση και από την επισκόπηση των 
ξένων ερευνών, καθίσταται σαφές ότι, δεν έχουν µελετηθεί εµπειρικά µια σειρά από 
ενδιαφέροντα ζητήµατα που αφορούν στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες. 
Κάθε συνισταµένη που παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή, θα µπορούσε να 
αποτελέσει ξεχωριστό αντικείµενο έρευνας. Οι έρευνες, οι οποίες θα σχεδιαστούν 
χρησιµοποιώντας ως ερεθίσµατα τα προαναφερθέντα δεδοµένα, και θα 
πραγµατοποιηθούν µελλοντικά στην Ελλάδα, καθώς επίσης οι θεωρητικές συζητήσεις 
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που θα τεθούν, είναι απαραίτητο να ασχοληθούν µε τις ακόλουθες περιοχές του 
προβλήµατος:  

Μια  έρευνα, που θα επιβεβαίωνε τις µεταβλητές και τις συνδέσεις που 
αποκαλύφθηκαν στην συγκεκριµένη έρευνα, χρησιµοποιώντας διαφορετική 
µεθοδολογία από αυτήν που εφαρµόστηκε εδώ (ποιοτική ανάλυση), δηλαδή 
ακολουθώντας την ποσοτική οδό. Μελλοντική ποσοτική έρευνα θα άξιζε να 
χρησιµοποιήσει µεγαλύτερο δείγµα πληθυσµού, έτσι ώστε να αυξηθεί η στατιστική 
δύναµη της ανάλυσης (να αυξηθεί το επίπεδο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 
της). 

Απαιτείται επιπλέον έρευνα, η οποία θα εστιάζει στον διαχωρισµό της περιόδου 
κατά την οποία µια πυρηνική οικογένεια βρίσκεται σε κρίση και διασπάται, της 
περιόδου κατά την οποία επανοργανώνεται σε κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια 
και της περιόδου επαναδηµιουργίας της πυρηνικής ή µονογονεϊκής οικογένειας µε τη 
διάλυση της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. Αυτή θα διερευνά τις 
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις και των τριών αυτών φάσεων 
οικογενειακής ζωής (µε επικέντρωση σε ξεχωριστές φάσεις της ζωής µέσα στην 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια) σε κάθε µέλος της ξεχωριστά. Θα πρέπει να 
ερευνηθεί, το κατά πόσον υπάρχει ανασφαλής προσκόλληση στα παιδιά, τα οποία 
µεγαλώνουν µε τους παππούδες τους, αλλά και η πιθανότητα, αυτή η ανασφαλής 
προσκόλληση να δηµιουργεί συναισθηµατικά προβλήµατα και προβλήµατα στη 
συµπεριφορά των παιδιών αυτών. Η σύγκριση µέσα σε κάθε οικογένεια θα µπορούσε 
να επικεντρωθεί, κατά την εξελικτική ψυχολογία, στα συναισθήµατα και στη 
συµπεριφορά ενός παιδιού πριν διαλυθεί η πυρηνική οικογένειά του, µετά από τη 
διάσπασή της, αλλά και ύστερα από την επαναδόµησή της. 

Μπορούν, ακόµη, να µελετηθούν οι διαφορές στην ψυχολογική κατάσταση των 
παιδιών και των παππούδων, όταν οι γονείς των παιδιών είναι παρόντες σωµατικά, 
αλλά απόντες ψυχολογικά (π.χ. άτοµα µε πνευµατικά ή ψυχολογικά προβλήµατα, 
σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, Αλτσχάιµερ, αυτισµό, νευρολογικά προβλήµατα, 
εξαρτήσεις από ναρκωτικά ή αλκοολισµό, αυτοί που τελούν υπό φυλάκιση - κάθειρξη 
ή απλά είναι ανεύθυνοι) σε συσχετισµό µε το αντίστροφο, δηλαδή απόντες σωµατικά 
και παρόντες συναισθηµατικά (π.χ. στρατιωτικοί στον πόλεµο, εργαζόµενοι σε άλλο 
τόπο), όταν δηλαδή αφορά την ονοµαζόµενη ως αµφιλεγόµενη-διφορούµενη 
απώλεια.  

Οι µελλοντικές Ελληνικές έρευνες δεν θα πρέπει να εστιάζουν απλά στις 
οικονοµικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της ζωής µέσα στις κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες επάνω στα εγγόνια και στους παππούδες τους, αλλά να 
συνεξετάζουν την πνευµατική τους κατάσταση και τις αλλαγές που επέρχονται στην 
φυσική υγεία τους.  

Θα µπορούσαν, επιπρόσθετα, να µελετηθούν οι κοινωνικές, ηθικές, 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αξίες των παιδιών που µεγαλώνουν µαζί µε τους 
παππούδες τους, καθώς επίσης ο ρόλος που παίζει η θρησκεία στη ζωή των µελών της 
κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. 

Υψίστης σηµασίας θα ήταν η έρευνα, η οποία θα εξέταζε την οπτική των 
γονέων, τον βαθµό ικανοποίησής τους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκ µέρους των 
παππούδων και της Πολιτείας ή άλλων φορέων, σε συνάρτηση µε τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά τους όπως π.χ. η κοινωνική τους θέση, και τις αλληλεπιδράσεις τους 
µε όλα τα µέλη της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. Επίσης, θα µπορούσε 
να ληφθεί υπόψη ο τρόπος συµπεριφοράς τους γενικότερα, η στάση τους απέναντι 
στα παιδιά τους ή η τακτική που είχαν υιοθετήσει για την ανατροφή των παιδιών τους 
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της προσωπικότητάς τους, όπως αυτά θα 
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διατυπωθούν από τους ίδιους και όχι από κάποιους εξωτερικούς εκτιµητές -όπως 
ήταν εδώ οι παππούδες.  

Θα µπορούσε να εξεταστεί, ο βαθµός διαφοροποίησης της επίδρασης που 
ασκούν οι γονείς στα παιδιά τους µέσα στις πυρηνικές και τις µονογονεϊκές 
οικογένειες ή εκείνες στις οποίες οι γονείς συνάπτουν δεύτερο γάµο σε σχέση µε την 
επίδραση που ασκούν οι παππούδες στα εγγόνια τους µέσα στις κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες. Επιπλέον, να µελετηθεί ο τρόπος που βιώνουν οι παππούδες την 
εµπλοκή των γονέων των παιδιών στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια, αλλά 
και το κατά πόσο αυτός διαφοροποιείται, όταν ο γονέας συγκατοικεί σε αυτή ή ζει 
χωριστά και απλά παρεµβαίνει ή όταν έχουν παραχωρηθεί εκ µέρους των γονέων 
πολλά δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε την νοµική κατοχύρωση των παππούδων 
έναντι των εγγονιών τους. Η παρέµβαση των γονιών των παιδιών και το ποσοστό της 
παρεχόµενης από αυτούς βοήθειας, θα έστρεφε το ενδιαφέρον τόσο στους παππούδες 
όσο και στις γιαγιάδες. Θα µπορούσαν να επισηµανθούν οι διαφορές ανάµεσα στις 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες µε και χωρίς τους γονείς των παιδιών, µε ή 
χωρίς νοµική κάλυψη, µε ή χωρίς λήψη κάποιου επιδόµατος ή σε εκείνες που οι 
παππούδες είναι παντρεµένοι και ανύπαντροι. 

Στις µόνες γιαγιάδες που µεγαλώνουν τα εγγόνια τους χωρίς τον σύντροφό τους 
ως αρχηγοί κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών θα µπορούσαν να 
αντιπαρατεθούν οι µόνοι παππούδες ή άλλοι συγγενείς που αναλαµβάνουν τον ίδιο 
ρόλο. Το ενδιαφέρον θα µπορούσε να στραφεί στα συναισθήµατα, στις αντιδράσεις 
και στην οπτική των συγγενών των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών και 
ιδιαίτερα όταν αυτοί, π.χ. οι θείοι, συγκατοικούν µε τα υπόλοιπα µέλη της εν λόγω 
οικογένειας. 

Στην παρούσα έρευνα δεν εξετάστηκε σε βάθος, το εάν και κατά πόσο 
υφίστανται επιπτώσεις στις σχέσεις µεταξύ των παππούδων και των γιαγιάδων και 
κατά συνέπεια ο έγγαµος βίος τους. Θα µπορούσαν να αντιπαρατεθούν, λοιπόν, οι 
οµάδες παππούδων ή γιαγιάδων που µεγαλώνουν τα εγγόνια τους µε ή χωρίς την 
παρουσία του συντρόφου τους, οι διαφορές ως προς τη ζωή τους και ο βαθµός 
ικανοποίησης µέσα στον γάµο των παππούδων που συµβιώνουν µε τα εγγόνια τους ή 
εκείνων που ζουν χωρίς αυτά. Καλό θα ήταν, επίσης, να εξεταστεί κατά πόσον η 
ηλικία, η κατάσταση της υγείας του συντρόφου του παππού ή της γιαγιάς που είναι 
αρχηγοί των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών ή η βιολογική του σύνδεση µε 
το εγγόνι τους, παίζει ρόλο όσον αφορά τον γονεϊκό ρόλο που αναλαµβάνει δίπλα 
στον σύντροφό του. Σε σχέση µε αυτό θα µπορούσε να γίνει σύγκριση µεταξύ νεαρών 
ζευγαριών που µεγαλώνουν τα µικρά παιδιά τους σε σχέση µε κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες που µεγαλώνουν τα µικρά εγγόνια τους αντίστοιχης ηλικίας. 

Σπουδαίο θα ήταν, αναλογικά µε το προηγούµενο, να µελετηθούν οι διαφορές 
που παρατηρούνται ανάµεσα στους παππούδες που µεγαλώνουν τα εγγόνια τους σε 
σύγκριση µε τους ανθρώπους που γίνονται γονείς σε µεγάλη ηλικία (µε φυσικό τρόπο 
ή µετά από υιοθεσία), µιας και η απόκτηση παιδιών εµφανίζεται ως ένα γεγονός ξένο 
ως προς την ηλικία τους και αποτελεί ένα φαινόµενο, του οποίου τα χαρακτηριστικά 
θεωρείται ότι, θα έχουν πολλές οµοιότητες µε αυτά των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών, έστω και αν διαφέρουν οι λόγοι που τους οδήγησαν να έχουν παιδιά 
µικρής ηλικίας ή άσχετα από τις διαφορές στο κοινωνικό οικονοµικό τους επίπεδο. 

Χρειάζεται διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών που 
υπεισέρχονται στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, χρησιµοποιώντας δείγµα 
πληθυσµού που θα προέρχεται από κοινή κοινωνική τάξη και από τον ίδιο τύπο 
περιοχών (αγροτικές ή αστικές περιοχές), περιλαµβάνοντας όχι µόνο τους παππούδες 
και τα εγγόνια τους, αλλά και τους γονείς των παιδιών. Παράλληλα, θα πρέπει να 
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γίνεται κάθε φορά εστίαση σε µία αιτία που προκαλεί το φαινόµενο, αλλά και να 
αποδίδεται µοναδικότητα σε κάθε λόγο που οδηγεί τους παππούδες στο να 
αναλάβουν την επιµέλεια των εγγονιών τους, έτσι ώστε καθένας από αυτούς να 
µελετάται ξεχωριστά.  

Θα ήταν ενδιαφέρον η έρευνα να προεκταθεί στους παράγοντες που 
συµβάλλουν και καθορίζουν την απόφαση των παππούδων να αναλάβουν την 
ανατροφή των εγγονιών τους. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσαν να µελετηθούν οι 
αξίες των παππούδων σε συσχετισµό µε την αποδοχή ή την απόρριψη µιας τέτοιας 
απόφασης. Θα ήταν καλό να διερευνηθεί, αν το επίπεδο της µόρφωσης ή της 
θρησκευτικότητας των παππούδων, η εγγύτητα της κατοικίας τους σε σχέση µε 
εκείνη των γονέων, η συχνότητα και η ποιότητα των µεταξύ τους επαφών, η 
προοπτική του χρόνου επιµέλειας των εγγονιών τους, αλλά και ο αριθµός αυτών 
συνδέονται µε την απόφασή τους να αναλάβουν τα εγγόνια τους. Επίσης, εάν το 
χρονικό διάστηµα που επιτελούν αυτό το έργο, αποτελεί παράγοντα που προλέγει το 
ποσοστό και τον χρόνο που απαιτείται για την προσαρµογή τους στον νέο ρόλο. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να περιοριστεί η έκταση της ηλικιακής οµάδας των 
υποκειµένων που θα εξεταστούν, ανάλογα µε το εάν το επίκεντρο είναι τα παιδιά (π.χ. 
µόνο παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας), οι έφηβοι ή οι ενήλικες. Ως επιµέρους 
διεύρυνση αυτής της έρευνας θα ήταν η διερεύνηση των παρατηρηµένων 
χαρακτηριστικών ή κάποιων συµπτωµάτων στη συµπεριφορά των παιδιών, όπως τα 
αντιλαµβάνονται και τα αξιολογούν οι παιδαγωγοί τους, όπως επίσης οι 
αλληλεπιδράσεις του σχολικού περιβάλλοντος (επαφές µε συνοµηλίκους,  
συµπεριφορά στο σχολείο, επίδοση στα µαθήµατα)  των εν λόγω οικογενειών. 

Σε περίπτωση που υπήρχε η δυνατότητα µακροχρόνιας έρευνας, τα οφέλη που 
θα µπορούσε να αποκοµίσει η επιστηµονική κοινότητα από την εξέταση της εξέλιξης 
των εγγονιών ή της αναπαραγωγής των γονεϊκών προτύπων κατά την µετέπειτα 
ενήλικη ζωή τους, θα ήταν ανυπολόγιστης αξίας. Θα µπορούσε, προηγουµένως, να 
συγκριθεί ο γονεϊκός ρόλος των παππούδων στο παρελθόν µε τα παιδιά τους και στο 
παρόν µε τα εγγόνια τους, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτός έχει 
διαφοροποιηθεί, ή παρέµεινε ο ίδιος και συνέβαλε στην αναπαραγωγή του 
φαινόµενου. Η γονεϊκή επιδεξιότητα, οι γονεϊκές συνήθειες και οι πρακτικές που 
χρησιµοποιήθηκαν από τους παππούδες όταν ήταν γονείς στα παιδιά τους σε σχέση 
µε τα αντίστοιχα όταν έγιναν γονείς στα εγγόνια τους, θα µπορούσαν να συµβάλουν 
προς την κατεύθυνση διερεύνησης εάν η ενδεχόµενη αλλαγή τακτικής τους επιφέρει 
διαφορετικά αποτελέσµατα στα παιδιά και στα εγγόνια τους. 

Πέρα από αυτά, είναι απαραίτητη η έρευνα που θα διεξαχθεί µεµονωµένα και 
αποκλειστικά σε οικογένειες οι οποίες περιέχουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή που 
προέρχονται από µειονοτικές οµάδες, όπως είναι οι τσιγγάνοι, οι µετανάστες ή οι 
παλιννοστούντες, για να αποκαλυφθεί αν και κατά πόσο παράγοντες οι οποίοι 
εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα, αφορούν και εκείνους τους πληθυσµούς. Καλό 
θα ήταν, να γίνουν έρευνες συγκρίνοντας διάφορες φυλές π.χ. λευκούς µε τσιγγάνους 
ως προς τις πολιτιστικές τους διαφορές, συγκεκριµένα ως προς τις κατατετµηµένες 
κατά γενεές οικογένειες και ειδικότερα ως προς τις πιθανότητες εκδήλωσης 
προβληµάτων στα µέλη τους, όταν τα παιδιά τους εµπλέκονται σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό στην οικογένειά τους.  

∆εδοµένου ότι τα µέλη των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών 
αποτελούν ευαίσθητη κοινωνική οµάδα και δεδοµένου ότι σε πολύ πιο δυσχερή θέση 
βρίσκονται όταν συµπεριλαµβάνονται σε αυτήν άτοµα µε µειονεξίες ή από 
µειονότητες, κρίνεται αναγκαία η διασαφήνιση της έννοιας του κοινωνικού 
ενδιαφέροντος ως προς το συγκεκριµένο κοινωνικό φαινόµενο. Θα µπορούσε να 
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µελετηθεί η δραστική σηµασία και η επίδραση που ασκεί η κοινή γνώµη στις 
κοινωνικές, πολιτικές και νοµικές τροποποιήσεις. 

Άλλοι παράγοντες που παρεισφρέουν, όπως είναι οι συγγενείς, οι φίλοι και 
γενικά, ο κοινωνικός περίγυρος της οικογένειας ή η οπτική της Εκκλησίας και η 
προνοιακή οργάνωση του Κράτους γι’ αυτές τις οικογένειες, θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης. 

Η ανάγκη για εφαρµογή και άλλων ερευνών οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη 
µελέτη των προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας που εφαρµόζονται στις 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, αλλά και του τρόπου µε τον οποίο οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες αντιλαµβάνονται αυτά τα προγράµµατα, είναι εµφανής και 
επισηµαίνεται από επιστήµονες του εξωτερικού (Αµερική).1 Αρχικά όµως, θα πρέπει 
να τεθούν τα θεµέλια, εξετάζοντας την αποδοτικότητα των υπαρχόντων Ελληνικών 
προγραµµάτων των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και µελετώντας προγράµµατα 
µόρφωσης και επιµόρφωσης των παππούδων που κατέχουν έναν τέτοιο ρόλο έναντι 
των εγγονιών τους. 

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν οργανωµένες οµάδες στήριξης των 
παππούδων των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών στην Ελλάδα, θα 
µπορούσε να µελετηθεί η προοπτική συµµετοχής τους σε αυτές και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων θα προέβαιναν σε µια τέτοια κίνηση. Οπότε µελλοντικά θα µπορούσαν να 
συγκριθούν οι οικογένειες που είναι µέλη υποστηρικτικών οµάδων µε άλλες που δεν 
είναι. 

Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες των Ελλήνων παππούδων να λάβουν βοήθεια από 
άλλους παράγοντες, θα µπορούσαν να µελετηθούν η εξοικείωση των ηλικιωµένων µε 
τις νέες τεχνολογίες και κατά πόσον αυτοί χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και πιο 
συγκεκριµένα, το Internet, για να λάβουν πληροφορίες ή άλλου είδους υποστήριξη. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

Αυτή η έρευνα θα µπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες προβληµατισµού και 
αναστοχασµού για την οργάνωση κοινωνικών προνοιακών προγραµµάτων. Επειδή η 
έκταση του πεδίου γνώσης και δράσης της κοινωνικής πολιτικής για την οικογένεια 
στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισµένο στην ερευνήτρια, γι’ αυτό και δεν θα 
επεκταθεί, παρά θα εκφράσει κάποιες προσωπικές σκέψεις.  

Οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες δεν είναι κάτι εξωπραγµατικό, παρά 
αποτελούν µια µη συµβατική µορφή οικογένειας. Εφόσον οι πολίτες µιας κοινωνίας, 
αλλά και οι ίδιοι οι νόµοι που θεσπίζονται µέσα σ’ αυτή, δείχνουν την προτίµησή 
τους στην εναπόθεση των παιδιών µιας διασπασµένης πυρηνικής οικογένειας στα 
χέρια των παππούδων τους -γεγονός που συνεπάγεται πλήθος υποχρεώσεων και 
καθηκόντων- αντί σε κάποια άλλη οικογένεια (µέσω υιοθεσίας είτε αναδοχής) ή σε 
κάποιο ίδρυµα, τότε λογικό και επόµενο είναι, οι άνθρωποι αυτοί να προσµένουν 
βοήθεια και η Πολιτεία να υποχρεώνεται απέναντί τους µε την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών, προκειµένου αυτοί να σταθούν άξιοι των προσδοκιών των ίδιων, των 
παιδιών τους, των εγγονιών τους και ολόκληρης της κοινωνίας. Κατά κάποιον τρόπο 
δηλαδή, ο ρόλος των παππούδων αντισταθµίζει τη λειτουργία των κρατικών 
υπηρεσιών. Οικογένεια και Πολιτεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες, γιατί αφού η 
οικογένεια αποτελεί βασικό θεµέλιό της µέσω της εργασίας των µελών της, της 
φορολογίας που τους επιβάλλει και της υπεράσπισης που της παρέχει µέσω της 
στρατιωτικής θητείας των αρσενικών κυρίων µελών, κατά τον ίδιο τρόπο και η 

                                                 
1 BROWN: ό.π., 1998, p.83. 
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Πολιτεία οφείλει να προασπίζεται τα συµφέροντά της και να συµβάλλει στη 
διατήρηση του θεσµού της οικογένειας.1  

Η απόρριψη, αµφισβήτηση ή απόκρυψη του προβλήµατος δεν σηµατοδοτεί 
ταυτόχρονα την επίλυσή του. Ο σχεδιασµός νέας κοινωνικής πολιτικής όσον αφορά 
τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, όσο και αν φαντάζει αφόρητος, 
υπερβολικός και εξωπραγµατικός, υποδεικνύεται από πολλούς και διαφορετικούς 
λόγους, όπως είναι η αύξηση παρατήρησης του συγκεκριµένου φαινόµενου, οι 
περίπλοκες σχέσεις που διαµορφώνονται στο τρίγωνο παππούδων, γονέων και 
παιδιών, οι συναισθηµατικές - ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις 
επάνω και στις τρεις γενεές, αλλά ιδιαίτερα στους παππούδες, καθώς επίσης το 
σύστηµα κοινωνικής φροντίδας των παιδιών. Επιβάλλεται, ακόµη, από τη 
συνειδητοποίηση ότι, η ανατροφή των εγγονιών από τους παππούδες τους δεν έχει 
καµία σχέση µε τις θετές ή υιοθετούσες οικογένειες, µε µόνη εξαίρεση το κοινό 
σηµείο τους: Την υπερβολική προσπάθεια όλων των πλευρών για εδραίωση σταθερού 
και οικογενειακού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν υγιή άτοµα. 
∆ιαφέρουν, όµως, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναλαµβάνουν αυτό το 
εγχείρηµα, αφού η ηλικία, το φύλο και η φυλή των φροντιστών των παιδιών, όπως 
επίσης ο τύπος της οικογένειας που διαµορφώνεται και η αντιµετώπιση που έχει από 
την πλευρά της Πολιτείας, διαφέρουν ουσιαστικά και αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των οικογενειών αυτών.2 

Τα παιδιά και οι παππούδες που αποτελούν µέλη των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών στην Ελλάδα έχουν ανάγκη µεγαλύτερης και στοχευόµενης 
βοήθειας από αυτή που παρέχεται έως σήµερα. Εξάλλου, οι υπηρεσίες που ήδη 
παρέχονται, αποτελούν µέτρο της εθνικής αλληλεγγύης και ένδειξη των δεσµεύσεων 
για το µέλλον της κοινωνίας. Η κατάσταση που παρατηρείται, επαναφέρει στο 
προσκήνιο το αίτηµα στήριξης των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, αφού 
θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, υπάγονται στις οµάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση 
φτώχειας. Παρόλα αυτά, η επιδοµατική πολιτική δεν θα πρέπει να έχει την έννοια του 
µισθού και της ανταπόδοσης για τις προσφερόµενες υπηρεσίες, αλλά περισσότερο να 
αποτελεί ένα είδος επιβράβευσης και παροχής κινήτρων προς την κατεύθυνση 
επιµέλειας των παιδιών που προέρχονται από προβληµατικές οικογένειες. Μια 
πραγµατιστική προσέγγιση της προσπάθειας προσδιορισµού της κοινωνικής 
πολιτικής οφείλει να περιλαµβάνει όχι µόνο την οικογενειακή πολιτική, αλλά και µια 
αξιολόγηση της οπτικής και της αποτελεσµατικότητας των συγκεκριµένων µέτρων 
που παίρνουν οι κυβερνήσεις. Είναι απαραίτητο να λάβει σοβαρά υπόψη κάθε 
αρµόδιος Πολιτειακός και µη φορέας (θεσµοθέτες, δικαστές, υπάλληλοι των 
κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικοί και όσοι υπηρετούν τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους και οι οποίοι λαµβάνουν µέρος σε αποφάσεις που αφορούν αυτά τα 
άτοµα) το εν λόγω  φαινόµενο, υιοθετώντας τα αναγκαία προς ενίσχυση του θεσµού 
της οικογένειας µέτρα. Η οικογένεια δεν πρέπει να µένει έξω από την εµβέλεια της 
ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, κάλυψης και προστασίας.3  

Οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να 
λειτουργούν για τη σύσταση νοµοθετικών και θεσµικών ρυθµίσεων 
προφύλαξης και προστασίας και για έρευνες, πειραµατική εφαρµογή, 
σχεδιασµό, αξιολόγηση και συντονισµό υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.4 

                                                 
1 ΖΑΓΚΑΣ, Α. Χ. (∆εκέµβριος 1979). Η προστασία του παιδιού και της οικογένειας σε µια 
µεταβαλλόµενη κοινωνία. Ελληνοχριστιανική αγωγή, τεύχ. 277, σ.268-274. σ.274. 
2 GIBSON: ό.π., 1999, p.339. 
3 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.620. 
4 ΖΑΦΕΙΡΗΣ (Ε.Ο.Π.): ό.π., σ. 409. 
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Η εκτίµηση µιας ορισµένης οικογενειακής πολιτικής δεν µπορεί να βασίζεται 
µόνο στα στοιχεία που έχουν περισυλλεχθεί και στις καταστάσεις που έχουν 
παγιωθεί, αλλά οφείλει να αναζητήσει και να λειτουργικοποιήσει παράλληλα τις 
περιοχές που µένουν ανοιχτές, έτσι ώστε να καλύψει τις ελλείψεις και τα κενά. Για 
παράδειγµα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο να οριστούν από την Πολιτεία 
προγράµµατα που θα λαµβάνουν υπόψη τους και θα προσφέρουν βοήθεια ακόµη και 
σε κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες που ανήκουν σε µειονότητες και οµιλούν 
τη µητρική τους γλώσσα.1 Υπό το πρίσµα των κοινωνικών εξελίξεων, η πολιτική που 
προτείνεται να ακολουθηθεί, δεν θα πρέπει να είναι µονοσήµαντη, αλλά να πορεύεται 
ταυτόχρονα σε πολλές κατευθύνσεις και να είναι προσανατολισµένη στις ανάγκες 
των οικογενειών. Το ζήτηµα της οικογενειακής πολιτικής δεν αφορά µόνο τον τοµέα 
των οικογενειών, αλλά είναι µεγάλου κοινωνικού βεληνεκούς, γιατί αφορά κάθε 
άνθρωπο, αφού κάθε άτοµο ανήκει σε µια οικογένεια.  

Ορισµένα από τα µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν στα πλαίσια της 
οικογενειακής πολιτικής, η οποία θα αµβλύνει τις υφιστάµενες αντιθέσεις, είναι:  

� ενηµέρωση -ειδικότερα των άµεσα ενδιαφερόµενων- µέσω ανακοινώσεων, 
φυλλαδίων, άρθρων και γενικά δια µέσου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για 
τα επιδόµατα της Πρόνοιας (και του ΠΙΚΠΑ).  

� συστηµατική πληροφόρηση της κοινής γνώµης όσον αφορά την ύπαρξη 
τέτοιας µορφής οικογενειών και των προγραµµάτων που υλοποιούνται για την 
στήριξή τους, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και 
την διαµόρφωση  κοινωνικής συνείδησης, τη συνειδητοποίηση του ρόλου των 
παππούδων και την κατάργηση της ισχύος των ταµπέλων διάκρισης, του 
στιγµατισµού και των προκαταλήψεων. Όλο αυτό θα επιτευχθεί µε µόνη οδό 
τη µόρφωση των συνειδήσεων µέσα από συνεχή ενηµέρωση και επικράτηση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι, θα γκρεµιστούν τα τείχη της αποµόνωσης 
των οικογενειών αυτών, θα βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους και θα 
ενταχθούν στην κοινωνία ως ίσοι προς ίσους. Η δηµοσιοποίηση του εν λόγω 
θέµατος (π.χ. η εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αµερική ‘Parenting 
Grandchildren’) ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις, µετά από αυτές όµως, 
θα επέλθουν µεταρρυθµίσεις, προερχόµενες από την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώµης και των πολιτών, οι οποίοι θα είναι προετοιµασµένοι να δίνουν 
µάχες για κοινωνικές µεταρρυθµίσεις στο πλευρό των ασθενέστερων 
κοινωνικο-οικονοµικά τάξεων. 

� έκδοση εντύπων βοηθηµάτων προς τους παππούδες και τους φυσικούς γονείς, 
η οποία θα περιλαµβάνει τις εισηγήσεις των σχολών γονέων. 

� οργάνωση ειδικών ενηµερωτικών συναντήσεων και συζητήσεων µε ειδικούς 
επιστήµονες και διεξαγωγή σεµιναρίων κατάρτισης και επιµόρφωσης των 
παππούδων (π.χ. Grandparents Raising Grandchildren Educational Program), 
ώστε να µπορούν να ανταπεξέρχονται στα νέα καθήκοντά τους, αλλά και να 
λειτουργήσουν ως ισχυρή οµάδα πίεσης απέναντι στις εκάστοτε κυβερνήσεις. 
Αυτό που προέχει, είναι να βοηθηθούν οι παππούδες στη συνειδητοποίηση ότι 
µόνο µε τη συσπείρωσή τους θα µπορέσουν να έχουν ισχυρή φωνή 
διεκδίκησης των αιτηµάτων τους από την Πολιτεία, αλλά και να µπορέσουν 
να βοηθηθούν από άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόµοιες 
καταστάσεις. Η διάρκεια, η ένταση και η ισχύς των πιέσεων που θα ασκήσει η 

                                                 
1 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Σ.Χ. (2006). ∆ιαπολιτισµική αγωγή στο Νηπιαγωγείο. Έκδοση του ιδίου: Αθήνα. ISBN 
960-6622-73-8. σ.17, 23 & 26. 
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συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, δηλαδή των παππούδων, θα είναι ένδειξη της 
δυναµικότητάς της. 

� διοργάνωση συνεδρίων για την δραστηριοποίηση της επιστηµονικής 
κοινότητας. 

� διεξαγωγή ερευνών εκ µέρους των Πανεπιστηµίων, αναφορικά µε τις 
οικογένειες στις οποίες οι συγγενείς των µελών της πυρηνικής οικογένειας 
π.χ. οι παππούδες, προσφέρουν τη βοήθειά τους σ’ αυτήν, όντας νοµικά 
κατοχυρωµένοι ή όχι απέναντι στα εγγόνια τους. 

� ίδρυση-σύσταση κέντρων ενηµέρωσης, συλλόγων και οργανισµών, που θα 
στηρίζουν τις οικογένειες αυτές. Στο εσωτερικό τους, µε τις κοινωνικές 
σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των οικογενειών, αποτρέπεται η 
κοινωνική αποµόνωση, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται προγράµµατα 
στήριξης που εξυπηρετούν την ανάγκη για πληροφορίες, συµβουλευτική και 
ειδικές γνώσεις. Η µη ύπαρξη οµάδων υποστήριξης των παππούδων των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, στερεί στους ηλικιωµένους το 
δικαίωµα της µεταξύ τους συναναστροφής, η οποία θα µπορούσε να αποβεί 
εξαιρετικά ευεργετική, αφού δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, 
ο ένας αντλεί κουράγιο από τον άλλο και αποφεύγεται η εφαρµογή των ίδιων 
λαθών που έχουν διαπραχθεί από άλλους παππούδες, οι οποίοι έχουν βρεθεί 
σε ανάλογες περιπτώσεις. Βέβαια, η συµµετοχή σε οµάδες υποστήριξης (όπως 
π.χ. The Grandparent Group in St. Louis, Missouri)  µπορεί να εκληφθεί είτε 
µε θετική έννοια, αφού είναι µέρος όπου οι παππούδες συζητούν, εκφράζονται 
και στηρίζουν ο ένας τον άλλο, όµως µπορεί να έχει και αρνητική έννοια, 
αφού πολλοί παππούδες ντρέπονται ή πιστεύουν ότι θα στιγµατιστούν οπότε 
αρνούνται να συµµετάσχουν. Το να µην αισθάνεται ένα άτοµο την ανάγκη 
συµµετοχής σε τέτοιου είδους οµάδες σηµαίνει ότι είναι αυτάρκες, όµως δε 
σηµαίνει πως και οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη τη βοήθειά του.  

� κατάρτιση ιστοσελίδων µε περιεχόµενό τους την ψυχολογική υποστήριξη και 
συµπαράσταση των µελών των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών ή 
την παροχή πληροφοριών για πηγές βοήθειας (ψυχολογικής, υλικής, ιατρικής 
και νοµικής φύσης). 

� εκτίµηση των αναγκών των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών µε 
εισηγήσεις στη βουλή και συνολική πολιτική ρύθµιση των προβληµάτων τους, 
µε θεσµοθέτηση και εφαρµογή µέτρων νοµικής και οικονοµικής προστασίας. 

� καλλιέργεια συνεργασίας και αµφίδροµης επικοινωνίας της Πολιτείας µε τις 
κατά τόπους διοικήσεις και τους τοπικούς φορείς, µε απώτερο σκοπό τη 
συντονισµένη δράση τους. 

� αύξηση των οικογενειακών και προνοιακών επιδοµάτων, µέρος των οποίων 
θα καταβάλλεται στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, έτσι ώστε οι 
παππούδες να απαλλαγούν από πρόσθετα βάρη και υποχρεώσεις, για µια ζωή 
µε αξιοπρέπεια.  

� κάλυψη εκ µέρους όλων των ασφαλιστικών ταµείων της υγειονοµικής και 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των παππούδων και των εγγονιών τους (µε ή 
χωρίς δικαστική απόφαση), χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, αλλά µε µια 
απλή εξουσιοδότηση των γονέων προς τους παππούδες ή έστω µε µια 
υπεύθυνη δήλωση των ηλικιωµένων. Το να εκµεταλλευόταν αυτό το προνόµιο 
άτοµο που στην πραγµατικότητα δεν το δικαιούται, δεν θα ήταν εξαιρετικά 
πολυδάπανο ή τραγικό. Λυπηρό, τραγικό και ακραίο, ωστόσο, θα ήταν, να 
µεγαλώνει ένα παιδί µε τους παππούδες του και µην έχοντας πιστοποιητικό 
νοµικής κατοχύρωσης από τους παππούδες, και συνεπώς ιατροφαρµακευτική 
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κάλυψη από αυτούς, να περίµεναν αυτοί να καταλήξει το παιδί σε ακραίο 
ιατρικό περιστατικό, προκειµένου να κάνει όλες τις εξετάσεις στα επείγοντα 
ενός νοσοκοµείου. 

� επέκταση των γονικών αδειών και του γονεϊκού επιδόµατος τόσο στον 
δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα προς τους παππούδες οι οποίοι 
εξακολουθούν να εργάζονται, ενώ παράλληλα έχουν αναλάβει την επιµέλεια 
των εγγονιών τους. Εφόσον τα δικαιούνται οι ανάδοχοι ή οι θετοί γονείς, γιατί 
όχι οι παππούδες; 

� ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις και απαλλαγές, ελαφρύνσεις και γενικότερα 
βελτίωση στη φορολογία της εισοδηµατικής κατάστασης των παππούδων, 
ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών που φροντίζουν. 

� αναµόρφωση της στεγαστικής πολιτικής µε παραχώρηση αυτοτελούς 
κατοικίας σε συγκρότηµα µονοκατοικιών που θα µένουν και άλλες 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες (κάτι ανάλογο µε τις εργατικές 
κατοικίες ή το ‘Grandfamilies house’ στη Βοστόνη) ή παροχή ιδιόκτητης 
κατοικίας η οποία θα συµπεριλαµβάνει πλήρη οικιακό εξοπλισµό, ή έστω 
µακροπρόθεσµη εξόφληση µε διευκολύνσεις για αποπληρωµή δανείου ή 
µειωµένες τιµές ως προς την καταβολή του ενοικίου και των πάγιων 
λογαριασµών (εξόδων) των κατοικιών των παππούδων εκ µέρους του 
κράτους. Οι παππούδες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για τη λήψη 
στεγαστικού δανείου σε περίπτωση που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στέγασης, 
επειδή η οικογένειά τους συµπεριλαµβάνει δυο ευαίσθητες και µη 
παραγωγικές ηλικιακές οµάδες. 

� δωρεάν ψυχολογική στήριξη και ατοµική ή οµαδική συµβουλευτική, 
διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση ψυχολογικών προβληµάτων και 
διαταραχών τόσο στα εγγόνια όσο και στους παππούδες, σε συµβουλευτικό 
σταθµό που θα απαρτίζεται από ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς 
λειτουργούς. 

� εικοσιτετράωρη τηλεφωνική ανοιχτή γραµµή άµεσης βοήθειας και 
ψυχολογικής στήριξης (ανάλογη µε την Kinship care warmline στη 
Φλόριντα). 

� δωρεάν παροχή δικηγόρων στους παππούδες (ει δυνατόν µε οικειοθελή 
ιδιωτική συνεισφορά τους ή έστω µε κίνητρο κάποια µπόνους από την πλευρά 
της Πολιτείας) για την διεκδίκηση της επιµέλειας των εγγονιών, όπου υπάρχει 
ανάγκη. 

� δωρεάν κουπόνια για δεκατιανό των εγγονιών στο σχολείο ή για φαγητό και 
στις δύο ακρινές γενεές. 

� δωρεάν ή έστω µειωµένα, εισιτήρια για τις αστικές και υπεραστικές 
συγκοινωνίες. 

� προτεραιότητα των εγγονιών όσον αφορά την εγγραφή, την εισαγωγή και τη 
φύλαξή τους στους κρατικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς, για να 
υπάρχουν περιθώρια ξεκούρασης των παππούδων. Πρόκειται, εξάλλου, για 
ένα προνόµιο του οποίου, έτσι κι αλλιώς, κάνουν χρήση τα παιδιά των 
άγαµων µητέρων. 

� περιστασιακή ολιγόωρη ή εικοσιτετράωρη φροντίδα των εγγονιών ή των 
παππούδων που έχουν ανάγκη, και διευκολύνσεις στην ανατροφή των 
εγγονιών, κίνηση η οποία θα µπορούσε να προέρχεται από µη κερδοσκοπικές 
ανεξάρτητες οµάδες ή από οικειοθελή προσφορά βοήθειας, λόγου χάρη από 
φοιτήτριες παιδαγωγικών ή ιατρικών τµηµάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
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� δραστηριότητες που θα αφορούν τους παππούδες και τα εγγόνια, οι οποίες θα 
τους βοηθούν να ξεφεύγουν από το άγχος τους ή άλλα αρνητικά 
συναισθήµατα. Αυτά αφορούν σε: γυµναστικές ασκήσεις, συµµετοχή σε 
χορωδίες ή χορευτικά συγκροτήµατα, µαθήµατα H/Y, µαθήµατα ζωγραφικής 
και κηπουρικής, φυσικοθεραπείες των παππούδων από επαγγελµατίες (κάτι 
ανάλογο µε τις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ, αλλά σε ωράριο προσαρµοσµένο 
στις ανάγκες των «ετεροχρονισµένων γονέων»-παππούδων). 

� καλοκαιρινές οργανωµένες κρατικές κατασκηνώσεις των εγγονιών µε τη 
συνύπαρξη των παππούδων τους. 

� επιµέλεια των εγγονιών πριν και µετά το σχολείο, όπως π.χ. βοήθεια στη 
µεταφορά τους ή στην προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων τους.  

� περιοδική βοήθεια στις οικιακές δουλειές των παππούδων. 
� εργασιακός προγραµµατισµός, ώστε να προωθούνται, να προτιµώνται ή έστω 

να έχουν προτεραιότητα σε θέσεις εργασίας (σε περιπτώσεις ισοψηφίας των 
µορίων τους και εφόσον έχουν τα ίδια προσόντα) τα παιδιά, των οποίων τη 
γονική τους µέριµνα δεν έχουν πλέον οι γονείς, αλλά οι παππούδες τους, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερα το µέλλον τους και να µειώνονται οι 
ανασφάλειες των παππούδων ως προς αυτόν τον τοµέα. Αποτελεί γεγονός 
υψίστης κοινωνικής και εθνικής σηµασίας, να αντικατασταθεί η παρωχηµένη 
επιδοµατική πολιτική µε µια καθαρού τύπου αναπτυξιακή πολιτική, η οποία 
θα στοχεύει στην διέξοδο των µελών αυτών των οικογενειών από τις 
συνθήκες εξάρτησης, µε την παροχή κινήτρων στα εν δυνάµει παραγωγικά 
άτοµα, δηλαδή στα παιδιά. 

 
Η δράση των προαναφερθέντων κινήσεων θα µπορούσε να είναι, αν όχι 

αθροιστική, έστω αποσπασµατική, µε επιλογή και πραγµατοποίηση ορισµένων από 
τις παραπάνω δραστηριότητες. Ωστόσο, πάντα θα πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε 
τις ανάγκες των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών και να αποσκοπεί 
στοχευµένα σε τοµείς της ζωής τους που χρήζουν µεγαλύτερης προσοχής και 
φροντίδας. Έτσι, θα συµβάλει στην άρση των συνθηκών που τις κρατούν στη 
φτώχεια και θα έχουν ένα κοινωνικά αποδεκτό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 
Είναι ανάγκη, να δίνεται η δυνατότητα σε αυτή τη µερίδα ατόµων, να απορροφά 
αγαθά και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά δεδοµένες και επιθυµητές 
και όχι ως πολυτέλεια, γεγονός που θα µπορούσε να θέσει υπό αµφισβήτηση την 
αποτελεσµατικότητά τους. 

Προϋποτίθεται, δηλαδή, η χρησιµοποίηση κάθε πρόσφορου και νόµιµου µέσου 
υποστήριξης των οικογενειών αυτών, για να ανταποκριθούν στον ρόλο της φροντίδας 
και της ικανοποίησης των αναγκών όλων των µελών τους και για τη δηµιουργία 
συνθηκών που να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και προοπτικές. Πώς είναι δυνατόν να 
µην υπάρχει κράτος πρόνοιας για τις δύο ασθενέστερες βιολογικά, οικονοµικά και 
κοινωνικά γενεές; Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να επαναπροσδιορίσει τις 
προτεραιότητές της, δίνοντας αξία και επένδυση στην παιδική ηλικία και στον 
άνθρωπο, καθαιρώντας την εξέχουσα σηµασία που δίνεται  στις οικονοµικές αξίες. 

Είναι αδύνατον να θεωρείται ως όριο επιβίωσης ενός ανθρώπου τα 
εξευτελιστικά ποσά που χορηγούνται σε αυτές τις οικογένειες ή ότι οι ανάγκες των 
παιδιών σταµατούν να υφίστανται στα 16 τους χρόνια, όταν δηλαδή σταµατά η 
χορήγηση των επιδοµάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί. ∆εν χρειάζεται, ένας άνθρωπος 
να φτάσει πρώτα να βρεθεί εκτεθειµένος στον κίνδυνο της φτώχειας και µετά να του 
παρασχεθεί η «σωτήρια βοήθεια»· γιατί µπορεί να είναι αργά και η ανάγκη να τον 
οδηγήσει σε άλλα µονοπάτια, παραβατικότητας. Επειδή, ωστόσο, ελλοχεύει ο 
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κίνδυνος εξάρτησης από παροχές και επιδόµατα, αλλά και για να µην ανατραπούν οι 
κοινωνικές ισορροπίες, γι’ αυτό ως οδηγός κάθε κίνησης θα πρέπει να πρωτοστατεί-
πρυτανεύει η σύνεση και το µέτρο.  

Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υπάρχουν αρκετά προγράµµατα που 
παρέχουν στήριξη στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες. Ένα από αυτά είναι 
το Brookdale Foundation’s Relatives as Parents Program, το οποίο χρηµατοδοτεί 
κρατικές και τοπικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ίδρυση και διατήρηση 
προγραµµάτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη ανθρώπων που φροντίζουν 
συγγενείς τους. Τα προγράµµατα αυτά παίρνουν τη µορφή συναντήσεων 
υποστηρικτικών οµάδων, κατά τις οποίες κάποια άτοµα κάνουν θελήµατα των 
παππούδων που είναι ανήµποροι, τους προγραµµατίζουν ιατρικά ραντεβού ή ακόµη 
φροντίζουν τα εγγόνια των παππούδων όσο αυτοί απουσιάζουν κ.ά.1  

Στην ίδια ήπειρο, παρέχονται δηµόσια σπίτια (οµοιάζουν µε τις εργατικές 
κατοικίες) στους παππούδες που φροντίζουν για άλλους συγγενείς. Ένα τέτοιο 
παράδειγµα είναι το Grandfamilies House στο Dorchester, ΜΑ, ένα συγκρότηµα 26 
κατοικιών, στις οποίες κατοικούν οι οικογένειες των παππούδων που έχουν αναλάβει 
την µόνιµη κηδεµονία των εγγονιών τους.2  

Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα πιο γνωστά προγράµµατα ή οργανισµοί 
του εξωτερικού, που είναι τα εξής3: Generations United, The American Association 
for Retired Persons Grandparent Information Center, The Brookdale Foundation 
Relatives as Parents Program (RAPP), National Center on Grandparents Raising 
Grandchildren, The National Association of Child Care Resource and Referral 
Agencies, The Child Welfare League of America, The Children’s Defence Fund, The 
National Conference on the Aging, National Coalition of Grandparents, Inc., The 
National Council on the Aging Benefits Check Up, National Family Caregiver 
Support Program (NFCSP), The foundation for Grandparenting, Grandparents 
Reaching Out (GRO), Caring Grandparents of America Grandparents Raising 
Grandchildren, Atlantic County Community Coalition of Grandparents Raising 
Grandchildren, Grandparents as Parents (GAP), Raising Our Children’s Kids 
(ROCKing), Bridging the Gap With Grandparents, Together United Grandparents 
(TUGS), Grandparents as Second Parents, Parenting Again, AGAIN, Grandparents 
Who Care, Relatives as Parents Program, Relative Caregiver Bill (in Florida), Kinship 
Care Connection, Eldercare Locator, Alliance of Grandparents Against SIDS 
Tragedy, Aid to Children of Imprisoned Mothers, Inc. (AIM), Area Agencies on 
Aging, New Hope Unlimited Horizons, Social security administration, Taylor 
Memorial United Methodist Church, Hayward Unified School District, West Coast 
Children’s Center.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΓΙΑ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ, ΠΑΙ∆ΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ 
 
 Έγινε απόπειρα να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθµό υπάρχει µια διάχυτη 

αίσθηση της µεταβολής που έχει επέλθει στη δοµή της σύγχρονης Ελληνικής 
οικογένειας χωρίς, ενδεχοµένως, τη συνειδητοποίηση της έκτασης και της σηµασίας 
της µεταβολής αυτής από όλους. Η ανάλυση εστίασε στην αντανάκλαση των 
συνθηκών που επικρατούν στο εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά γενεές 

                                                 
1 BAKER: ό.π., 2006, σ.116-17. 
2 BAKER: ό.π., 2006, σ.119. 
3 CRUMBLEY & LITTLE: ό.π., 1997, p.107. JOOSTE: ό.π., 2007, p.142, 169 & 170-171. KATZ: 
ό.π., 1999, p.15 & 76. KEE: ό.π., 1997, p.27. HENDERSON: ό.π., 2001, p.4. 
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οικογενειών µε εξωτερικό περίβληµα την ιδιαιτερότητα της Ελληνικής κοινωνίας. 
Όταν εξετάζεται η οικογένεια, εξετάζονται ταυτόχρονα οι ευρύτερες κοινωνικές 
σχέσεις και διαδικασίες σε χωροχρονικό επίπεδο. Η οικογένεια είναι προϋπόθεση της 
ύπαρξης κοινωνίας. Αλλά και οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες είναι 
αποτέλεσµα της πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής διάρθρωσης 
των ανθρώπινων σχέσεων. 

Σκοπός ήταν να καταγραφούν οι οικογενειακές σχέσεις, όπως γίνονται 
αντιληπτές από το παιδί, τους παππούδες του και τους γονείς, η διαφοροποίηση των 
µεταξύ των σχέσεων και η εµπλοκή άλλων προσώπων ή/και φορέων µέσα στα 
πλαίσια µιας διγενεακής οικογένειας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των 
ενδοοικογενειακών σχέσεων, αλλά αποσκοπούσε παράλληλα στην αλλαγή της 
οπτικής της Πολιτείας απέναντι σε αυτές τις οικογένειες όσον αφορά την κοινωνική 
πολιτική. Αντικείµενο µελέτης δεν αποτέλεσε το µεµονωµένο άτοµο, αλλά η 
οικογένεια ως ενιαίο σύστηµα, καθώς επίσης οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται 
ανάµεσα στα µέλη της. Στο εσωτερικό της δεν παρατηρούνται αποκλειστικά 
µονόδροµες κατευθύνσεις, δηλαδή σχέσεις αιτίου-αιτιατού, αλλά σχέσεις 
αλληλεπίδρασης. 

Μπορεί να επιδιώχθηκε η τριγωνοποίηση, όµως στην πραγµατικότητα 
εφαρµόστηκε µια πρισµατική, πολυγωνική οπτική, αφού τα στοιχεία που έχουν 
ληφθεί για να ερµηνεύσουν κάθε ερώτηση και κάθε συνιστώσα, αντλήθηκαν από 
διαφορετικές πηγές. Έχοντας συνείδηση ότι, υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες 
ερµηνείας του φαινοµένου, έγινε προσπάθεια ανάδειξης µιας σφαιρικής θεώρησής 
του, χωρίς ωστόσο να γίνει µελέτη σε βάθος. Άµεση επιδίωξη ήταν το ξύσιµο απλώς 
της επιφάνειας ενός εξαιρετικά ευρέως θέµατος.  

Ορισµένοι περιερευνητικοί περιορισµοί στάθηκαν τροχοπέδη στην συµµετρική 
άντληση και ανάλυση όλων των στοιχείων στο σύνολο των πεδίων του 
προβληµατισµού, εξίσου σε βάθος και έκταση. Τα ενδεχόµενα επιµέρους κενά και η 
ασυµµετρία αυτή δεν σηµαίνει πως, η εικόνα των οικογενειών αυτών στην σύγχρονη 
Ελλάδα βγήκε ποιοτικά διαφοροποιηµένη και αλλοιωµένη. Οι λόγοι που το 
αιτιολογούν είναι οι εξής: Υποστηρίζεται ότι, η µορφή αυτών των οικογενειών είναι 
παρεµφερής σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και σε όλους τους τύπους της, δηλαδή 
εδράζεται στις ίδιες αρχές και στα ίδια πρότυπα και έχει τις ρίζες της στην 
παραδοσιακή εκτεταµένη οικογένεια. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι, παρατηρούνται 
από περιοχή σε περιοχή κάποιες διαφοροποιήσεις, που δεν είναι ποιοτικές, αλλά 
αφορούν κυρίως σε άλλα εσωτερικά ζητήµατά της, όπως τα άτοµα που την 
απαρτίζουν, οι αιτίες που τη δηµιουργούν και άλλα. Πέρα από αυτά, η Ελλάδα είναι 
µια χώρα µικρή σε έκταση και αποτελείται από περιορισµένο πληθυσµό, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι, επιτρέπει και καθιστά δυνατή µια ικανοποιητική πρώτη συνολική 
εποπτεία του φαινοµένου. Παρότι δεν είναι εφικτό να γενικευτούν τα συµπεράσµατα 
αυτής της έρευνας, µιας και το δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του Ελληνικού 
πληθυσµού, µπορούν αυτά να εκληφθούν ως ενδεικτικά παθολογικά στοιχεία της 
εξέλιξης της δοµής της Ελληνικής οικογένειας. 

Mε τη συγκεκριµένη έρευνα έγινε προσπάθεια να εξεταστεί η σηµασία 
ορισµένων παραγόντων για τις αλλοιώσεις που υφίσταται ο θεσµός της οικογένειας 
και κυρίως να προσφερθούν ερεθίσµατα για περαιτέρω θεωρητικό προβληµατισµό 
και εµπειρική διερεύνηση. Ελέγχθηκαν οι βιβλιογραφικές αναφορές, παρουσιάστηκε 
η γενική µεθοδολογία της έρευνας τόσο για το θεωρητικό όσο και το εµπειρικό µέρος 
και, τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η επισήµανση µελλοντικών κατευθύνσεων (σχετικά 
µε το θέµα στην Ελληνική κοινωνία), όπως προέκυψαν από τη θεωρητική και 
εµπειρική ανάλυση, δίνοντας έµφαση στη διαµεσολάβηση της πολιτικής δράσης. 
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Κατά τη διάρκεια της συγγραφής των ευρηµάτων της έρευνας, θεωρήθηκε 
σωστό ότι, αυτά θα έπρεπε να παρουσιαστούν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να τηρούν τις 
διαβεβαιώσεις προς τα υποκείµενα για την ανωνυµία και το απόρρητο των δεδοµένων 
και τη χρήση τους αποκλειστικά για επιστηµονικούς σκοπούς. 

Από το σύνολο των περιγραφικών απαντήσεων των συνεντευξιαζόµενων, 
συνάγονται αξιοπρόσεκτα ευρήµατα που οδηγούν µε τη σειρά τους σε ένα πλούσιο 
και χρήσιµο σχολιασµό, όπως αναπτύσσεται παρακάτω, στην παρουσίαση των 
συµπερασµάτων αναφορικά µε τα αρχικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί: 
• Ποιά είναι η δυναµική των σχέσεων, που αναπτύσσονται στο τρίγωνο παππούδες-

γονείς-παιδί, λόγω απουσίας των γονέων; 
• Ποιές είναι οι επιπτώσεις της συµβίωσης παππούδων-παιδιού στην ζωή και των 

δύο πλευρών; 
• Υπάρχει διαφορά στον τρόπο διαπαιδαγώγησης και ανατροφής του παιδιού 

ανάµεσα στους  γονείς και στους παππούδες; 
• Η απουσία γονέων (πραγµατική ή πλασµατική-συναισθηµατική)1 έχει επιπτώσεις 

στην ψυχοσύνθεση του παιδιού και στην ψυχολογική του εξέλιξη; 
• Παίζει ρόλο η ηλικία που έχει το παιδί κατά τον αποχωρισµό του από τους γονείς 

του; 
• Υπάρχουν συναισθηµατικής-ψυχολογικής φύσης προβλήµατα στα παιδιά αυτών 

των οικογενειών; Εάν ναι, σε ποιους παράγοντες οφείλονται αυτά; 
� Σε προηγούµενες συνθήκες που έζησε το παιδί µέσα στην οικογένεια 

προέλευσής του; 
� Στο ίδιο το γεγονός του αποχωρισµού του από τους γονείς του; 
� Στις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά την προσωρινή επικοινωνία του 

παιδιού µε τους γονείς του; 
� Στην παντελή απουσία των γονέων από τη ζωή του παιδιού; 
� Στην διαβίωση του παιδιού µέσα στην κατατετµηµένη κατά γενεές 

οικογένεια και, κατά συνέπεια, στον τρόπο µε τον οποίο βιώνει το παιδί 
τους παππούδες του ως γονείς του; 

• Ποιά είναι τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που προκύπτουν στην κατατετµηµένη 
κατά γενεές οικογένεια; 

• Ποιοί είναι οι κρατικοί φορείς και τα άτυπα δίκτυα στήριξης αυτής της 
οικογένειας; 

 
Στο συγκεκριµένο κείµενο παρουσιάζονται τα πορίσµατα της ανάλυσης των 

συνεντεύξεων (των ατόµων) που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα και του συνοδευτικού 
υλικού τεκµηρίωσης που συλλέχθηκε από αυτούς και κάποιες άλλες πηγές (π.χ. 
αρχεία δικαστηρίων). 

Χρήσιµο είναι να αναφερθεί ότι, τα υποκείµενα της έρευνας ήταν συνεργάσιµα 
και ευγενικά, παρουσιάζοντας θαρραλέα τη διαδροµή της οικογένειάς τους. Κάποιοι 
παππούδες και γιαγιάδες εξέφραζαν ανοιχτά τα συναισθήµατά τους και τις σκέψεις 
τους, ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι ένιωθαν ότι, είχαν την υποχρέωση να 
περιφρουρήσουν το µυστικό της οικογένειάς τους για να την προστατέψουν. Είχαν 
δυσκολία στο να εκδηλώσουν τις ανάγκες τους και την επιθυµία τους για υποστήριξη. 
Ήθελαν να ζητήσουν ενίσχυση, αλλά από ποιόν, και πώς; Μπορεί οι γιαγιάδες να 
επιχειρούν να παραµένουν δυνατές, παρόλα αυτά συνδέουν κάποια συµπτώµατα της 

                                                 
1  Ερευνητικά έχει αποδειχτεί ότι,  η φυσική απουσία  ενός γονέα  έχει εξίσου  σηµαντικές  επιρροές 
στο παιδί  µε την ψυχολογική του απουσία, όταν δηλαδή ο γονιός είναι απρόσιτος ή µακριά  από  το 
παιδί.    ΚΟΓΚΙ∆ΟΥ: ό.π., 1995, σ.114. 
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κακής υγείας τους και της κούρασης που αισθάνονται, µε τις υπερβολικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν για την ανατροφή των εγγονιών τους. Παρά τα 
προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν αρκετοί παππούδες, δήλωναν ότι, 
έβρισκαν αρκετή χαρά και ικανοποίηση στη ζωή µαζί µε τα εγγόνια τους.  

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες επικαλούνταν µεταφυσικές και υπερβατικές 
δυνάµεις, εκστόµιζαν ευχές για την τύχη των εγγονιών τους και από την άλλη 
δυσανασχετούσαν µε συγκεκριµένες πράξεις παραµέλησης και αδιαφορίας των 
γονέων. Αποσιωπούσαν οικονοµικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήµατα, ενώ 
παράλληλα έδιναν έµφαση στην απουσία βοήθειας. Μερικά εγγόνια αισθάνονταν 
ανεπιθύµητα και ο συναισθηµατικός τους κόσµος ήταν τραυµατισµένος από την 
ταπείνωση που είχαν δεχθεί κατά τη διάρκεια της συµβίωσης µε τους ψυχρούς και 
εκµαυλιστικούς γονείς τους. Σε άλλες ερωτήσεις οι παππούδες και τα παιδιά 
εµφανίστηκαν επιεικείς µε τους γονείς, ενώ σε άλλες τους αποδοκίµαζαν και, όντας 
ενδεδυµένοι τη στολή του αµείλικτου δικαστή, απέδιδαν τις ευθύνες εκεί που 
πραγµατικά υπήρχαν. Όλοι τους πάντως ήταν δίκαιοι κριτές των γονιών, που 
φάνηκαν πως ήταν στο δικό τους κόσµο. Ως εκ τούτου, µίλησαν µε αποστροφή, 
εξέφρασαν αγανάκτηση και παράπονα προς κάθε κατεύθυνση, ενώ στο βάθος 
διακρινόταν η προσωπική αγωνία και ο αγώνας τους για επιβίωση. 

Στις απαντήσεις που δίνονταν από τα υποκείµενα της έρευνας, το λεξιλόγιο 
ήταν περιορισµένο στη χρησιµοποίηση καθηµερινών λέξεων και εκφράσεων, 
δεδοµένου του χαµηλού µορφωτικού τους επιπέδου. ∆εν έλειψαν τα ρητά, που 
δικαιολογούσαν τις επιλογές που έκαναν: «Του παιδιού µου το παιδί είναι δυο φορές 
παιδί µου», τα γνωµικά: «Άµα χυθεί το γάλα, δε µαζεύεται», οι αστεϊσµοί: «Είναι και 
οι δυο σαΐνια» και «Ο λύκος τους έφαγε και τους δυο», η ειρωνεία: «Ας είν’ καλά οι 
Αλβανοί» (για την έλλειψη  βοήθειας), «Η µάνα τροχάει τα ποτήρια, αν ακούγεται το 
ένα µε το άλλο» (ήταν αλκοολική), το διφορούµενο νόηµα: «Άµα πάει στη µάνα 
του… θα πάρει γαλόνια» (επειδή ήταν αλκοολική, η λέξη «γαλόνια» είχε παράλληλα 
την έννοια του παράσηµου και του δοχείου), οι έµµεσες κατάρες: «Άει και στο 
διάολο…Εσύ φούρνος και καπνός», ο σαρκασµός: «Ε, ποιός να το αναλάβει; Ο 
∆εσπότης της ενορίας;», ο αυτοσαρκασµός: «Μυαλό δεν έχουµε» (σε ερώτηση 
σχετικά µε οικονοµικά προβλήµατα), οι παροµοιώσεις: «Η οικογένειά µας ήταν σαν 
την κότα µε τα πουλάκια», «Γίναµε σαµάρια, γίναµε 5 χρονών, καβάλα, σκυλιά και 
γαυγίζουµε στο δρόµο», «Στα γουρούνια δεν αλλάζει η µύτη, ‘γρου’ κάνουν» 
(αναφορικά µε το εάν άλλαξαν οι σχέσεις τους µε τους γονείς), οι παραλληλισµοί:  
«Εδώ είµαστε εµείς κολώνα», και όπως είναι φυσικό στην επαρχία, οι τοπικοί 
ιδιωµατισµοί: «κούτσκο» (µικρό), «πάαινα» (πήγαινα), «∆ε νόγαγε» (δεν 
καταλάβαινε), «τίποτα ντιπ», «τα τσουγκράω µε την κυρά µου» (µαλώνω) κ.ά.  

Παρόλα αυτά, τα λόγια τους είχαν δύναµη, περιείχαν ειλικρίνεια και ξετύλιγαν 
µε διαφάνεια το ιστορικό της οικογένειάς τους, µε χρονολογική σειρά και ακολουθία 
ή µε το βαθµό σηµαντικότητας για τους ίδιους. Οι συνεντευξιαζόµενοι αναφέρθηκαν 
στα ευχάριστα ή/και στα δυσάρεστα βιώµατα του παρελθόντος, στη χαρά, στην 
ικανοποίηση, στην κούραση του παρόντος και στις ανησυχίες για το µέλλον. Τα 
λόγια τους διαπνέονταν από θλίψη, τρυφερότητα και το αίσθηµα της νοσταλγίας. 
Αποκάλυπταν τους φόβους και την έντονη ανησυχία, αλλά και τη βαθύτερη επιθυµία 
τους για την αίσια έκβαση της ζωής των εγγονιών τους. Γενικά, εξέθεσαν εκτός από 
τα συναισθήµατά τους, σκέψεις, απόψεις, προτιµήσεις ή πεποιθήσεις, γεγονότα και 
καταστάσεις, των οποίων η αλληλουχία συνέπιπτε µε το συναισθηµατικό ή 
µνηµονικό τους αντίκρισµα.  

∆εν εντοπίστηκαν ανειλικρινείς απαντήσεις, παρά µεροληπτικές, ώστε ανάµεσα 
στα άτοµα της ίδιας οικογένειας υπήρχαν ορισµένες αντικρουόµενες απόψεις. Αυτές, 
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όσο κι αν προκαλούσαν σύγχυση και αταξία στη σκέψη της ερευνήτριας και 
δυσκολία στο ερµηνευτικό της έργο, δεν οδηγούσαν σε παρερµηνείες, επειδή η 
εξέταση του γενικότερου πλαισίου µέσα στο οποίο δινόταν η απάντηση, της έδινε την 
ευκαιρία να διακρίνει την ισχύουσα κατάσταση. Άρα, το τοπίο διαλευκαινόταν. 

Είναι απαραίτητο, βέβαια, να επισηµανθεί ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων, ένα συγκεκριµένο ζευγάρι παππούδων ήταν το µοναδικό που καθένας 
τους απάντησε ξεχωριστά, σε διαφορετική χρονική στιγµή ο ένας από τον άλλο. Το 
γεγονός ότι, στο µεγαλύτερο µέρος της συνέντευξής τους οι απόψεις των 
συγκεκριµένων παππούδων διίσταντο, µπορεί να είναι µεµονωµένο και τυχαίο, 
ωστόσο, έθεσε σε υποψία την ερευνήτρια, µήπως η διαφορετική διεξαγωγή της 
έρευνας (χωριστές συνεντεύξεις των παππούδων από τις γιαγιάδες κάθε οικογένειας), 
απέδιδε διαφορετικά από τα σηµερινά αποτελέσµατα. Βέβαια, ένα τέτοιο εγχείρηµα 
είναι αµφισβητούµενο κατά πόσο θα ήταν εφικτό, αφού θα σήµαινε αρκετή 
καθυστέρηση εξαιτίας του περισσότερου χρόνου που θα απαιτούνταν, της 
µεγαλύτερης κούρασης που θα καταβαλλόταν, ενώ ταυτόχρονα η ανάλυση θα ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη. 

Η παραπάνω δύσκολη θέση στην οποία περιερχόταν η ερευνήτρια δεν είχε 
καµία σχέση µε τις µισοτελειωµένες προτάσεις, τις κοφτές φράσεις και τις 
µονολεκτικές απαντήσεις που έδιναν τα υποκείµενα της έρευνας. Ακόµη και η 
εκφραστική αοριστία και η ασάφεια, που παρατηρήθηκαν σε ορισµένα σηµεία, 
δεδοµένου ότι, αυτά φανερώνουν φόβους, αναστολές, ταµπού και δυσπιστία δεν 
προκάλεσαν αδυναµία ερµηνείας ή κατανόησης. Ένα άλλο φαινόµενο που 
παρατηρήθηκε, ήταν η µεταπήδηση από το ένα θέµα στο άλλο, οι µεγάλες 
παρενθετικές εκφράσεις, οι µισές λέξεις ή οι επαναλαµβανόµενες,  ο πλατειασµός, οι 
επαναλήψεις,  τα οποία σχετίζονταν µε την ανάγκη τους αφενός να µιλήσουν σε 
κάποιον αφετέρου να βοηθήσουν την ερευνήτρια να κατανοήσει το γενικότερο 
πλαίσιο της οικογένειάς τους.  

 6.1 Συνθήκες κατοικίας 
 

Ξεκινώντας την παρουσίαση των συµπερασµάτων θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, 
οι περισσότερες κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες διαβιούν σε κατοικίες των 
οποίων τα δωµάτια δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών κάθε µέλους. Σε αυτό 
συντελούν το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των παππούδων και ο αυξηµένος 
αριθµός των ατόµων που περιλαµβάνει η οικογένειά τους (παππούδες, εγγόνια, 
γονείς, θείους ή προ-παππούδες των παιδιών). Το γεγονός της ανοµοιογένειας των 
οικογενειών αυτών σηµαίνει ότι, σχεδόν όλοι τους είναι αλληλοεξαρτηµένα και µη 
παραγωγικά άτοµα, πράγµα που οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο. Η δυσχερής 
οικονοµική κατάσταση των παππούδων επαυξάνεται από τη µη παραγωγικότητα των 
άλλων ατόµων, δεδοµένου ότι και οι ίδιοι δεν είναι πλέον ενεργητικά µέλη της 
κοινωνίας. 

Οι κατοικίες των παππούδων είναι ανάλογες της κοινωνικοοικονοµικής τους 
στάθµης και της χρονολογίας που τις απέκτησαν. Συνεπώς τόσο το εξωτερικό όσο 
και το εσωτερικό τους µε τα παλιά έπιπλα, επάνω στα οποία τις περισσότερες φορές 
υπάρχουν φωτογραφίες, έχουν τη σφραγίδα του χρόνου που πέρασε. Στο παρελθόν, 
οι άνθρωποι µε τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες, µετά την κατοχή, έκτιζαν 
σπίτια µε µικρό αριθµό των δωµατίων, για να καλύψουν τις στοιχειώδεις  ανάγκες για 
στέγαση. Οι δε, ανέσεις στο εσωτερικό τους ήταν ανύπαρκτες. Μετά τη βιοµηχανική 
επανάσταση, όσοι από εκείνους ήταν ακόµη σε παραγωγική ηλικία, κατάφεραν και 
εξασφάλισαν ορισµένες οικιακές συσκευές που τότε θεωρούνταν πολυτέλεια. Η 
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συντήρηση των κατοικιών τους και η ανανέωσή τους εξαρτάται τόσο από τις 
οικονοµικές τους δυνατότητες και το αισθητικό τους κριτήριο όσο και από το χρόνο, 
τις δυνατότητες ή την ιδιοσυγκρασία των παππούδων και των γιαγιάδων να 
ασχολούνται µε την οικία τους. Η διαµονή σε µικρά σπίτια έχει τις καταβολές του 
στην ανάλογη συνήθεια που υπήρχε στις εκτεταµένες οικογένειες στο παρελθόν. 

 6.2 Μορφωτικό επίπεδο παππούδων/γιαγιάδων-εγγονιών και αλλαγή 
σχολικής µονάδας εγγονιού 

 
Η περιορισµένη µόρφωση των παππούδων και ιδιαίτερα των γιαγιάδων 

προέκυψε ως αποτέλεσµα των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν όταν αυτοί 
ήταν σε σχολική ηλικία. Οι περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες των δικών τους 
γονέων σε συνδυασµό µε τη δυσλειτουργία των σχολικών µονάδων κατά την περίοδο 
της κατοχής, δεν αποτελούσαν παράγοντες που να αναπροσάρµοζαν τις 
προτεραιότητες της οικογένειας. Τα µικρά αγόρια βοηθούσαν τους γονείς τους στην 
καλλιέργεια της γης, ενώ τα κορίτσια παρέµεναν στο σπίτι τους µαζί µε τις υπόλοιπες 
γυναίκες, προκειµένου να περιποιηθούν τα της οικίας. 

Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των ηλικιωµένων, διαπιστώθηκε ότι, παρασύρει 
και επηρεάζει τις δυνατότητες των εγγονιών τους για µόρφωση. Συµπερασµατικά από 
τα παραπάνω, ο περιορισµένος προσωπικός χώρος των µελών αυτών των 
οικογενειών σε συνδυασµό µε το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των παππούδων και την 
πιθανή ανικανότητα ή αδιαφορία των γονέων για την υποβοήθηση των παιδιών τους 
στην προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων τους, οδηγεί τα εγγόνια στις 
περιορισµένες δυνατότητες εκπαιδευτικής ανέλιξης. Ο µόνος τρόπος διαφυγής από 
αυτόν τον φαύλο κύκλο, είναι εκείνο που πράττουν ορισµένοι παππούδες, οι οποίοι 
εκτός από την προσωπική τους βοήθεια στην προετοιµασία των σχολικών 
µαθηµάτων των εγγονιών τους, ορίζουν ένα άλλο άτοµο ή φορέα επί πληρωµή ή όχι, 
να τα βοηθάει. 

Οι παππούδες αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που διαβλέπουν 
τη µόρφωση των εγγονιών τους ως έναν από τους παράγοντες που θα τους βγάλει 
από το τέλµα στο οποίο έχουν περιέλθει οι ίδιοι, αλλά και βελτίωσης της 
κοινωνικοοικονοµικής στάθµης των εγγονιών τους. Οι παππούδες λοιπόν, τρέφοντας 
µεγαλύτερες προσδοκίες για τα εγγόνια τους σε σχέση µε εκείνες που είχαν για τα 
παιδιά τους, ασκούν αντισταθµιστικό ρόλο για αυτά. Παρά τις ελλιπείς, 
πεπερασµένες και περιορισµένες γνώσεις, που οι παππούδες είχαν αποκτήσει πολλά 
χρόνια πριν, επιστρατεύοντας τις δυνάµεις τους και τον ελεύθερο χρόνο τους ως 
συνταξιούχοι, προσπαθούν να δίνουν τα φώτα τους στα εγγόνια που φοιτούν στο 
δηµοτικό σχολείο. Επειδή στα εγγόνια µεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι δυνατό να 
παρέχονται ευκαιρίες για βοήθεια από τους παππούδες ή από άλλο άτοµο, µερικά από 
αυτά εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της φοίτησής τους. Φαίνεται 
ότι, οι παππούδες δεν προβάλουν µεγάλες αντιστάσεις αποτροπής των εγγονιών τους 
από µια τέτοια κίνηση. 

Στις κακές σχολικές επιδόσεις συνηγορούν, εκτός από τις πιθανές δυσµενείς 
οικογενειακές συνθήκες στο εσωτερικό της πυρηνικής οικογένειάς τους, η τάση που 
παρατηρήθηκε για αλλαγή της σχολικής µονάδας φοίτησης των παιδιών, µε την 
µετοίκησή τους στο σπίτι των παππούδων. Οι ηλικιωµένοι έχοντας συνηθίσει τον 
τρόπο ζωής τους δεν διαπραγµατεύονται την αλλαγή του περιβάλλοντος διαβίωσης, 
κίνηση στην οποία υποχρεώνονται τα εγγόνια. Τα παιδιά θα πρέπει να αποδεχτούν 
την απαγκίστρωση από τους γονείς τους, να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους, 
αλλά και να συµβιβαστούν µε την αλλαγή του περιβάλλοντός τους. Εξάλλου, τις 
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περισσότερες φορές η εναπόθεση των παιδιών σε εκείνους δεν είναι αποτέλεσµα 
συζήτησης ή συµφωνίας µεταξύ αυτών και των γονέων, αλλά απόφαση των 
δεύτερων. Οπότε αφήνουν εκεί, στους παππούδες, τα παιδιά τους είτε µε ηµεροµηνία 
λήξης των φροντίδων είτε αόριστα. 

 6.3 Γραµµή συγγένειας και συνδετικοί κρίκοι γονέων-παιδιών-παππούδων  
 
Τα πρόσωπα τα οποία επιλέγονται από τους γονείς να τους υποκαθιστούν στον 

ρόλο τους απέναντι στα παιδιά τους, είναι συνήθως οι ηλικιωµένοι που προέρχονται 
από την πλευρά της µητέρας. Οι αναπτυγµένες σχέσεις µητέρας - κόρης και οι 
αποστασιοποιηµένες σχέσεις νύφης - πεθεράς, ιδιαίτερα στην Ελληνική κοινωνία, 
συντελούν στις συχνές επαφές των πυρηνικών οικογενειών µε την οικογένεια 
καταγωγής της µητέρας. Όχι µόνο σε περιόδους κρίσης, αλλά και στην καθηµερινή 
τους πρακτική οι γυναίκες αισθάνονται µεγαλύτερη άνεση να βασιστούν στις µητέρες 
τους. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ενός ζευγαριού µε τους παππούδες πριν την 
απόσπαση του παιδιού από αυτούς, είναι πιο πιθανό οι πατέρες να είναι πιο 
απόµακροι στις σχέσεις τους µε τους παππούδες συγκριτικά µε τις µητέρες, γεγονός 
που µπορεί να αποδοθεί στο ότι από τη φύση τους οι άντρες είναι λιγότερο 
εκδηλωτικοί. Ίσως γι’ αυτό υπάρχουν καλύτερες σχέσεις µε τους συγγενείς από την 
πλευρά της µητέρας. 

Ο ίδιος λόγος δικαιολογεί και την τάση που παρουσιάστηκε, τα εγγόνια να 
κληροδοτούν το όνοµα του παππού ή της γιαγιάς που τα ανέλαβε. Οι γονείς, λόγω 
των στενών σχέσεων που συνδέουν τους ίδιους µε τους παππούδες ή για να τους 
εξευµενίσουν µετά από τις ευθύνες που τους αναθέτουν, προτιµούν να διαιωνίζουν το 
όνοµα αυτών των ατόµων. ∆ιαφορετικά, εάν οι γονείς όντας ανώριµοι και 
απορριπτικοί, αποκοπούν από το παιδί τους παιδί τους όταν αυτό έχει βρεφική 
ηλικία, η επιλογή περνά καθαρά στην κρίση των παππούδων, που επιλέγουν τον 
εαυτό τους για να συνεχιστεί το όνοµά τους, αφού οι ίδιοι θα αποτελέσουν τους 
σωτήρες των εγγονιών τους. Σε περίπτωση ωστόσο, που οι γονείς όντας καλοί 
άνθρωποι, χαθούν από τη ζωή ενώ το παιδί τους είναι ακόµη αβάπτιστο, τότε οι 
συγγενείς τους και ειδικότερα οι παππούδες, δίδουν σε αυτό το όνοµα των γονέων 
του, σε µια προσπάθειά τους για συνέχιση της χάρης τους. Με άλλα λόγια, οι 
παππούδες υποκαθιστούν τους γονείς ως προς τον γονεϊκό ρόλο τους έναντι των 
εγγονιών, και τα εγγόνια υποκαθιστούν τους γονείς έναντι των ηλικιωµένων ως προς 
την ιδιότητα του παιδιού τους (ή ως προς το όνοµα των γονέων εάν αυτοί έχουν 
αποβιώσει) και ως προς την προσωπικότητα, στη διάπλαση της οποίας συνδράµουν 
βέβαια οι παππούδες. 

Και οι δύο πλευρές, παππούδες και εγγόνια, όταν εκλείψουν οι γονείς από τη 
ζωή των παιδιών τους, προσπαθούν να βρουν στοιχεία οµοιότητας, φυσιογνωµικά ή 
του χαρακτήρα, ανάµεσα στα παιδιά και στους γονείς τους. Αυτό γίνεται στις 
περιπτώσεις που οι γονείς ήταν καλοί άνθρωποι και αποµακρύνθηκαν από τα παιδιά 
τους εξαιτίας λόγων που δεν αποδίδονταν στους ίδιους, ή για λόγους αυτοθυσίας 
χάριν των παιδιών τους. Μάλιστα, οι παππούδες ανάµεσα στους δύο γονείς επιλέγουν 
το παιδί τους για να κάνουν συγκρίσεις µε το εγγόνι τους, για να αποδεικνύονται έτσι 
τα µεταξύ τους κοινά στοιχεία. Τα παιδιά από την άλλη πλευρά, συνηθίζουν να 
απαντούν ότι, µοιάζουν στον γονέα ή στο πρόσωπο εκείνο στο οποίο έχουν αδυναµία 
και θα ήθελαν να του µοιάσουν. Αυτό αφορά κυρίως τα παιδιά µικρής ηλικίας, γιατί 
ένα άτοµο εάν ενηλικιωθεί, θεωρεί πως έχει διαπλάσει το χαρακτήρα του, οπότε δεν 
υφίσταται πλέον τέτοιο ζήτηµα. 
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Εάν, αντίθετα, οι παππούδες και τα εγγόνια έχουν πληγωθεί από τη στάση των 
γονέων, τότε αποφεύγουν τις µεταξύ των γονέων και των παιδιών ταυτοποιήσεις. 
Γιατί ο εντοπισµός εξωτερικών οµοιοτήτων ανάµεσα στα παιδιά και τον πατέρα ή τη 
µητέρα τους, φέρνει στην επιφάνεια άσχηµες µνήµες, ενώ εκείνες οι οµοιότητες που 
αφορούν στον χαρακτήρα τους προµηνύουν την άσχηµη εξέλιξη των παιδιών, 
ανάλογη µε εκείνη που είχαν οι γονείς. Ως εκ τούτου, εάν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, ή 
το παιδί απορρίπτει τον εαυτό του και εµµέσως τον γονέα του ή τον αποδέχεται και 
βαδίζει στα βήµατά του. Πάντως, ένα παιδί, του οποίου οι γονείς έχουν συµπεριφορά 
και στάση κοινωνικά κατακριτέα, αυτό δεν θα επιχειρήσει να ταυτιστεί µαζί τους. 

 6.4 Κατάσταση υγείας εγγονιών-παππούδων 
 
Αναφορικά µε την κατάσταση της υγείας των εγγονιών και των παππούδων 

τους παρατηρήθηκαν προβλήµατα που αφορούσαν κυρίως τους δεύτερους, αλλά 
αυτά δεν σχετίζονταν µε την ανάληψη της φροντίδας των παιδιών παρά µε τη φυσική 
τους γήρανση και τις κακουχίες (φτώχεια και πείνα) των οποίων ήταν µάρτυρες, αλλά 
και επιζήσαντες από τον καιρό του πολέµου. Το µόνο που θα µπορούσε να 
αναφερθεί, αφού επισηµάνθηκε από αρκετούς παππούδες, ήταν η µείωση της 
ενέργειάς τους και η κούραση. Τα βιολογικά προβλήµατα της υγείας των παππούδων 
σε συνδυασµό µε τις αντανακλάσεις που δέχονταν από την άσχηµη συµπεριφορά των 
εγγονιών τους ως αποτέλεσµα των δυσµενών συνθηκών που είχαν βιώσει 
προηγουµένως µέσα στην πυρηνική τους οικογένεια (έµµεση βίωση των άσχηµων 
συνθηκών που πέρασαν τα εγγόνια τους), αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν το 
βαθµό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των εγγονιών τους και την ικανότητά τους να 
ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους και στις αντιξοότητες που παρουσιάζονται. 

Βέβαια, οι παππούδες των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών πολλές 
φορές παραλείπουν-παραβλέπουν τα φυσικά προβλήµατα υγείας τους, βάζοντάς τα 
σε δεύτερη µοίρα µπροστά στα οικογενειακά προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν. 
Ή ίσως η κίνησή τους αυτή είναι µια απεγνωσµένη προσπάθεια και ελπίδα, πως εάν 
τυχόν δεν ασχολούνται µε αυτά, τότε θα εξαλειφθούν (κάτι σαν τον µύθο του κακού 
µπαµπούλα των παιδιών, που αν κλείσουν τα µάτια, αυτός θα φύγει). Γιατί 
διαφορετικά, οι παππούδες είναι υποχρεωµένοι σε µεγάλες ιατρικές δαπάνες.  

Οι παππούδες, λοιπόν, συνηθίζουν να ισχυρίζονται, ότι έχουν καλή κατάσταση 
υγείας: 

• λόγω έλλειψης χρόνου να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. 
• λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων. 
• υποκρύπτουν τα προβλήµατα λόγω φόβου αποστέρησης των εγγονιών τους 

από τις κοινωνικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που διαπιστωνόταν ότι, 
πάσχουν από κάποια σωµατική ή πνευµατική ασθένεια. 

• λόγω αυθυποβολής, προκειµένου να έχουν την ψυχική δύναµη να τα βγάζουν 
πέρα µε τις απαιτήσεις της επιµέλειας των εγγονιών τους. Ίσως γενικά, η 
στάση αυτή των παππούδων να οφείλεται, στην ανάγκη τους να παραβλέπουν 
τα προβλήµατά τους για να νιώθουν πιο δυνατοί. 

• λόγω της εξοικείωσής τους µε αυτά, δεν τα θεωρούν ως προβλήµατα. 
Εάν τα ιατρικά προβλήµατα αφορούν τους ίδιους, τότε έχει καλώς. Εάν όµως 

αφορούν τα εγγόνια τους, επειδή τις περισσότερες φορές εκείνα δεν είναι καλυµµένα 
από τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τους 
παππούδες. Ο κανόνας είναι η καλή υγεία των παιδιών και το βεβαρηµένο ιατρικό 
ιστορικό των παππούδων, το οποίο όσο και αν επιχειρούν εκείνοι να αποκρύψουν, 
γίνεται ωστόσο αντιληπτό από τα παιδιά, αφού συµβιώνουν. Φαίνεται πάντως ότι, οι 
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παππούδες προσπαθώντας να πείσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους πως είναι 
καλά στην υγεία τους και είναι άξιοι να ανταπεξέρχονται στις νέες συνθήκες 
διαβίωσης, τα καταφέρνουν καλά. Οι ηλικιωµένοι άσχετα µε το φύλο τους και πέρα 
από την κούραση που µερικοί αναφέρουν, αισθάνονται στην ψυχή τους νέοι, 
συµπεριφέρονται ως τέτοιοι και πείθουν ως προς αυτό, ακόµη και τα εγγόνια τους 
που συµβιώνουν µε αυτούς στην καθηµερινότητά τους. Το τελευταίο δεν είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο, εάν αναλογιστεί κάποιος ότι, στην κρίση-άποψη των εγγονιών για 
τους παππούδες τους εµπλέκεται και το υποκειµενικό κριτήριο.  

 6.5 Η εικόνα των παππούδων στα µάτια των εγγονιών 
 
Οι συναισθηµατικοί δεσµοί που αναπτύσσονται ανάµεσα στα εγγόνια και στους 

παππούδες τους, ιδιαίτερα όταν αυτοί τα ανατρέφουν, επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 
την κρίση των παιδιών για τους ηλικιωµένους γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για 
τους δικούς τους παππούδες. Μετά την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου από την πλευρά 
των παππούδων, η εικόνα που σχηµατοποιείται στις συνειδήσεις των εγγονιών τους 
για εκείνους και πιο συγκεκριµένα για τις γιαγιάδες, είναι ωραιοποιηµένη και 
εξιδανικευµένη (καλοί, δίκαιοι, στοργικοί, τρυφεροί, µαλακοί, δεν θυµώνουν και δεν 
φωνάζουν, υποµονετικοί και επιεικείς, µη υπερπροστατευτικοί, όµορφοι, έξυπνοι, 
δυνατοί, χαρούµενοι, αστείοι και διασκεδαστικοί, πρόσχαροι, κεφάτοι και 
δραστήριοι, παιχνιδιάρηδες). Μόνο κάποια ουδέτερα στοιχεία, όπως η κούραση, που 
δεν αφορούσε στον χαρακτήρα των παππούδων, θα µπορούσε να αποδοθεί από τα 
εγγόνια τους σε εκείνους ως στοιχείο αρνητικό. Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι, τα 
παιδιά βρίσκουν στο πρόσωπο των παππούδων τους τούς γονείς που ποτέ δεν είχαν. 

 6.6 Αντιδιαστολή των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων των παππούδων 
 
Οι µεγάλες ευθύνες που ανατίθενται στους παππούδες θα πρέπει να 

αντιδιασταλούν µε τα περιορισµένα δικαιώµατα που παραχωρούνται από τους γονείς 
των παιδιών. Βέβαια, οι επεµβάσεις των γονέων στον τρόπο ανατροφής που 
επιλέγουν οι παππούδες για τα εγγόνια τους είναι πιο περιορισµένες ή ανύπαρκτες 
στις περιπτώσεις που οι γονείς βρίσκονται στην φυλακή ή έχουν πεθάνει, αντίστοιχα, 
οπότε και ο ρόλος των παππούδων είναι πιο εύκολος. Οι γονείς δεν επεµβαίνουν, 
αλλά και δεν διαταράσσουν τη ζωή και τη συµβίωση παππούδων-εγγονιών. Παρόλα 
αυτά, οι παππούδες βάλλονται σε πολλαπλά µέτωπα, αφού έχουν να αντιµετωπίσουν 
την εσωτερική τους πάλη µε τη συνείδησή τους που υπαγορεύεται από την αυξηµένη 
ευθύνη τους για το καλό των παιδιών, τον έλεγχο και τα επικριτικά σχόλια των 
γονέων, τη µάχη τους µε το χρόνο που τους φέρνει στην επιφάνεια πολυποίκιλα 
προβλήµατα υγείας και τις αυξηµένες απαιτήσεις των εγγονιών τους, που προκύπτουν 
ως φυσικό φαινόµενο της παιδικής ηλικίας. 

Οι ευθύνες των παππούδων δεν προσαυξάνονται µόνο κατ’ αναλογία µε τον 
αριθµό των παιδιών που έχουν υπό την επίβλεψή τους, αλλά έχουν περισσότερο να 
κάνουν µε την ηλικία των εγγονιών τους, τον χρόνο που αυτά παρέµειναν µε τους 
γονείς τους και µε τα ενδεχόµενα ψυχικά τραύµατα που τους προκλήθηκαν µετά τον 
αποχωρισµό τους από εκείνους και µε την πλήρη απουσία των γονέων απ’ τη ζωή 
των παιδιών τους, πράγµα που συνεπάγεται την αναπλήρωση του ρόλου τους από την 
πλευρά των παππούδων, µε την ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία των εγγονιών ή σε πιο 
εξειδικευµένες περιπτώσεις µε την ύπαρξη κάποιας µορφής αναπηρίας σε αυτά. 
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 6.7 Νοµική κατοχύρωση των παππούδων απέναντι στα εγγόνια 
 
Οι παππούδες, έστω και χωρίς καµία νοµική κάλυψη απέναντι στα εγγόνια 

τους, όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα, και χωρίς να έχει παραχωρηθεί από 
την πλευρά των γονέων η ολότητα των δικαιωµάτων τους απέναντι στα παιδιά, 
εκείνοι έχοντας επιφορτισθεί όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των γονέων, 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να µεγαλώσουν τα εγγόνια τους µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Έλληνες παππούδες, ανάµεσα στα δικαιώµατα που 
αποκτούν µε τη νοµική κατοχύρωσή τους απέναντι στα εγγόνια και στο να έρθουν σε 
ρήξη µε το παιδί τους και τον σύντροφό του, επιλέγουν το πρώτο. Κανένα από τα 
πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη νοµική κατοχύρωση (δικαιοπάροχοι για λήψη 
επιδοµάτων, ευχέρεια στις γραφειοκρατικές συναλλαγές, εγγραφή του εγγονιού στο 
σχολείο), δεν είναι αρκετό για να τους παρακινήσει σε µια τέτοια δικαστική 
διεκδίκηση. Η προστασία της οικογένειάς τους είναι πάνω απ’ όλα και υπερνικά 
οποιεσδήποτε αντιξοότητες συναντήσουν στις συναλλαγές τους µε τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

Έτσι και αλλιώς, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, η µη ανάσυρση του ζητήµατος 
των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών ως θέµα στο Ελληνικό κοινοβούλιο, 
δεν έχει επιφέρει αλλαγές και τροποποίηση των ισχυόντων διατάξεων που αφορούν 
τα προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας. Κατά συνέπεια, κανένα κίνητρο δεν δίνεται 
από την πλευρά της Πολιτείας στους παππούδες να προχωρήσουν στην κίνηση 
νοµικής κατοχύρωσης της σχέσης τους µε τα εγγόνια τους. Παρατηρήθηκε ότι, ένα 
τέτοιο εγχείρηµα επιχειρείται, οικονοµικών επιτρεπόντων, µόνο από τους παππούδες 
εκείνους, που προσπαθούν να διασφαλίσουν τη ζωή και το συµφέρον των εγγονιών 
τους, έστω και αν στρέφονται εναντίον των γονέων, µε την αποµάκρυνση εκείνων 
από τα παιδιά τους. ∆εν αποκλείεται, ακόµα και οι ίδιοι οι γονείς να ζητήσουν κάτι 
τέτοιο από το δικαστήριο, αλλά συµβαίνει πιο σπάνια και έχουν µόνη πρόθεση να 
προστατέψουν το παιδί τους κυρίως από τον σύντροφό τους. Πάντως, γεγονός είναι 
ότι, όταν η υπόθεση φτάνει σε αυτό το σηµείο, η δικαστική απόφαση δεν αφορά µόνο 
τον ένα γονέα, αλλά «η µπόρα παίρνει» και τους δύο, οπότε επαναπροσδιορίζονται οι 
σχέσεις τους µε όλα τα παιδιά της οικογένειας. 

Όπως και να έχει, είτε µε νοµική κάλυψη είτε χωρίς αυτή, οι γιαγιάδες 
συγκριτικά µε τους παππούδες συνηθίζουν να αναλαµβάνουν την επιµέλεια των 
εγγονιών τους σε µικρότερη ηλικία. Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε τη γενικότερη 
νοοτροπία: οι γυναίκες παντρεύονται άντρες ηλικιακά µεγαλύτερους από εκείνες. 
Από την ηλικία που είχαν τα εγγόνια της παρούσας έρευνας, όταν ξεκίνησαν να ζουν 
µε τους παππούδες τους, προκύπτει ότι όσο πιο µεγάλο είναι ένα παιδί τόσο 
µειώνονται και ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αυτό να τοποθετηθεί κοντά στους 
παππούδες του για να το µεγαλώσουν εκείνοι. Από την αρχή οι γονείς, έχοντας 
ξεκαθαρίσει µέσα τους, αλλά και µε τον σύντροφό τους, ότι δεν θέλουν να 
αναλάβουν τις ευθύνες του γονεϊκού ρόλου, αποχωρίζονται τα παιδιά τους, έστω και 
αν αυτά είναι βρέφη. Ούτε καν η ηλικία ή η όψη αυτών των παιδιών δεν είναι αρκετή 
να τους συγκινήσει και να τους παρακινήσει να µεταβάλουν την απόφασή τους. 

 6.8 Λόγοι ανάληψης γονεϊκού ρόλου για το εγγόνι από τους παππούδες 
 
Προχωρώντας στη µελέτη των λόγων που εξανάγκασαν τους γονείς να 

αποµακρυνθούν από τα παιδιά τους, διαπιστώθηκε πως, εκτός του γεγονότος ότι 
αυτοί διέφεραν σε συχνότητα εµφάνισης από εκείνους που υφίσταντο στο παρελθόν, 
στη σύγχρονη εποχή παρατηρήθηκε ταυτόχρονη συνδυαστική δράση πολλών από 
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αυτούς σε κάθε πυρηνική οικογένεια στα πλαίσια της Ελληνικής κοινωνίας. Πιο 
συγκεκριµένα, ενώ στο παρελθόν κοινωνικές συνθήκες, όπως ο B΄ Παγκόσµιος 
πόλεµος, υπαγόρευαν την συνεστίαση της ευρύτερης οικογένειας σε µια κατοικία, µε 
απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της προστασίας κάθε µέλους (δηµιουργώντας έτσι 
µια εκτεταµένη οικογένεια), στο παρόν πρωτοστατούν προσωπικοί λόγοι.  

Στη συνέχεια (επειδή δεν υπάρχει διάθεση τοποθέτησης όλων των αιτίων «στο 
ίδιο καζάνι» προσδίδοντάς τους αρνητική χροιά), θα γίνει διαχωρισµός των λόγων σε 
δύο κατηγορίες µε κριτήριό τους τούς απώτερους σκοπούς των γονέων. Από τη µια 
πλευρά, υπάρχουν εκείνοι οι γονείς που έχουν ως αφετηρία τους την ευηµερία των 
παιδιών τους. Ο τρόπος για να τους την εξασφαλίσουν, είναι η εργασία τους που 
µπορεί να διαδραµατίζεται σε τόπο έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, σε περιοχή 
εντός της ή στον ίδιο τον τόπο κατοικίας των γονέων, αλλά µε υπερβολικά 
φορτωµένο ωράριο εργασίας. Όσον αφορά την απασχόληση, το µόνο επάγγελµα που 
θεωρείται κοινωνικά κατακριτέο και δεν υπάγεται στην εν λόγω κατηγορία -δηλαδή 
δεν δικαιολογούνται οι γονείς-, είναι εκείνο της πορνείας (είτε ως µαστροπός είτε ως 
εκδιδόµενος γονέας). Όλως παραδόξως, στην ίδια θετική κατηγορία µπορούν να 
υπαχθούν και εκείνοι οι γονείς, που έστω και αν θέλουν να εργαστούν, οι κοινωνικο-
οικονοµικές συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν, εξαναγκάζοντάς τους σε υποχρεωτική 
ανεργία. ∆εν αµφισβητείται το γεγονός ότι, και στους µεν και στους δε, η κίνηση 
εναπόθεσης των παιδιών τους στους παππούδες εκπηγάζει από την ευσυνειδησία 
τους και από αλτρουιστικά κίνητρα· οφείλεται δε, στις αξεπέραστες ανάγκες  και τη 
µοναδική διέξοδο από αυτές. 

Ένα διαφορετικό αίτιο, το οποίο επίσης υπάγεται στην ίδια κατηγορία της 
αδήριτης ανάγκης, είναι και εκείνο του θανάτου των γονέων (από ασθένεια, από 
ατύχηµα, αυτοκτονία ή δολοφονία), οπότε δεν γίνεται λόγος για επιλογή του 
προσώπου των παππούδων από τους γονείς, αλλά για τοποθέτηση των παιδιών σε 
αυτούς µετά από δικαστική απόφαση, αφού αποτελούν µαζί µε τα παιδιά, τα µόνα 
πρόσωπα µε πρώτου βαθµού συγγένειας µε τους γονείς. Κάτι τέτοιο συµβαίνει, όταν 
χάνουν τη ζωή τους ταυτόχρονα και οι δύο γονείς, ενώ στην περίπτωση που ο 
θάνατος αφορά µόνο τον ένα τους, δηµιουργείται µονογονεϊκή οικογένεια. Εάν όµως, 
ο επιζών γονέας αποποιηθεί των ευθυνών του, τότε τα παιδιά καταλήγουν µε τους 
παππούδες τους. Ο γονέας αυτός, αδυνατεί να σηκώσει αποκλειστικά ο ίδιος το 
φορτίο των γονεϊκών καθηκόντων του απέναντι στα παιδιά του (δεν διακατέχεται από 
µεγάλη εσωτερική δύναµη να σταθεί µόνος στα πόδια του), τότε δεν θεωρείται 
κοινωνικά κατακριτέος, επειδή θα πρέπει ταυτόχρονα να καταφέρει να ξεπεράσει την 
απώλεια του συντρόφου του. Ό,τι από αυτά συµβεί, τα παιδιά δεν µπορούν να 
ξεφύγουν τον χαρακτηρισµό τους ως «ορφανών παιδιών». Ο θάνατος, όπως και το 
καλό της «µητέρας πατρίδας» στην Ελληνική κοινωνία, µε την υπηρεσία της 
στρατιωτικής θητείας για τους άντρες, αποτελούν δύο αντικειµενικές αιτίες, από τις 
οποίες δεν µπορεί κανείς να ξεφύγει. 

Με την ίδια συµπάθεια αντιµετωπίζει η κοινωνία και τα παιδιά των 
διαζευγµένων γονέων, ενώ η στάση της απέναντι στους γονείς εξαρτάται από τους 
λόγους που τους οδήγησαν στο διαζύγιο. Εάν στο εσωτερικό της πρώην πυρηνικής 
οικογένειας υπήρχαν καταστάσεις ακατάλληλες ή εξαιρετικά φορτισµένες, αυτές από 
µόνες τους υπαγόρευαν µια τέτοια κίνηση των γονέων. Εάν, αντίθετα οι γονείς 
έφτασαν σ’ αυτήν την απόφαση εντελώς αψήφιστα και επιπόλαια, τότε θεωρούνται 
υπαίτιοι της διάλυσης της οικογένειας και υπόλογοι τόσο στο στενό τους περιβάλλον 
όσο και ευρύτερα στον κοινωνικό περίγυρο, για την ανωριµότητα που επέδειξαν.  

Η συνήθης τακτική είναι, η παροχή βοήθειας στον γονέα που ήταν το θύµα και 
η κοινωνική απόρριψη εκείνου που αποτελούσε το θύτη. Στην περίπτωση που αντί 
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για διαζύγιο επέλθει απλά χωρισµός, όταν δεν έχει προηγηθεί γάµος ανάµεσα σ’ ένα 
ζευγάρι, τότε κανείς από τους δύο γονείς δεν αποφεύγει την κοινωνική κατακραυγή, 
και το παιδί τον κοινωνικό στιγµατισµό. Όταν αυτό εναποτεθεί στη φροντίδα των 
παππούδων του, κάτι τέτοιο διαπερνά εξίσου τους παππούδες, αφού θίγονται και 
εκείνοι από τα κοινωνικά σχόλια. Γενικά, η ποιότητα και η ποσότητα της 
προσφερόµενης βοήθειας από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στους 
παππούδες, βρίσκονται σε συνάρτηση µε την αιτία που προκαλεί την αποµάκρυνση 
των παιδιών από τους γονείς τους.  

Οι καλές σχέσεις που προϋπήρχαν στη συγκεκριµένη έρευνα ανάµεσα στους 
παππούδες και τους γονείς των εγγονιών τους πριν την διάσπαση της πυρηνικής 
οικογένειας, αποτελεί ένδειξη ότι, οι παππούδες δεν αποτέλεσαν αφορµή για την 
αποδόµησή της µε την παρεµβολή τους ως τρίτα άτοµα, αλλά ούτε και ενίσχυαν -
πυροδοτούσαν τις ήδη τεταµένες σχέσεις του ζευγαριού, αν υφίστατο ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο.  

Οι διαταραγµένες σχέσεις ανάµεσα σε ένα ζευγάρι και στους παππούδες µπορεί 
να οδηγήσουν σε αντιδραστική συµπεριφορά των γονέων προς τους ηλικιωµένους. 
Εάν οι παππούδες αντιδρούν στην ύπαρξη ενός δεσµού του παιδιού τους µε κάποιον 
σύντροφο, τότε το ζευγάρι από πείσµα ή ανωριµότητα ενδέχεται να αποκτήσει ένα 
παιδί εκτός γάµου µε σκοπό να το αναθέσει σε εκείνους ως τιµωρία για τη στάση 
τους αυτή, ή για να εξασφαλίσει ότι θα παραµείνουν ενωµένοι µεταξύ τους και θα 
παντρευτούν. Ειδάλλως, αγνοούν παντελώς τις αντιστάσεις που προβάλλουν οι 
παππούδες, προχωρούν σε γάµο, ενώ δεν έχουν τα εχέγγυα για να αναλάβουν τον 
ρόλο του γονέα, έπεται η απόκτηση και άλλου παιδιού (ή περισσότερων), το οποίο 
και πάλι αναθέτουν στους παππούδες. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να παρατηρηθεί σε 
γονείς εξαρτηµένους από ναρκωτικά, επειδή δεν έχουν έλεγχο των πράξεών τους και 
δρουν παρορµητικά. Στα παραπάνω υπάρχει µια διαφορά: Η απόκτηση ενός παιδιού 
µπορεί να έρθει από λάθος, ενώ η γέννηση πολλών είναι αποτέλεσµα µεγάλης  
ασυνειδησίας και απερισκεψίας. 

Ορισµένες γυναίκες καταλήγουν να αποκτούν παιδί εκτός γάµου, όντας 
απροετοίµαστες ψυχολογικά και νοητικά για ένα τέτοιο εγχείρηµα. Το µητρικό τους 
ένστικτο δεν φτάνει να αφυπνιστεί ούτε ακόµη και εκείνη τη συγκεκριµένη στιγµή 
του αποχωρισµού από το παιδί τους. Επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία, όχι µόνο δεν 
αναλαµβάνουν οι ίδιες την ανατροφή του ή έστω να την αναθέσουν στους γονείς 
τους, παρά ο σύντροφός τους αναλαµβάνει την ευθύνη της εναπόθεσης του παιδιού 
τους στους δικούς του γονείς. Αυτό δείχνει πως, η µητέρα εκτός του ότι δεν ήταν 
έτοιµη να συνδεθεί µε έναν σύντροφο, δεν ήταν έτοιµη να αποδεχτεί την 
προσκόλληση ενός εξαρτηµένου άτοµου από εκείνη, γιατί η ίδια αισθάνεται ανώριµη. 

Από την άλλη πλευρά, οι παππούδες είναι πιο πρόθυµοι να αναλάβουν ένα 
εγγόνι τους, στην περίπτωση που αυτό είναι το πρώτο της οικογένειας, έστω και αν 
είναι εξώγαµο. Συνήθως, ο γονιός αυτού του παιδιού συγκατοικεί µε την οικογένειά 
του, αλλά οι σχέσεις του µε το παιδί του είναι ωφελιµιστικές, αφού περιορίζεται στο 
να απολαµβάνει ευχάριστες στιγµές µαζί του, ενώ αντίθετα οι δικοί του γονείς έχουν 
αναλάβει το δύσκολο µέρος της υπόθεσης, δηλαδή όλες τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις που αφορούν το εγγόνι τους. Τα περισσότερα παιδιά που ανατίθενται 
στους παππούδες τους, πέρα από άλλους λόγους που µπορεί να παρεισφρέουν, είναι 
καρπός ενός γονέα µε έναν σύντροφο µε τον οποίο δεν είναι πλέον µαζί. Έτσι, ο 
γονέας στην προσπάθειά του να αποσβέσει από τη µνήµη του την ένωσή του µε έναν 
άνθρωπο για τον οποίο δεν τρέφει πλέον εκτίµηση ή αγάπη, αυτοµάτως απορρίπτει 
το άτοµο εκείνο το οποίο έχει δικά του στοιχεία, δηλαδή το παιδί του.  
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Εκτός από αυτήν την κατηγορία γονέων, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι 
προβαίνουν σε επιλογή των παιδιών τα οποία θα κρατήσουν κοντά τους, µετά από 
τον χωρισµό τους από τον σύντροφό τους. Στα κριτήρια της προτίµησής τους 
συγκαταλέγονται το φύλο του παιδιού, η ηλικία του και η ιδιοσυγκρασία του. Όσον 
αφορά την ένταξη αυτού του λόγου, δηλαδή του χωρισµού – διαζυγίου, σε µια 
κατηγορία, εάν δεν θεωρηθεί κάτι αµφίρροπο και ουδέτερο, θα µπορούσε να ειπωθεί 
ότι, κλίνει περισσότερο προς τη δεύτερη κατηγορία µε την αρνητική χροιά. 

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι γονεο-κεντρικοί λόγοι, δηλαδή εκείνοι 
που λαµβάνονται από τους γονείς και αφορούν τους ίδιους, χωρίς να υπάρχει στο 
προσκήνιο το ενδιαφέρον τους για τα παιδιά τους. Ένα παράδειγµα αποτελούν οι 
ανώριµοι γονείς, που φέρνουν στον κόσµο ένα παιδί απρογραµµάτιστα και µετά το 
εγκαταλείπουν στους παππούδες του. Το να γίνει ένας άνθρωπος γονιός είναι εύκολο, 
το δύσκολο είναι να γίνει πραγµατικός γονιός, γιατί αυτό προϋποθέτει πως ένας 
άνθρωπος έχει σκεφτεί, έχει προετοιµαστεί, έχει προγραµµατίσει και έχει αποδεχτεί 
τις θυσίες, στις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί. Ο τρόπος αντίδρασης και 
συµπεριφοράς ενός ανθρώπου θα πρέπει να συµπορεύεται µε τις προσδοκίες της 
οικογένειάς του για την αναµενόµενη συµπεριφορά του και να είναι σύµφωνος µε 
τους περιορισµούς που του έχει θέσει. Η σταθερότητα µιας οικογένειας αρχίζει να 
διαταράσσεται από τη στιγµή που οι ανάγκες ενός ατόµου τίθενται σε πρώτη µοίρα 
σε σχέση µε τις ανάγκες της οικογένειάς του, όταν δηλαδή αυτές µεταξύ τους 
συγκρούονται. Όταν οι γονείς δεν υποχωρούν µπροστά στα «πρέπει» και γίνονται 
υπηρέτες των «θέλω» τους, αυτό δείχνει ότι, δεν κατανοούν ή υποβαθµίζουν τις 
ανάγκες των παιδιών τους. 

Εάν άλλωστε, η ανωριµότητα των γονέων δεν σταθεί αφορµή για την πρώιµη 
απόσπασή τους από το παιδί τους, το συγκεκριµένο στοιχείο του χαρακτήρα τους που 
είναι λανθάνον, θα αναδυθεί κάποια στιγµή µε πολύ πιο βλαβερές επιπτώσεις στο 
παιδί. Πρόκειται τότε για την λεγόµενη παραµέληση ή κακοποίηση ενός παιδιού από 
τους γονείς του. Περισσότερες πιθανότητες, να εκδηλωθεί µια τέτοια συµπεριφορά 
από έναν γονέα, έχουν οι µητέρες εξαιτίας των πολλών κοινών ωρών που περνούν µε 
τα παιδιά τους και τους πολλούς και ταυτοχρόνους ρόλους που έχει αναλάβει η 
σύγχρονη γυναίκα (σύζυγος, µητέρα, εργαζόµενη, νοικοκυρά). 

Ο σχηµατισµός των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών αποκαλύπτει 
έµµεσα τα όρια που υπάρχουν στους ανθρώπους ως προς την ανάθεση και αποδοχή 
των ρόλων που τους ανατίθενται και η εξέλιξή τους συναρτάται µε την αύξηση των 
διαζυγίων, µε τη διαφορετικότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής και µε πολλούς 
άλλους παράγοντες. Τα παιδιά έχουν ανεπτυγµένη µια εγγενή διαισθητική ικανότητα 
αναφορικά µε τους δεσµούς τους µε τους γεννήτορές τους. ∆ηλαδή, εκτός από τα 
εξωτερικά φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά που κληρονοµούν από εκείνους, 
εγχαράσσεται στον ψυχισµό τους και στα γονίδιά τους, από τις πρώτες κιόλας µέρες 
της σύλληψής τους, η διάθεση των γονέων απέναντί τους. Έτσι λοιπόν, εάν η 
απόκτηση ενός παιδιού προκύψει χωρίς τη θέληση των γονέων, απροσδόκητα, και 
εάν αυτοί εξακολουθήσουν µετά από την γέννησή του να διάκεινται αρνητικά 
απέναντί του, τότε αυτό εισπράττεται από το παιδί, το οποίο µε τη σειρά του 
αντανακλά την αρνητική αντίδρασή του µε κλάµα, γκρίνια και φωνές ή 
συναισθηµατική αποστασιοποίησή του από τους γονείς του, που µπορεί να διαρκέσει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.  

Η αόρατη κλωστή που ενώνει τους γονείς µε το παιδί τους, εάν αποκοπεί 
οριστικά, δεν το επηρεάζει καθόλου είτε αυτό έχει οπτική επαφή µαζί τους είτε όχι, 
εφόσον οι γονείς έχουν υποκατασταθεί από άλλες γονεϊκές φιγούρες. Σε περίπτωση 
όµως που, έστω και µερικές ίνες αυτής της κλωστής τούς συνδέουν ακόµη µεταξύ 
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τους, µε τους γονείς να έχουν αµφίρροπα συναισθήµατα απέναντι στο παιδί τους, το 
γεγονός αυτό τραυµατίζει τον ψυχισµό του. Το παιδί συναισθάνεται τα 
πισωγυρίσµατα και τις αµφιβολίες των γονέων για το αν θα πρέπει να είναι µαζί ή 
µακριά από το παιδί τους, οπότε πληγώνεται, επειδή η ύπαρξή του και µόνο, δεν είναι 
αρκετή για να προσελκύσει και να κερδίσει µόνιµα το ενδιαφέρον και την αγάπη των 
γεννητόρων του. 

Σε περίπτωση που ένας από τους γονείς εκδηλώσει την παραπάνω συµπεριφορά 
εγκατάλειψης και κακοποίησης του παιδιού, εφόσον αυτός έχει ψυχιατρικά 
προβλήµατα, εν µέρει δικαιολογείται στη συνείδηση του παιδιού του. ∆ηλαδή η 
ύπαρξη οποιασδήποτε σωµατικής, πνευµατικής ή ψυχικής ασθένειας του γονέα, τον 
εντάσσει αυτοµάτως στην πρώτη κατηγορία. Απεναντίας, ένας άλλος γονέας µπορεί 
να εκδηλώσει παρόµοια συµπτώµατα συµπεριφοράς, αλλά να είναι παρακινούµενος 
από καθαρά εγωιστικά κίνητρα, όπως οι διάφορες εξαρτήσεις. Για παράδειγµα τα 
ναρκωτικά, ο αλκοολισµός ή η χαρτοπαιξία, ή και κάτι εντελώς ακραίο, όπως η 
υπερβολική προσκόλληση στη θρησκεία που αναφέρθηκε στην παρούσα έρευνα, όλα 
αυτά αποτελούν µορφές συµπεριφορών που δεν ξεκινούν από το ενδιαφέρον των 
γονέων για τα παιδιά τους, αλλά από την προτεραιότητα που δίνουν αυτοί οι γονείς 
στην ικανοποίηση των δικών τους παθών. Οι ατασθαλίες των γονέων µε την εµπλοκή 
τους σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ή  η κάθε µορφής  αντικοινωνική 
συµπεριφορά τους που εκδηλώνεται µε κλοπές ή άλλου είδους αδικήµατα, συχνά  
τους οδηγούν σε φυλακές, µε συνέπεια να εγκαταλείπουν τα παιδιά τους στο έλεος 
του Θεού.  

Όλοι οι προαναφερόµενοι γονείς καταλήγουν να εκδηλώνουν στάση ζωής 
ακριβώς αντίθετη από την κοινωνικά προσδοκώµενη, δηλαδή πλήρη αδιαφορία για τα 
παιδιά τους. Πίσω από όλες αυτές τις συµπεριφορές, κρύβεται ένας κοινός 
παρονοµαστής: Η περιορισµένη ψυχική δύναµη του γονέα, η οποία ενέχει την ίδια 
δύναµη µε εκείνη της ανωριµότητας. Οι γονείς αυτοί δεν διστάζουν να «θυσιάσουν» 
τα παιδιά τους, στο βωµό της προσωπικής τους «σωτηρίας» και ευτυχίας. Πίσω από 
την παραµέληση και εγκατάλειψη των παιδιών κρύβονται γονείς, οι οποίοι, εάν δεν 
µαστίζονται από ψυχιατρικά ή νοητικά προβλήµατα, είναι ναρκισσιστές ή ανώριµοι 
να αποδεχτούν τους ρόλους τους. ∆εν αρκεί ένας γονιός να θέλει ένα παιδί στη ζωή 
του, αλλά θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι πραγµατικά το θέλει και ότι είναι 
άξιος να κατορθώνει να το συντηρεί, όταν θα το αποκτήσει. Γονιός δεν γεννιέται 
κανείς, αλλά γίνεται στην πορεία µε τις πράξεις του. 

Συγκρίνοντας τα δεδοµένα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα µε εκείνα  
ανάλογων ερευνών του εξωτερικού, φαίνεται ότι, οι Έλληνες γονείς είναι 
περισσότερο αφοσιωµένοι στην οικογένειά τους και παρακινούνται σε µεγαλύτερη 
συχνότητα από αλτρουιστικά κίνητρα να αποκοπούν από τα παιδιά τους (π.χ. λόγω 
εργασίας), σε αντίθεση µε τους γονείς του εξωτερικού που αποµακρύνονται από τα 
παιδιά τους λόγω κυρίως της εξάρτησής τους από τα ναρκωτικά.1 Η ραγδαία 
ταυτόχρονη αύξηση της συχνότητας και των δυο φαινοµένων και η γενικότερη τάση 
που παρατηρείται στα στατιστικά στοιχεία, φέρνει τους ερευνητές του εξωτερικού να 
πιστεύουν, πως το φαινόµενο αυτό συµπίπτει χρονικά µε την εξάπλωση του 
φαινοµένου των ναρκωτικών.2  

Ο τρόπος αντίδρασης των παππούδων στο ενδεχόµενο ανάληψης της 
ανατροφής των εγγονιών τους, βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την κατηγορία 
στην οποία εντάσσονται οι λόγοι που αναθέτουν οι γονείς τα παιδιά τους στους 

                                                 
1 CRUMBLEY & LITTLE: ό.π., 1997, p.99. 
2 DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.15. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  526  

παππούδες. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι λόγοι αντικατοπτρίζουν την 
αναζήτηση βοήθειας εκ µέρους των παππούδων, ενώ στη χειρότερη σχετίζονται µε τη 
γονεϊκή αποτυχία. Συγκεντρωτικά, οι ηλικιωµένοι θα εκδηλώσουν πολύ µεγαλύτερη 
προθυµία για την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου, σε περίπτωση που οι γονείς είναι 
εργαζόµενοι ή µη, µετανάστες, ζωντανοί µε κάποια σοβαρή ασθένεια ή νεκροί. 
Αντίθετα, θα επωµιστούν µεν τις ίδιες ευθύνες, αλλά δεν θα το κάνουν µε την καρδιά 
τους στις περιπτώσεις, που οι γονείς είναι εξαρτηµένοι από µια ουσία ή µια 
παραπτωµατική δραστηριότητα, διέλυσαν το γάµο τους ή τη σχέση τους, ήταν 
ανεύθυνοι παραµέλησαν ή κακοποίησαν τα παιδιά τους, ή είχαν προβεί σε 
παραβατική συµπεριφορά, όπως η πορνεία, ή έκτιαν κάποια ποινή κάθειρξης. Στις 
πρώτες περιπτώσεις, που οι λόγοι των γονέων αφορούν καταστάσεις πέραν των 
δυνατοτήτων τους, οι παππούδες όχι µόνο δεν συν-στιγµατίζονται µε τους γονείς και 
τα παιδιά, παρά είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια από το περιβάλλον τους χωρίς 
επιφυλακτικότητα και δέχονται επιδοκιµασίες.  

Συµπερασµατικά, αυτό που παρατηρήθηκε και αξίζει να αναφερθεί και πάλι, 
είναι η συνδυαστική και αθροιστική δράση πολλών από τους παραπάνω παράγοντες 
σε καθεµία από τις περισσότερες οικογένειες που συµµετείχαν στην έρευνα, γεγονός 
που περιπλέκει τα πράγµατα. Αυτό ίσως αποτελεί το κλειδί της υπόθεσης, οπότε 
ρίχνοντας κάποιος φώς σε αυτές, συντελεί έως ένα σηµείο στην κατανόηση του 
φαινοµένου και στην διαλεύκανση και εξακρίβωση των συνιστωσών. Παραδείγµατος 
χάριν, µπορεί έναν άνθρωπο να τον χαρακτηρίζουν πολλά από τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως ως αιτίες (π.χ. ψυχιατρικά προβλήµατα, ανωριµότητα 
και αλκοολισµός), επειδή όµως αφορούν µόνο τον ίδιο, αυτό σηµαίνει ότι θα 
προέκυπτε µονογονεϊκή οικογένεια. Στις περιπτώσεις όµως, που πολλοί και 
διαφορετικοί λόγοι προσιδιάζουν τόσο στον ένα όσο και στον άλλο γονέα, αυτό 
στοιχειοθετεί ότι, κανείς από τους δύο δεν είναι αρκετά δυνατός για να διατηρήσει 
την οικογένειά τους, όποτε αυτή διασπάται. Έρχονται τότε, οι παππούδες ως 
προστατευτικό δίχτυ, να περιµαζέψουν τα κοµµάτια µιας διαλυµένης ιστορίας, 
δηλαδή τα παιδιά. 

 6.9 Παραµονή ή όχι των παιδιών µε τους γονείς 
 
Το καλό των παιδιών σε ό,τι αφορά την συναισθηµατική και ψυχολογική τους 

ισορροπία δεν είναι µακριά από τους γονείς τους -όποιοι και αν είναι αυτοί-, αλλά η 
παραµονή κοντά τους µε την υποβοήθηση των παππούδων. Η επιλογή αυτή έχει δύο 
πλεονεκτήµατα: το παιδί διατηρεί την επαφή µε τους γονείς του που εγγενώς έχει 
ανάγκη (οπότε αποφεύγεται το άγχος του αποχωρισµού, οι διαταραχές κατά τη 
διαδικασία της προσκόλλησης και οι απαιτούµενες συνθήκες προσαρµογής), ενώ 
παράλληλα βρίσκεται σε θέση να αποδέχεται την κάλυψη των αναγκών του από την 
πλευρά των παππούδων του. Η µόνη προϋπόθεση που τίθεται σε ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο, είναι η µη άσκηση βίας, κακοποίησης, ή παραµέλησης από την πλευρά 
των γονέων.  

Κατά γενική οµολογία, η αποµάκρυνση των παιδιών από τους γονείς τους και η 
αποδόµηση της οικογένειάς τους, συνήθως δεν ωφελεί κανέναν. Η χρησιµοποίηση 
της λέξης «συνήθως», δεν είναι τυχαία. Από µια τέτοια κατάσταση επωφελούνται 
µόνον εκείνοι οι γονείς που την επιδίωξαν. Οι παππούδες και τα εγγόνια είναι σε 
θέση να επισηµάνουν την ευεργετική ικανότητα ενός τέτοιου γεγονότος, µόνο στις 
περιπτώσεις που αποφεύχθηκε η εκδήλωση χειρότερων καταστάσεων στο εσωτερικό 
της πυρηνικής οικογένειας, στην οποία τουλάχιστον ο ένας γονέας ήταν ανεύθυνος, 
ανώριµος, ανάξιος και ανίκανος. Αυτό σηµαίνει ότι, όποιοι και να είναι οι λόγοι που 
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αποµακρύνουν τους γονείς από τα παιδιά τους, οι παππούδες και ιδιαίτερα τα παιδιά 
προσπαθούν να δικαιολογούν τον πατέρα και τη µητέρα τους, µη επιρρίπτοντας 
ευθύνες στον χαρακτήρα ή στην ιδιοσυγκρασία τους, αλλά στο ότι στάθηκαν άτυχοι, 
µπροστά σε συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες να διατηρήσουν την 
οικογένειά τους. Με άλλα λόγια, για ένα παιδί η ενότητα της οικογένειάς του είναι 
πιο σηµαντική από την προστασία της ζωής του, έστω κι αν το ίδιο πληρώνει το 
τίµηµα της παραµονής του κοντά σε επιβλαβείς και επικίνδυνους γονείς. 

Απ’ την άλλη πλευρά οι παππούδες ως πιο ώριµοι και µε εφόδιο την εµπειρία 
της ζωής, λειτουργώντας περισσότερο µε τη λογική σε αντίθεση µε τα παιδιά που 
βασίζονται στο συναίσθηµα, κρίνουν αντικειµενικά σκεπτόµενοι, κατά πόσο 
ενδείκνυται και είναι σωστή η παραµονή των παιδιών µε τους γονείς τους. Μερικές 
φορές εξάλλου, οι ίδιοι προβαίνουν οικειοθελώς σε µια τέτοια κίνηση ανάληψης των 
εγγονιών τους, παίρνοντας οι ίδιοι την πρωτοβουλία αυτή και παρεµβαίνοντας κατά 
κάποιον τρόπο στις αποφάσεις του ζευγαριού (τριγωνοποίηση). Αξίζει να 
επισηµανθεί ότι, παρατηρήθηκε µεροληψία των παππούδων υπέρ του γονέα-παιδιού 
τους, αφού αυτοί συνήθιζαν να θεωρούν υπεύθυνο κυρίως τον γονέα µε τον οποίο δεν 
είχαν συγγένεια εξ αίµατος, ενώ ταυτόχρονα έβρισκαν διάφορες δικαιολογίες για τη 
στάση του γονέα-παιδιού τους. 

 6.10 Κίνητρα και παράγοντες παρώθησης των παππούδων να αναλάβουν τη 
φροντίδα-ανατροφή του εγγονιού τους 

 
Τα εγγόνια αισθανόµενα την ανάγκη της αποδοχής των άλλων, θεωρούν πως οι 

παππούδες τους αναλαµβάνουν τη φροντίδα τους παρακινούµενοι από συναισθήµατα 
αγάπης και όχι, γιατί απλά δεν θέλουν οι ίδιοι να τα απορρίψουν όπως έκαναν οι 
γονείς τους. Άλλωστε, µια ενδεχόµενη διπλή απόρριψη -δηλαδή αρχικά από τους 
γονείς και έπειτα από την υποκατάστατη πατρική και µητρική φιγούρα-, θα απέβαινε 
εξαιρετικά επιζήµια για την ισορροπία του ψυχισµού του παιδιού, κάτι που 
αποδείχθηκε και στην παρούσα έρευνα µε την ύπαρξη τέτοιων περιπτώσεων.  

Σε αρκετούς παππούδες, η απόφασή τους να δεχθούν την τοποθέτηση σε 
αυτούς παιδιών µιας προβληµατικής οικογένειας, χωρίς να συνυπολογίζουν τις 
αντιξοότητες που τυχόν θα απορρεύσουν από αυτή, βασίζεται σε ανιδιοτελή και 
ανθρωπιστικά  κίνητρα, σχετίζεται µε τις ιδιαίτερες σχέσεις αγάπης που 
αναπτύσσονται µεταξύ παππούδων-γονέων\εγγονιών και έχει τις καταβολές της στη 
νοοτροπία της παραδοσιακής Ελληνικής εκτεταµένης οικογένειας. Μετά από την 
ορφάνια που µπορεί αρκετοί από τους παππούδες να έζησαν την περίοδο του 
πολέµου, δεν διανοούνταν καν την αποµάκρυνση των παιδιών από τους ίδιους και 
την τοποθέτησή τους σε κάποια µορφή ιδρύµατος. Σε αυτό συνηγορεί και η ύπαρξη 
του κοινωνικού ταµπού, ότι σε περίπτωση που εκλείπουν γονείς, τα πρόσωπα αυτά 
θα πρέπει να αντικαθίστανται από άλλα της ίδιας οικογένειας. Εκείνοι οι παππούδες 
που αναλαµβάνουν οικειοθελώς από αγάπη τα εγγόνια τους, είναι πιο 
συνειδητοποιηµένοι από εκείνους που το κάνουν από υποχρέωση, γιατί αυτοί µετά 
έχουν θυµό µέσα τους και τους παίρνει χρόνο να το αποδεχτούν. Απλά χρειάζεται 
αλλαγή οπτικής γωνίας, έτσι ώστε να δίνεται έµφαση στην αγάπη και όχι στην 
υποχρέωση. 

Οι παππούδες προκειµένου να αποφασίσουν, στρέφουν το βλέµµα τους είτε στα 
εγγόνια τους είτε στα παιδιά τους, προσπαθώντας να σώσουν τουλάχιστον τη µία από 
τις δύο γενιές, όποια δηλαδή θεωρούν πως έχει περισσότερες πιθανότητες να 
διασωθεί ή έχει µεγαλύτερη ανάγκη. Η αίσθηση της υποχρέωσης και του καθήκοντος 
για αυτούς, λοιπόν, έχει δύο όψεις, αφού προσπαθούν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
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να διασφαλίσουν την οικογενειακή συνέχεια. Οι παππούδες δεν µετανιώνουν για την 
απόφασή τους να αναλάβουν τα εγγόνια τους. Μιλούν περισσότερο για το πώς τα 
εγγόνια τους εξακολουθούν να τους αλλάζουν τη ζωή τους και για το ότι, επειδή 
έπρεπε να τα αναλάβουν, έπρεπε παράλληλα να προσαρµόσουν τη ζωή τους στη νέα 
κατάσταση, γιατί αυτό φαινόταν σύµφωνο µε τις αρχές και τις αξίες τους. Αυτό 
δείχνει την βαθιά αφοσίωσή τους στην οικογένειά τους, υπηρετώντας την και 
αφιερώνοντας τον εαυτό τους σε αυτή. Οι ρόλοι τους είναι σαφώς καθορισµένοι. Αν 
µη τι άλλο, τα συγκεκριµένα άτοµα υπήρξαν µάρτυρες πολλών αλλαγών και 
προσαρµογών στη ζωή τους, µετά την περίοδο της Κατοχής.  

Ωστόσο δεν αποκλείεται, οι παππούδες ασυνείδητα να οδηγούνται σε µια τέτοια 
επιλογή -να περιέλθουν στον ρόλο του φροντιστή των εγγονιών τους- µετά από 
βαθύτερα κίνητρα οικογενειακής ανταποδοτικότητας. ∆ηλαδή, όπως ο µεγάλος 
βοηθάει τον µικρό, έτσι και ο µεγάλος, όταν µεγαλώσει ακόµα περισσότερο και είναι 
ανήµπορος, να βοηθείται από τον πιο νέο. Η ανταπόδοση αυτή είναι ίσως η µόνη που 
προσδοκούν οι παππούδες από τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, σχετίζεται µε το 
απώτερο µέλλον και ενέχει πολλές υποθέσεις. ∆ηλαδή µόνο εάν αυτοί µεγαλώσουν 
αρκετά, είναι ζωντανοί και ανήµποροι, θα ζητήσουν τη βοήθεια των µικρότερων 
γενεών, ενώ οι παππούδες στο εξωτερικό θέτουν ως προϋπόθεση την λήψη 
οποιουδήποτε είδους βοήθειας από οποιονδήποτε φορέα προκειµένου να αναλάβουν 
τα εγγόνια τους. Αυτό αποτελεί ένα πολύ βασικό σηµείο, στο οποίο διαφέρουν οι 
Έλληνες παππούδες από εκείνους της Αµερικής. 

Συνεπώς, η πρόκληση της ανατροφής των εγγονιών επηρεάζεται από 
παράγοντες, όπως η προσωπικότητα των παππούδων, οι αρχές και οι αξίες τους, οι 
προτεραιότητές τους, τα προσωπικά βιώµατα και οι οικογενειακές συνθήκες 
(κατάσταση της υγείας, οικονοµικό καθεστώς, κατάσταση της κατοικίας τους, 
αντοχές, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που τους παραχωρούνται, χρόνος που 
απαιτείται για το εγχείρηµα, βοήθεια από άλλους οικογενειακούς, εκκλησιαστικούς 
και πολιτειακούς φορείς). 

 6.11 Προτίµηση από την πλευρά των γονέων και των παιδιών του προσώπου των 
παππούδων 

 
Συµψηφίζοντας τις απόψεις των γονέων και των παππούδων καταδεικνύεται 

ότι, ο βαθµός εγγύτητάς τους παίζει κάποιον ρόλο στην απόφαση του πατέρα και της 
µητέρας να αναθέσουν τα παιδιά τους στους παππούδες. Όµως, δεν φαίνεται να 
συµβαίνει το ίδιο µε την απόφαση των παππούδων να αναλάβουν τα εγγόνια τους, 
αφού αποδέχονται τις ευθύνες, έστω και αν δεν έχουν συχνή επαφή µε τα ίδια και 
τους γονείς τους και παρότι µπορεί το αίτηµα των γονέων να προέκυψε εντελώς 
ξαφνικά και απροειδοποίητα. 

Η απόκτηση ενός παιδιού δεν συνεπάγεται αυτοµάτως την ύπαρξη ή βελτίωση 
των σχέσεων των δύο γονέων µε τους γονείς καθενός από αυτούς. Πάντως, όποιες 
και να ήταν οι σχέσεις των γονέων µε τους παππούδες, εάν αυτοί επεδίωκαν να 
φέρνουν τα παιδιά τους σε επαφή µε τους παππούδες τους, ο κανόνας είναι ότι και οι 
µεταξύ τους σχέσεις ήταν πάντα καλές. Οι σχέσεις των παππούδων τόσο µε τα 
εγγόνια όσο και µε τους γονείς αυτών διευκολύνονται σε µεγάλο βαθµό, εάν η 
απόσταση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις κατοικίες τους είναι περιορισµένη. Με 
άλλα λόγια, όσο πιο κοντά ζουν οι γονείς µε τους παππούδες τόσο πιο στενές σχέσεις 
αποκτούν µεταξύ τους και τόσο πιο πιθανό είναι να βασιστούν επάνω τους για την 
προσωρινή ή πιο µόνιµη ανάθεση της επιµέλειας των παιδιών τους. Αλλά και τα 
παιδιά διευκολύνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή η οικειότητα που έχουν 
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αποκτήσει µε τους παππούδες τους τα εξυπηρετεί στην µετάβασή τους από τους 
γονείς στους παππούδες τους. Για τους γονείς οι οποίοι προβαίνουν στην κίνηση 
εναπόθεσης των παιδιών τους στους ηλικιωµένους γονείς τους, χωρίς να είχαν 
προηγουµένως πολύ συχνές επαφές µεταξύ τους, θα πρέπει να συντρέχουν εξαιρετικά 
επείγοντες και πιεστικοί λόγοι. 

Αν και ούτε οι γονείς δεν µετανιώνουν για την απόκτηση των παιδιών τους, 
µερικοί θεωρούν ότι, ρόλος τους δεν είναι η εξασφάλιση της συνέχειας της ζωής των 
παιδιών τους, αλλά ότι αυτός περισσότερο περιορίζεται στο να κάνουν σωστή 
επιλογή αναφορικά µε το πρόσωπο στο οποίο θα εναποθέσουν την ευθύνη αυτή. 
Ανάµεσα σε άλλους, λοιπόν, οι παππούδες επιλέγονται πρώτοι για λόγους συγγένειας 
εξ αίµατος (α΄ βαθµού συγγένεια). Αυτοί όντας γονείς των γονέων, ο πατέρας και η 
µητέρα τούς έχουν εµπιστοσύνη και απολαµβάνουν το συναίσθηµα της ασφάλειας 
και της σιγουριάς. Τα παιδιά, βρισκόµενα σε καλά χέρια, θα µεγαλώσουν σωστά, 
όπως έγινε πρωτύτερα µε τους ίδιους τους γονείς. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα 
στους γονείς να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση και πιο συχνή επικοινωνία µε τα παιδιά 
τους, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν τους τρόπους διαπαιδαγώγησης που χρησιµοποιούν 
οι παππούδες. Σε αυτά µπορεί να προστεθεί και το γεγονός ότι, οι γονείς έχοντας 
µεγαλύτερη εξοικείωση µε τους παππούδες προσφεύγουν σε µια τέτοια λύση για 
λόγους εξοικονόµησης χρηµάτων. Έστω και από τους λιγοστούς γονείς που 
συµµετείχαν την έρευνα φάνηκε πως, σε καµία περίπτωση δεν θα άλλαζαν την 
επιλογή που έκαναν. Άλλοτε πάλι, όταν υπάρχουν άλλοι λόγοι (θάνατος, διαζύγιο, 
απόφαση δικαστηρίου), η επιλογή των προσώπων δεν είναι στα χέρια των γονέων, 
αλλά µπορεί να εναποτεθεί ακόµα και στην κρίση των ίδιων των παιδιών. 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν λοιπόν, καταδείχτηκε ότι, έστω και αν οι 
γονείς δεν ήταν σε θέση να κρίνουν κάτι τέτοιο, θα το έκαναν εκ µέρους τους τα 
παιδιά. Αυτά επιλέγουν πάντα τους παππούδες τους, για λόγους που αφορούν την 
καλοσύνη της ψυχής τους και την ευγενική συµπεριφορά τους, και γενικά στοιχεία 
της προσωπικότητάς τους, καθώς επίσης επειδή συνδέονται µε τους παππούδες τους 
µε δεσµούς που πολλές φορές οι γονείς αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν. Το να 
γινόταν µια διαφορετική επιλογή εκ µέρους των παιδιών, αυτό θα σήµαινε πως δεν 
τους αγαπούσαν και ότι δεν εκτιµούσαν τις θυσίες που εκείνοι είχαν κάνει για τα 
ίδια· κάτι ανάλογο, δηλαδή, µε προδοσία. Εξάλλου, τα παιδιά δεν θα µπορούσαν να 
είχαν επιλέξει κάτι διαφορετικό, µετά από τα τόσα καλοπιάσµατα και τα χατίρια που 
τους έκαναν οι παππούδες τους. 

Επαναλαµβάνεται ότι, οι παππούδες αποτελούν την πρώτη επιλογή των παιδιών 
σε περίπτωση που απουσιάζουν οι γονείς τους και αµέσως µετά, σε περίπτωση που 
και αυτοί εκλείπουν, ακολουθούν οι θείοι και τα ξαδέλφια τους, ενώ σε καµία 
περίπτωση δεν επιλέγεται ο εγκλεισµός τους σε κάποιο ίδρυµα. 

Τα παιδιά τα οποία υπάρχει πιθανότητα να παρεκκλίνουν της απόφασης αυτής 
που καταλήγει στους παππούδες, είναι εκείνα που βρίσκονται στην εφηβική ηλικία, 
επειδή εκεί είναι πιο µεγάλο και αισθητό το χάσµα των γενεών και εµφανίζεται η 
τάση να προτιµώνται άτοµα τα οποία είναι πιο κοντά στη δική τους ηλικία και στα 
δικά τους ενδιαφέροντα. Οι παππούδες µε τις πεπαλαιωµένες και αναχρονιστικές 
αντιλήψεις τους δεν µπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης των παιδιών ούτε 
να ακολουθήσουν τα εγγόνια τους στις δραστηριότητές τους ούτε να συµβιβαστούν 
µε τις παρορµητικές αντιδράσεις που εκδηλώνουν τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία 
(τρόπο ένδυσης, εµφάνιση, συµπεριφορά, ποιότητα διασκέδασης, έξοδα, άτοµα µε τα 
οποία συναναστρέφονται, σχέσεις µε το αντίθετο φύλο, ωράριο επιστροφής των 
παιδιών στην οικογενειακή κατοικία). Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, το διάστηµα της 
εφηβείας των εγγονιών είναι το πιο δύσκολο κατά τη συµβίωσή τους µε τους 
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παππούδες τους, επειδή εκεί παρατηρούνται τα µεγαλύτερα ρήγµατα και 
δοκιµάζονται οι µεταξύ τους σχέσεις. 

Σε περίπτωση που δηµιουργηθούν τεταµένες σχέσεις ανάµεσα στις ακρινές 
γενεές, παράγοντα εξοµάλυνσής τους αποτελεί η ευγνωµοσύνη και η αγάπη που τα 
ίδια τρέφουν στο πρόσωπο των παππούδων τους. Το ίδιο συναίσθηµα της αγάπης 
ανταποδίδεται από τους παππούδες, αλλά πολύ πριν φτάσουν οι σχέσεις τους σε αυτό 
το ακραίο σηµείο. Οι παππούδες προλαµβάνουν µια τέτοια κατάσταση, εφόσον 
οπισθοχωρούν εξαιτίας της αδυναµίας που τρέφουν για τα εγγόνια τους, των 
περιορισµένων αντιστάσεών τους και των µειωµένων επιπέδων ενέργειάς τους. Ο 
υπερβολικός έλεγχος και η µεγάλη αυστηρότητα των παππούδων απέναντι σ’ ένα 
εγγόνι εφηβικής ηλικίας µπορεί να προκύψει στην περίπτωση, που οι παππούδες 
είχαν χάσει πιο πριν κάποιο παιδί τους. Η κακή εξέλιξη της ζωής του παιδιού τους 
µπορεί να αποτελέσει αφορµή για προσαύξηση του φόβου και της ανασφάλειάς τους 
για το εγγόνι τους. Γίνεται, δηλαδή, µεταβίβαση των αισθηµάτων από τη µια γενιά 
στην άλλη. 

Πέρα από αυτά, το συναίσθηµα της αγάπης κυριαρχεί ανάµεσα στις δύο γενεές, 
γι’ αυτό και τα παιδιά µετά από τη συµβίωσή τους µε τους παππούδες τούς επιλέγουν 
είτε ως τα πρόσωπα µε τα οποία θα ήθελαν να ζήσουν είτε ως εκείνα τα οποία 
αγαπούν στον µεγαλύτερο βαθµό είτε ως εκείνα στα οποία θα ήθελαν να µοιάσουν. 
Επειδή οι σχέσεις τους διαπνέονται από αγάπη εξαρχής, αλλά και µετά ζουν από 
κοντά η µια γενιά την άλλη, σε συνδυασµό µε την αναγνώριση της σωτηρίας που 
προέρχεται από την πλευρά των παππούδων τους, όλα αυτά συµβάλλουν στον 
επηρεασµό της κρίσης των παιδιών για τους παππούδες τους. Ασυνείδητα οι 
τελευταίοι καθαιρούν τους γονείς από τη θέση που είχαν στην καρδιά των παιδιών 
τους και την καταλαµβάνουν εκείνοι. Όµως, δεν ευθύνονται για αυτό οι παππούδες, 
αλλά οι ίδιοι οι γονείς µε τις πράξεις τους.  

 6.12  Η εικόνα των γονέων όπως αντικατοπτρίζεται στα µάτια των εγγονιών, 
απόψεις τους σχετικά µε τα συναισθήµατα των γονιών τους προς αυτά και 

σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ γονέων-παιδιών-παππούδων 
 
Η τοπική απόσταση των γονέων µε τα παιδιά τους, εάν δεν µετριάζεται µε το 

συναισθηµατικό τους δέσιµο κατά τις προσωρινές τους επαφές στις οποίες 
αναζωπυρώνονται τα συναισθήµατά τους, τότε αυξάνει το µέγεθος του ανοίγµατος 
της ψαλίδας και επέρχεται ακόλουθα η συναισθηµατική απόσταση µεταξύ τους. Οι 
περιοδικές και αραιές συναντήσεις των γονέων µε τα παιδιά τους, τούς επιτρέπει να 
δείχνουν σε αυτά µόνο την καλή τους πλευρά, κάτι που τους εξυπηρετεί, γιατί το 
παιδί δηµιουργεί µια εξιδανικευµένη εικόνα για αυτούς. Ωστόσο, οι παππούδες δεν 
πρέπει να σπεύσουν να διαλύσουν αυτή την εικόνα, επειδή τα εγγόνια θα στραφούν 
εναντίον τους. Η κακή πλευρά των γονέων θα αναδυθεί σταδιακά µε τον χρόνο µέσα 
από τις προσωπικές συναντήσεις τους µε τα παιδιά τους.  

Όσο και αν τα παιδιά επιθυµούν διακαώς να πιστεύουν ότι, οι γονείς τους τα 
αγαπούν, οι πράξεις εκείνων άλλα αποδεικνύουν, οπότε αυτά δεν µπορούν να 
πείσουν ούτε το περιβάλλον τους για τα συναισθήµατα των γονέων προς τα παιδιά 
τους, αλλά και πολύ περισσότερο αδυνατούν τα ίδια να πείσουν τον εαυτό τους. Γι’ 
αυτό και πέφτουν σε αντιφάσεις όταν κάποιος τα ρωτά για τους γονείς τους. Πολλές 
φορές, στα λόγια τους συνειδητά ή ασυνείδητα αφήνουν να διαφανεί µια πικρία, ένας 
συγκεκαλυµµένος θυµός, ένα δριµύ «κατηγορώ» ή ακόµη µια υποβόσκουσα έχθρα 
για τον ένα ή/ και τους δύο γονείς. Παρόλα αυτά, κάθε παιδί έχει την ανάγκη να 
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αισθάνεται πως οι άλλοι και ιδιαίτερα οι γονείς του, το αγαπούν, επειδή αυτό το 
συναίσθηµα του χαρίζει την ψυχική του ισορροπία. 

Εάν οι γονείς εξακολουθήσουν να υφίστανται στις ψυχές των παιδιών τους, 
αυτό αποδίδεται από τα ίδια στην ευγνωµοσύνη τους που τα έφεραν στον κόσµο, στο 
ότι τους είχαν συνηθίσει και τους αγαπούσαν -ίσως γιατί έτσι πρέπει να κάνουν τα 
παιδιά-, αλλά και επειδή τους έκαναν τα χατίρια. Τα παιδιά αιτιολογούν την 
πεποίθηση για τα συναισθήµατα αγάπης των γονιών που στρέφονται προς τα ίδια, µε 
ποικίλους τρόπους· είτε επειδή τους το δείχνουν είτε επειδή τους το λένε. Τα σηµάδια 
αγάπης, κατά την άποψη των παιδιών, είναι εµφανή στο πρόσωπο των γονέων, στα 
λεγόµενά τους, στις χειρονοµίες, στη συναισθηµατική προσφορά (αγκαλιές, χάδια και 
φιλιά) στις υλικές και στις γενικότερες παροχές τους (χρήµατα, δώρα, άλλα 
προσωπικά αντικείµενα, εκπαίδευση, και στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωση, 
όπως τροφή, ρουχισµό και στέγη) προς τα παιδιά τους, στη διαθεσιµότητα που 
δείχνουν απέναντί τους (ενδιαφέρον, φροντίδα, προστασία, προσφορά βοήθειας και 
ενασχόληση µε αυτά, όπως π.χ. το παιχνίδι, κοινές βόλτες) και στις θυσίες στις οποίες 
υποβάλλονται χάριν εκείνων (εργασία σε άλλο τόπο).  

Από τα παραπάνω προκύπτει και πάλι ότι, οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς 
απουσιάζουν από τη ζωή των παιδιών τους βρίσκονται σε συνάρτηση και καθορίζουν 
τις σχέσεις που θα δηµιουργηθούν ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας. Αφενός οι 
γονείς χαρίζουν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και εκεί που πάνε να του την στερήσουν, 
παραµελώντας το ή εγκαταλείποντάς το, εκεί σπεύδουν και παρεµβαίνουν οι 
διασώστες παππούδες τους µε την ανάληψη της ανατροφής τους. Μέσα σε όλα αυτά, 
οι γονείς δεν συνδράµουν απλά στην σύσφιξη των σχέσεων των παππούδων µε τα 
εγγόνια τους, αλλά και των παιδιών τους µεταξύ τους. Εκείνα, έχοντας απορριφθεί 
και από τους δύο γονείς τους, βασίζονται το ένα στο άλλο, γιατί πρώτα απ’ όλα το 
ένα συµπονάει το άλλο. 

Συνεπώς, οι παππούδες θυσιάζονται σε υπερθετικό βαθµό χάριν των εγγονιών 
τους, γεγονός που και τα ίδια αναγνωρίζουν, αν και οι ίδιοι οι παππούδες δεν 
προσµένουν κάτι από αυτά. Το µόνο που θα µπορούσε να αποπληρώσει τις θυσίες 
τους (απώλεια του ρόλου του παππού/της γιαγιάς, έλλειψη ενέργειας, παραµέληση 
της προσωπικής ζωής, µεγάλες οικονοµικές δαπάνες), θα ήταν το να γίνονταν τα 
εγγόνια τους καλοί άνθρωποι. Σε αυτή την προσδοκία φαίνεται το µεγαλείο της 
µεγαλοψυχίας, της γενναιοδωρίας, της προσφοράς χωρίς προοπτική ανταπόδοσης και 
της άνευ όρων απόδοσης αγάπης στα εγγόνια τους. 

Από µια άλλη οπτική γωνία, και τα ίδια τα παιδιά σώζουν τους παππούδες τους 
από την ανιαρή ενδεχοµένως ζωή των γηρατειών τους, τους δίνουν χαρά και 
αισιοδοξία για τη ζωή και τους βοηθούν να ξεχνούν το δικό τους τέλος. Μπορεί τα 
παιδιά να φέρνουν τα πάνω-κάτω στη ζωή των παππούδων τους και να τους 
δηµιουργούν πρόσθετα προβλήµατα στις ήδη πιεσµένες συνθήκες ζωής τους, αλλά 
και οι δύο επωφελούνται από τη νέα κατάσταση, µε τα παιδιά να είναι πιο ευνοηµένα 
σε σύγκριση µε τους παππούδες τους. 

 6.13 Σχέσεις-συνθήκες µέσα στην πυρηνική οικογένεια / Η ζωή του παιδιού πριν 
το αναλάβουν οι παππούδες του 

 
Η θυσία των παππούδων και η διάσωση των εγγονιών συνδέεται µε το 

διαταραγµένο περιβάλλον της οικογένειας καταγωγής των παιδιών. Αν και στις 
περισσότερες οικογένειες δεν αναφέρθηκαν οικογενειακά προβλήµατα στην πρώην 
πυρηνική οικογένεια είτε γιατί όντως δεν υπήρχαν είτε γιατί το παιδί δεν έζησε µέσα 
σε αυτήν, παρόλα αυτά υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες η οικογενειακή ατµόσφαιρα 
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ήταν εξαιρετικά δυσµενής για την ανατροφή ενός παιδιού µέσα σ’ αυτή. Βαρύ 
συναισθηµατικό κλίµα µπορεί να προκύψει εξαιτίας των τεταµένων σχέσεων 
ανάµεσα σε ένα ζευγάρι, που τελικά καταλήγει στο διαζύγιο ή ακόµη, εξαιτίας 
ανεπίτρεπτων βιωµάτων που µπορεί να αποκτήσει ένα παιδί, ζώντας κοντά στους 
τοξικοεξαρτηµένους γονείς του. Τα παιδιά συνηθίζουν να θάβουν στην ψυχή τους 
άσχηµες µνήµες, αρνητικά συναισθήµατα και δυσάρεστα βιώµατα που αφορούν τους 
γονείς τους, κάτι σαν να θεωρούν ότι αυτά αποτελούν το κοινό µυστικό τους. Με 
άλλα λόγια, τα παιδιά αποθηκεύουν στη µνήµη τους µόνο τα ευχάριστα βιώµατα που 
είχαν µε τους γονείς τους, εξιδανικεύοντας κατά κάποιον τρόπο την κοινή ζωή τους. 

Ένα παιδί θα φτάσει να ανασύρει και να εξωτερικεύσει τις άσχηµες συνθήκες 
που επικρατούσαν στο εσωτερικό της οικογένειάς του ή να εξαπολύσει αρνητικούς 
χαρακτηρισµούς στους γονείς του, µόνο εάν πρόκειται για γεγονότα που δεν µπορούν 
να κρυφθούν ή εάν εκείνοι το έχουν πληγώσει σε πολύ µεγάλο βαθµό, οπότε 
εµµέσως επιθυµεί να πληγώσει το ίδιο εκείνους. Εξάλλου, τέτοιες καταστάσεις είναι 
δύσκολο να εξαλειφθούν, επειδή ένα παιδί αποτελεί πάντα την εικόνα της 
οικογένειάς του, γιατί ό,τι συµβαίνει στο εσωτερικό της αντανακλάται και στην 
κοινωνική ζωή των µελών της. Για παράδειγµα, η παραµέληση ή κακοποίηση ενός 
παιδιού δεν θα µπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τον κοινωνικό του περίγυρο.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του BOWLBY,1 ένα παιδί, έστω και αν δέχεται έναν 
ορισµένο αριθµό φροντίδων από τη µητέρα του, επειδή αυτό διαισθάνεται την 
αρνητική και απορριπτική στάση της απέναντί του, το ίδιο ξεσπά σε κλάµατα και σε 
γαστρεντερικές διαταραχές, στην προσπάθειά του να ανταποδώσει την 
απορριπτικότητα που δέχεται από εκείνη. Εάν η κατάσταση αυτή διαρκέσει για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, που συµπίπτει µε την περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να 
γίνει η προσκόλληση του παιδιού σε εκείνη, τότε δεν αποκλείεται, εάν δεν υπάρξει 
άλλο άτοµο που θα παρέµβει για να την υποκαταστήσει, να εκδηλώσει αυτό 
µετέπειτα κάποια µορφή ψυχοσωµατικής νόσου ή να αναπτύξει το συναίσθηµα της 
ανασφάλειας. 

Εκτός αυτού όµως, το παιδί δεν επηρεάζεται µόνο από τις άµεσες σχέσεις που 
έχει συνάψει µε τους γονείς του. Το παιδί αποτελεί φορέα οποιωνδήποτε στερητικών 
και αρνητικών βιωµάτων και εµπειριών αποκτά κατά την επαφή του µε τα άτοµα του 
περιβάλλοντός του. Όσο πιο στενά συνδεδεµένα είναι εκείνα µε το παιδί, τόσο πιο 
πολύ θα επηρεαστεί αυτό από τις επιδράσεις τους, έστω και αν αυτές δεν το αφορούν 
άµεσα (χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς ή σεξουαλική δραστηριότητά 
τους µε ποικίλους συντρόφους). Για παράδειγµα, τα παιδιά, που έχουν εκτεθεί σε 
ανάρµοστες σεξουαλικές σκηνές των γονέων τους µεταξύ τους ή µε άλλους 
συντρόφους, µπορεί να εκδηλώσουν πρόωρη σεξουαλική δραστηριοποίηση.2 Ακόµη 
και ο θάνατος των γονέων είναι λιγότερο επώδυνος για ένα παιδί -εάν βρεθεί µέσα σε 
κατάλληλο περιβάλλον αποφόρτισης-, συγκριτικά µε τα άσχηµα βιώµατα που θα 
αποκτήσει κατά την επαφή του µε τους γονείς του, εάν οι µεταξύ τους σχέσεις είναι 
δυσαρµονικές και εκρηκτικές, γιατί στην πρώτη περίπτωση εξιδανικεύει την εικόνα 
τους, ενώ στη δεύτερη οι ίδιοι την αλλοιώνουν.  

Το να γίνει ένα παιδί µάρτυρας ενός τραγικού συµβάντος (π.χ. θάνατος), ενώ 
αυτό είναι κάτι που το τραυµατίζει, ωστόσο γίνεται µία φορά και συνήθως οι 
προηγούµενες σχέσεις µέσα στην οικογένεια ήταν αρµονικές πριν το περιστατικό. Τα 
συναισθήµατά του και οι αντιδράσεις του είναι εξαιρετικά έντονα, αλλά σταδιακά 

                                                 
1 Βλ. σχετικά Α΄ Μέρος, κεφάλαιο 2, 2.1 “ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ” ΤΟΥ JΟΗΝ 
BOWLBY (ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ: ADLER, BANDURA, ERIKSON, SPITZ KAI 
WINNICOTT). 
2 DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.73 & 80. 
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καταλαγιάζουν και µειώνεται η έντασή τους καθώς αποµακρύνεται χρονικά από το 
συγκεκριµένο γεγονός. Αυτό θα µπορούσε να παρουσιαστεί παραστατικά µε µία 
καµπύλη, που είναι µεγάλη και σταδιακά αποσβένει. Οι συνεχείς, όµως, και 
επαναλαµβανόµενες εµπειρίες του µε υποτιθέµενα λιγότερο τραυµατικά γεγονότα 
(π.χ. συγκρούσεις γονέων), επειδή ακριβώς έχουν µεγάλη διάρκεια και συχνότητα 
εµφάνισης, το παιδί δεν έχει εξίσου µεγάλες αντιστάσεις µε έναν µεγάλο άνθρωπο να 
τις αντιµετωπίσει. Αυτές στοιβάζονται, αποκτούν µεγαλύτερη συσσωρευµένη δύναµη 
και του προκαλούν πιο βαθιές πληγές, οι οποίες το οδηγούν σε αντικοινωνικές 
αντιδράσεις, ακόµη και σε µορφές παραβατικής συµπεριφοράς.1 ∆ηλαδή, τα 
συναισθήµατά του και οι αντιδράσεις του είναι έντονες· όχι βέβαια όπως σε ένα 
απροσδόκητο γεγονός, αλλά διατηρούνται σε αµείωτο βαθµό όσο το παιδί παραµένει 
κοντά στην εστία που τις προκαλεί. Αυτό θα  µπορούσε να το φανταστεί κάποιος ως 
µια ευθεία γραµµή σε µια γραφική παράσταση ή να το παραλληλίσει µε τη φωτιά, 
που όταν της προσθέτουν συνεχώς ξύλα, η φλόγα της παραµένει άσβεστη. Σε 
περίπτωση που οι τραυµατικές εµπειρίες αφορούν το ίδιο το παιδί, αυτό επαυξάνει τη 
δράση τους επάνω του. Η αυταρχικότητά, η σκληρότητα και ο δεσποτισµός ενός 
γονέα είναι υπεύθυνα για τις αντιδράσεις της αποµόνωσης, της εσωστρέφειας και της 
υποτακτικότητας σε ένα παιδί, καθώς επίσης για την εκδήλωση συναισθηµάτων 
κατωτερότητας και ανασφάλειας σε αυτό.  

Η διαµόρφωση των σχέσεων ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά τους δεν 
σχετίζεται µε το φύλο τους, αλλά περισσότερο µε την ιδιοσυγκρασία των παιδιών, 
την ηλικία τους και τη βιολογική τους σχέση µε τους γονείς. Τα µικρότερα παιδιά, 
όντας εξαρτηµένα από τους γονείς τους, ή τα παιδιά που έχουν στις φλέβες τους το 
ίδιο αίµα µε εκείνο που κυλάει στον γονέα τους, έχουν καλύτερες σχέσεις µε τους 
γονείς σε σχέση µε τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας που θα αντιδράσουν, εάν δουν 
κάτι που δεν τους αρέσει µέσα στην οικογένεια τους, ή σε σχέση µε εκείνα τα παιδιά 
που έχουν προκύψει από άλλον σύντροφο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, όταν ένα παιδί µετακοµίζει από µια 
δυσαρµονική οικογένεια στην ισορροπηµένη κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια 
των παππούδων του, οι διαφορές που επισηµαίνονται από το ίδιο και από τους 
ανθρώπους µε τους οποίους συναναστρέφεται, είναι πλείστες, ορατές και 
αδιαµφισβήτητες. Γι’ αυτό και όλα τα εγγόνια νιώθουν πλήρως ικανοποιηµένα από 
τη συµβίωσή τους µε τους παππούδες. 

 6.14 Αποχωρισµός του παιδιού από τους γονείς και αντιδράσεις της µιας και της 
άλλης πλευράς 

 
Αναφορικά µε τον αποχωρισµό των παιδιών από τους γονείς τους, ο γονέας 

εκείνος που εξακολουθεί να παραµένει µε την οικογένεια καταγωγής του και τα 
παιδιά του δηµιουργώντας εκτεταµένη οικογένεια, ουσιαστικά είναι και ο ίδιος 
εξαρτηµένος από τους γονείς του είτε λόγω κάποιας ασθένειας, ψυχικής, πνευµατικής 
ή σωµατικής είτε για λόγους οικονοµικούς. Ως προς τους άλλους γονείς, η ηλικία που 
έχει ένα παιδί όταν τους αποχωρίζεται, η ιδιοσυγκρασία του και ο βαθµός 
συνειδητότητάς του, καθορίζουν αποφασιστικά τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα 
αντιδράσει τη στιγµή του αποχωρισµού.  

Ορισµένα παιδιά απαντούν ότι δεν θυµούνται τον αποχωρισµό, αφού ήταν 
µικρά ηλικιακά όταν αποκόπηκαν από τον πατέρα και τη µητέρα τους. Έστω κι αν 
ένα παιδί είναι µεγαλύτερο σε ηλικία και µπορεί να συνειδητοποιεί τις καταστάσεις 

                                                 
1 RUTTER: ό.π., 1979, p.151. 
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που εκτυλίσσονται στο περιβάλλον του, µπορεί µε την παρέλευση των ετών να 
αποσβέσει τελείως από τη µνήµη του το δυσάρεστο γεγονός του αποχωρισµού των 
γονέων του, ιδιαίτερα όταν είναι εξαιρετικά τραυµατικό για το ίδιο. ∆ιαφορετικά, 
επιλέγει να µην το ανασύρει από τη µνήµη του σε καµία φάση της µετέπειτα ζωής 
του. Η µόνη περίπτωση να µην έχει επισφραγιστεί στη µνήµη ενός παιδιού η µόνιµη 
αποµάκρυνση από τους γονείς του, αφορά τα παιδιά εκείνα που έχουν εξαρτηµένους 
γονείς, επειδή εκείνοι µε τα συνεχή πισωγυρίσµατά τους, δεν συντελούν στην 
αποτύπωση µιας συγκεκριµένων στιγµών ως την τελευταία που έζησαν µαζί ως 
οικογένεια. 

Παγιωµένες καταστάσεις στο εσωτερικό της πυρηνικής οικογένειας, όπως για 
παράδειγµα κάποια εξάρτηση των γονέων ή κάποια µακροχρόνια ασθένειά τους, 
δίνουν τον χρόνο στο παιδί να συµβιβαστεί µε την ιδέα, ότι µπορεί οι γονείς του να 
εκλείψουν και οριστικά από τη ζωή του. Σε αντίθεση µε το διαζύγιο που οι γονείς 
ήταν πάντα µαζί στην οικογενειακή εστία, στις περιπτώσεις των µακροχρόνια 
ασθενών ή των εξαρτηµένων γονέων, επειδή το πήγαινε έλα τους είναι συνεχές -των 
πρώτων από τα νοσοκοµεία στο σπίτι και των δεύτερων από άγνωστο τόπο κατοικίας 
στο δικό τους σπίτι-, τα παιδιά δεν αποσβήνουν την εικόνα των γονέων τους, απλά 
αρχίζουν σιγά-σιγά να συνηθίζουν την απουσία τους. Οι ήπιες αντιδράσεις των 
εγγονιών µπορεί να σχετίζονται µε το γεγονός ότι, δεν κατάλαβαν πως θα 
αποχωρίζονταν µόνιµα τους γονείς τους.  

Ένα παιδί θα αντιδράσει πιο ήπια, ίσως ακόµη και µε ένα συναισθηµατικό 
µούδιασµα ή κενό, εάν είναι σε µεγάλη ηλικία και ο αποχωρισµός από τους γονείς 
του έρθει ως η κατάληξη µιας πιο µακροχρόνιας κατάστασης π.χ. θάνατος µετά από 
µια πολυετή ασθένεια. Στην περίπτωση αυτή, το παιδί και οι γύρω του έχουν βιώσει 
το συναίσθηµα του πένθους αργά και σταδιακά µε την παρέλευση κάποιου χρόνου. 
Εξάλλου, ο θάνατος είναι µη αναστρέψιµος και οριστικός, οπότε ιδίως τα παιδιά το 
παίρνουν απόφαση. Στη συγκεκριµένη κατάσταση ο πόνος έρχεται µονοµιάς στα 
άτοµα του περιβάλλοντος του θανόντος, ενώ αντίθετα, όταν είναι συχνές οι 
επανεµφανίσεις των γονέων, αυτές υποβάλλουν τα παιδιά σε συνεχείς προσαρµογές 
και στο αίσθηµα της αβεβαιότητας. Ο πόνος έρχεται τµηµατικά και δεν επιτρέπει στα 
παιδιά να κλείσουν τις ψυχολογικές πληγές τους, αφού µέχρι να ιαθούν αυτές µε το 
πέρασµα του χρόνου, οι γονείς κάνουν και πάλι την εµφάνισή τους στο προσκήνιο. 

∆εν αποκλείεται ωστόσο, ένα παιδί να πληγωθεί εξίσου από ένα ξαφνικό 
γεγονός και από µια παγιωµένη κατάσταση, επί παραδείγµατι ο αιφνίδιος θάνατος 
ενός γονέα ή η οριστική αποµάκρυνση - µετοίκησή του µετά το διαζύγιο, έστω κι αν 
είχαν προηγηθεί διαταραγµένες ενδοοικογενειακές σχέσεις. Και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις το παιδί θα είναι πάντα απροετοίµαστο ψυχολογικά να δεχτεί µια τέτοια 
αλλαγή της οικογενειακής του κατάστασης. Η ζωή ενός παιδιού µέσα σε ένα 
βεβαρηµένο οικογενειακό περιβάλλον µπορεί να του γίνει συνήθεια και να 
προσαρµοστεί, δηλαδή να το θεωρεί δεδοµένο, οπότε έστω και αν η εν λόγω 
κατάσταση αλλάξει µε την αποχώρηση του ενός γονέα, αυτό δεν καθησυχάζει το 
παιδί, αλλά και του προκαλεί µεγαλύτερο άγχος, επειδή η αποστέρηση του ενός 
γονέα του µπορεί να προµηνύει και χειρότερα γεγονότα. Για ένα παιδί είναι αρκετή η 
παρουσία των γονέων του κοντά του, έστω και αν οι µεταξύ τους σχέσεις δεν είναι 
αρµονικές και παρότι µπορεί να πρόκειται για γεγονός που επηρεάζει ακόµη και το 
ίδιο. 

Τα υπόλοιπα παιδιά, έστω κι αν θυµούνται τις αντιδράσεις τους αναφορικά µε 
τη στιγµή του αποχωρισµού, είτε τις θυµούνται διαφοροποιηµένες εάν αυτές ήταν 
άσχηµες είτε προσπαθούν ασυνείδητα να αποκρύψουν τις πραγµατικές. Η 
συγκεκριµένη διαπίστωση προέκυψε µετά από την ασυµφωνία που παρατηρήθηκε 
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ανάµεσα στις απαντήσεις των ίδιων και των παππούδων τους. Αν και µερικά από τα 
παιδιά αυτά µπορεί να ήταν µικρά όταν συνέβη το εν λόγω συµβάν, αναφέρουν ότι, 
θυµούνται την προσωπική τους αντίδραση. Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί µε 
δύο τρόπους: Είτε η αποχώρηση έχει τόσο µεγάλη δύναµη ώστε εγχαράσσεται στο 
µυαλό και στην ψυχή ενός παιδιού είτε εκείνο µεγαλώνοντας σχηµατοποιεί στο 
µυαλό του µια εικόνα και για το πώς θα µπορούσε ή θα έπρεπε να ήταν η αντίδρασή 
του εκείνη τη στιγµή.  

Έτσι εξηγείται εξάλλου, η τάση τους να αναφέρουν πιο έντονες αντιδράσεις 
από εκείνες που πραγµατικά εκδήλωσαν· ότι δηλαδή, αντέδρασαν µε κλάµατα και 
θυµό, απαιτώντας την επιστροφή των γονιών τους, ότι αρνούνταν στην αποδοχή και 
συναίνεση της απόσπασής τους από εκείνους ή ότι ήταν αναστατωµένα τη στιγµή του 
αποχωρισµού και είχαν ανησυχία και εκνευρισµό. Πιο πιθανή, πάντως, είναι η 
παραπάνω δεύτερη εκδοχή. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι, όταν οι αντιδράσεις 
των παιδιών ήταν έντονες σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παππούδων, αυτά δεν τις 
ανέφεραν. Όποιες εκείνα ανέφεραν, οι παππούδες τους τις παρουσίαζαν ως πιο ήπιες. 
Βέβαια, οι παππούδες ως αντικειµενικοί παρατηρητές δεν θα µπορούσαν να ήξεραν 
πώς ένιωθαν τα εγγόνια τους στην πραγµατικότητα, αλλά από την άλλη δεν θα είχαν 
λόγους να αναφέρουν αντιδράσεις διαφορετικές από όσες παρατήρησαν.  

Συµπερασµατικά, οι αντιδράσεις των παιδιών είναι ανάλογες µε τις περιστάσεις 
που τα αποστερούν από τους γονείς τους. Στα παιδιά των µεταναστών γονέων, επειδή 
εκείνα καταλαβαίνουν ότι η αποµάκρυνση των γονέων τους γίνεται για το καλό όλης 
της οικογένειας, οι αντιδράσεις τους είναι πιο συγκρατηµένες. Οι αντιδράσεις των 
παιδιών των οποίων οι γονείς τους φτάνουν στο διαζύγιο, ενέχουν τη µορφή της 
λύτρωσης, σε περίπτωση που είχαν προηγηθεί στην οικογένεια πολλές και 
επαναλαµβανόµενες αρρωστηµένες οικογενειακές συνθήκες· εκτός κι αν ήταν τόσο 
δεµένα µε τους γονείς τους, οπότε δεν αποδέχονται τον χωρισµό τους από εκείνους. 
Τα παιδιά των ναρκοµανών γονέων, το πιο πιθανό είναι ότι, δεν αντιλαµβάνονται 
ποιά ακριβώς ήταν η στιγµή που αποχωρίστηκαν οριστικά τους γονείς τους. Πάντως, 
στα περισσότερα παιδιά δεν εκδηλώνονται αντιδράσεις, επειδή συνήθως 
αποχωρίζονται τους γονείς τους όταν ακόµη έχουν βρεφική ηλικία. 

Όταν τα παιδιά ερωτώνται για τις αντιδράσεις που είχαν οι γονείς τους τη 
στιγµή που τα αποχωρίστηκαν, έστω και αν τα ίδια ήταν µικρά όταν αυτό συνέβη και 
δεν ήταν πιθανόν να θυµούνται, παρόλα αυτά απαντούν προβάλλοντας τις δικές τους 
σκέψεις και τα δικά τους συναισθήµατα, ή κάνοντας υποθέσεις βάσει των όσων 
έχουν ακούσει από το περιβάλλον τους. Από την άλλη πλευρά, οι παππούδες 
αντικρίζουν τις αντιδράσεις των γονέων µε πιο κριτικό βλέµµα, αφού συνήθως 
αναφέρουν ότι, οι γονείς δεν έχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις και παραµένουν 
ασυγκίνητοι, απαθείς και αδιάφοροι προς τα παιδιά τους. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις 
αφορούν τους γονείς εκείνους που ήταν υποχρεωµένοι να αποκοπούν από τα παιδιά 
χωρίς τη θέλησή τους.  

Την ίδια υποκειµενική σκοπιά µε τα εγγόνια συνηθίζουν να κρατούν οι 
παππούδες, όταν ερωτώνται για τις αντιδράσεις των γονέων κατά την περίοδο της 
απουσίας τους. ∆ηλαδή είτε κάνουν υποθέσεις είτε βγάζουν από µόνοι τους 
συµπεράσµατα κρίνοντας από την προηγούµενη στάση των γονέων απέναντι στα 
παιδιά τους. Η αδιαφορία που µπορούν να επιδείξουν οι γονείς για τα παιδιά τους 
έχει διττό νόηµα, αφού από τη µια µπορεί να έχουν υπερβολική εµπιστοσύνη στους 
ηλικιωµένους γονείς τους, ενώ από την άλλη, µπορεί όντως να µην τους ενδιαφέρει 
καν η ζωή των παιδιών τους και των δικών τους γονιών. Τα όρια µεταξύ αυτών των 
δύο στάσεων των γονέων είναι συγκεχυµένα. Αλλά και στο ενδιαφέρον που δείχνουν 
µερικοί από αυτούς υπάρχουν πολλές διαβαθµίσεις: Από µειωµένο και περιστασιακό 
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έως πραγµατικό, ουσιώδες και υπερβολικό. Η κοινωνικά διαδεδοµένη αντίληψη την 
οποία επανέλαβαν κάποιες γιαγιάδες, ότι κάθε µάνα φροντίζει και πονάει το παιδί 
της, δεν βρίσκει εφαρµογή σε αρκετές οικογένειες, οπότε οι παππούδες περνούν στο 
αµέσως επόµενο βήµα, στην αποδοκιµασία και επίκριση των γονέων ή στην απόδοση 
δικαιολογιών για χάρη τους, ανάλογα µε τον λόγο απουσίας των γονέων και την 
ποιότητα συγγένειάς τους (εξ αίµατος ή αγχιστείας). 

 6.15 Αντιδράσεις-συµπεριφορά των γονέων και των παιδιών µετά από τον µεταξύ 
τους χωρισµό 

 
Τα εγγόνια όταν ερωτώνται για το ίδιο ζήτηµα της µετέπειτα αντίδρασης των 

γονέων τους, µερικά από αυτά δεν απαντούν, για λόγους απόσβεσης των αρνητικών 
βιωµάτων µε τους γονείς τους, απουσίας των µεταξύ τους επαφών ή της απουσίας 
µνήµης τους λόγω της µικρής ηλικίας τους. Κάποια άλλα, αντί των πραγµατικών 
αντιδράσεων των γονέων, αναφέρουν τις δικές τους ελπίδες και προσδοκίες για το 
πώς θα έπρεπε να ήταν στην ουσία η συµπεριφορά εκείνων απέναντί τους. ∆εν 
αποκλείεται πάντως, οι γονείς όντως να είχαν καλή συµπεριφορά απέναντι στα παιδιά 
τους, να τα επιθυµούσαν και να στεναχωριόντουσαν γι’ αυτά. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι, τη συµπεριφορά αυτή διέβλεπαν περισσότερο τα παιδιά στο πρόσωπο των 
µητέρων τους. Όπως ειπώθηκε και νωρίτερα, τα παιδιά έχουν ανάγκη να αισθάνονται 
ότι, ακόµα και όταν οι γονείς τους απουσιάζουν µε δική τους υπαιτιότητα, 
εξακολουθούν να τους λείπουν τα ίδια, αλλά είναι παράλληλα ήρεµοι στη ζωή τους. 

Και οι δύο πλευρές, παππούδες και εγγόνια συµφωνούν ότι, οι γονείς είναι 
ήρεµοι, ήσυχοι και ασφαλείς µετά την αποµάκρυνση των παιδιών τους από εκείνους, 
είναι άνετοι, χαλαρωµένοι και ευχαριστηµένοι, νιώθουν ανακούφιση και 
ικανοποίηση. Κάποιοι άλλοι υποφέρουν µέσα τους πάρα πολύ, νιώθουν εσωτερική 
ένταση, διανύουν µια περίοδο «πένθους» και έχουν ένα έντονο συναίσθηµα 
νοσταλγίας, στεναχώρια και µελαγχολία. Αντιδρούν µε τόνο καταθλιπτικό, είναι σαν 
να έχουν µαραζώσει, έχουν αγωνία-ανησυχία-αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα-
βρίσκονται σε διέγερση- αισθάνονται έξαψη και ταραχή-υπερένταση, βασανίζονται 
µε αισθήµατα ενοχής και φόβου και µερικοί µάλιστα φτάνουν να γίνονται κλειστοί, 
εσωστρεφείς, ενώ σπαράζονται από µόνωση. 

Σε πιο µικρό ποσοστό αναφέρονται κάποιες άλλες αντιδράσεις που είτε τις 
εκδήλωσαν ο πατέρας ή/και η µητέρα είτε τις ανέφεραν οι παππούδες και τα εγγόνια. 
Αυτές ήταν: Απάθεια-αδιαφορία-δεν τον/την ένοιαζε για το παιδί, έχασε το 
ενδιαφέρον για εκείνο, παραιτήθηκε από πατέρας/µητέρα και προσαρµόστηκε στη 
νέα κατάσταση, είχε εκρήξεις οργής είχε καταστροφική και αυτοκαταστροφική 
συµπεριφορά (ευέξαπτος/η, εκνευριζόταν εύκολα, επιθετικός/ή), έγινε απαιτητικός/ή, 
ανικανοποίητος/η, δεν αποζητούσε το παιδί του/της, αλλά γκρίνιαζε µε το τίποτε, 
ήταν άτονος/η και δεν ενδιαφερόταν για τίποτε, ενώ για ελάχιστους γονείς 
αναφέρθηκε ως πραγµατικό γεγονός και από τις δύο πλευρές, οι απόπειρες 
αυτοκτονίας που είχε κάνει ο πατέρας ή η µητέρα. 

Το γεγονός ότι οι αρνητικές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν αναφέρθηκαν σε πιο 
µικρή συχνότητα, δείχνει πως οι περισσότεροι γονείς έστω και αν είχαν µετανιώσει 
έως ένα σηµείο και ένιωθαν ενοχές για τον αποχωρισµό τους από τα παιδιά τους, απ’ 
την άλλη πλευρά είχαν επαναπαυτεί στη νέα κατάσταση και ήταν ήρεµοι. 

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των εγγονιών κατά την απουσία των γονέων τους, 
µετά από διασταυρώσεις που έγιναν στις απαντήσεις και των τριών γενεών, φάνηκε 
ότι, τα παιδιά δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη συµπεριφορά και η ζωή τους 
κυλούσε φυσιολογικά. Τα εγγόνια ήταν ήρεµα, ήσυχα και ασφαλή, χαλαρωµένα και 
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ευχαριστηµένα και ένιωθαν άνεση, ανακούφιση και ικανοποίηση ζώντας µε τους 
παππούδες τους. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί για µερικά από τα παιδιά, από το γεγονός 
ότι, δεν βίωσαν την έννοια του αποχωρισµού, αφού από τις πρώτες κιόλας µέρες της 
ζωής τους βρίσκονταν κάτω από την αποκλειστική φροντίδα των παππούδων τους ή 
ότι εκείνοι λειτουργούσαν ως ασπίδα προστασίας, απορροφώντας τους κραδασµούς 
από την έλλειψη των γονέων, οπότε δεν τα ένοιαζε για τον έναν ή/και τους δύο γονείς 
τους. Το ότι είναι ήσυχα και εύκολα παιδιά, δεν σηµαίνει πως δεν έχουν ψυχικά 
σηµάδια ή πως έχουν λιγότερα από εκείνα που το εκδηλώνουν. Το ίδιο ανησυχητική 
είναι η στάση τους όταν συµπεριφέρονται ως µικροµεγάλοι, εξαιτίας της υπερβολικής 
ωριµότητας και της υποτακτικότητάς τους ή όταν είναι αποτραβηγµένα, 
αποµονωµένα και ντροπαλά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να συµπεριφέρονταν ανάλογα 
µε το εξελικτικό τους επίπεδο ως παιδιά.1  

Αντίθετα, υπήρχαν µορφές συµπεριφορών των παιδιών, τις οποίες το 
περιβάλλον τους τις εκλάµβανε ως φυσιολογικές, παρότι τα εγγόνια είχαν εκρήξεις 
οργής και είχαν αυτοκαταστροφική και καταστροφική συµπεριφορά (έγιναν ευέξαπτα 
και επιθετικά, εκνευρίζονταν εύκολα), είχαν αγωνία, ανησυχία, αναστάτωση, άγχος, 
νευρικότητα, βρίσκονταν σε διέγερση, αισθάνονταν έξαψη και ταραχή-υπερένταση, 
έχασαν το ενδιαφέρον τους για τους γονείς τους, παραιτήθηκαν από παιδί τους και 
προσαρµόστηκαν στη νέα κατάσταση. Εντούτοις, η στάση τους αυτή κρατήθηκε ως 
ένα µέτρο και άγγιξε τα όρια της απάθειας και της αδιαφορίας σε µικρό ποσοστό. 
Κατά τα άλλα, υπόφεραν µέσα τους πάρα πολύ-ένιωθαν εσωτερική ένταση, έγιναν 
απαιτητικά, ανικανοποίητα και είχαν στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσαν µε τόνο 
καταθλιπτικό, ήταν σε κατάσταση µαρασµού, δεν αποζητούσαν τους γονείς τους, 
αλλά γκρίνιαζαν µε το τίποτε, ήταν άτονα και δεν ενδιαφέρονταν για τίποτα, διένυαν 
µια περίοδο «πένθους» και είχαν ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας, έγιναν κλειστά, 
εσωστρεφή, σπαράζονταν από µόνωση, ήθελαν να µένουν µόνα τους και 
βασανίζονταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου. Κανένα από τα παιδιά δεν 
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, αν και σε µια περίπτωση η γιαγιά ανέφερε πως, το 
παιδί είχε εκδηλώσει τέτοια πρόθεση. Πέρα από αυτά, ένα παιδί εκδήλωσε φοβία για 
ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που υπήρχε στον γονέα του, γεγονός που οφείλεται στο 
ότι εκείνος το απέρριψε. ∆ηλαδή, το παιδί γενίκευσε και στα υπόλοιπα πράγµατα και 
καταστάσεις την φοβία που είχε αποκτήσει για τον γονέα του. 

Συνολικά, 22 από τα 33 παιδιά εκδήλωσαν κάποιου είδους αντίδραση που 
µπορεί να διέφερε σε ποιότητα, ένταση και διάρκεια, ξεκινώντας από την αναζήτηση 
τουλάχιστον του ενός γονέα έως τη σωµατοποίηση της εσωτερικής έντασης ή την 
αναφορά της επιθυµίας για αυτοκτονία. Οι συµπεριφορές που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως παθογενείς, εκδηλώθηκαν σε 16 από τα 33 παιδιά και αφορούσαν 
σε: εκδήλωση πυρετού την πρώτη ηµέρα κάθε φορά που έφευγε ο γονέας, 
προβλήµατα ύπνου2 (όπως π.χ. εφιάλτες, αγωνία, αδυναµία να κοιµηθούν µόνα τους, 

                                                 
1 DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.73. 
2 Οι διαταραχές ύπνου, όπως συχνές αφυπνίσεις ή δυσκολία ενός παιδιού να αποκοιµηθεί, µπορεί να 
οφείλονται στο αίσθηµα της ανασφάλειας που προκύπτει, λόγω αλλαγών του περιβάλλοντος του ή 
δυσάρεστων εµπειριών και γεγονότων µέσα σε µια διαταραγµένη οικογενειακή ατµόσφαιρα. Αυτές 
µπορούν να ξεπεραστούν, εάν το παιδί έχει κοντά του ένα σταθερό σηµείο αναφοράς, όπως οι 
παππούδες του. Οι φόβοι και η ανασφάλεια των παιδιών κατευθύνονται προς τους παππούδες, µήπως 
χάσουν και αυτούς, όπως έχασαν τους γονείς τους, γι’ αυτό και εκδηλώνουν φόβους για το σκοτάδι, 
προβλήµατα ύπνου και συµπεριφορά προσκόλλησης. DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, 
p.78 81 & 82-3. 
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πετάγονταν, φώναζαν ή αναστέναζαν στον ύπνο τους), άρνηση βρώσης1, 
εσωστρέφεια και αποκοπή από το περιβάλλον, υπερκινητικό σύνδροµο2, ζωηρή 
συµπεριφορά ακόµη και µε ζηµιές, βλασφηµίες, φωνές, άσχηµες αντιδράσεις, 
αντίθεση σε ό,τι υποδεικνυόταν στο παιδί και µη αποδοχή παρατηρήσεων, έντονος 
θυµός3 και άρνηση συνοµιλίας µε τους γονείς4, οξυθυµία, απότοµα νεύρα σε έντονο 
βαθµό, εκδήλωση εκρηκτικών αντιδράσεων, βιαιότητα, καταστροφική / 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά και επιθυµία για αυτοκτονία.  

Όλες αυτές οι συµπεριφορές µπορεί να ήταν εσκεµµένες και να αποτελούσαν 
µια απεγνωσµένη προσπάθεια του παιδιού να προσελκύσει επάνω του την προσοχή 
των προσώπων του περιβάλλοντός του και να αναστρέψει την απόφαση των γονέων 
του να το εγκαταλείψουν. Εξάλλου, κατά την πεποίθηση των παιδιών, η µη 
αντίδρασή τους µε την προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες, θα ήταν δείγµα προς 
τους γονείς πως τα ίδια δεν τους είχαν πλέον ανάγκη. Επίσης, οι συµπεριφορές αυτές 
ερµηνεύονται από το γεγονός ότι, τα παιδιά µπορεί να µην είχαν µάθει να ζουν µέσα 
σε όρια και κάτω από περιορισµούς στην πυρηνική τους οικογένεια, οπότε στις 
προσπάθειες των παππούδων να περιχαρακώσουν τη δράση τους, αυτά αντιδρούσαν.  

Ίσως πάλι, τα παιδιά να συµπεριφέρονταν στο περιβάλλον τους µε τον τρόπο 
που πίστευαν πως είχαν συµπεριφερθεί κάποια άτοµα του περιβάλλοντός τους, όπως 
για παράδειγµα οι γονείς. Από µια άλλη οπτική γωνία, θα µπορούσαν αυτές οι 
αντιδράσεις να ήταν αποτέλεσµα της γενίκευσης του φόβου εγκατάλειψης ακόµη και 
από τους παππούδες. Με άλλα λόγια, τα παιδιά προβάλλοντας τις ανασφάλειές τους 
στους παππούδες, αντιδρούσαν άσχηµα στην αρχή, δοκιµάζοντας τα όρια αντοχής 
των παππούδων τους, προκειµένου να διαπιστώσουν πόσο αντέχουν οι παππούδες 
µέχρι να τα διώξουν, όπως έκαναν άλλωστε και οι γονείς τους. Τέτοιου είδους 
συµπεριφορές των παιδιών παύουν να υφίστανται, όταν οι παππούδες κερδίσουν την 
εµπιστοσύνη τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, στις περιπτώσεις ορισµένων παιδιών, οι 
παππούδες και γιαγιάδες διαβεβαίωσαν ότι, τα εγγόνια τους επανήλθαν στη 
φυσιολογική τους κατάσταση, αφού συνήθισαν µε τη νέα κατάσταση, 
προσαρµόστηκαν και ηρέµησαν.  

Στα παιδιά καθρεφτίζεται η αδυναµία τους να αντιδράσουν προκειµένου να 
αλλάξουν την πορεία της ζωής τους, καθώς επίσης, διαφαίνονται τα 
σχηµατοποιηµένα κοινωνικά πρότυπα που έχουν εσωτερικεύσει κατά την επαφή τους 
µε τον κοινωνικό τους περίγυρο. Θα µπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι, η συµπεριφορά 
τους τις περισσότερες φορές επηρεάζεται από τα κοινωνικά σχόλια του 
περιβάλλοντός τους. Για παράδειγµα, ένα παιδί εάν τοποθετηθεί σε κάποιο ίδρυµα, 
αυτό σηµαίνει για το ίδιο, πως έχει δεχτεί διπλή απάρνηση και απόρριψη από τους 
γονείς και τους παππούδες του. Η δύναµη και το βάρος που έχει το βίωµα αυτό, είναι 
                                                 
1 Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού είναι ένα σύµπτωµα κατάθλιψης και µια 
απεγνωσµένη προσπάθεια των παιδιών να τραβήξουν την προσοχή των παππούδων τους. DE 
TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.84. 
2 Υπάρχει πιθανότητα, όντας και οι δύο γονείς του εθισµένοι στα ναρκωτικά, ένα συστατικό από τις 
ουσίες που καταχρόνταν να πέρασε στο έµβρυο τόσο κατά τη σύλληψη του παιδιού όσο και κατά την 
κυοφορία. 
3 Τα παιδιά έχουν θυµό προς τους γονείς, επειδή δεν ήταν σωστοί, αλλά και προς τους παππούδες, 
επειδή δεν είναι οι γονείς τους. Το ότι µπορεί να κατευθύνουν το θυµό τους προς τους παππούδες, 
µπορεί να οφείλεται στο ότι, αυτοί αποτελούν τον εύκολο στόχο. Από την άλλη, µπορεί να φοβούνται 
ότι, οι γονείς τους θα φύγουν οριστικά µακριά τους, εάν εκφράσουν ανοιχτά το θυµό τους προς 
εκείνους. Εάν αυτός ο θυµός δεν βρει κατάλληλες διεξόδους ή εάν δεν παρασχεθεί βοήθεια από 
κάποιον επαγγελµατία, µπορεί να ενισχυθεί µε την παρέλευση των ετών, µε στροφή της επιθετικότητας 
του παιδιού προς τον εαυτό του. DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.77. 
4 Σαν να θέλει  το παιδί να διακόψει κάθε δίοδο επικοινωνίας µε τους γονείς του, επειδή ένιωσε ότι το 
απέρριψαν αρχικά εκείνοι. 
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δυσβάσταχτο για το παιδί, το οποίο προκειµένου να προστατέψει τον εαυτό του και 
να διασφαλίσει την ψυχική του ισορροπία, αποσβένει, ή τουλάχιστον προσπαθεί να 
το κάνει, σχεδόν ολοκληρωτικά κάθε βίωµα που αφορά τους γονείς ή τους παππούδες 
του.  

∆εν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην ηλικία των παιδιών και στις αντιδράσεις 
τους µετά τον αποχωρισµό από τους γονείς τους, αλλά βρέθηκε µικρή συσχέτιση 
µεταξύ του τελευταίου παράγοντα, των λόγων απουσίας των γονιών και την 
οικειοθελή ή όχι απόσπασή τους από τα παιδιά τους. Για παράδειγµα, τα παιδιά των 
µεταναστών, ενώ ήξεραν ότι οι γονείς τους έφυγαν για το καλό της οικογένειας και 
ότι κάποια στιγµή εκείνοι θα επέστρεφαν, αυτά είχαν την τάση να σωµατοποιούν τις 
αντιδράσεις τους. Ήταν σαν να προσπαθούσαν ασυνείδητα να επισπεύσουν την 
επιστροφή των γονέων και να τους δείξουν πως η οικονοµική ευηµερία της 
οικογένειάς τους δεν ήταν εξίσου σηµαντική µε την ψυχική ισορροπία όλων των 
µελών της. Ο θάνατος ενός γονέα ή η αλλαγή περιβάλλοντος για το παιδί ενδέχεται 
να του προκαλέσει νυχτερινές ανασφάλειες. Η απόρριψη ενός παιδιού από κάποιον 
γονέα του θα έχει ως συνέπεια την εκδήλωση ακραίων αντιδράσεων στη 
συµπεριφορά του παιδιού, το οποίο προσπαθεί ασυνείδητα να αντιδράσει στην 
αρνητική συµπεριφορά του γονέα του. Μπορεί αυτές οι αντιδράσεις του παιδιού να 
είναι ένα µεταβατικό στάδιο στην προσπάθειά του να συµβιβάσει τα συναισθήµατά 
του µε τις νέες καταστάσεις. Εάν τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του δεν 
συµµεριστούν την προσπάθειά του και δεν σπεύσουν να του προσφέρουν βοήθεια, 
δεν αποκλείεται η συγκεκριµένη συµπεριφορά του να παγιωθεί. 

Επειδή τόσο τα παιδιά που δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες αντιδράσεις όσο κι 
εκείνα που εκδήλωσαν, είχαν περίπου τις ίδιες ηλικίες, έχοντας αποχωριστεί όλα 
(εκτός από ένα) τους γονείς τους όταν ήταν κάτω των 9 ετών και δεδοµένου ότι, ως 
προς τους λόγους απόσπασης των µεν από τα δε, ενυπήρχαν εξίσου και στις δύο 
οµάδες, φαίνεται πως κάτι άλλο συµβαίνει που δεν είναι ορατό µε γυµνό µάτι. Ίσως 
πρόκειται για µια ιδιαίτερα αναπτυγµένη διαισθητική ικανότητα, η οποία εκ φύσεως 
υπάρχει σε κάθε παιδί, όσον αφορά τους δεσµούς του µε τους γονείς του. Γενικά 
πάντως, οι εξωτερικευµένες συναισθηµατικές αντιδράσεις ενός παιδιού εξαρτώνται 
από την ιδιοσυγκρασία του, τη χρονική και νοητική ηλικία του, τους προηγούµενους 
δεσµούς του µε τους γονείς του, τον τρόπο απόσπασής του από εκείνους και τα 
ψυχικά σηµάδια που του άφησε αυτή. 

Η διαφορά ανάµεσα στις αντιδράσεις των παιδιών και των γονέων τους 
αναφορικά µε το ίδιο συµβάν, δηλαδή τον αποχωρισµό τους, εστιάζεται στο γεγονός 
ότι, τα ηνία βρίσκονται στα χέρια των γονέων και µια τέτοια απόφαση τούς ανήκει, 
ενώ αντίθετα τα παιδιά τους είναι απλά οι παθητικοί αποδεκτές των επιλογών των 
πρώτων και είναι ουσιαστικά ανήµπορα να αντιδράσουν ή να µεταστρέψουν την 
απόφασή τους. 

 6.16 Προσωρινές επαφές και αποχωρισµοί παιδιών - γονέων 
 
Τα παιδιά ως προς τις αντιδράσεις τους κατά την προσωρινή επανασύνδεσή 

τους µε τους γονείς τους -όπου αυτές υπάρχουν-, συνηθίζουν να χαίρονται 
υπερβολικά κάθε φορά που έρχονται σε επαφή µε τους γονείς τους, είναι ήρεµα και 
χαρούµενα και ελπίζουν πως θα σµίξουν πάλι µαζί τους. Συµπεριφορά 
προσκόλλησης τουλάχιστον προς τον έναν από τους γονείς εκδηλώθηκε σε πολύ 
περιορισµένες περιπτώσεις και αυτό, γιατί τα περισσότερα παιδιά είχαν µεταφερθεί 
στο πλευρό των παππούδων τους από την βρεφική τους ηλικία. Ωστόσο, σε µερικές 
περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι, τα εγγόνια ήταν πιο συχνά απαθή και αδιάφορα προς 
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τους πατέρες συγκριτικά µε τη στάση τους απέναντι στις µητέρες, αισθάνονταν 
άβολα και ψυχρά λόγω της άσχηµης συµπεριφοράς του γονιού.  

Για ένα παιδί, σηµασία δεν έχει µόνο ο αρχικός αποχωρισµός του από τους 
γονείς του ή οι σχέσεις του µε αυτούς όταν επανασυνδέονται για πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα, αλλά και η επαναλαµβανόµενη εµπειρία της αποµάκρυνσής του από 
εκείνους. Αρκετοί είναι εκείνοι οι γονείς, οι οποίοι µετά την αποµάκρυνσή τους από 
τα παιδιά τους είτε δεν µπορούν, π.χ. λόγω θανάτου είτε δεν θέλουν να έχουν καµία 
επαφή πλέον µαζί τους. Για όσα παιδιά βρίσκονται, έστω και προσωρινά µε τους 
γονείς τους, όταν φτάνει η ώρα να ξαναχωριστούν, τους λείπει ο ένας ή/και οι δυο 
γονείς τους και δεν τους αφήνουν να φύγουν, ξεσπούν σε κλάµατα από τη 
στεναχώρια τους και νιώθουν άσχηµα, περίεργα και αµήχανα για την αποµάκρυνση 
των γονέων τους, νιώθουν αναστατωµένα, παρακινούµενα από την εσωτερική 
ανησυχία και τον εκνευρισµό τους, δεν είναι σε θέση να αποδεχτούν την απόσπασή 
τους από τους γονείς τους, ενώ παράλληλα κυριεύονται από άγχος, για το πότε θα 
φτάσει η στιγµή να τους ξαναδούν. 

Κάποια άλλα παιδιά συµβιβάζονται µε την παρούσα κατάσταση και νιώθουν 
ήρεµα από τη συµβίωσή τους µε τους παππούδες τους, δεν αποζητούν τους γονείς, 
εκδηλώνουν απάθεια και αδιαφορία, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν την αποστροφή 
τους για τον ένα ή/και τους δύο γονείς τους µέσα από συναισθήµατα κενότητας, 
αδιαφορίας και ψυχρότητας ή ακόµη και χαράς για την αποχώρηση του γονέα. Αυτό 
αναφέρεται από παιδιά που έχουν υποστεί βία ακόµη και στις συναντήσεις τους µε  
τους γονείς τους ή όταν οι γονείς κατηγορούν στα παιδιά τους παππούδες, ότι εκείνοι 
τους έδιωξαν από κοντά τους· παρόλα αυτά, τα παιδιά ξέρουν πως ψεύδονται. Σε 
άλλα παιδιά οι παραπάνω εκδηλώσεις οφείλονται στο ότι, επειδή είχαν µεγαλώσει 
εξαρχής, έχοντας στο πλευρό τους τούς παππούδες, οι οποίοι τα είχαν αναλάβει από 
βρέφη, σύµφωνα µε τη θεωρία της προσκόλλησης, αυτή δεν είχε προλάβει να 
εγκαθιδρυθεί ανάµεσα στους γονείς και στα παιδιά τους· πράγµα το οποίο αντίθετα 
έγινε µεταξύ των παππούδων και αυτών των εγγονιών. Άρα, οι αποχωρισµοί που 
βίωναν τα παιδιά αυτά από τους γονείς τους, είχαν το µικρότερο δυνατό ψυχικό 
κόστος για τα ίδια. 

Η συχνότητα των επαφών µεταξύ ενός παιδιού και των γονέων του και η 
ποιότητα της µεταξύ τους επικοινωνίας, ίσως είναι καθοριστικοί παράγοντες που 
διαµορφώνουν τη στάση που θα κρατήσει και τις αντιδράσεις που θα εκδηλώσει το 
παιδί απέναντί τους. Φαίνεται ότι, έστω και αν η προσκόλληση έχει επιτευχθεί 
ανάµεσα στο παιδί και τους παππούδες του (έχοντας ξεκινήσει να το φροντίζουν από 
βρέφος), η ονοµασία «πατέρας» και «µητέρα», καθώς επίσης η γνώση του παιδιού 
πως οι βιολογικοί του γονείς βρίσκονται εν ζωή, επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την 
πορεία της ζωής του και την γενικότερη ψυχολογική του εξέλιξη. 

Αυτό σηµαίνει ότι, εάν το παιδί έχει υποστεί την οριστική απόρριψη των 
γονέων του, αυτό γίνεται συνειδητοποίηση από το ίδιο και τους απορρίπτει µε τη 
σειρά του, οπότε δεν υφίσταται µεγάλες ψυχικές επιδράσεις. Μπορεί, παρόλα αυτά, 
να παραµείνουν κάποια κατάλοιπα ψυχικά σηµάδια. Εάν αντίθετα, οι επαφές γονέων 
και παιδιών είναι συχνές ή/και κυριαρχούνται από ζέση και στοργή, τότε υπάρχει 
αναθέρµανση των µεταξύ τους σχέσεων, η προσκόλληση που έχει γίνει στους 
παππούδες µπαίνει σε δεύτερη µοίρα και το παιδί καταλήγει σε βασανιστικά 
συναισθήµατα και έντονες εξωτερικές αντιδράσεις, από τη στιγµή του αποχωρισµού 
τους από τους γονείς κι έπειτα. 

Απ’ ό,τι φαίνεται, όταν οι γονείς εξαφανίζονται παντελώς από το προσκήνιο της 
ζωής των παιδιών τους, γίνεται συνειδητοποίηση και αποδοχή αυτού του γεγονότος 
από τα ίδια, οπότε παύει η εκδήλωση ψυχοφθόρων συναισθηµάτων, όπως η 
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στεναχώρια και το άγχος, για το πότε θα λάβει χώρα η επανεµφάνιση των γονέων 
τους και παύουν πλέον να τρέφουν ελπίδες για ένωση µε εκείνους. 

Τα παιδιά εφησυχάζουν µόνο όταν ενώνονται και πάλι µε έναν από τους γονείς 
τους, ή όταν θεωρούν ότι η διαµονή µε τους παππούδες τους είναι ικανοποιητική και 
ευχάριστη για τα ίδια. Οι γονείς από την άλλη πλευρά, πιθανώς να µην τρέφουν 
ελπίδες για επανένωση µε τα παιδιά τους, αφού εάν επιθυµούσαν κάτι τέτοιο 
διακαώς, θα επέστρεφαν όλοι κοντά τους, µε εξαίρεση εκείνους που δεν είναι πλέον 
στη ζωή. Κατά συνέπεια, οι αντιδράσεις τους -αν και δεν ήταν εύκολο να 
παρατηρηθούν εδώ, λόγω της µη συµµετοχής αρκετών γονέων-, υπάρχει η υπόθεση 
ότι, θα είναι πιο συγκρατηµένες από εκείνες των παιδιών τους. Κάτι τέτοιο θα 
µπορούσε να αποδοθεί, αφενός στο ότι οι ενήλικες δεν συνηθίζουν να εκδηλώνουν 
έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις, αφετέρου στο ότι οι ίδιοι κατευθύνουν τη ζωή 
τους, οπότε εάν δεν επιθυµούσαν τους επαναλαµβανόµενους χωρισµούς από τα 
παιδιά τους, θα µπορούσαν να είχαν κάνει τα αδύνατα δυνατά, για να µην υφίστατο 
πλέον µια τέτοια κατάσταση.  

Για παράδειγµα, οι ναρκοµανείς γονείς υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών 
είναι φυσικό να εκδηλώνουν κάθε φορά απάθεια και αδιαφορία για τα παιδιά τους. 
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τους γονείς εκείνους, που µετά το διαζύγιο τους 
εγκαταλείποντας τη συζυγική εστία, δεν εγκαταλείπουν µόνο τον σύντροφό τους, 
αλλά και τα παιδιά τους, οπότε όταν τα συναντούν για µικρό χρονικό διάστηµα και 
µετά πρέπει να ξαναχωριστούν από εκείνα, δεν εκδηλώνουν ιδιαίτερες αντιδράσεις. 
Μόνο εκείνοι, στους οποίους προσιδίαζαν αντικειµενικοί λόγοι απουσίας από τα 
παιδιά τους, θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν, γι’ αυτό και αυτοί αρνούνται να 
αποδεχτούν την απόσπασή τους από το παιδί τους και ξεσπούν σε κλάµατα όταν είναι 
αναγκασµένοι να φύγουν µακριά του. 

Οι γονείς λοιπόν, συνηθίζουν να είναι χαµογελαστοί και χαρούµενοι είτε γιατί 
µπορεί να το αισθάνονται είτε γιατί προσποιούνται για να µην στενοχωρήσουν τις 
άλλες δύο γενεές είτε γιατί οι παππούδες και τα παιδιά βλέπουν αυτήν την αντίδραση, 
προβάλλοντας δικές τους σκέψεις και κάνοντας υποθέσεις. Ειδικά οι παππούδες, 
δείχνουν να επηρεάζονται στην κρίση τους όσον αφορά τη στάση και τη 
συµπεριφορά των γονέων, από το εάν ο κάθε γονιός αποτελεί παιδί του ή όχι. 

Συγκεφαλαιώνοντας, µπορεί για κάθε άνθρωπο η αλλαγή των συνθηκών 
διαβίωσής του να απαιτεί αναδιάταξη της ζωής του και προσαρµογή στις νέες 
καταστάσεις, όµως ένα τέτοιο εγχείρηµα, εάν είναι δύσκολο για έναν οποιονδήποτε 
άνθρωπο, πολύ περισσότερο είναι δύσκολο για ένα παιδί. Γιατί αυτό δεν έχει 
προλάβει να αναπτύξει όλους τους µηχανισµούς άµυνας του «εγώ» του και δεν έχει 
φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη των ψυχικών και νοητικών διεργασιών του, τις οποίες 
θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει και να τις θέσει σε λειτουργία, προκειµένου να 
διαχειριστεί κάποια βιώµατα και εµπειρίες. Το ίδιο το παιδί, µόνο του µπορεί έως ένα 
σηµείο να προσαρµοστεί στις νέες καταστάσεις, αλλά θα χρειαστεί µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα από ό,τι ένας ενήλικας, ενώ αυτό θα µπορούσε να µειωθεί µε την 
παρέµβαση κάποιων υποστηρικτικών ενεργειών από τα πρόσωπα που το 
περιβάλλουν.  

 6.17 Παρεµβατική βοήθεια των εγγονιών από ειδικούς και από τους παππούδες 
τους 

 
Πολλές φορές, απλά και µόνο η ύπαρξη κάποιων προσώπων, αρκεί για να 

δώσει δύναµη στο παιδί να δεχτεί τις αλλαγές που προκύπτουν στη ζωή του. 
∆εδοµένου ότι, οι γονείς του είναι αυτοί που προκαλούν τις αλλαγές, αν και κανονικά 
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αυτοί θα έπρεπε να στέκονται δίπλα στα παιδιά τους, η απουσία τους µεταθέτει τον 
ρόλο αυτό στους παππούδες. Αυτοί έχουν τριπλή δράση, αφού βοηθούν το εγγόνι 
τους µε την παρουσία τους, το στηρίζουν µε πράξεις ή συζητήσεις που κάνουν µαζί 
του, ή ακόµη και µε την παροχή στο παιδί λογοτεχνικών κειµένων µε περιεχόµενο 
ανάλογο µε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, για να µπορέσει να κάνει µόνο 
του τις συνδέσεις και τους παραλληλισµούς, ενώ παράλληλα αποτελούν τους 
διαµεσολαβητές για την αίτηση βοήθειας από άτοµα του κοινωνικού περιβάλλοντος 
ή από εξειδικευµένους επιστήµονες. Το έργο των παππούδων είναι ακόµη 
δυσκολότερο, όταν πρέπει να φροντίζουν για εγγόνια που βρέθηκαν εκτεθειµένα 
στην ουσία (υποχείρια της ουσίας) από την οποία ήταν εξαρτηµένοι οι γονείς τους 
κατά την κυοφορία ή έχουν κάποια σωµατική, ψυχολογική ή πνευµατική µειονεξία, 
προβλήµατα συµπεριφοράς και σχολικής επίδοσης ή όταν έχουν υποστεί την 
παραµέληση ή κακοποίηση των γονιών τους (π.χ. κακή διατροφή, σωµατικά 
τραύµατα, προβλήµατα υγείας). 

Η παρεµβατική βοήθεια από κάποιο ειδικό, επειδή θεωρείται θέµα ταµπού στα 
πλαίσια της Ελληνικής κοινωνίας, συνήθως αποφεύγεται.1 Αυτή κρίνεται 
απαραίτητη, κυρίως στις περιπτώσεις που πολλά άτοµα µαζί, όπως τα πολλά παιδιά 
µιας και µόνο οικογένειας, βρίσκονται στη δυσχερή θέση να διαχειριστούν εµπειρίες 
του προτέρου διαταραγµένου οικογενειακού βίου τους σε συνδυασµό µε ένα 
απρόοπτο και τραυµατικό γεγονός, ή στις περιπτώσεις εκείνες που ένα παιδί θα 
πρέπει να συµβιβαστεί τόσο µε κάποιου είδους αναπηρία που µπορεί να παρουσιάζει 
συνδυαστικά µε άλλα επιβλαβή για τον ψυχισµό του γεγονότα της ζωής του. Οι 
ψυχικές πληγές ενός παιδιού είναι δυνατόν να διαταράξουν την αρµονική 
ψυχοσωµατική του εξέλιξη, οπότε η βοήθεια από έναν κοινωνικό λειτουργό, 
ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή ή ψυχίατρο δεν είναι µερικές φορές αρκετή και µπορεί να 
χρειαστεί η παρέµβαση ακόµη και εργοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή. Ανάµεσα στους 
δύο τελευταίους, ο πρώτος συµβάλλει στην εξωτερίκευση των συναισθηµάτων και 
των σκέψεων των παιδιών, καθώς επίσης στον επαναπροσδιορισµό αυτών για τη 
θεραπεία τους, ενώ ο δεύτερος συντελεί στη διόρθωση προβληµάτων που 
παρουσιάζονται στον προφορικό  λόγο ενός παιδιού ως συνέπεια των ψυχικών 
τραυµάτων του.  

Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη από αγάπη και φροντίδα και όχι από οίκτο, όταν η 
ζωή τους δεν βαδίζει σε φυσιολογικούς ρυθµούς. Το παιδί, έστω και µε την απώλεια 
ενός µόνο γονέα, αρχίζει να νιώθει µοναξιά και κλείνεται ακόµη περισσότερο στον 
εαυτό του, ενώ παράλληλα εδραιώνεται στην ψυχή του το αίσθηµα της ανασφάλειας, 
της αβεβαιότητας, της µειονεξίας και της ταπείνωσης σε σχέση µε τους 
συνοµήλικούς του. Το κενό αυτό, εάν δεν αναπληρωθεί από το φιλικό και συγγενικό 
περιβάλλον του, θα του αφήσει τραυµατικά ψυχικά κατάλοιπα και θα προσαυξηθεί, 
εάν ο περίγυρός του δεν επιδείξει την πρέπουσα κατανόηση. Για παράδειγµα, τα 
παιδιά των εξαρτηµένων γονέων εµφανίζουν ίσες πιθανότητες για εκδήλωση 
απόσυρσης ή υπερβολικά εκδηλωτικής συµπεριφοράς, και γενικά δραµατικές και 
ραγδαίες συναισθηµατικές αλλαγές, τις οποίες είναι δύσκολο να διαχειριστεί ένας 
απλός άνθρωπος, χωρίς τη βοήθεια των οικείων του ή κάποιου ειδικού. Τα παιδιά 
αυτά είναι συνήθως αφηρηµένα και αρκετά συγκρατηµένα στη συµπεριφορά τους, 
ενώ συνήθως θεωρούν ότι οι γονείς τους τα εγκατέλειψαν, επειδή δεν τα αγαπούσαν. 
Όσο κι αν θέλουν τους γονείς τους κοντά τους τόσο δεν επιθυµούν την επιστροφή 

                                                 
1 ΜΟΤΤΗ-ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η, Φ., ΚΟΛΑΪΤΗΣ, Γ., RICHARDSON, C., & ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Ι. (Φθινόπωρο 
1999). Προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθήµατος και προσαρµογή παιδιών σχολικής ηλικίας: 
Σύγκριση κλινικού και µη κλινικού δείγµατος στο ερωτηµατολόγιο για γονείς του Achenbach. Παιδί 
και έφηβος. τόµ.1, τεύχ.2, σ.85-97. σ.94. 
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τους, γιατί τέτοιο θα διατάραζε εκ νέου τη ζωή τους. Αµφιταλαντεύονται ανάµεσα σε 
δύο αντικρουόµενα συναισθήµατα και διαθέσεις, αλλά κλίνουν περισσότερο προς την 
προτίµηση της παραµονής µε τους παππούδες τους, γιατί αυτοί στα µάτια τους 
φαντάζουν ως πιο ιδανικοί γονείς σε σχέση µε τους πραγµατικούς. Έτσι, τους 
εκφράζουν µεγάλο µέρος ευγνωµοσύνης και πολύ σπάνια θα εκδηλώσουν 
επαναστατική συµπεριφορά. 

Η οικογενειακή γαλήνη και η ισορροπία της πυρηνικής οικογένειας 
διαταράσσεται, αλλά επειδή η παρέµβαση των παππούδων µε την ανάληψη της 
φροντίδας των εγγονιών τους είναι άµεση, προλαµβάνεται η εκδήλωση πολλών 
αρνητικών σκέψεων και συναισθηµάτων, επειδή εγκαθιδρύεται και πάλι η ισορροπία 
στη ζωή των παιδιών µε την τοποθέτησή τους κοντά στους παππούδες τους. Επειδή 
τα παιδιά, ερχόµενα από διαταραγµένη οικογενειακή ατµόσφαιρα, έχουν χαµηλά 
επίπεδα αυτοεκτίµησης και υψηλή στάθµη αυτοκατηγορίας, αυτό που θα πρέπει να 
κάνουν οι παππούδες είναι η υποµονή, η επιµονή και η συνέπεια, καθώς επίσης η 
ενίσχυση και η επιβεβαίωση των εγγονιών µε συχνές επαναλήψεις των θετικών 
συναισθηµάτων των παππούδων προς αυτά και η προσπάθεια διατήρησης µιας 
σταθερής ρουτίνας στην καθηµερινή ζωή τους µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.1 
Στο οικογενειακό περιβάλλον των παππούδων γνωρίζουν την συνέπεια και την 
αποδοχή, ενώ παράλληλα αποκτούν προβλεπτικότητα στο πρόγραµµά τους και 
σταθερότητα στην ικανοποίηση των αναγκών τους, γεγονός που ανεβάζει τα επίπεδα 
της αυτοεκτίµησής τους και θεµελιώνει σχέσεις εµπιστοσύνης ανάµεσα στα παιδιά 
και στους παππούδες τους. 

Η θέση των παππούδων, όµως, δεν είναι και τόσο εύκολη, επειδή και οι ίδιοι θα 
πρέπει να σταθούν δυνατοί και να παλέψουν µε τα δικά τους συναισθήµατα για την 
απώλεια ή απουσία ενός προσώπου, να προσποιούνται και να κρύβουν αυτά στα 
συναισθήµατα για να µην πληγώνουν περισσότερο τα εγγόνια και παράλληλα να τα 
στηρίζουν αφού αποτελούν µια ιδιαίτερα ευπαθή οµάδα, προκειµένου να 
κατορθώσουν να ξεπεράσουν τα βιώµατά τους όσο γίνεται πιο ανώδυνα, να είναι 
ικανοί να κρατούν τις σωστές αποστάσεις τους και να διατηρούν τις ισορροπίες τους 
µε τα υπόλοιπα άτοµα του περιβάλλοντός τους, καθώς επίσης να είναι άξιοι να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας αποστολής. Βέβαια, όλα αυτά δεν φθάνουν 
να αγγίζουν τα εγγόνια, επειδή θεωρούν ότι, η δική τους φροντίδα είναι έτσι κι 
αλλιώς κάτι, που ευχαριστεί και ικανοποιεί τους παππούδες τους.  

Εκείνοι, για να διευκολύνουν τη θέση τους, απλά δεν κάνουν τίποτα ιδιαίτερο 
και τα αφήνουν όλα στη φυσιολογική ροή των πραγµάτων µε την ελπίδα πως όλα θα 
πάρουν τον δρόµο τους. Παρόλα αυτά, οι παππούδες τις πιο πολλές φορές 
ασυνείδητα κάνουν ό,τι καλύτερο για τα εγγόνια τους µέσα σε κλίµα ηρεµίας και 
ψυχραιµίας. Επειδή ό,τι κάνουν απορρέει από την βαθιά τους αγάπη για τα παιδιά, γι’ 
αυτό και αποβαίνει ευεργετικό για τα ίδια. Το συγκεκριµένο ισχύει περισσότερο για 
τα παιδιά µικρής ηλικίας, ενώ όταν τα εγγόνια έχουν µεγαλώσει αρκετά και έχουν 
αναλάβει αρκετές ευθύνες, οι ρόλοι αντιστρέφονται. ∆ηλαδή, τα εγγόνια 
µετατρέπονται σε στυλοβάτες της οικογένειας και φροντίζουν πλέον τους παππούδες 
τους, καθώς επίσης οποιοδήποτε άλλο εξαρτηµένο άτοµο υπάρχει µέσα στην 
οικογένεια. 

Από τη στιγµή που οι παππούδες θα αναλάβουν τα εγγόνια τους, επιχειρούν να 
κάνουν ό,τι καλύτερο για αυτά και να τους προσφέρουν ό,τι έχουν στη διάθεσή τους, 
γι’ αυτό και εκείνα όταν είναι σε µικρή ηλικία εκτιµούν πρώτα απ’ όλα τις παροχές 
και τις φροντίδες τους προς αυτά, ενώ όταν µεγαλώνουν αποδίδουν µεγαλύτερη αξία 

                                                 
1 DE TOLEDO & ELDER-BROWN: ό.π., 1995, p.75. 
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στην τήρηση του γονεϊκού τους ρόλου µε σωστό τρόπο, και στις ηθικές αρχές και 
αξίες τις οποίες τους ενστάλαξαν, οπότε τρέφουν ευγνωµοσύνη προς το πρόσωπο των 
παππούδων τους. 

 6.18 Συµπεριφορά των γονέων απέναντι στα παιδιά τους και στους παππούδες 
 
Στις αντιδράσεις που έχουν οι παππούδες προς τα παιδιά θα πρέπει να 

αντιπαρατεθούν εκείνες των γονιών προς τα ίδια παιδιά, γενικά κατά την περίοδο που 
έπεται του αποχωρισµού τους. Μερικά παιδιά συνήθως, νιώθουν ότι παίρνουν 
στοργή, ζεστασιά ή έστω ότι τους συµπεριφέρονται µε οικειότητα ο πατέρας και η 
µητέρα τους κάθε φορά που συναντιόνται µαζί τους, χωρίς να απουσιάζουν όµως και 
εκείνοι οι ελάχιστοι γονείς που δείχνουν απάθεια, απόρριψη ή ψυχρότητα προς τα 
παιδιά τους. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ληφθεί από τις δύο ακρινές γενεές λόγω της 
απουσίας της ενδιάµεσης, γι’ αυτό και παρατηρήθηκε η τάση τόσο η µία όσο και η 
άλλη πλευρά να αποδίδουν θετική συµπεριφορά στην στάση των γονέων απέναντι 
στα παιδιά, µε εξαίρεση τους παππούδες εκείνους που είχαν προσωπική κόντρα µε 
τους γονείς, οπότε απέφευγαν να απαντήσουν. 

Αντίθετα, σε οικογένειες στις οποίες δεν υπάρχει προσωπική κόντρα των 
παππούδων µε τους γονείς, οι τελευταίοι συνηθίζουν να δείχνουν την ευγνωµοσύνη 
τους και να συµπεριφέρονται µε οικειότητα στους παππούδες. ∆ηλαδή, στις 
περισσότερες οικογένειες της έρευνας, οι γονείς διάκειντο θετικά απέναντι στους 
ανατροφείς των παιδιών τους. Υπάρχει πιθανότητα όµως, οι γονείς να εκδηλώσουν 
αµφιθυµικά συναισθήµατα απέναντί τους, εξαιτίας του θυµού τους που οι παππούδες 
αποδέχτηκαν τον νέο ρόλο και τους υποκατέστησαν ως προς τη σχέση τους µε το 
παιδί τους, αλλά και εξαιτίας της προσκόλλησης που αναπτύχθηκε ανάµεσα στις δύο 
ακρινές γενεές, των επιτυχιών των παππούδων στον νέο ρόλο και της ζήλιας τους για 
τον ρόλο που υποχρεώθηκαν να µεταθέσουν από τα δικά τους χέρια σε εκείνα των 
παππούδων. Για τον ίδιο λόγο, υπήρξαν και εκείνοι οι γονείς που αντί να εκτιµήσουν 
την προσφορά των παππούδων, ήταν ασταθείς και καχύποπτοι όσον αφορά τον τρόπο 
ανατροφής των παιδιών τους, ενώ µερικές φορές δεν δίσταζαν να είναι ακόµα και 
εχθρικοί απέναντί τους, αν και αυτό συνδεόταν µε την αλλοιωµένη από τις ουσίες 
συµπεριφορά των ναρκοµανών γονέων ή από τις προηγούµενες άσχηµες σχέσεις ενός 
από τους γονείς µε τους παππούδες.  

Η συµπεριφορά των γονέων, στην οποία δεν δίνουν και µεγάλη βάση οι 
παππούδες, είναι εκείνη των παιδιών τους, όταν συγκατοικούν όλοι µαζί, γιατί την 
θεωρούν αυτονόητα θετική. Επειδή αυτές οι πληροφορίες που αφορούσαν τη 
συµπεριφορά των γονέων έναντι των παππούδων πάρθηκαν από τους παππούδες και 
τα εγγόνια τους, δεν θα µπορούσε να καταφανεί τί ακριβώς ισχύει. Όµως, αυτό που 
έχει σηµασία, δεν είναι το τί πραγµατικά ισχύει, αλλά το τί βιώνει κάθε άνθρωπος και 
το πώς αντιλαµβάνεται τις σχέσεις του µε τους άλλους. Εντελώς παρενθετικά 
αναφέρεται ότι, σε λίγο µεγαλύτερη συχνότητα συγκριτικά µε τους παππούδες τους 
τα παιδιά παρουσίαζαν τους γονείς τους µε πιο βελτιωµένη συµπεριφορά και στάση 
από ό,τι την αντιλαµβάνονταν οι παππούδες. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην παιδική 
αφέλεια και αθωότητα, στους βιολογικούς δεσµούς παιδιών και γονέων, αλλά και 
στην τάση των ενηλίκων να λειτουργούν βάση των κοινωνικών προτύπων που έχουν 
εσωτερικεύσει. 

 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  545  

 6.19 Συχνότητα και ποιότητα επικοινωνίας των γονέων µε τα παιδιά τους και 
τους παππούδες 

 
Για να δοµηθούν θετικές ή αρνητικές σχέσεις ανάµεσα στους γονείς και στα 

παιδιά τους ή στους δικούς τους γονείς / πεθερικά τους, προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη 
των µεταξύ τους επαφών. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι, σε µεγαλύτερη συχνότητα 
συναντούσαν οι γονείς τα παιδιά τους σε σχέση µε την επικοινωνία που είχαν µε τους 
παππούδες. Τα περισσότερα παιδιά συναντούσαν αρκετά συχνά τουλάχιστον έναν 
από τους γονείς τους σε χρονική περίοδο ενός µήνα, ενώ υπήρχε περίπτωση αρκετές 
από αυτές τις συναντήσεις να µην τις γνώριζαν οι παππούδες τους. Αυτό δείχνει ότι, 
οι γονείς διατηρούσαν καλές σχέσεις µε τα παιδιά τους και επιδίωκαν την µεταξύ 
τους αλληλεπίδραση.  

Αναφορικά µε τον άλλο γονέα των ίδιων παιδιών ή µε τους γονείς άλλων 
παιδιών, η µεταξύ τους συνδιαλλαγή ήταν πιο περιορισµένη, αφού παρεµβάλλονταν 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα µεταξύ των κοινών τους επαφών, οπότε µειώνονταν 
αριθµητικά οι κοινές τους εµπειρίες. Χωρίς να αποτελεί κανόνα η άποψη που θα 
εκφραστεί, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, έστω και αν οι γονείς σε αυτές τις 
οικογένειες ήθελαν και επιδίωκαν τη συναισθηµατική τους εγγύτητα µε τα παιδιά 
τους, κάτι τέτοιο δυσχεραινόταν από τις αραιές επαφές τους, έστω και αν το 
διάστηµα που παρέµεναν µαζί χαρακτηριζόταν από ποιότητα. Με άλλα λόγια, 
προϋπόθεση της συναισθηµατικής εγγύτητας είναι η συχνότητα των επαφών και η 
τοπική εγγύτητα.1 Εκεί εξάλλου βασίζεται το λαϊκό ρητό: «Μάτια που δεν βλέπονται, 
γρήγορα λησµονιούνται». 

Το παράδοξο είναι ότι, ίσος αριθµός παιδιών συναντούσαν τους γονείς τους. 
πολύ συχνά ή πολύ αραιά. Αν και από πρώτη µατιά δεν παρουσιάζεται κάποια 
ιδιαίτερη ένδειξη, όσον αφορά τις αραιές ή πυκνές επαφές των παιδιών µε τους γονείς 
τους, σε τελική ανάλυση η ξεχωριστή καταµέτρηση των επαφών των παιδιών µε κάθε 
γονέα ξεχωριστά, δείχνει ότι, ο αριθµός των πατέρων και των µητέρων σε σχέση µε 
τις επαφές τους µε τα παιδιά µέσα στον χρόνο είναι αντιστρόφως ανάλογος. ∆ηλαδή, 
ενώ µόνο 14 µητέρες είχαν συχνή προσωπική επαφή µε τα παιδιά τους, ο ίδιος 
αριθµός αντιστοιχούσε στους πατέρες εκείνους που τα έβλεπαν πολύ αραιά. Για τους 
υπόλοιπους 21 γονείς και των δύο φύλων, ίσχυε ακριβώς το αντίστροφο.  

Οι πατέρες, λοιπόν, είχαν πιο συχνές συναντήσεις µε τα παιδιά τους συγκριτικά 
µε τις µητέρες. Αυτό αποτελεί ένδειξη, πως οι µητέρες εάν είναι αποφασισµένες να 
αποχωριστούν τα παιδιά τους, όταν το κάνουν αυτό, πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσουν 
πίσω. Εάν αυτό δεν δείχνει ότι είναι κατασταλαγµένες στην απόφασή τους, το 
σίγουρο είναι πως γίνεται ορατή η απουσία του µητρικού ενστίκτου. Εάν αυτό δεν 
αφυπνιστεί στα πρώτα χρόνια που ακολουθούν µετά την αποµάκρυνσή τους από τα 
παιδιά τους, µειώνονται οι πιθανότητες επανασύνδεσης των ίδιων µε εκείνα και 
παρουσιάζουν µια πιο σκληρή και αποστασιοποιηµένη συµπεριφορά απέναντί τους. 

Πέρα από τη συχνότητα, εάν το ενδιαφέρον στραφεί στον τρόπο επικοινωνίας, 
οι γονείς συνήθως επιλέγουν να έρχονται σε επαφή µε τα παιδιά τους και τους 
παππούδες, µε την ανταλλαγή επισκέψεων, ή έστω µε τηλεφωνική συνοµιλία µαζί 
τους. Η κατά πρόσωπο επαφή ενός παιδιού µε τους γονείς του µπορεί να είναι 
προγραµµατισµένη, αλλά µπορεί να σχετίζεται και µε «τυχαία» συγκυρία, κάτι που 
δεν συµβαίνει µε τους παππούδες, γιατί ίσως δεν το επιδιώκουν οι γονείς. Αν και οι 
γονείς µιας συνηθισµένης πυρηνικής οικογένειας συνηθίζουν την αγορά δώρων για 

                                                 
1 SELTZER, J. A., & BIANCHI, S. M. (August 1988). Children’s contact with absent parents. Journal 
of marriage and the family. Vol.50. N.3. pp.663-677. p.664. 
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τα παιδιά τους και την ανταπόδοση εκείνων, η ανταλλαγή δώρων ανάµεσα στους 
γονείς και τα παιδιά τους αναφέρθηκε σε πολύ περιορισµένη συχνότητα στις 
οικογένειες που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Χωρίς να είναι απαραίτητο ότι 
πραγµατικά ισχύει: η ανταλλαγή δώρων αποτελεί ένδειξη συναισθηµατικής 
πληρότητας και των δυο πλευρών. ∆ηλαδή εκεί που δεν φτάνουν να εξωτερικευτούν 
τα συναισθήµατα µε λόγια, αυτά αντικαθίστανται µε πράξεις, µε δώρα. Το γεγονός 
ότι, στις εν λόγω οικογένειες δεν παρατηρήθηκε σε αξιόλογο βαθµό, είναι γιατί τα 
µεταξύ τους συναισθήµατα δεν είχαν φτάσει σε σηµείο κορεσµού. Έστω κι αν ένα 
παιδί φτάσει σε αυτό το σηµείο, οι γονείς δεν του δίνουν, κατά κάποιον τρόπο, το 
δικαίωµα ή την αφορµή να ξεκινήσει τέτοιου είδους κινήσεις. 

Άλλοι τρόποι συνδιαλλαγής, όπως η συγγραφή και ανταλλαγή ποιηµάτων, η 
επίδειξη των σχολικών τετραδίων του παιδιού ή η αποστολή φωτογραφιών, καρτών 
και ζωγραφιών ή ακόµη και η ανταλλαγή βιβλίων ανάµεσα στους µεν και στους δε, 
ήταν πιο σπάνιοι και αφορούσαν περισσότερο µεµονωµένες περιπτώσεις. Μάλιστα, η 
αποστολή φωτογραφιών, καρτών και ζωγραφιών ενός παιδιού είναι πιο πιθανό να 
συµβαίνει στις οικογένειες εκείνες, στις οποίες οι γονείς έχουν µεταναστεύσει, 
αφήνοντας πίσω τους παιδί σε βρεφική ηλικία, οπότε οι παππούδες δεν βρίσκουν 
καλύτερο τρόπο για να ενηµερώνουν τους γονείς για την εξέλιξη του παιδιού τους, 
από την αποστολή φωτογραφιών του, αφού εκείνο δεν είναι σε θέση να 
επικοινωνήσει µαζί τους. 

Επειδή οι γονείς απουσιάζουν, οι παππούδες αποτελούν τον µόνο συνδετικό 
κρίκο ανάµεσα στους γονείς και στα παιδιά που είναι πολύ µικρά σε ηλικία. Οι 
ηλικιωµένοι δεν ενηµερώνουν µόνο τους γονείς για τα παιδιά, αλλά και το 
αντίστροφο, αφού χορηγούν πληροφορίες στα εγγόνια τους για τους γονείς τους και 
για τον πρότερο βίο τους. Έστω και αν τα παιδιά δεν επιδιώκουν τέτοιου είδους 
συζητήσεις, οι παππούδες τους προβαίνουν σε αυτές, επειδή εκείνοι νιώθουν αυτή 
την ανάγκη. Παράλληλα, βοηθούν τα παιδιά να έχουν µια ολοκληρωµένη άποψη για 
τους γονείς τους, δίνοντάς τους είτε θετική είτε αρνητική εικόνα, αλλά πάντα 
ειλικρινή, στην προσπάθειά τους να τα προστατέψουν από το να βρεθούν 
απροετοίµαστα µπροστά σε κοινωνικά σχόλια. Αφενός βγάζουν τα εσώψυχά τους 
αφετέρου κρατούν ζωντανή τη µνήµη των θανόντων γονέων ή αιτιολογούν στα 
παιδιά τη µεταβίβαση του γονεϊκού ρόλου στους ίδιους, οπότε εκείνα τρέφουν προς 
το πρόσωπό τους µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και ευγνωµοσύνη. 

 6.20 Προβολή και σχηµατισµός της εικόνας των γονέων στο παιδί δια µέσου 
των παππούδων 

 
Οι παππούδες δεν συνηθίζουν να λένε ψέµατα στα εγγόνια τους, προκειµένου 

να παρουσιάσουν µια αρνητική εικόνα για τους γονείς τους, αλλά ούτε και 
κατηγορούν και τους δύο γονείς ταυτόχρονα. Οι περισσότεροι επιδιώκουν να 
σχηµατοποιούν στο µυαλό των εγγονιών τους µια θετική εικόνα για τον πατέρα και 
τη µητέρα τους ή έστω για τον ένα από αυτούς. Οι µόνες περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες οι παππούδες λένε ψέµατα στα εγγόνια τους, είναι όταν θέλουν να τους 
δώσουν καλά πρότυπα των γονέων τους ή όταν αυτά είναι σε µια πολύ µικρή ηλικία, 
οπότε οι παππούδες προσπαθούν να τα προφυλάξουν. Ωστόσο, οι παππούδες όσο και 
αν προσπαθούν να αποφύγουν κατηγορίες προς τους γονείς στα µάτια των παιδιών 
τους, µερικές φορές ασυνείδητα το κάνουν µε τις κυνικές αναφορές στο πρόσωπό 
τους. Αν και γνωρίζουν ότι, κάτι τέτοιο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, δεν προσπαθούν 
να το σταµατήσουν, παρά κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους µε το να το 
αρνούνται. 
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Η στάση που κρατούν οι παππούδες αναφορικά µε το αν θα πουν την αλήθεια ή 
ψέµατα στα εγγόνια τους και για το αν θα αποδώσουν θετική ή αρνητική εικόνα στο 
πρόσωπο των γονέων, εξαρτάται από το σηµείο στο οποίο εστιάζει καθένας από 
αυτούς. Γιατί για άλλους προτεραιότητα έχει η ειλικρίνεια και η συνέπεια απέναντι 
στα εγγόνια, ενώ για άλλους σηµασία έχει η προστασία των γονέων µε την 
παρουσίαση καλής εικόνας για αυτούς στα παιδιά τους. Το τί θα πουν και τί θα 
απαντήσουν οι παππούδες στις ερωτήσεις των εγγονιών τους που αφορούν τους 
γονείς τους, εξαρτάται από την ηλικία και την ωριµότητα των εγγονιών, τις µεταξύ 
τους σχέσεις µε τους γονείς, την ποιότητα και τη συχνότητα των επαφών τους. Καλό 
είναι, πάντως, οι παππούδες να λένε την αλήθεια, αλλά τµηµατικά και ανάλογα µε το 
πόσο αντέχει ένα παιδί να ακούσει την αλήθεια, την οποία έτσι κι αλλιώς 
διαισθάνεται και τη ζει από µόνο του.  

Έστω και αν οι παππούδες πληροφορούν και υπενθυµίζουν στα παιδιά ότι, οι 
γονείς τους δεν ζουν πια, ωστόσο, νιώθουν υποχρέωση και προσπαθούν µε κάθε 
τρόπο να κρατούν ζωντανές αναµνήσεις από εκείνους, λέγοντας ιστορίες από τη ζωή 
τους. Συνήθως, εξιδανικεύονται οι γονείς που δεν ζουν πια, ενώ αναφορικά µε τους 
γονείς που ζουν, αλλά ο βίος τους δεν έχει να επιδείξει πολλά θετικά βιώµατα, οι 
παππούδες καταλήγουν σε κατηγορίες και στην έκφραση θυµού για το πρόσωπό 
τους. Εκφράζουν την απογοήτευσή τους, επειδή οι γονείς των παιδιών αποδείχθηκαν 
ανεύθυνοι για την φροντίδα της οικογένειάς τους, παραµελώντας τα παιδιά τους. 

Οι παππούδες στην προσπάθειά τους να µην πουν ούτε αλήθεια, αλλά ούτε και 
ψέµατα, για να δικαιολογήσουν τους γονείς µε απαράδεκτη συµπεριφορά, από 
ντροπή αποφεύγουν τέτοιου είδους συζητήσεις µε τα εγγόνια τους. Παρόλα αυτά, τα 
εγγόνια µπορεί να θυµούνται από µόνα τους πολλές καταστάσεις από τη συµβίωσή 
τους µε τους γονείς τους, ειδάλλως όσο µεγαλώνουν και έρχονται σε επαφή µε άλλα 
άτοµα, τα υπονοούµενα (οι σπόντες) που θα εκφράσουν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα 
των παιδιών είτε τους δηµιουργούν υποψίες που τα παρακινούν να µάθουν µόνα τους 
την αλήθεια είτε τους την παρουσιάζουν ολοφάνερα εκείνα. 

Όσο κι αν προσπαθούν οι παππούδες να δικαιολογούν τους γονείς απέναντι στα 
παιδιά τους, εκείνα έχουν δηµιουργήσει τις δικές τους συνδέσεις µε τους γονείς τους, 
οπότε η απόφαση των γονέων να τα αφήσουν στα χέρια των παππούδων τους, έστω 
και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, τους αφήνει αρνητικά ψυχικά κατάλοιπα. 
Με άλλα λόγια, οι εγγυήσεις που δίνουν οι παππούδες στα εγγόνια για το πρόσωπο 
των γονέων, δεν είναι αρκετές για να δικαιολογήσουν τα παιδιά στον εαυτό τους την 
στάση που κράτησαν οι γονείς απέναντί τους. 

Στην παρούσα έρευνα, τα εγγόνια έτειναν να δίνουν ταυτόσηµες απαντήσεις µε 
τους παππούδες τους αναφορικά µε την εικόνα των γονέων, πράγµα το οποίο 
σηµαίνει ότι, τα παιδιά είχαν επηρεαστεί από τους παππούδες και είχαν υιοθετήσει - 
ενστερνιστεί την άποψή τους, ή όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές ήταν αληθινά. Στις 
περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν διχογνωµίες ανάµεσα στους παππούδες και στα 
εγγόνια τους, µπορεί να υποτεθεί είτε ότι το εγγόνι γνώριζε από µόνο του την 
αλήθεια (για τη θετική ή αρνητική εικόνα του γονέα του), όποτε δεν πειθόταν από τα 
λεγόµενα των παππούδων του και από την εικόνα που του παρουσίαζαν είτε οι 
παππούδες απαντούσαν µε ανακρίβειες και δεν έλεγαν όλη την αλήθεια, λόγω 
παρεµβολής µηχανισµών άµυνας του εγώ, προκειµένου να εµφανίσουν για τον εαυτό 
τους µία πιο θετική εικόνα προς την ερευνήτρια. 
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 6.21 Σκέψεις και συναισθήµατα του παιδιού για καθέναν από τους γονείς του 
 
Σε συσχέτιση µε την ερώτηση που αναφερόταν στην εικόνα που έδιναν οι 

παππούδες στα παιδιά για τους γονείς τους, ήταν εκείνη η ερώτηση που αφορούσε 
στις σκέψεις και τα συναισθήµατα των παιδιών για τον πατέρα και τη µητέρα τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας τους από τη ζωή τους. Τα εγγόνια µεγαλύτερης 
ηλικίας έχουν την πεποίθηση πως η ζωή τους, αλλά και η προσωπικότητά τους θα 
ήταν τελείως διαφορετική (µε ουδέτερο νόηµα), εάν ζούσαν µε τους γονείς τους, 
επειδή µερικές φορές τα παιδιά αναγκάζονται να ωριµάσουν πρόωρα, βρισκόµενα 
µπροστά σε περιστάσεις που αλλάζουν τη ζωή τους. Στα εγγόνια µικρότερης ηλικίας, 
τα οποία έχουν υποστεί την απόρριψη των γονέων τους,  παραµένουν στην ψυχή τους 
αρκετά αναπάντητα «γιατί» που αφορούν την εγκατάλειψή τους ή την εναπόθεσή 
τους στους παππούδες. Αισθάνονται ενοχές, αφού πιστεύουν ότι κάπου έφταιξαν, 
οπότε προσπαθούν να βρουν, ποιός ήταν ο παράγοντας εκείνος που τα οδήγησε στη 
συγκεκριµένη θέση. Ειδάλλως θεωρούν πως δεν αξίζουν την αγάπη των γονιών τους. 
Τα παιδιά τα οποία γνωρίζουν ότι, αντικειµενικοί λόγοι είναι αυτοί που υποχρεώνουν 
και κρατούν τους γονείς τους µακριά τους, έχουν ένα πλεονέκτηµα έναντι των άλλων 
παιδιών, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να τους δικαιολογήσουν και να τους 
συγχωρήσουν στον εαυτό τους. Άλλα παιδιά κατηγορούν τους γονείς τους για τις 
επιλογές και τις πράξεις τους στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, έστω και 
αν επρόκειτο για πράγµατα που δεν τα αφορούσαν άµεσα, οπότε αυτά έχοντας 
σχηµατίσει µια αρνητική εικόνα για τους γονείς τους, δεν θα προσπαθήσουν να τους 
µιµηθούν ή να τους µοιάσουν. 

Οι αναφορές των παιδιών για τους γονείς τους σχετίζονται µε φυσιογνωµικά 
χαρακτηριστικά τους και µε στοιχεία του χαρακτήρα τους, όταν τα παιδιά έχουν τα 
καλή εικόνα για τους γονείς τους. Όταν, αντίθετα, τα παιδιά έχουν αρνητική εικόνα 
για εκείνους, εστιάζουν τα λεγόµενά τους στα αρνητικά στοιχεία της συµπεριφοράς ή 
της προσωπικότητάς τους ή στις άσχηµες µνήµες που είχαν από τις ιδιόµορφες 
σχέσεις στο εσωτερικό της πυρηνικής οικογένειας. Τα παιδιά, όταν ερωτώνται για να 
εκφέρουν τη γνώµη τους για τους γονείς τους, θα προτιµήσουν να µην απαντήσουν 
για εκείνους, αν η γνώµη τους δεν είναι και τόσο καλή. Εάν ωστόσο υπάρξει επιµονή 
επάνω στο ίδιο ερώτηµα σε διαφορετικό σηµείο της ίδιας συνέντευξης, δεν 
αποκλείεται εκείνα να αφήσουν δειλά-δειλά και µε φειδωλό τρόπο να διαφανούν οι 
πραγµατικές τους πεποιθήσεις αναφορικά µε τον πατέρα και τη µητέρα τους. Η µη 
αναφορά ενός παιδιού στα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός γονέα µπορεί να 
συνδέεται µε το γεγονός ότι δεν υπάρχει µεταξύ τους επαφή, αλλά ούτε και υπήρξε 
στο παρελθόν, ενώ παράλληλα µπορεί το ίδιο το παιδί ασυναίσθητα να απέβαλε την 
εικόνα του από το µυαλό του, επειδή λόγω συνειρµών, δεν θα ήθελε να θυµάται 
άσχηµα περιστατικά ή συµπεριφορές µε τα οποία είχε συνδέσει τον συγκεκριµένο 
γονέα. 

Κάτι άλλο που παρατηρήθηκε κατά την τρίτη επαναφορά της ίδιας ερώτησης, 
αναφορικά µε την εικόνα που είχαν τα παιδιά για τους γονείς τους, ήταν το γεγονός 
ότι, η αντικειµενική αποµάκρυνσή τους, σε µερικές περιπτώσεις είχε επιφέρει 
αλλαγές και ως προς τη συναισθηµατική τους εγγύτητα. Επειδή δεν συµµετείχαν όλα 
τα εγγόνια στις συνεντεύξεις, αλλά και επειδή οι απαντήσεις όσων συµµετείχαν ήταν 
σε µερικά σηµεία αντιφατικές, δεν θα µπορούσε να εξαχθεί ένα ξεκάθαρο 
συµπέρασµα σχετικά µε το, εάν η στάση των παιδιών απέναντι στους γονείς τους είχε 
επηρεαστεί ή όχι από τα λεγόµενα των παππούδων προς αυτά, αναφορικά µε τους 
γονείς τους. Πάντως, επειδή οι σχέσεις δεν είναι µονόδροµες, αλλά αµφίδροµες, 
θεωρείται ότι τόσο η ώριµη σκέψη των παππούδων όσο και τα προσωπικά βιώµατα 
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των παιδιών µε τους γονείς τους, ενώνονταν, δηµιουργώντας αλχηµεία και 
παράγοντας ως τελικό αποτέλεσµα την κοινή στάση των δύο ακρινών γενεών έναντι 
της µεσαίας. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, σχεδόν όλα τα εγγόνια συµφωνούσαν µε 
την γνώµη των παππούδων τους. 

 6.22 Ψυχολογική-συναισθηµατική κατάσταση παππούδων-εγγονιών-γονέων και 
οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους 

 
Σε ό,τι αφορά τα συναισθήµατα της κάθε πλευράς για τον εαυτό τους, αλλά και 

για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους, αποδείχθηκε ότι, οι παππούδες 
αισθάνονταν για τον εαυτό τους λύπη, θλίψη και θρήνο εξαιτίας της απώλειας ενός 
γονέα ή εξαιτίας των υπερβολικών υποχρεώσεών τους που σχετίζονταν µε την 
οικονοµική τους δυσπραγία (προσωπική φροντίδα του παιδιού, ιατρική  κάλυψή του, 
έξοδα του νοικοκυριού). Όταν οι γονείς πεθαίνουν, τότε οι παππούδες και τα εγγόνια 
αλληλοϋποστηρίζονται, επειδή βρίσκονται στη δυσχερή θέση να θρηνήσουν για αυτά 
τα άτοµα, αλλά παράλληλα παίρνουν δύναµη ο ένας από τον άλλο, γιατί νιώθουν πως 
έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τις ισορροπίες µέσα στην οικογένεια. Τα παιδιά 
απάντησαν το ίδιο, αλλά χωρίς να το αιτιολογήσουν, ενώ οι γονείς αισθάνονταν έτσι, 
εξαιτίας του διαζυγίου τους.  

Η απογοήτευση, η απελπισία και η απόγνωση ήταν συναισθήµατα των 
παππούδων αναφορικά µε τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει, ενώ συναισθήµατα, 
όπως άγχος-αγωνία-ανησυχία, φόβος και ανασφάλεια σχετίζονταν µε το παρόν και το 
µέλλον των εγγονιών τους. Τα ίδια συναισθήµατα υπήρχαν στα παιδιά, αλλά οι ρίζες 
τους βρίσκονταν σε άλλες αιτίες, όπως το διαζύγιο των γονέων τους. ∆ηλαδή τα ίδια 
φοβόντουσαν να µην τα εγκαταλείψουν οι παππούδες τους, όπως έκαναν οι γονείς 
τους, όταν χώρισαν.  

Ένα παιδί µπορεί να δηλώσει ότι βρίσκεται στο κενό και ότι αισθάνεται 
ανυπεράσπιστο και µόνο, παρότι συµβιώνει παράλληλα µε τους παππούδες και τον 
ένα γονέα του. Αυτό αποκτά ανασφάλειες, όταν δεν γίνεται σωστά η προσκόλληση 
σε ένα πρόσωπο, την περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να είχε γίνει. Έστω και αν ο 
ένας γονέας που αρχικά το είχε απορρίψει επιστρέψει κοντά του, έστω και αν γίνει 
πρόωρη παρέµβαση µε την αποκοπή του παιδιού από µια απορριπτική µητέρα, έστω 
και αν οι παππούδες ή ο αδελφός/-ή του παιδιού αποτελέσουν πρόσωπα 
προσκόλλησης και έστω αν παρέλθουν αρκετά χρόνια από την αρχική ανεπιτυχή 
προσκόλληση, οι ανασφάλειες του παιδιού δεν θα εκλείψουν, εάν δεν γίνει 
παρέµβαση από ειδικό. Ένα παιδί µπορεί να έχει το αίσθηµα της κατωτερότητας και 
της ντροπής και να νιώθει µπερδεµένο και συγχυσµένο για την νέα εικόνα που 
επικρατεί στην οικογένειά του, ιδιαίτερα µετά το διαζύγιο των γονέων του. 

Οι παππούδες, από την άλλη πλευρά, παρότι παλαιότερα αποτέλεσαν οι ίδιοι 
γονείς των παιδιών τους, ενδέχεται να έχουν αµφιβολίες-αβεβαιότητα-άγνοια για την 
εκπλήρωση του γονεϊκού ρόλου, θεωρώντας την ανατροφή των εγγονιών τους ως 
κάτι τελείως διαφορετικό, µέσα σε µια τελείως διαφορετική εποχή και υπό 
διαφορετικές συνθήκες. Τα ίδια συναισθήµατα εκδηλώνονται και από την πλευρά 
των γονέων, κάτι το οποίο δικαιολογεί την απόφασή τους να εναποθέσουν αυτή την 
ευθύνη στους γονείς τους, επειδή για εκείνους θα ήταν πιο εύκολο, έχοντας 
ξαναπεράσει από τον ίδιο ρόλο. ∆ηλαδή, οι ίδιοι δεν έχουν εµπιστοσύνη στις 
δυνατότητές τους.  

Τις περισσότερες φορές όλες οι πλευρές αισθάνονται προετοιµασµένες για να 
αποδεχτούν τη νέα κατάσταση και να προσαρµοστούν σε αυτή. Για τους γονείς, 
µπορεί να καταλάβει κάποιος τους λόγους για τους οποίους αναφέρουν κάτι τέτοιο: 
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Είναι δική τους επιλογή, την οποία οι ίδιοι προώθησαν. Σε περίπτωση όµως, που το 
µερίδιο της ευθύνης δεν ανήκει αποκλειστικά στον γονέα, αυτός αµφιταλαντεύεται 
ανάµεσα στην ικανότητά του να ασκήσει τον γονεϊκό ρόλο και στην ακαταλληλότητά 
για αυτόν, οπότε εάν υπερισχύσει το πρώτο και ξυπνήσει το γονεϊκό ένστικτο, τελικά 
επιστρέφει κοντά στο παιδί του. Από την άλλη πλευρά οι παππούδες, έχοντας ως 
εφόδιο την εµπειρία και την ωριµότητα των ετών τους, αισθάνονται έτοιµοι για 
οποιαδήποτε αλλαγή, οπότε νιώθουν πιο δυνατοί να παρέχουν τη βοήθειά τους στα 
εγγόνια τους. Πώς θα µπορούσαν, άλλωστε, οι συγκεκριµένοι Έλληνες παππούδες να 
µην ήταν προετοιµασµένοι, µετά από τα άπειρα βιώµατα που απέκτησαν και τις 
πλείστες αλλαγές που υπέστησαν στη ζωή τους γενικά, αλλά και πολύ περισσότερο 
κατά τη διάρκεια του πολέµου;  

Έστω και σε µικρή συχνότητα, µπορεί να αναφερθεί ότι, οι παππούδες έχουν 
αµφιβολίες ή δυσκολίες στο να συνδυάσουν τον ρόλο του παππού και του πατέρα ή 
της γιαγιάς και της µητέρας. Παρότι ζητείται από τους παππούδες να ξανανιώσουν, 
προκειµένου να αναλάβουν όλες τις ευθύνες των εγγονιών τους, δεν δυσανασχετούν 
και θεωρούν ότι, είναι τα πλέον κατάλληλα άτοµα για αυτόν τον ρόλο. Όµως, το ότι 
είναι προετοιµασµένοι, δεν σηµαίνει ότι δεν θα συναντήσουν δυσκολίες και 
προβλήµατα στον δρόµο τους. Αυτό έχει να κάνει καθαρά µε τους ίδιους και αφορά 
στην κούραση και στην εξάντληση που νιώθουν από τις πολλές και ταυτόχρονες 
υποχρεώσεις. Έχουν όµως και ένα µυστικό: Όσο και αν τα εγγόνια τους τούς 
κουράζουν σωµατικά, τα ίδια αποτελούν τη δύναµή τους και πηγή ξεκούρασης και 
ηρεµίας. Το ίδιο συναίσθηµα, δηλαδή η κούραση, παίρνει άλλη έννοια για τα παιδιά 
και τους διαζευγµένους γονείς, αφού συνδέεται µε την ψυχική κούραση που 
αποκτούν από τις εναλλαγές των οικογενειακών συνθηκών τους.  

Την ίδια αντιφατικότητα µε την κούραση των παππούδων έχει και το 
συναίσθηµα της µοναξιάς τους. Για µερικούς τα εγγόνια τους εξαλείφουν και 
αναπληρώνουν τη µοναξιά τους, ενώ για άλλους τα παιδιά την προκαλούν σε αυτούς, 
µε το να τους αποσπούν από τις κοινωνικές τους επαφές. Ένας γονιός, έστω και αν 
ζει µε τα παιδιά του και τους γονείς του µπορεί να νιώθει µεγάλη µοναξιά, εάν δεν 
έχει κοντά του έναν σύντροφο γενικά ή τον πρώην του, εάν εξακολουθεί να τρέφει 
συναισθήµατα για εκείνον. Στα εγγόνια, σε περίπτωση που διαλυθεί η οικογένειά 
τους µετά από το διαζύγιο των γονέων τους, αυτό είναι πιο δυσβάσταχτο για εκείνα 
και δυσκολεύονται στην προσαρµογή τους στη νέα κατάσταση, επειδή εκεί που είχαν 
συνηθίσει τους γονείς τους, θα πρέπει µετά να συνδεθούν µε άλλα πρόσωπα, και 
στην περίπτωσή µας µε τους παππούδες τους. Εάν τα ίδια παιδιά δεν έχουν καµία 
επαφή µε τον ένα από τους δύο χωρισµένους γονείς τους, θεωρούν αδιανόητη την 
πλήρη απόρριψή τους από αυτόν. 

Οι παππούδες µπορεί να αισθάνονται µπερδεµένοι και να βρίσκονται σε 
σύγχυση όσον αφορά την στάση που θα πρέπει να κρατήσουν και τον δρόµο που θα 
πρέπει να τραβήξουν µετά τα νέα δεδοµένα. Στην ίδια κατάσταση µπορεί να βρεθούν 
οι γονείς, εάν βρίσκονται µπροστά στο δίληµµα να επιλέξουν, αν θα ακολουθήσουν 
τον δρόµο που τους αποµάκρυνε από τα παιδιά τους ή αν θα κατασταλάξουν σε 
εκείνα. Αν και κανονικά θα έπρεπε να ντρέπονται οι γονείς για τη συµπεριφορά τους, 
τις επιλογές τους ή τη ζωή τους, επειδή ακριβώς δεν το συναισθάνονται, δεν 
επιστρέφουν κοντά στα παιδιά τους. Αντί αυτών οι παππούδες διακατέχονται από ένα 
τέτοιο συναίσθηµα, που αφορά τις πράξεις των γονέων και στο γεγονός ότι ίδιοι 
συνεισφέρουν στην οικογενειακή διαταραχή, αφού αναλαµβάνοντας τα εγγόνια τους, 
ενισχύουν την απόµακρη στάση των γονέων.  

Ανάλογα µε την ηλικία τους το αίσθηµα της αποτυχίας µπορεί να χαρακτηρίζει 
τα παιδιά, επειδή δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τον χωρισµό των γονιών τους, ενώ 
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ως προς τους παππούδες, επειδή δεν κατάφεραν να είναι σωστοί γονείς. Οι αλλαγές 
στη ζωή των γονέων µπορεί να µην έχουν το νόηµα της αποτυχίας, γι’ αυτό και δεν 
νιώθουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Οι παππούδες µπορεί να αισθάνονται εξίσου 
ευτυχισµένοι ή δυστυχισµένοι, ανάλογα µε το πού στρέφουν την οπτική τους. 
∆ηλαδή, όταν κοιτάζουν προς την πλευρά των γονέων νιώθουν δυστυχία για την 
κατάληξή τους, ενώ όταν στρέφουν το βλέµµα τους στα εγγόνια τους, εκείνα τους 
δίνουν µεγάλη χαρά, ικανοποίηση, ανακούφιση και ευτυχία, επειδή µπαίνοντας αυτά 
στη ζωή τους τούς έδωσαν νόηµα ύπαρξης. Το ίδιο συναίσθηµα της ικανοποίησης, 
της ανακούφισης και της ευτυχίας αισθάνονται τα περισσότερα παιδιά µε τη νέα ζωή 
τους. 

Αναφορικά µε τα θετικά συναισθήµατα τόσο οι παππούδες όσο και τα εγγόνια 
τους, αισθάνονται δυνατοί, ευπροσάρµοστοι και χρήσιµοι ο ένας για τον άλλον. Τα 
παιδιά, αν και µπορούν να προσαρµοστούν εύκολα, ωστόσο δεν µπορούν να πουν ότι 
δεν τα πειράζει ό,τι είχε συµβεί στην οικογένειά τους και γι’ αυτό µερικά από αυτά 
περνούν στην εκδήλωση αρνητικών συναισθηµάτων για τον έναν τουλάχιστον από 
τους γονείς τους, όπως για παράδειγµα απάθεια. Όποιες και να ήταν οι συνθήκες 
στην πρώην πυρηνική οικογένεια, οι παππούδες νιώθουν σιγουριά και βεβαιότητα ότι 
θα µπορέσουν να είναι σωστοί στον νέο τους ρόλο. 

Όσον αφορά στα συναισθήµατα των παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους, 
κατά την άποψή τους, αυτά δεν αλλάζουν από τη στιγµή που τα εγγόνια τους 
µεγαλώνουν µαζί τους από τη βρεφική ακόµα ηλικία. Στις περιπτώσεις εκείνες που 
τα παιδιά έχουν προλάβει να ζήσουν, έστω και για λίγο, µε τους γονείς τους και 
έπειτα τα αναλαµβάνουν οι παππούδες, τα συναισθήµατά τους αλλάζουν σε πολύ 
µεγάλο βαθµό. Πολύ σπάνια τα συναισθήµατα των παππούδων διαφοροποιούνται 
απέναντι στα εγγόνια τους µε αρνητικό τρόπο. Μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι 
κουραστούν υπερβολικά απ’ τη γενικότερη συµπεριφορά των παιδιών, ιδιαίτερα των 
µικρών και από τις ευθύνες που απορρέουν από τη φροντίδα τους, αναφέρουν οι 
παππούδες αγανάκτηση, αλλά και πάλι αµφισβητείται κατά πόσον αυτοί θα φτάσουν 
στο σηµείο να το εκφράσουν.  

Οι λόγοι διαφοροποίησης των συναισθηµάτων τους προς τα εγγόνια τους µε 
θετική φορά, αποδίδονται στην αγάπη τους και στην αδυναµία τους για αυτά, στον 
οίκτο και στη συµπόνια, στο ανεπτυγµένο αίσθηµα της ευθύνης και της υποχρέωσης 
απέναντι σ’ αυτά, στην ανίσχυρη θέση των παιδιών που είναι αναγκασµένα να 
εξαρτώνται καθαρά από αυτούς και στην ευχαρίστηση από τη συµβίωσή τους. 
Προσπαθούν συνεχώς να λένε και να πράττουν πάντα µε το σκεπτικό, ότι επιδιώκουν 
το καλύτερο για τα εγγόνια τους και δεν θέλουν να τα πληγώσουν, επειδή είναι 
ορφανά ή εγκαταλελειµµένα. Η αγάπη των παππούδων µέσα στις κατατετµηµένες 
κατά γενεές οικογένειες είναι τόσο µεγάλη, που φτάνει να υπερκαλύπτει τα 
συναισθήµατα για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους, ενώ σε πιο ακραίες 
περιπτώσεις οι παππούδες θα µπορούσαν να φτάσουν να θυσιάσουν τη ζωή τους ή να 
στερήσουν τη ζωή κάποιου άλλου, προκειµένου να προστατέψουν ή να 
υπερασπιστούν τα εγγόνια τους.  

Κάτι τόσο ακραίο και εξεζητηµένο δεν θα µπορούσε να ήταν κίνηση των 
παππούδων και των γιαγιάδων που έχουν διαµορφώσει απλές σχέσεις µε τα εγγόνια 
τους µε την διαµεσολάβηση των γονέων, ενώ όταν αυτοί απουσιάζουν, τα πράγµατα 
είναι διαφορετικά. Αφενός είναι πιο ισχυρό το µεταξύ τους δέσιµο, αφού τους δίνεται 
η δυνατότητα να ζήσει η µια πλευρά την άλλη, αφετέρου οι παππούδες αισθάνονται 
ότι, οι ευθύνες τους είναι διπλάσιες, επειδή τα εγγόνια τους δεν είναι πρόσωπα που 
τα έφεραν οι ίδιοι στη ζωή, οπότε όντας ξένο, πρέπει να τα φροντίζουν περισσότερο. 
Οι συγγενικοί τους δεσµοί υπαγορεύουν άτυπα τον διπλασιασµό των συναισθηµάτων 
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τους, δηλαδή της αγάπης τους προς αυτά -του παιδιού µου το παιδί είναι δυο φορές 
παιδί µου. Στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν είναι πια στη ζωή, οι παππούδες έχουν 
την αίσθηση ότι µεγαλώνουν για δεύτερη φορά το παιδί τους, αντλώντας έτσι 
παρηγοριά από αυτή τους την κίνηση. Εκ των πραγµάτων, η συµβίωση παππούδων 
και εγγονιών αποφέρει ευχάριστα αποτελέσµατα, αφού τα εγγόνια κερδίζουν από την 
εµπειρία εκείνων, αλλά και οι παππούδες ωφελούνται, αφού η ανατοποθέτηση των 
παιδιών στο σπίτι τους φέρνει µαζί της τη χαρά, την ευχαρίστηση, την ανανέωση 
(ψυχική, σωµατική και πνευµατική), ενώ παράλληλα διώχνουν τον πόνο και 
αποβάλλουν το συναίσθηµα της µοναξιάς. Γενικά, υπάρχει η αίσθηση της 
ανταποδοτικότητας και της αµοιβαιότητας µεταξύ των παππούδων και των εγγονιών 
τους, αφού προσφέρουν ο ένας στον άλλο και θυσιάζονται ο ένας για τον άλλο. 

Και οι δύο πλευρές διαπνέονται από συναισθήµατα χαράς, ικανοποίησης και 
αγάπης. Οι αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών είναι έντονες, αφού οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις που φέρουν µαζί τους 
τα παιδιά µε την εγκατάστασή τους κοντά στους παππούδες τους, αναγνωρίζονται 
από τα ίδια και το ξεπληρώνουν µε την ευγνωµοσύνη τους προς αυτά. Όσο πιο 
µεγάλη η κούραση και οι ευθύνες των ηλικιωµένων τόσο πιο µεγάλη η αγάπη και η 
αναγνώριση από τα εγγόνια τους. Για αυτόν τον λόγο, τα θετικά συναισθήµατα 
αφορούν κατεξοχήν τις γιαγιάδες. Η αγάπη και η ευθύνη αποτελούν δύο στοιχεία 
απαραίτητα και αλληλένδετα στις φροντίδες των παππούδων προς τα εγγόνια τους. 
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες εξαιτίας της υπερβολικής τους αγάπης, δεν 
αποκλείεται να διακατέχονται από το συναίσθηµα του φόβου της απώλειας των 
εγγονιών τους, ενώ κάποιοι άλλοι µπορεί να είναι σίγουροι για τις ικανότητές τους να 
τα προστατέψουν από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα.  

Ορισµένοι άλλοι δεν έχουν ανησυχία για τους εξωτερικούς παράγοντες, παρά 
τη µεταφέρουν στην εσωτερική σύγχυση που µπορεί να αισθάνονται σχετικά µε το αν 
θα πρέπει να συµπεριφέρονται στο εγγόνι τους ως παππούς ή πατέρας και ως γιαγιά ή 
µητέρα. Τα εγγόνια πάντως, δεν συνηθίζουν τέτοιου είδους συναισθήµατα, επειδή η 
στάση των παππούδων τους απέναντί τους συντελεί στην ξεκαθάριση - διαλεύκανση 
δικών τους συναισθηµάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι παππούδες ονοµάζονται πλέον 
γονείς από αυτά ή θεωρούνται κάτι ανώτερο από τους γονείς, αλλά χωρίς να µπορεί 
να διευκρινιστεί από τα παιδιά ο όρος που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι, όποιον ρόλο ή όποια ονοµασία και να 
έχουν οι παππούδες, για αυτά δεν αλλάζουν ούτε τα συναισθήµατά τους ούτε η 
πεποίθησή τους ότι είναι άξιοι και κατάλληλοι για τον νέο ρόλο τους. 

Όσον αφορά τα συναισθήµατα µεταξύ των γονέων και των παιδιών τους, οι 
γονείς, έστω και αν δεν αγαπούν τα παιδιά τους, πάντα ισχυρίζονται ότι τα αγαπούν, 
προκειµένου οι ίδιοι να γίνονται κοινωνικά αποδεκτοί. Τα παιδιά, αντίθετα, δεν 
εκφράζουν κάτι τέτοιο, εάν δεν το αισθάνονται πραγµατικά. Αυτή η έκφρασή τους 
προέρχεται από την ειλικρίνεια της παιδικής ηλικίας, αλλά και από το γεγονός ότι τα 
παιδιά δεν έχουν ενστερνιστεί τους κοινωνικούς κανόνες, για να γνωρίζουν ποιά είναι 
η γενικότερη κοινωνική αντίληψη αναφορικά µε τις σχέσεις γονέων και παιδιών. Τα 
παιδιά, όταν έχουν βαριά ψυχολογικά τραύµατα από τις σχέσεις τους µε τους γονείς 
τους, το συναίσθηµα της αγάπης δεν φτάνει στο όριο εκείνο που θα ήταν αρκετό να 
τα παρακινήσει για να εκδηλώσουν αυτό το συναίσθηµα. 

Στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες το συναίσθηµα του οίκτου και της 
συµπόνιας ή της πλήρους αδιαφορίας, της απόρριψης, του µίσους και της εκδικητικής 
διάθεσης έχει µόνη κατεύθυνση µε κίνηση από τους παππούδες και τα εγγόνια τους 
προς τους γονείς. Το γεγονός αυτό δείχνει τον βαθµό, στον οποίο η πλευρά των 
παππούδων - εγγονιών συγχωρεί την άλλη για τη συµπεριφορά της και τις πράξεις, 
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που επέφεραν όλα αυτά τα άτοµα στην εν λόγω κατάσταση. Το συναίσθηµα της 
νοσταλγίας είναι κοινό και στις τρεις πλευρές, µόνο που οι παππούδες είναι κατά 
κάποιον τρόπο σε πιο µειονεκτική σχέση µε τις άλλες δύο γενεές, επειδή η απουσία 
των γονέων τους αφορά άµεσα, αλλά και έµµεσα, δια µέσου των εγγονιών τους. 

Τα παιδιά συνηθίζουν να έχουν άγχος και αγωνία για τους γονείς τους και 
επειδή ορισµένες φορές δεν γνωρίζουν καν τους λόγους της απουσίας τους, 
επηρεασµένα από τα λεγόµενα των παππούδων τους που τους δικαιολογούν, τρέφουν 
ευγνωµοσύνη για τους γονείς τους και για την αυτοθυσία τους, ενώ δεν παραλείπουν 
να επαναλαµβάνουν την επιθυµία τους για επανένωση της οικογένειάς τους. Εάν 
όµως, η συµπεριφορά των γονέων είναι προκλητική, τα παιδιά χάνουν την 
εµπιστοσύνη στο πρόσωπό τους, τους θεωρούν ανίκανους για τον γονεϊκό ρόλο και 
αγανακτούν για τις πράξεις τους. Όταν δε, η γενικότερη στάση των γονέων είναι 
αρνητική, τα παιδιά τρέφουν για τους γεννήτορές τους µίσος και εκδικητική διάθεση. 

Έστω κι αν οι γονείς δεν εκδηλώνουν ανοιχτά συναισθήµατα ανακούφισης και 
ικανοποίησης για την αποµάκρυνσή τους από τα παιδιά τους, εκείνα διακατέχονται 
από συναισθήµατα φόβου και ανασφάλειας για την οριστική απώλεια τουλάχιστον 
ενός από τους γονείς τους. Τα συναισθήµατα των παιδιών, που έχουν προέλθει από 
τη διάλυση της οικογένειάς τους λόγω του διαζυγίου των γονέων τους, είναι 
ανάµεικτα. Αφενός αισθάνονται υπεύθυνα, για το ότι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν 
τον χωρισµό των γονέων τους ή αισθάνονται ότι τα ίδια τον προκάλεσαν και έγιναν 
βάρος στους παππούδες τους. Αφετέρου καταλογίζουν ευθύνες στους γονείς, ενώ 
παράλληλα πληµµυρίζουν από συµπλέγµατα ενοχών και τύψεων, επειδή τους 
κατηγορούν για την διάσπαση της οικογένειάς τους ή επειδή τα ίδια νιώθουν 
ανακούφιση από τη συµβίωσή τους µε τους παππούδες. Αισθάνονται, δηλαδή, σαν να 
πρόδωσαν τους γονείς τους µε την προσαρµογή τους στην νέα κατάσταση. 

Σε ό,τι αφορά την απόδοση µοµφών, παρατηρήθηκε η τάση οι παππούδες να 
στρέφονται εναντίον όχι και των δύο γονέων, αλλά του συντρόφου του παιδιού τους. 
Σε συνάρτηση µε αυτό βρίσκονται µια σειρά από αρνητικά συναισθήµατα όπως: 
ντροπής, πικρίας, αγανάκτησης, αδιαφορίας, µίσους και εκδικητικής διάθεσης που τα  
αποδίδουν στους γονείς είτε για γενικότερες πράξεις τους και παραλείψεις που 
σχετίζονται µε τους λόγους που τους αποµάκρυναν από τα παιδιά τους είτε για το ότι 
εγκατέλειψαν τα παιδιά τους «ελαφρά τη καρδία» στους παππούδες. Το παράδοξο 
είναι ότι, τα συναισθήµατα της αγανάκτησης, της πικρίας, του θυµού και της οργής 
δεν ήταν χαρακτηριστικό µόνο των παππούδων και των εγγονιών τους, αλλά και των 
γονέων στρεφόµενα στη µία ή και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα. 

Τέλος, εξετάζοντας την πλευρά των γονέων, φαίνεται ότι, οι τύψεις και τα 
συµπλέγµατα ενοχής, αλλά και το συναίσθηµα της ευγνωµοσύνης κυριεύουν τους 
γονείς, µόνο όταν οι ίδιοι είναι ευσυνείδητοι και αναγνωρίζουν ότι ανέθεσαν στους 
παππούδες ένα µεγάλο φορτίο ευθυνών. Εάν όµως, είναι γενικότερα καχύποπτοι και 
έχουν θέσει ως κέντρο της ζωής τους τον εαυτό τους, όχι απλά δεν αναγνωρίζουν τις 
θυσίες των παππούδων, αλλά και εκδηλώνουν προς αυτούς ζήλια ή φόβο πως οι 
παππούδες θα µπορούσαν να τους αποστερήσουν µόνιµα τα παιδιά τους. Οι σχέσεις 
γονέων και παππούδων ενδέχεται να είναι κακές στις περιπτώσεις που υπάρχει 
διαφωνία αναφορικά µε τα οικονοµικά, µε την διεκδίκηση της νοµικής κατοχύρωσης 
των παιδιών, τις ευθύνες που τα αφορούν, τον τρόπο αγωγής τους και τη συχνότητα 
επίσκεψής των γονέων. ∆ηλαδή οι γονείς, κατά κάποιον τρόπο, δείχνουν διπροσωπία, 
αφού άλλη εικόνα βγάζουν στα παιδιά τους και άλλη στους παππούδες. 

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι, οι λόγοι που αποµακρύνουν τα εγγόνια από 
τους γονείς τους σε συνάρτηση µε τη συγγένεια εξ αίµατος ή όχι, µε τους γονείς των 
παιδιών, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουν ή τελικά 
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αντιµετωπίζουν οι παππούδες το παιδί τους και τον σύντροφό του. Πάντως, αυτό που 
προέχει στο µυαλό και στις καρδιές των παππούδων, είναι η νοσταλγία για τον ένα ή 
και για τους δύο γονείς των παιδιών. Έπεται σε συχνότητα εµφάνισης, ο οίκτος και η 
συµπόνια που απευθύνονται προς αυτά τα άτοµα (τους γονείς των παιδιών), ενώ έστω 
και αν οι ηλικιωµένοι έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους τουλάχιστον προς έναν από 
τους γονείς και νιώθουν πικρία -όπως δήλωσαν σχεδόν οι µισές από τις οικογένειες 
των παππούδων-, παρόλα αυτά, τα αρνητικά τους συναισθήµατα φυλάσσονται κατά 
κάποιον τρόπο καλά κρυµµένα στο εσωτερικό του ψυχισµού τους και φτάνουν να 
εξωτερικεύονται εναντίον των γονέων σε περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων. Αυτό 
καταφαίνεται από την κυριαρχία των βιωµένων-εσωτερικών συναισθηµάτων, όπως 
της πικρίας, της απώλειας εµπιστοσύνης, της αγανάκτησης, της αδιαφορίας και της 
απόρριψης, έναντι των εξωτερικευόµενων, που στρέφονται δηλαδή εναντίον του 
ατόµου, όπως του θυµού, της οργής, του µίσους, και της εκδικητικής διάθεσης. 

 6.23 Ψυχολογικά προβλήµατα-δυσκολίες παππούδων-εγγονιών-γονέων 
 
Ενώ όλα τα παραπάνω ήρθαν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, όταν έφτανε εκείνη η ώρα, που και οι τρεις πλευρές ερωτιόνταν για 
ενδεχόµενα ψυχολογικά προβλήµατα ή δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στα µέλη 
των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών ή στους γονείς των παιδιών όλη αυτή 
τη χρονική περίοδο, οι απαντήσεις ήταν πιο φειδωλές αναφορικά µε το ξετύλιγµα του 
ψυχολογικού τους κόσµου. Τα παιδιά είτε συγκρατούνται από αναστολές και δεν 
αναφέρουν τα ψυχολογικά προβλήµατα των ίδιων ή των υπολοίπων µελών της 
οικογένειάς τους είτε δεν γνωρίζουν πώς έχει κατάσταση είτε πραγµατικά δεν 
υπάρχουν προβλήµατα τουλάχιστον στα ίδια, εφόσον έχουν µεγαλώσει κοντά στους 
παππούδες τους από την πολύ µικρή παιδική τους ηλικία και έχει επέλθει 
προσκόλληση σε αυτούς σύµφωνα µε τη θεωρία του BOWLBY.  

Οι παππούδες θεωρούν δεδοµένο ότι, όλος ο κόσµος περνάει ανάλογες 
καταστάσεις, οπότε παίρνουν κουράγιο και προχωρούν, εναποθέτοντας τις ελπίδες 
στους στον Θεό. Πάντως, ακόµα και εκείνοι οι παππούδες που αναφέρουν κάποια 
συναισθήµατά τους, υπάρχει σε αυτά σύγχυση, µιας και στην ψυχή ενός και µόνο 
άνθρωπου µπορούν να συνυπάρχουν αντιφατικά συναισθήµατα. Τα αντικρουόµενα 
συναισθήµατα είναι κάτι φυσιολογικό για κάθε άνθρωπο και δηµιουργούνται όταν 
αυτός στρέφει την οπτική του σε διαφορετικά άτοµα και καταστάσεις. Η 
συναισθηµατική αστάθεια µπορεί να συµβαίνει είτε γιατί οι παππούδες δεν θέλουν να 
παραδεχτούν την νέα κατάσταση είτε γιατί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει είτε γιατί 
προσπαθούν ασυνείδητα να το κρατούν καλά κρυµµένο στο βάθος της ψυχής τους, 
οπότε η τάση τους αυτή ερµηνεύεται µε µηχανισµούς άµυνας του εγώ.  

Το ψυχολογικό βάρος που αισθάνονται οι παππούδες λόγω της οικονοµικής 
τους αδυναµίας είναι πιο µειωµένο για τους ανθρώπους που ζουν στην ύπαιθρο και 
έχουν µια στοιχειώδη οικονοµική άνεση, έχοντας στην κατοχή τους έστω και ένα 
µικρό κοµµάτι γης, επειδή καλλιεργώντας τη ή εκτρέφοντας ζώα µέσα σ’ αυτή, 
µπορούν να εφοδιάζονται τα απαραίτητα προς βρώση, όχι όµως και τα καταναλωτικά 
είδη, όπως είδη βρεφικής περιποίησης και φροντίδας. Κάποιος ο οποίος δεν είναι 
στην παραπάνω πλεονεκτική θέση, έχει να αντιµετωπίσει αρκετές δυσκολίες και 
πιέσεις, ιδιαίτερα µάλιστα, εάν αναλάβει ένα εγγόνι µεγαλύτερο σε ηλικία, που 
πρόλαβε και έζησε κοντά στους γονείς του και ήταν συνηθισµένο σε αρκετές ανέσεις. 
Αυτή η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόµη περισσότερο, όταν δεν αφορά µόνο ένα 
παιδί, αλλά περισσότερα και ενώ, φαινοµενικά, πιέζονται τα παιδιά και αντιδρούν 
όταν δεν έχουν όσα θέλουν, στην ουσία η πίεση ασκείται αποκλειστικά στους 
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ηλικιωµένους, που έστω και αν θέλουν να παρέχουν τα πάντα στα εγγόνια τους 
πλουσιοπάροχα, παρόλα αυτά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εξάλλου, οι παππούδες 
της σηµερινής εποχής, όντας τα παιδιά και οι νέοι της περιόδου της Κατοχής, ήταν 
συνηθισµένοι σε υλικές στερήσεις και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, έστω και αν οι 
ίδιοι δεν έχουν τίποτα να φάνε, δεν υπάρχει περίπτωση να µην παρέχουν τα πάντα 
στα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, προκειµένου να µην νιώθουν αυτά, όπως 
αισθάνονταν παλιά εκείνοι.  

Υπάρχει η άποψη ότι, οι γονείς δεν αντιµετωπίζουν ψυχολογικά προβλήµατα 
εξαιτίας της αποµάκρυνσής τους από τα παιδιά τους, έστω και αν µερικοί από αυτούς 
αναφέρουν κάτι τέτοιο, επειδή αν τους καταλάµβαναν πιεστικά και βασανιστικά 
συναισθήµατα, οι ίδιοι δεν θα το άντεχαν δεδοµένου ότι εξυπηρετούν τις προσωπικές 
τους επιθυµίες, οπότε θα επέστρεφαν κοντά στα παιδιά τους πάση θυσία. Το να 
πιστεύουν οι γονείς ότι, ούτε στα παιδιά τους ή στους παππούδες είχαν προκαλέσει 
κάποιο είδος ψυχικών τραυµάτων, µπορεί να ήταν κάτι που τους βόλευε ή οι 
παρωπίδες που τους είχε θέσει η ικανοποίηση των προσωπικών τους επιδιώξεων, να 
µην τους επέτρεπαν να δουν τις καταστάσεις που είχαν προκαλέσει στο περιβάλλον 
τους. Μάλιστα, αποστρέφουν το βλέµµα τους από τους ίδιους και τονίζουν τα θετικά 
που απορρέουν από τη συµβίωση παππούδων και εγγονιών, όπως για παράδειγµα το 
µεταξύ τους δέσιµο και η αναπλήρωση των συναισθηµάτων θλίψης και στεναχώριας 
των παππούδων, εξαιτίας της απώλειας του παιδιού τους, από την χαρά που κουβαλά 
µαζί του κάθε εγγόνι που µετακοµίζει κοντά τους. Ωστόσο, µερικοί ευσυνείδητοι 
γονείς δεν παραβλέπουν ότι, τα ευχάριστα συναισθήµατα που φέρνουν τα παιδιά µαζί 
τους για τους παππούδες τους, συνοδεύονται επίσης από πολλές υποχρεώσεις και 
ευθύνες. Αναγνωρίζουν, δηλαδή, την αντιφατικότητα του ρόλου που οι ίδιοι θα 
έπρεπε να είχαν, αλλά τον εναπόθεσαν στους παππούδες. 

Ένας ακόµη παράγοντας, που δεν είχε αναφερθεί προηγουµένως από καµία 
πλευρά αναφορικά µε τα συναισθήµατά της, ήταν η ψυχολογική κατάσταση στην 
οποία περιέρχονται οι παππούδες και τα εγγόνια, όταν επιστρέφουν οι γονείς και 
αποµακρύνουν αυτή τη φορά τα παιδιά από τους ηλικιωµένους. Μερικοί παππούδες 
και τα εγγόνια τους µέχρι να συνηθίσουν την νέα κατάσταση µε την απουσία των 
γονέων, έχουν να αντιµετωπίσουν µια άλλη, στις περιπτώσεις που οι γονείς 
επιστρέφουν και αναλαµβάνουν τη φροντίδα των παιδιών τους. Οι ηλικιωµένοι και 
τα παιδιά είναι υποχρεωµένοι να αναπροσαρµόσουν εκ νέου το πρόγραµµά τους, να 
αποχωριστούν ο ένας τον άλλο, επειδή οι γονείς αποφάσισαν και έπραξαν για άλλη 
µια φορά, και να προσπαθήσουν να αντιµετωπίσουν τα συναισθήµατα που προκαλεί 
ο νέος αποχωρισµός.  

Όποιες και να ήταν οι απαντήσεις και των δύο πλευρών στη συγκεκριµένη 
έρευνα, δηλαδή είχαν θετική ή αρνητική χροιά, υπήρχε σύµπνοια ανάµεσα στα µέλη 
κάθε οικογένειας. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι, υπάρχει ειλικρίνεια µεταξύ τους, αλλά 
και απέναντι στην ερευνήτρια, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι, η µια πλευρά επηρεάζει 
την άλλη ως προς την κρίση της και τις πεποιθήσεις της. ∆ιαπιστώνεται ότι, όπως 
γίνεται σε κάθε οικογένεια, η ψυχολογική νηνεµία ή ένταση που βιώνει ένα άτοµο µε 
αφορµή ένα περιστατικό, αναµεταδίδεται διαισθητικά ή µη, και διαπερνά ταυτόχρονα 
και τα υπόλοιπα µέλη της ίδιας οικογένειας, σύµφωνα µε το µοντέλο του 
BRONFENBRENNER (µικροσύστηµα). Η ψυχική και νοητική ισορροπία των 
παππούδων και η κίνηση ανάληψης-διάσωσης των εγγονιών τους, συντελεί σε πολύ 
µεγάλο βαθµό στην αρµονική ανάπτυξη των εγγονιών τους και στην διασφάλιση της 
ηρεµίας στη ζωή τους. 

Σε σχέση µε αυτό υπενθυµίζεται ότι, επειδή το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν έχει 
µελετηθεί σε παιδιά των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών σε βάθος χρόνου 
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λόγω πρακτικών δυσκολιών ούτε στο εξωτερικό, ωστόσο από µια πρόχειρη µατιά θα 
µπορούσε να λεχθεί ότι, τα εγγόνια, δεν είναι προκαθορισµένο, πως θα έχουν 
πολλαπλά συναισθηµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα· ή τουλάχιστον θεωρείται 
πως και να υπάρχουν, αυτά δεν θα συνδέονται µε τη συµβίωση των εγγονιών µε τους 
παππούδες, αλλά µε τους λόγους απουσίας των γονέων. Η καθηµερινή 
πραγµατικότητα έχει να επιδείξει πλείστα παραδείγµατα ανθρώπων που µεγάλωσαν 
µαζί µε τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, οι οποίοι είτε είναι έντιµοι πολίτες και 
έχουν προοδεύσει στη ζωή τους είτε υπήρξαν άτοµα ανάξια της αποστολής τους. 

 6.24 Τρόπος  διαπαιδαγώγησης και ανατροφής του παιδιού από τους παππούδες 

 6.24.1 Ανταποδοτικότητα και αλληλεπιδράσεις παππούδων-εγγονιών  
 
Οι παππούδες κάνοντας το χρέος τους, συνηθίζουν να προσφέρουν κάθε είδους 

φροντίδα στα εγγόνια τους: πρωταρχικές φυσικές-σωµατικές φροντίδες (διατροφή, 
ρουχισµό, στέγαση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.λ.π.), αλλά και δευτερεύουσες, 
όπως η συναισθηµατική κάλυψη, η ψυχολογική στήριξη (αγάπη, στοργή, ζεστασιά, 
τρυφερότητα, χαρά, ασφάλεια, παραδοχή κ.λ.π.) και η κοινωνική µύηση 
(επικοινωνία, ψυχαγωγία, διασκέδαση, προαγωγή γλωσσικής έκφρασης, µετάδοση 
αντιλήψεων-στάσεων-αξιών κ.λ.π.), ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρείται η 
νοµική κατοχύρωσή τους έναντι των εγγονιών, προνόµιο που εξακολουθούν να 
κατέχουν κατά κύριο λόγο οι γονείς, ακόµη και µετά την αποµάκρυνσή τους από τα 
παιδιά τους. 

Τα εγγόνια εκτιµούν τις φροντίδες και τις θυσίες των παππούδων τους, οπότε 
ως ένδειξη της αναγνώρισής τους αυτής συνηθίζουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους 
στους παππούδες, αναφορικά µε τις δουλειές του νοικοκυριού, ή οτιδήποτε άλλο τους 
υποδεικνύουν. Βέβαια, η βοήθειά τους είναι πάντα ανάλογη µε το εξελικτικό τους 
επίπεδο και τις δυνατότητές τους. Οι παππούδες αντικρίζουν στο πρόσωπο των 
εγγονιών τους ένα µικρό βοηθό και συµπαραστάτη στις καθηµερινές οικιακές 
ανάγκες. Τα παιδιά αφήνουν κατά µέρος την ανεµελιά της παιδικής ηλικίας και 
δέχονται καρτερικά τις δουλειές που τους ανατίθενται, προκειµένου να προσφέρουν 
µια χείρα βοηθείας στους ήδη κουρασµένους και ταλαιπωρηµένους παππούδες τους. 

∆εν θα πρέπει να δηµιουργηθεί η λανθασµένη εντύπωση ότι, η παιδική 
ανεµελιά σβήνει, εξαιτίας της βοήθειας που προσφέρουν τα παιδιά στους παππούδες 
τους. Η χαρά των παιδιών βρίσκει πλείστες άλλες διεξόδους, σε κοινές 
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στα ίδια και στους παππούδες τους. 
Επειδή τα παιδιά των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών είναι τις 
περισσότερες φορές µοναχοπαίδια, αλλά και οι παππούδες από την άλλη πλευρά, όσο 
µεγαλώνουν έχουν την τάση να µετατρέπονται σε παιδιά, η συµβίωσή τους τούς δίνει 
πάρα πολλές ευκαιρίες να περνούν δηµιουργικά και ευχάριστα τον κοινό ελεύθερο 
χρόνο τους· κάτι που θα ήταν δύσκολο, εάν τα παιδιά παρέµεναν µε τους γονείς τους, 
επειδή εκείνοι εργάζονται πολλές ώρες. Έτσι, τόσο τα παιδιά όσο και οι παππούδες 
έχουν τη δυνατότητα να αποφορτίζονται από τα δυσάρεστα συναισθήµατα 
(απαλλαγή από φοβίες, άγχος, επιθετικότητα και µίσος) και τις σκέψεις τους, χωρίς 
να στρέφονται εναντίον κάποιου, να λαµβάνουν χαρά και ικανοποίηση, να γνωρίζουν 
καλύτερα ο ένας τον άλλο και να δένονται συναισθηµατικά. Το παιχνίδι, που 
συνήθως φεύγει από τη ζωή ενός ανθρώπου, όσο αυτός µεγαλώνει ηλικιακά, 
επιστρέφει στη ζωή των παππούδων µε την ανάληψη των εγγονιών τους, ανανεώνει 
τους ίδιους, αλλά και παράλληλα λειτουργεί ως µέσο διάγνωσης συναισθηµατικών 
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προβληµάτων και απεµπλοκής του παιδικού ψυχισµού από ψυχικά τραύµατα, καθώς 
επίσης ψυχοθεραπείας τους.  

Αυτό που παρατηρήθηκε αναφορικά µε τις κοινές τους δραστηριότητες ήταν ότι 
αυτές, έστω και αν συµπεριλαµβάνονται στον κύκλο δραστηριοτήτων των παιδιών ή 
των παππούδων τους, είναι πάντα κοινές και καµία από τις δύο πλευρές δεν 
δυσανασχετεί για τις προτιµήσεις της άλλης, στις οποίες θα έπρεπε να υποταχθεί, 
εκτός εάν βέβαια οι δυνάµεις ενός παππού ή µιας γιαγιάς τους έχουν εγκαταλείψει 
λόγω της κούρασής τους. Ανάµεσα στις δύο γενεές υπογράφεται µια άτυπη 
συµφωνία, την οποία αποδέχονται αµοιβαία και στην οποία όλοι υποτάσσονται. Το 
χάσµα των γενεών παύει να υφίσταται για το καλό όλων και χάριν της διατήρησης 
της ισορροπίας της οικογένειάς τους. Τις µεγαλύτερες υποχωρήσεις, φυσικά, και πάλι 
κάνουν οι παππούδες, αφού παραµερίζουν κάθε σωµατική τους αδυναµία και την 
έλλειψη ενέργειας που τους χαρακτηρίζει και συµβιβάζονται µε τις επιθυµίες των 
εγγονιών τους, επειδή γνωρίζουν ότι αυτό είναι απαραίτητο και ιδιαίτερα ευεργετικό 
για τα παιδιά.  

Όµως, και αυτή η υποχωρητικότητα των παππούδων έχει ένα µέτρο. Οι 
ηλικιωµένοι, αφού σταθµίσουν µέσα τους κάθε δραστηριότητα και αφού 
αποφασίσουν, πράττουν ανάλογα. Για παράδειγµα, οι παππούδες προσπαθούν να 
ικανοποιούν όλες τις επιθυµίες και τα χατίρια των εγγονιών τους, ενώ σε ό,τι αφορά 
τις δραστηριότητες εκείνες που υπάγονται στο δικό τους πλαίσιο προτιµήσεων 
επιδίδονται σε µια δραστηριότητα µόνοι τους ή σε συνδυασµό µε τα εγγόνια τους, 
ανάλογα µε το εάν και κατά πόσον τα εκθέτουν ή όχι σε κίνδυνο κοινωνικού 
στιγµατισµού. Πιο αναλυτικά, συνηθίζουν να εκκλησιάζονται µαζί µε τα εγγόνια 
τους, αλλά ποτέ µόνοι τους, επειδή θέλουν να µεταλαµπαδεύουν σε αυτά την πίστη 
τους στις ηθικές και θρησκευτικές αξίες και ιδιαίτερα στη δύναµη του Θεού, ενώ 
παράλληλα µπορεί να µην έχουν τη δυνατότητα ή να µην θέλουν, να τα αφήνουν σε 
άλλο πρόσωπο. Συνεπώς, η ζωή των παππούδων είναι τόσο συνυφασµένη µε τη ζωή 
των εγγονιών τους, ώστε ακόµη και σε έναν τόπο, στον οποίο συνήθως η παρουσία 
του ενός ανθρώπου στέκεται δίπλα στην παρουσία του άλλου, χωρίς να υπάρχει 
καµία κοινωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αφού υπάρχει 
αποκλειστική επαφή µε τον Θεό, ακόµη και εκεί λοιπόν, οι ηλικιωµένοι δεν µπορούν 
να κάνουν βήµα χωρίς τα εγγόνια τους.  

Από την άλλη πλευρά, οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες θα 
παρευρεθούν σε κοινωνικά γεγονότα (γάµους, βαπτίσεις, κ.τ.λ.) που σχετίζονται µε 
την οικογένειά τους και αυτό θα το κάνουν οι παππούδες µόνο για χάρη των εγγονιών 
τους, αφενός για να διασκεδάσουν και αφετέρου για να συσφίξουν τις οικογενειακές 
τους σχέσεις. Με άλλα λόγια, οι παππούδες δεν παραβρίσκονται ποτέ σε τέτοια 
γεγονότα χωρίς να έχουν κοντά τους τα εγγόνια τους. Ο µη συχνός εκκλησιασµός 
των παππούδων και των εγγονιών τους και η µη συµµετοχή τους σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις µπορεί να οφείλεται στο ότι, ή δεν υπάρχει διάθεση εκ µέρους των 
παππούδων ή εκείνοι προσπαθούν να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγµατισµό ή 
µπορεί άλλοι εξωγενείς παράγοντες να λειτουργούν αποτρεπτικά (λόγοι υγείας των 
ίδιων, µικρή ηλικία του εγγονιού, οικονοµική αδυναµία). 

Εάν τα δύο παραπάνω φαντάζουν ως κάτι δύσκολο για τους παππούδες και τα 
εγγόνια τους, το να παρευρεθούν σε πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρο, 
κινηµατογράφο, εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες κ.τ.λ.) είναι για αυτούς κάτι το 
ακατόρθωτο και αποτελεί ένα είδος πολυτελείας. Σπάνια αναφέρονται 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες που αποτελούν µετόχους πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, γεγονός που ερµηνεύεται από το ότι, το ψυχολογικό και κοινωνικό 
κόστος για τους ίδιους και τα εγγόνια τους από τον κοινωνικό στιγµατισµό πάλι θα 
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ήταν πολύ µεγαλύτερο, αναλογικά µε το όφελος που θα αποκόµιζαν από τη 
συµµετοχή τους στις εκδηλώσεις αυτές. Ο κοινωνικός στιγµατισµός υπερισχύει 
έναντι της ευεργετικής δράσης από τη συµµετοχή σε οποιεσδήποτε κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Να διευκρινιστεί όµως ότι, σε αυτή τη στάση προχωρούν οι παππούδες εκείνοι 
που έχουν περιορισµένο µορφωτικό επίπεδο, ενώ αντίθετα εκείνοι που είναι πιο 
προοδευτικοί ή έχουν πιο υψηλό πνευµατικό επίπεδο, έχουν άλλες προτεραιότητες, 
δείχνουν να αδιαφορούν για τα κοινωνικά σχόλια και εστιάζουν την προσοχή τους 
και τη δράση τους στο καλό των εγγονιών τους. Κατά συνέπεια, οι παππούδες των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών οδηγούνται σε ιδιότυπες κοινωνικές 
περιφράξεις και υφίστανται την εξαναγκαστική κοινωνική τους περιθωριοποίηση και 
την ελάττωση των κοινωνικών τους επαφών παρά την επιθυµία τους, από τη στιγµή 
που αναλαµβάνουν τα εγγόνια τους, επειδή περιορίζονται οι εµφανίσεις τους και η 
συµµετοχή τους σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επιπτώσεις, όµως, δεν 
υφίστανται µόνο οι παππούδες, αλλά και τα εγγόνια, αποτελώντας σ’ αυτό το σηµείο 
µια διαφοροποίησή τους συγκριτικά µε τα παιδιά που ζουν µέσα σε πυρηνικές 
οικογένειες. Ένα γεγονός που µπορεί να είναι ευχάριστο για µια πυρηνική οικογένεια 
και να αποτελεί αφορµή για διασκέδαση, δεν έχει την ίδια αξία για µια 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια. 

 6.24.2 Συµµετοχή του εγγονιού σε σχολικές δραστηριότητες και µέθοδος 
ανατροφής των εγγονιών από τους παππούδες σε συνάρτηση µε την συµφωνία 

των γονέων 
 

Οι παππούδες από φόβο αποτρέπουν τον εαυτό τους, αλλά και τα εγγόνια τους 
από ορισµένες δραστηριότητες, αλλά δεν στερούν τα παιδιά από τη χαρά της 
συµµετοχής τους σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη φοίτησή τους στο 
σχολείο. Οι παππούδες παραµερίζουν τους φόβους, τις ανασφάλειες και την 
υπερπροστατευτικότητά τους και επιτρέπουν τη συµµετοχή των εγγονιών τους στις 
εκδροµές που οργανώνονται από το σχολείο τους. Στην απόφαση αυτή οι γονείς δεν 
είναι µέτοχοι, αφού τις περισσότερες φορές απουσιάζουν απ’ τη ζωή των παιδιών 
τους, οπότε οι παππούδες είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα εγγόνια τους και 
για τις δραστηριότητές τους. Είναι µια προσπάθεια των ηλικιωµένων να µην 
διακόπτουν τη φυσιολογική ροή της ζωής των παιδιών και να µην νιώθουν τα ίδια ότι 
υστερούν έναντι των παιδιών που ζουν µέσα σε πυρηνικές οικογένειες. Οι εκδροµές 
είναι ένας τρόπος συναναστροφής των εγγονιών µε τους συνοµηλίκους τους -και 
είναι µάλιστα ιδιαίτερα ευεργετικό για τα µοναχοπαίδια εγγόνια-, διαφυγής από την 
πραγµατικότητα και από τα προβλήµατα και µια ευκαιρία για χαρά και ξεγνοιασιά. 
Εξάλλου, πρόκειται για κάτι, το οποίο, δεν θα µπορούσαν εύκολα να κάνουν οι ίδιοι 
µαζί µε τα εγγόνια τους, λόγω των χαµηλών επιπέδων ενέργειας του οργανισµού τους 
και των περιορισµένων οικονοµικών τους. 

Η αποφυγή της υπερπροστατευτικότητας των παππούδων δεν γίνεται εµφανής 
µόνο στη συγκεκριµένη δραστηριότητα που αναφέρθηκε, αλλά και στη γενικότερη 
συµπεριφορά τους και στους τρόπους που έχουν επιλέξει για την διαπαιδαγώγηση 
των εγγονιών τους, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται η επιείκεια, η ελευθερία και 
η ανεξαρτησία των παιδιών, αλλά και το αντίθετο αυτών, όπως αυστηρότητα, 
πειθαρχία και υπακοή. Έχοντας αναλάβει τα εγγόνια τους από την βρεφική ηλικία, οι 
παππούδες δεν τα αντιµετωπίζουν ως εγγόνια τους, επιδεικνύοντας 
υπερπροστατευτικότητα, αλλά ως παιδιά τους, όποτε τους φέρονται ανάλογα, όπως 
θα έκανε κάθε άλλος γονέας µιας πυρηνικής οικογένειας. Οι παππούδες και οι 
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γιαγιάδες αποποιούνται έως ένα σηµείο τον ρόλο του παππού και της γιαγιάς, που 
συνήθως καλοµαθαίνουν τα εγγόνια τους, και ενσαρκώνουν περισσότερο τον ρόλο 
του γονέα απέναντί τους. Ναι µεν, έχουν µεγάλη ευθύνη να τα προστατεύουν, αλλά 
αυτή παρακινείται από την αγάπη τους, όχι από την αίσθηση του καθήκοντος 
απέναντι στους γονείς των παιδιών, οι οποίοι ενδεχοµένως να µη συµφωνούν πάντα 
µε την τακτική ανατροφής που ακολουθούν οι παππούδες.  

Το σίγουρο είναι όµως ότι, εάν οι γονείς δεν εµπιστεύονταν τους παππούδες και 
δεν θεωρούσαν ότι αυτοί είναι γνώστες των µεθόδων αγωγής και ανατροφής ενός 
παιδιού, οι ίδιοι δεν θα προέβαιναν στην εναπόθεση της επιµέλειας των παιδιών τους 
σε εκείνους. Ακριβώς αυτή η εµπιστοσύνη των γονέων στους παππούδες µπορεί να 
είναι υπεύθυνη για την απουσία των µεταξύ τους συζητήσεων αναφορικά µε τον 
τρόπο που θα υιοθετηθεί και από τις δύο πλευρές για την ανατροφή των παιδιών. 
Όπου αυτές παρατηρούνται, υφίστανται κυρίως ανάµεσα στους παππούδες και στον 
έναν γονέα, που συνήθως είναι το παιδί τους.  

Μεταξύ τους υπάρχει οικειότητα, οπότε και ο γονέας µπορεί να επιδιώξει 
συνοµιλία µε τους γονείς του, προκειµένου να τους ενηµερώσει για τη δική του 
γραµµή πλεύσης που θα ήθελε να ακολουθήσουν και οι ίδιοι, κάνοντας κάποιες 
επισηµάνσεις και υποδείξεις ή παρατηρήσεις, αλλά και οι παππούδες έχουν την 
άνεση να τον συµβουλέψουν ή να τον καθοδηγήσουν για το πώς θα µπορούσε να 
αναλάβει ο ίδιος και πάλι τις ευθύνες του. Σπάνια κάθονται-συνέρχονται στο τραπέζι 
των συζητήσεων, οι ηλικιωµένοι µε τον γονέα που δεν έχουν συγγένεια εξ αίµατος. 
Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, είναι ο θάνατος του παιδιού τους. Κατά συνέπεια, 
επειδή καµιά από τις δύο πλευρές δεν θα µπορούσε να γνωρίζει τις επιδιώξεις της 
άλλης και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί για να τις επιτύχει, προκύπτουν διαφωνίες 
µεταξύ τους, που έστω και αν είναι εύκολο να επιλυθούν πρόσκαιρα, δεν είναι τόσο 
εύκολο να υιοθετηθούν οι µέθοδοι των γονέων από τους παππούδες, που έχουν µάθει 
να ακολουθούν τη δική τους τακτική αγωγής των παιδιών. 

Η διαφωνία µεταξύ των γονέων και των παππούδων, εν µέρει έχει να κάνει µε 
τη νοοτροπία των παππούδων να ικανοποιούν κάθε επιθυµία των εγγονιών τους - 
όπως παραδέχτηκαν και οι τρεις γενεές. Αυτή η συµπεριφορά δεν θα µπορούσε να 
θεωρηθεί κατακριτέα, αφού και στους παππούδες είναι κάτι το οποίο τους αρέσει, 
αλλά και τα εγγόνια είναι κάτι το οποίο προσµένουν από εκείνους. Φαίνεται, δηλαδή, 
ότι οι παππούδες σε ορισµένες φάσεις της συµβίωσης µεταπηδούν από τον ρόλο του 
γονέα στον ρόλο του παππού, όπως γίνεται µε τα παιδιά, που άλλες φορές είναι τα 
εγγόνια τους και άλλες φορές τα παιδιά τους. Η αδιαµαρτύρητη υποµονή που 
επιδεικνύουν οι παππούδες µπροστά στις ιδιοτροπίες και στις υπερβολικές απαιτήσεις 
των εγγονιών τους προέρχεται από την αγάπη και την αδυναµία που τρέφουν για τα 
εγγόνια τους, αφού από βρέφη µεγαλώνουν µαζί τους και έχουν συνηθίσει σε αυτή τη 
νοοτροπία και οι δύο πλευρές. Στους παππούδες αρέσει να ευχαριστούν τα εγγόνια 
τους και το κάνουν επειδή, έχοντας γαλουχήσει οι ίδιοι τα παιδιά στις δικές τους 
αρχές, δεν θεωρούν ότι εκείνα έχουν υπερβολικές ή παράλογες απαιτήσεις. Αλλά 
µπορεί όντως αυτές να µην είναι υπερβολικές, επειδή τα παιδιά µπορεί να 
διαισθάνονται τις οικονοµικές πιέσεις που δέχονται οι παππούδες τους και να 
αντιλαµβάνονται την δυσµενή θέση στην οποία µπορεί να βρίσκονται. Οπότε, αφού 
δεν επιδιώκουν να τους προσθέσουν µεγαλύτερα άγχη και πιέσεις, τα ίδια 
οπισθοχωρούν στις επιθυµίες τους. 

Ενώ, φαινοµενικά, µόνο τα εγγόνια εξαρτώνται από τους παππούδες τους, στην 
πραγµατικότητα και οι ίδιοι βασίζονται σε εκείνα. Οι παππούδες φοβούνται µήπως, 
εάν δεν κάνουν κάτι το οποίο ζητούν τα παιδιά, ή µήπως προσπαθώντας να τους 
επιβάλουν κάτι το οποίο αρνούνται τα ίδια, το εκλάβουν ως απειλή ή έλλειψη αγάπης 
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εκ µέρους τους, ή εν τέλει, θελήσουν να αποµακρυνθούν από κοντά τους. Μέσα από 
τα λεγόµενα των παππούδων, διαφαίνεται η ανησυχία τους ή η προνοητικότητά τους 
για την τροπή που θα έχει η τακτική που ακολουθούν και για τις επιδράσεις που θα 
ασκήσει αυτή στους ίδιους και στην εξέλιξη των εγγονιών τους. Η αίσθηση που 
αποκοµίζουν οι παππούδες, ότι αυτοί αποτελούν τις µοναδικές γονικές φιγούρες 
απέναντι στα εγγόνια τους, τους κάνει να αισθάνονται ότι θα πρέπει να υποχωρούν 
στις επιθυµίες των παιδιών, για να µη ζηλεύουν, να µη ντρέπονται ή να µη νιώθουν 
ως ορφανά, µιας και δεν έχουν τους δικούς τους γονείς, που θα τους έκαναν τα 
χατίρια. Η διαφορά ηλικίας ανάµεσα στους φυσικούς γονείς και στους παππούδες, 
υπαγορεύει κατά κάποιον τρόπο στους δεύτερους την προσπάθειά τους να 
εξοµοιωθούν µε τους πρώτους όσον αφορά τον σύγχρονο τρόπο ζωής, που 
υποδεικνύει την διαρκή ικανοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου µέσω της 
εκπλήρωσης κάθε επιθυµίας του. Για άλλη µια φορά, δηλαδή, οι παππούδες 
αισθάνονται την ανάγκη να αναπληρώσουν ή να υποκαταστήσουν τους γονείς των 
παιδιών. 

Τα παιδιά, από την άλλη πλευρά, εκµεταλλεύονται τόσο τις καταστάσεις που 
επικρατούν µέσα στην οικογένειά τους όσο και το µικρό της ηλικίας τους, για να 
προβάλουν τις επιθυµίες και τις απαιτήσεις τους. Εάν αντίθετα είναι υποτακτικά 
παιδιά και δεν έχουν υπερβολικές απαιτήσεις, αυτό αναγνωρίζεται από τους 
παππούδες τους που σπεύδουν να ικανοποιήσουν έστω και τις λιγοστές επιθυµίες που 
εκείνα θα προβάλλουν. Το γεγονός ότι τους σέβονται και τους ακούν, βρίσκει 
ανταπόκριση στους παππούδες, οι οποίοι στα πλαίσια της αποδοτικότητας, αλλά και 
της ανταµοιβής των θετικών πράξεων, εκπληρώνουν τις επιθυµίες τους. Τα εγγόνια 
βρίσκουν τρόπους να χειρίζονται τους παππούδες τους, οι οποίοι και ευσυγκίνητοι 
είναι και τρέφουν δυνατά συναισθήµατα για εκείνα, οπότε δεν θα µπορούσαν να 
αντέξουν τη στεναχώρια, το κλάµα, τα νεύρα ή τον θυµό των εγγονιών τους. 
Εξάλλου, η απουσία των γονέων µπορεί να είναι η κατάληξη γενικότερων άσχηµων 
συνθηκών στο εσωτερικό της πυρηνικής οικογένειας, οπότε οι παππούδες στην 
προσπάθειά τους να καλύψουν αυτό το συναισθηµατικό κενό και να επουλώσουν τις 
πληγές στις ψυχές των εγγονιών τους ή έστω να µην τους προκαλέσουν περισσότερα 
τραύµατα, µπορεί να χρησιµοποιούν αυτόν τον τρόπο συµπεριφοράς απέναντι στα 
εγγόνια τους. 

Συνολικά, καταδείχτηκε ότι, ενώ και οι δύο πλευρές (παππούδες - εγγόνια) 
συµφωνούν στο µέτρο ικανοποίησης των επιθυµιών των παιδιών από τους 
ηλικιωµένους, δεν είναι τόσο ευδιάκριτοι στα εγγόνια οι λόγοι που παρακινούν τους 
παππούδες σε αυτή τη συµπεριφορά και στάση ζωής. Πάντως, έστω και αν τα 
κίνητρα που δίνονται από κάθε ένα από τα µέλη της ίδιας οικογένειας δεν 
συµφωνούν µεταξύ τους, στο σύνολο των οικογενειών τα γενικότερα κίνητρα που 
θεωρούν τα παιδιά ότι υπάρχουν, συµπίπτουν µε εκείνα των παππούδων. 
∆ιαπιστώθηκε και κάτι ακόµη: η µη ικανοποίηση κάθε απαίτησης των εγγονιών δεν 
συνεπάγεται αυτοµάτως την αρνητική τοποθέτησή τους απέναντι στους παππούδες 
τους, κάτι που θα υποδήλωνε ότι τα ίδια αποτελούν κακοµαθηµένα παιδιά ούτε 
προεξοφλεί την πρόκληση ψυχικών τραυµάτων σε αυτά. Οι µεταξύ τους σχέσεις είναι 
έτσι καλά ρυθµισµένες, ώστε εκεί που αδυνατεί η µια πλευρά να υποχωρήσει, το 
κάνει η άλλη, διατηρώντας την ισορροπία στο εσωτερικό της κατατετµηµένης κατά 
γενεές οικογένειας. 
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 6.24.3 Σύγκριση της µεθόδου ανατροφής που είχαν εφαρµόσει οι παππούδες 
παλαιότερα στα παιδιά τους και αυτής που χρησιµοποιούσαν για τα εγγόνια τους 
και της διαφοράς των µεθόδων διαπαιδαγώγησης ανάµεσα στους παππούδες και 

στους γονείς 
 
Σε σύγκριση που έκαναν οι ελάχιστοι γονείς που συµµετείχαν στην έρευνα, 

αναφορικά µε τις µεθόδους διαπαιδαγώγησης που χρησιµοποίησαν οι παππούδες 
στους ίδιους και στα παιδιά τους, διαπίστωσαν µια ελαφρά βελτίωση στη δεύτερη 
φορά ανάληψης του γονεϊκού ρόλου από την πλευρά των παππούδων. Οι παππούδες 
µαθαίνουν από τα λάθη τους και προσπαθούν ανατρέφοντας τα εγγόνια τους να 
αποδειχθούν καλύτεροι γονείς από ό,τι φάνηκαν την πρώτη φορά, που µεγάλωσαν 
παιδιά τα οποία εγκατέλειψαν τα δικά τους παιδιά. Εάν υποτεθεί, πως οι παππούδες 
µεγαλώνουν τα εγγόνια τους µε τον ίδιο τρόπο που µεγάλωσαν τα παιδιά τους, 
κουβαλώντας δικές τους εµπειρίες (επιτυχείς και ανεπιτυχείς) από τον γονεϊκό τους 
ρόλο, αναλογικά σκεπτόµενος κάποιος, θα µπορούσε να πει-προβλέψει ότι, αφού τα 
παιδιά τους απέτυχαν στον γονεϊκό τους ρόλο και στην αρµονική οργάνωση της 
δικής τους προσωπικής και οικογενειακής ζωής, δεν αποκλείεται να υποπέσουν στα 
ίδια λάθη ως προς την ανατροφή και των εγγονιών τους, αναπαράγοντας έτσι το ίδιο 
φαινόµενο µέσα στις γενεές. 

Επειδή αρκετοί παππούδες δεν υποψιάζονται την αναπαραγωγή του φαινόµενου 
ή η οικογένεια καταγωγής των παιδιών δεν υπήρξε προβληµατική -οι γονείς 
αποµακρύνθηκαν από τα παιδιά τους για λόγους που δεν ευθύνονταν οι ίδιοι-, οι 
ηλικιωµένοι θεωρούν ότι πατούν στα ίδια βήµατα για την ανατροφή των εγγονιών 
τους (µεθόδους πειθαρχίας, στάση και επαφή µε τα παιδιά και γενικότερη 
οικογενειακή ζωή), όπως έκαναν για τα παιδιά τους και δεν διαπραγµατεύονται 
αλλαγές. 

Άλλοι παππούδες βλέποντας πιο ξεκάθαρα, εκτιµούν ότι, τη δεύτερη φορά 
έχουν το πλεονέκτηµα της δράσης µε πιο σοφό και έµπειρο τρόπο και της 
µεγαλύτερης ευχέρειας από άποψη προσοχής, ηρεµίας, ευχαρίστησης και χρόνου για 
ενασχόληση µε τα εγγόνια τους σε σχέση µε ό,τι έκαναν για τα παιδιά τους. Έχοντας 
αποκτήσει αρκετά βιώµατα, έχουν µάθει να εµπιστεύονται το ένστικτό τους, γεγονός 
που αφενός τους γεµίζει αυτοπεποίθηση, µιας και παραλείπεται η διαδικασία της 
δοκιµής και πλάνης, αφετέρου λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την επανάληψη των 
ίδιων λαθών. Οι παππούδες δράπτωνται της δεύτερης ευκαιρίας, προκειµένου να 
διορθώσουν τα κακώς κείµενα στην διαδραµάτιση του γονεϊκού ρόλου, γεγονός που 
έχει ευεργετική σηµασία αµφίπλευρα, για τα εγγόνια και τους ίδιους. Με 
περισσότερη πείρα προσωπική ή έµµεση, αλλά και µε λιγότερο άγχος, αβεβαιότητα 
και φόβο πορεύονται στον παιδαγωγικό τους ρόλο. Με εχθρό τον χρόνο ως προς τη 
φυσική τους κατάσταση, αλλά έχοντάς τον ως σύµµαχο όσον αφορά την πείρα και τα 
βιώµατα, έµαθαν από τα λάθη τους, γνωρίζουν τον τρόπο για να τα προλάβουν, να τα 
διορθώσουν ή να τα εξαλείψουν τη δεύτερη φορά.  

Ίσως, η εξιδανικευµένη εικόνα που έχουν σχηµατίσει τα παιδιά αναφορικά µε 
τους γονείς τους να συµπίπτει µε τη βελτιωµένη εικόνα που βγάζουν οι παππούδες 
τους προς αυτά και γι’ αυτόν τον λόγο τα παιδιά δεν διακρίνουν την ασυµφωνία των 
µεθόδων διαπαιδαγώγησης που χρησιµοποιούν οι µεν και οι δε, ή δεν εντοπίζουν 
διαφορές ή δεν υποθέτουν ότι θα υπήρχαν αυτές ανάµεσα στον τρόπο που θα 
µεγάλωναν µε τους γονείς τους και σε αυτόν που µεγαλώνουν στην παρούσα φάση 
τους µε τους παππούδες. Στο ίδιο έρεισµα µπορεί να βασιστεί η άποψη των παιδιών, 
ότι η ζωή τους µε τους παππούδες δεν διαφέρει καθόλου από τη ζωή των παιδιών των 
πυρηνικών οικογενειών.  
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Μπορεί η άποψη αυτή να προέρχεται από παιδιά που είχαν µεγαλώσει εξαρχής 
µε τους παππούδες τους, οπότε τους είχε δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι, η 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια στην οποία ζουν πλέον, δεν έχει τίποτα να 
ζηλέψει ούτε στερείται σε κάτι από τις πυρηνικές οικογένειες, στις οποίες τα παιδιά 
µεγαλώνουν µε τους γονείς τους. Εάν, παρόλα αυτά, ένα παιδί έχει βιώσει δυσµενείς 
οικογενειακές συνθήκες στο εσωτερικό της πυρηνικής οικογένειάς του, αισθανόµενο 
την ανάγκη να υπερασπιστεί τη νέα του οικογένεια, δεν αποκλείεται να δηλώσει ότι, 
η ζωή µέσα σε µια κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια είναι πολύ καλύτερη από 
εκείνη των παιδιών που ζουν µαζί µε τους γονείς τους, λαµβάνοντας έτσι σαφώς 
αρνητική θέση έναντι της πρώην οικογένειάς του. Η ιδέα αυτή του παιδιού, το 
προστατεύει από πιθανά ψυχικά τραύµατα, επειδή οι γονείς του εκ των πραγµάτων 
είναι ακατάλληλοι να το φροντίζουν και να εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως γονείς. 

Ένα παιδί που µεγαλώνει κοντά στους παππούδες του, µπορεί να αισθάνεται 
ικανοποιηµένο από την αλλαγή του οικογενειακού περιβάλλοντος (ειδικά εάν αυτό 
της πυρηνικής του οικογένειας ήταν νοσηρό), όµως σταδιακά ανακαλύπτει και 
συνειδητοποιεί ότι, υπάρχουν αρκετά σηµεία που το κάνουν να ξεχωρίζει από ένα 
παιδί, το οποίο ζει κάτω από κανονικές συνθήκες και µε τους δύο γονείς του. Γίνεται 
αισθητή η στέρηση µιας ολοκληρωµένης οικογένειας και του δηµιουργείται η 
πεποίθηση πως, η ζωή του θα ήταν διαφορετική και θα χαρακτηριζόταν από 
πληρότητα, εάν η οικογένειά του δεν είχε αλλάξει τροπή. Επειδή η πραγµατικότητα 
της ζωής του απέχει κατά πολύ από το ιδεατό, αλλά και από το συνηθισµένο και 
φυσιολογικό, αρχίζει σε κάποιες περιπτώσεις η εκδήλωση ή υπόθαλψη 
συµπλεγµάτων κατωτερότητας. Στην πραγµατικότητα όµως, τα παιδιά τα οποία 
µεγαλώνουν µέσα σε κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες δεν διαφέρουν σε 
βασικά σηµεία από εκείνα που ζουν µέσα σε πυρηνικές οικογένειες, αλλά κυρίως στο 
ότι αποκοµίζουν διαφορετικές εµπειρίες µεταξύ τους, λόγω του διαφορετικού τρόπου 
οργάνωσης και της δυναµικής αυτού του είδους της οικογένειας. 

Οι παππούδες προσπαθώντας να αποφύγουν την επισήµανση των διαφορετικών 
τρόπων αγωγής που θα χρησιµοποιούσαν οι ίδιοι σε σχέση µε τους γονείς είτε 
αποφεύγουν να απαντήσουν είτε δεν µπαίνουν καν σε νοερές και υποθετικές 
συγκρίσεις, λέγοντας ότι η υποχρέωση της ανατροφής ανήκει αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου σε εκείνους. 

Οι παππούδες έχουν την πεποίθηση ότι, η διάσταση απόψεων ανάµεσα στους 
ίδιους και στους γονείς, και πιο συγκεκριµένα µε τον γονέα που δεν έχουν συγγένεια 
εξ αίµατος, είναι τεράστια. Τρία τινά µπορεί να συµβαίνουν: Είτε το παιδί τους έχει 
γαλουχηθεί και συµπεριφέρεται, όπως έχει µάθει από τους γονείς του είτε οι 
παππούδες, έχοντας άσχηµες σχέσεις µε τον άλλο γονέα, µεροληπτούν υπέρ του 
παιδιού τους σε ό,τι αφορά την απάντησή τους είτε οι παππούδες, θέλοντας να 
διαχωρίσουν τη θέση τους, επισηµαίνουν βασικά σηµεία διαφωνίας µε τον γονέα, 
που προηγουµένως κατηγορούσαν και του απέδιδαν ευθύνες για την αποµάκρυνσή 
του από τα παιδιά και για την διάσπαση της πυρηνικής οικογένειας. ∆ηλαδή, οι 
παππούδες δεν θέλουν σε  καµία περίπτωση να οµοιάζουν µε τον γονέα που οι ίδιοι 
τον κατηγορούσαν. 

Ωστόσο, µια διαφορετική στάση των παππούδων παρατηρείται, όταν υπάρχει το 
ενδεχόµενο τα παιδιά να επανενωθούν µε τους γονείς τους. Τότε, οι παππούδες είτε 
εκ των προτέρων έχουν πεισθεί από  συζητήσεις µε τους γονείς, προκειµένου να 
ακολουθούν την πορεία που εκείνοι χάραξαν, είτε επειδή οι ίδιοι δεν µπορούν να 
αποδεχτούν ότι θα προκαλούσαν άθελά τους προβλήµατα στην επανασύνδεση της 
οικογένειας κατά την ένταξη των παιδιών σε αυτή, θεωρούν ότι οι µέθοδοι 
διαπαιδαγώγησης της µιας και της άλλης πλευράς έχουν πολλά κοινά σηµεία. 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο  563  

 6.25 Οι µέθοδοι αγωγής των παππούδων και άλλοι παράµετροι ως παράγοντες 
προτίµησης και τελικής επιλογής τους από τους γονείς σε σύγκριση µε τους 

γονείς του άλλου γονέα 
 
Οι γονείς µπορεί να επιλέγουν ως ανατροφείς των παιδιών τους τούς παππούδες 

εκείνους που είναι πιο κοντά στη δική τους ιδιοσυγκρασία και ακολουθούν τις δικές 
τους µεθόδους αγωγής, αλλά µπορεί και να µην υπήρχε άλλη λύση, εάν οι γονείς του 
άλλου γονέα δεν ζουν. Υπάρχει και η περίπτωση εκείνη, σύµφωνα µε την οποία, όταν 
µια βαριά ασθένεια του ενός γονέα προδικάζει τον θάνατό του, εκείνος επειδή 
διαισθάνεται το τέλος του, φτάνει για να επιλεγεί το άτοµο εκείνο που θα επιθυµούσε 
να τον υποκαταστήσει στον ρόλο του, που συνήθως δεν είναι άλλοι από τους γονείς 
του. Αφενός τους έχει εµπιστοσύνη αφετέρου ασυναίσθητα επιδιώκει να 
αναπληρώσει το κενό που θα αφήσει πίσω του µε την απουσία του. Το κέρδος θα 
είναι πολλαπλό: το παιδί του θα µεγαλώσει µε τις αρχές που µεγάλωσε και ο ίδιος, 
οπότε το παιδί θα βλέπει στο πρόσωπο των παππούδων του τον γονέα του, οι 
παππούδες θα αντικρίζουν στο πρόσωπο του εγγονιού τους το δικό τους παιδί που 
έχασαν, αλλά και θα επουλώνονται οι πληγές που άφησε η απουσία του παιδιού τους. 

Συνεπώς, την ευθύνη της επιµέλειας των παιδιών αναλαµβάνουν εκείνοι οι 
παππούδες που είναι πιο κοντά στο ζευγάρι των γονέων και που εξ αρχής, πριν την 
διάσπαση της οικογένειας αποτελούσαν στήριγµά της. Οι άλλοι παππούδες 
ενδεχοµένως να µην γνωρίζουν καν την ύπαρξη των εγγονιών τους ή την σύναψη 
γάµου του παιδιού τους -ιδιαίτερα εάν αυτό ζει µακριά τους ή είναι αλλοδαπός-, εάν 
δεν υπάρχουν σχέσεις ανάµεσα σε αυτούς και στους γονείς των παιδιών ή να µην 
ενδιαφέρονται να αναλάβουν τόσο µεγάλες ευθύνες, εάν δεν υπάρχει συναισθηµατικό 
δέσιµο µεταξύ των ίδιων και των γονέων. Ανάµεσα στους άλλους παππούδες µπορεί 
να υπάρχουν και εκείνα τα άτοµα που προφασίζονται λόγους εργασίας, ηλικίας, 
φύλου (άντρας) υγείας, σε συνδυασµό µε την οικογενειακή του κατάσταση 
(διαζευγµένος), ή άγνοια των παιδαγωγικών µεθόδων, προκειµένου να µην 
αναλάβουν τα εγγόνια τους.  

Πάντως, ένας από τους λόγους που θεωρείται λογικός και βάσιµος, είναι η 
παράλληλη ανατροφή άλλων εγγονιών ή δισέγγονων από το ίδιο παιδί τους ή άλλο. 
Με άλλα λόγια, οι ήδη επιφορτισµένοι παππούδες δεν θα άντεχαν να υποστούν 
µεγαλύτερες πιέσεις από την πρόσθεση στους ίδιους ενός ή/ και περισσότερων 
εγγονιών. Εάν ωστόσο δεν συντρέχει ο συγκεκριµένος λόγος, ζουν οι παππούδες από 
την πλευρά και των δύο γονέων, αλλά και οι µεταξύ τους σχέσεις είναι αρµονικές, 
επιλέγεται εκείνο το ζεύγος παππούδων που είναι πιο νέο ηλικιακά, επειδή η 
προοπτική του θανάτου για εκείνους είναι πιο µακριά. Εξαιτίας του ότι οι πιο νέοι, οι 
πιο πρόθυµοι και πιο κοντά στο ζευγάρι των γονέων είναι οι παππούδες από την 
µητρική γραµµή, αυτό ερµηνεύει την προτίµηση που επιδεικνύεται στο πρόσωπό 
τους. 

Υπάρχει όµως και η περίπτωση, να µην υφίστανται καν κάποιοι λόγοι, αλλά 
απλά οι παππούδες να επιδεικνύουν την ίδια απόρριψη ή αδιαφορία που επέδειξε το 
παιδί τους - γονέας. Πίσω από αυτόν τον φαύλο κύκλο κρύβεται η αρχική 
διαφορετική στάση των παππούδων, οι οποίοι ενδεχοµένως να µην εκπλήρωσαν 
σωστά τον γονεϊκό τους ρόλο, οπότε δεν έδωσαν σωστά πρότυπα στα παιδιά τους, τα 
οποία µε τη σειρά τους όταν έγιναν γονείς δεν επέδειξαν τον πρέποντα ζήλο για την 
ανάληψη των ευθυνών που απορρέουν από αυτόν τον ρόλο, έτσι ώστε τελικά 
απέρριψαν και οι ίδιοι τα παιδιά τους. Αυτό σηµαίνει ότι, οι παππούδες που τελικά 
αναλαµβάνουν τα εγγόνια τους διαρρηγνύουν - σπάνε αυτόν τον φαύλο κύκλο, 
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σώζοντας κατά κάποιον τρόπο τα εγγόνια τους από την αναπαραγωγή του ίδιου 
φαινοµένου. 

 6.26 ∆ιαφοροποίηση ή µη των σχέσεων των µελών των κατατετµηµένων κατά 
γενεές οικογενειών µε άλλα συγγενικά πρόσωπα και µε τον ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο/Κοινωνικά προβλήµατα 
 
Η διάσωση του εγγονιού δεν φαίνεται να επηρεάζει τις σχέσεις ανάµεσα στο 

ζευγάρι των παππούδων, επειδή η ανάληψή του είναι κοινή τους επιλογή. Όπου 
υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις, αυτές επισηµαίνονται σε πολύ µικρή συχνότητα 
ζευγών παππούδων. Ως προς τη µητέρα, οι σχέσεις της µε τους παππούδες ή τα 
παιδιά δεν υφίστανται κάποια αλλοίωση µετά την αποµάκρυνσή της από αυτούς, είτε 
αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, ενώ διαλύονται µόνο µε τον θάνατο των µεν ή των 
δε. Αναφορικά µε τις σχέσεις των παππούδων και των παιδιών µε τον πατέρα τους 
αυτές δεν υφίστανται κάποια αλλαγή και εξακολουθούν να παραµένουν ανύπαρκτες, 
κάτι που ενισχύει την άποψη ότι, συνήθως επιλέγονται οι παππούδες από τη µητρική 
γραµµή. Εάν ωστόσο υπάρχουν σχέσεις ανάµεσα στον πατέρα και στους παππούδες, 
οι τελευταίοι µπορεί να επιδιώκουν να διατηρούν καλές σχέσεις µαζί του από φόβο 
µη απόσπασης των παιδιών εκ µέρους του ίδιου από κοντά τους.  

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τα αδέρφια τους, οι σχέσεις τους µε τους παππούδες 
µένουν ανεπηρέαστες µετά τη συµβίωσή τους, αφού οι παππούδες τα αναλαµβάνουν 
όλα µαζί από πολύ µικρή ηλικία. Αλλά και ο τρόπος αλληλεπίδρασης των 
οικογενειών καταγωγής- προέλευσης των συζύγων µένει ανέπαφος µπροστά στις 
τροποποιήσεις που υφίσταται η πυρηνική οικογένεια, δεδοµένου ότι εκ των προτέρων 
µπορεί να µην υπάρχουν σχέσεις εξαιτίας της µη µεταξύ τους γνωριµίας, της µη 
διάθεσης συναναστροφής τους ή εξαιτίας της µη ύπαρξης των άλλων παππούδων 
λόγω θανάτου. Αυτό, εξάλλου, ερµηνεύει τους λόγους εναπόθεσης της φροντίδας 
των εγγονιών στους συγκεκριµένους παππούδες. 

Οι σχέσεις των παππούδων µε τα υπόλοιπα παιδιά τους και αυτές των εγγονιών 
µε τις θείες και τους θείους τους, φαίνεται ότι επηρεάζονται εν µέρει είτε θετικά είτε 
αρνητικά ανάλογα µε την οπτική από την οποία αντικρίζουν την ανάληψη αυτής της 
απόφασης εκ µέρους των παππούδων. Πιο αναλυτικά, οι πιο καλοπροαίρετοι 
προθυµοποιούνται να βοηθήσουν τα µέλη των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών, ενώ εκείνοι που έχουν πιο ανασφαλή σχέση µε τους ηλικιωµένους, είναι 
υστερόβουλοι ή βλέπουν πιο ωφελιµιστικά τις µεταξύ τους σχέσεις, συµπεριφέρονται 
άσχηµα και προβάλλουν αντιδράσεις (παράπονα, συµπτώµατα ζήλιας και θυµού), 
επειδή νιώθουν ότι τα δικά τους συµφέροντα απειλούνται από την εισαγωγή ενός 
νέου µέλους στην οικογένεια των παππούδων.  

Οι σχέσεις των παππούδων και των παιδιών µε τις θείες και τους θείους των 
εγγονιών τους, επισύρουν αναπόδραστες αλλαγές και στις σχέσεις των ηλικιωµένων 
µε τα υπόλοιπα εγγόνια τους ή σε εκείνες των εγγονιών και των ξαδερφιών τους, 
επειδή, όπως είναι φυσικό, οι παππούδες δένονται περισσότερο µε τα παιδιά εκείνα 
που συµβιώνουν, τους δίνουν µεγαλύτερες φροντίδες και προσοχή, ενώ παράλληλα 
εκείνα τους αποµυζούν τον µισθό, τις συντάξεις ή τις αποταµιεύσεις, που οι 
ηλικιωµένοι προόριζαν για να τα διαµοιράσουν ίσα σε όλα τα εγγόνια τους. Με άλλα 
λόγια, όσο και αν οι παππούδες και τα εγγόνια έχουν την πεποίθηση ότι, οι σχέσεις 
τους µε τα άλλα παιδιά τους και τα άλλα εγγόνια τους µένουν ανεπηρέαστες, στην 
ουσία αυτές επηρεάζονται, επειδή τα άτοµα αυτά αισθάνονται παραµεληµένα εκ 
µέρους των παππούδων από την άνιση µεταχείρισή τους σε σύγκριση µε ό,τι κάνουν 
για τα εγγόνια που φροντίζουν. Λίγοι όµως έχουν το θάρρος να το εκφράσουν, γι’ 
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αυτόν το λόγο δηµιουργείται η συγκεκριµένη πεποίθηση στα µέλη των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών.  

Οι παππούδες και τα εγγόνια δεν αναφέρουν αλλαγές στις σχέσεις τους µε τα 
υπόλοιπα πρόσωπα του συγγενικού του περιβάλλοντος, πιθανόν γιατί µπορεί να µην 
έχουν διαφοροποιηθεί, αλλά µπορεί µην έχοντας συγκεκριµένα άτοµα στο µυαλό 
τους να µην είναι σε θέση να εντοπίσουν αλλαγές στις µεταξύ τους επαφές. Αξίζει να 
επισηµανθεί ότι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις παιδιών από τα οποία αναφέρθηκε 
επιδείνωση στις σχέσεις τους µε ένα µεµονωµένο άτοµο της οικογένειάς τους, σε ό,τι 
αφορά όλα τα υπόλοιπα εγγόνια, οι σχέσεις τους βελτιώθηκαν σε µεγάλο ή υπέρτατο 
βαθµό µε τα άτοµα που τα περιέβαλλαν. 

Από τα παραπάνω, θα περίµενε κανείς ότι, οι κοινωνικές επαφές των 
παππούδων και των εγγονιών τους δεν θα είχαν υποστεί κάποια µεταβολή µετά από 
την ανάληψη της επιµέλειας των παιδιών. Στην πραγµατικότητα όµως, µπορεί να µην 
ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί οι παππούδες ή τα παιδιά απλά δεν δίνουν σηµασία στα 
κοινωνικά σχόλια ή στα κοινωνικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τους ίδιους, τα 
εγγόνια τους ή τα παιδιά τους. Σύµφωνα µε τους παππούδες, το ότι οι ίδιοι δεν δίνουν 
δικαιώµατα στο κοινωνικό τους δίκτυο, αυτό δεν αποδίδει στους άλλους το δικαίωµα 
να ασχολούνται µαζί τους, οπότε οι παππούδες έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. 
Τώρα, όσον αφορά τη δική τους οικογένεια, το εάν αυτή υφίσταται αλλοιώσεις ή όχι, 
αυτό είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τα µέλη της οικογένειας, παρότι οι αλλαγές 
αυτές µπορεί να µην έχουν κατορθώσει να παραµείνουν έγκλειστες στα στενά όρια 
της οικογένειας και ο συγγενικός ή φιλικός περίγυρος να είναι ενήµερος για αυτές. 
Εξάλλου, η γνώση των νέων καταστάσεων εκ µέρους του περιβάλλοντος της 
οικογένειας, δεν είναι αναγκαστικά κάτι το αρνητικό, επειδή ο κοινωνικός περίγυρος 
θα µπορούσε να αποτελέσει βασική υποστηρικτική δύναµη των µελών της 
κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας είτε συναισθηµατικά (µε ψυχολογική 
στήριξη, επιδοκιµασία, επαίνους που µπορεί να φτάνουν στην απόδοση 
συγχαρητηρίων) είτε υλικά είτε γενικότερα έµπρακτα. 

Προϋπόθεση, όµως, αυτού είναι η απουσία της κοινωνικής κατακραυγής και 
των αναχρονιστικών κοινωνικών αντιλήψεων, που περιορίζουν την προοδευτικότητα 
των συγγενών και των φίλων, στενεύουν τα πλαίσια της οπτικής τους και τους 
καθιστούν λιγότερο δεκτικούς σε οποιαδήποτε τροποποίηση στις υφιστάµενες δοµές. 
Έτσι, µπορεί τα άτοµα αυτά να είναι απολύτως απροετοίµαστα να συµβιβαστούν και 
να αποδεχτούν αλλαγές σε καταστάσεις ή δοµές, όπως είναι οι κατατετµηµένες κατά 
γενεές οικογένειες και το µόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να επηρεάσουν τους 
παππούδες αρνητικά, προκειµένου να τους αποτρέψουν από αυτήν την απόφασή 
τους. Οι κοινωνικές αντιλήψεις που αφορούν τις οικογένειες και επικρατούν στον 
Ελληνικό χώρο, αφενός ευνοούν τη διαιώνιση των προκαταλήψεων και συνεχίζουν 
τη διαδικασία εκκόλαψής τους στις κλειστές κοινωνίες της επαρχίας, αφετέρου 
αποτελούν ασπίδα προστασίας του θεσµού της οικογένειας. Ο εκσυγχρονισµός και η 
προοδευτικότητα που µπορεί να χαρακτηρίζει τα άτοµα µιας κοινωνίας δεν 
συνεπάγεται αυτοµάτως την πρόοδο της, γιατί οι ρίζες που εξασφάλιζαν τόσο καιρό 
την ύπαρξη της κοινωνίας, εάν απορριφθούν ως ετεροχρονισµένες, θα επιφέρουν 
ανισορροπία στη δοµή της. 

Έστω και αν οι συγγενείς και οι φίλοι είναι θετικά διακείµενοι απέναντι στο 
εγχείρηµα των παππούδων και στη νέα δοµή της οικογένειας, αυτό δε σηµαίνει ότι, οι 
κοινωνικές επαφές ιδιαίτερα των ηλικιωµένων δεν µεταλλάσσονται. Απλά 
διαπιστώνεται ότι, οι διαφοροποιήσεις έχουν την µορφή αλλαγών και όχι 
προβληµάτων, έτσι ώστε δεν γίνονται συνειδητές από τα µέλη των κατατετµηµένων 
κατά γενεές οικογενειών. Το ότι τα άτοµα αυτά βρίσκονται στο κέντρο των 
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προβληµάτων, δεν τους επιτρέπει να κατανοούν ότι βρίσκονται στο µάτι του 
κυκλώνα. Εκ των πραγµάτων οι παππούδες δεν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε τη 
διάθεση, αλλά ούτε και τα χρήµατα για να επιδίδονται σε δραστηριότητες και σε 
συναναστροφές µε άτοµα εκτός της στενής οικογένειάς τους, οπότε σταδιακά 
περιθωριοποιούνται συνειδητά ή ασυνείδητα, ανεπιτήδευτα ή χωρίς τη θέλησή τους 
από εκείνους και επέρχεται µείωση ή επιδείνωση των κοινωνικών τους σχέσεων. Οι 
παππούδες, εξάλλου, µπορεί να επιδιώκουν µια τέτοια στάση για λόγους ντροπής ή 
ενδέχεται να προσπαθούν να κρύψουν τα ενδοοικογενειακά τους προβλήµατα, 
προκειµένου να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγµατισµό και να προστατέψουν την 
εικόνα και την υπόληψη της οικογένειάς τους. 

Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι οξύτερο στις οικογένειες εκείνες, που προκύπτουν 
από διάσπαση της πυρηνικής µε υπαιτιότητα των γονέων, όπως για παράδειγµα η 
ταξικοεξάρτησή τους. Η συγκατοίκηση των εξαρτηµένων ατόµων µε τους γονείς 
τους, η τάση που έχουν να φεύγουν από αυτή και να επιστρέφουν σε αυτή, δεν 
γίνεται αντιληπτή από το περιβάλλον τους µε θετικό βλέµµα, γιατί η παρουσία τους 
έχει συνδεθεί µε την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Η συνειρµική σύνδεση των 
παππούδων ή των εγγονιών µε τους γονείς αυτούς, αυτοµάτως παρακωλύει τα άτοµα 
του περιβάλλοντός τους να έχουν συναναστροφές µαζί τους, επειδή κάτι τέτοιο 
µπορεί να υποδήλωνε την προσωπική τους εµπλοκή µε τα ναρκωτικά και µε άτοµα 
ανάλογης νοοτροπίας και ηθικής. 

Όταν δεν γίνεται αισθητή από τα εγγόνια η διαφοροποίηση των κοινωνικών 
τους επαφών, εκεί παρεµβαίνει το προστατευτικό φίλτρο των παππούδων, που 
απαγορεύει την εκδήλωση οποιωνδήποτε κοινωνικών σχολιασµών ή προλαµβάνει µε 
την προνοητική οικειοθελή οπισθοχώρηση των µελών της κατατετµηµένης κατά 
γενεές οικογένειας αναφορικά µε τις κοινωνικές τους επαφές, την απόρριψη που 
µπορεί να δείξουν οι συγγενείς προς αυτά τα παιδιά. Ο µόνος χώρος, στον οποίο δεν 
έχει εµβέλεια η ασπίδα των παππούδων, είναι το περιβάλλον του σχολείου των 
εγγονιών.  

Σε περίπτωση, µάλιστα, που τα εγγόνια φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο, επειδή 
τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι ιδιαίτερα επικριτικά και καθόλου επιφυλακτικά 
ως προς τα λεγόµενά τους, µπορεί άθελά τους να προκαλέσουν πληγές στην ψυχή 
των εγγονιών. Τα παιδιά µπορεί να µην επιθυµούν να βρίσκονται σε δηµόσιους 
χώρους µαζί µε τους παππούδες τους, όχι επειδή ντρέπονται που ζουν µε εκείνους, 
αλλά για λόγους που σχετίζονται µε την απουσία των γονέων τους. Ωστόσο, µερικά 
µπορεί να αισθάνονται αµήχανα ή άσχηµα, που οι ηλικιωµένοι παππούδες τους 
υποκαθιστούν τους γονείς τους. Αν και η πεποίθηση αυτή των εγγονιών δεν έχει 
γόνιµες βάσεις, επειδή αρκετά παιδιά στη σηµερινή εποχή έχουν γονείς αρκετά 
µεγάλους σε ηλικία, οπότε οι παππούδες δεν θα µπορούσαν να ξεχωρίζουν ανάµεσα 
στους υπόλοιπους γονείς, για παράδειγµα στις συγκεντρώσεις γονέων που γίνονται 
από τη σχολική µονάδα του παιδιού. 

 6.27 Επαφές µε συγγενείς και φίλους 
 
Εκείνοι που δεν φαίνεται να αισθάνονται-θίγονται ιδιαίτερα από τον χλευασµό 

ή την κοινωνική κριτική, είναι οι γονείς, οι οποίοι συνήθως µένουν ασυγκίνητοι 
µπροστά στα κοινωνικά σχόλια και ακολουθούν τον δρόµο που οι ίδιοι έχουν χαράξει 
µε τις αποφάσεις τους. Οπότε οι γονείς ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία τους 
καθορίζουν τη συχνότητα των επαφών τους µε τα µέλη της κατατετµηµένης κατά 
γενεές οικογένειας. Υπενθυµίζεται ό,τι είχε αναφερθεί και πρωτύτερα: οι πατέρες είτε 
είναι πολύ κοντά στα άτοµα αυτά διατηρώντας καθηµερινή επαφή µαζί τους είτε 
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επιλέγουν αραιή ή καµία διαπροσωπική επικοινωνία. Οι µητέρες φαίνονται πιο 
απόµακρες και δύσκολα προσεγγίσιµες, αφού όταν αποφασίζουν να αποµακρυνθούν 
από τα παιδιά τους, πιο δύσκολα από τους πατέρες αλλάζουν την απόφασή τους 
αυτή. Όχι µόνο δεν επιστρέφουν κοντά στα παιδιά τους, αλλά και οι επαφές που 
διατηρούν µε αυτά ή µε τους παππούδες είναι πιο αραιές και σπάνιες συγκριτικά µε 
εκείνες των πατέρων. Η πιθανότητα να είχε προηγηθεί προσκόλληση ανάµεσα σε 
εκείνες και τα παιδιά τους µειώνονται αισθητά. Και αντιστρόφως ανάλογα, 
αυξάνονται οι πιθανότητες του συναισθηµατικού δεσίµατος ενός παιδιού µε τους 
παππούδες που το φροντίζουν. 

Το ίδιο συµβαίνει µε όλα τα εγγόνια που αναλαµβάνουν οι παππούδες. Οι µόνες 
περιπτώσεις να µην έχουν τα εγγόνια αυτά καθηµερινή επαφή µεταξύ τους, είναι 
όταν αυτά αποτελούν µοναχοπαίδια, ενηλικιώνονται, παντρεύονται ή προέρχονται 
από άλλους γονείς. Αναφορικά µε τα άλλα άτοµα µε τα οποία έχουν πρώτου βαθµού 
συγγένεια, δηλαδή µε τους άλλους παππούδες τους, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα 
στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, εκείνοι δεν έχουν σχέσεις µε τα εγγόνια τους είτε από 
επιλογή είτε εξαιτίας θανάτου. Εάν, παρόλα αυτά, υπάρχουν σχέσεις, αυτές είναι 
πολύ αραιές, οπότε δεν υπάρχει κανενός είδους υποστήριξη εκ µέρους εκείνων των 
παππούδων στους παππούδες των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών. 

Το ίδιο αραιές είναι και οι επαφές µερικών θείων των παιδιών µε τα µέλη της 
κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας, ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι θείοι/-ες 
επιδιώκουν να βρίσκονται σχεδόν καθηµερινά µε τα παραπάνω άτοµα προκειµένου 
να τους συµπαρασταθούν. Η ίδια τάση επικρατεί και όσον αφορά τα υπόλοιπα 
συγγενικά πρόσωπα, καθώς η απόσταση είναι εκείνη που διαµορφώνει τη συχνότητα 
των επαφών τους µε τα µέλη της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας. Ανάλογα, 
δηλαδή, µε την οικογένεια παρατηρούνται διαφορετικές στάσεις των συγγενικών 
προσώπων. Τα εγγόνια, εφόσον έχουν ξαδέλφια συνηθίζουν να επικοινωνούν µεταξύ 
τους σε καθηµερινή βάση, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για εκείνα που 
είναι µοναχοπαίδια. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα επιλέξουν να συµπεριφερθούν τα υπόλοιπα παιδιά 
των παππούδων σε αυτούς, εξαρτάται από την ηλικία τους, τις περιστάσεις π.χ. αν 
µένουν µαζί µε τους παππούδες και τις πρότερες µεταξύ τους σχέσεις. Τα άτοµα αυτά 
δεν µένουν απρόσβλητα µπροστά στη νέα κατάσταση, ιδιαίτερα µάλιστα εάν 
βρίσκονται πολύ κοντά στους παππούδες (τοπικά ή συναισθηµατικά). Οι 
συνηθισµένες αντιδράσεις τους είναι η ζήλια, γιατί το εγγόνι αποσπά τον χρόνο και 
την προσοχή των παππούδων. Μπορεί να θυµώσουν µε τους παππούδες, επειδή 
επέτρεψαν στους γονείς να τους εκµεταλλευτούν ή µπορεί να στραφούν κατευθείαν 
στους γονείς για τον ίδιο λόγο, ενώ δεν αποκλείεται, µετά από ειλικρινές ενδιαφέρον 
να εκφράσουν στους παππούδες φόβο για τις επιπτώσεις που θα έχει η νέα 
κατάσταση στην υγεία και στον γάµο τους. Άλλοι µπορεί να τιµωρήσουν τους 
παππούδες µε τη συµπεριφορά τους, µε το να αποσυρθούν από αυτούς ή διαφορετικά 
µπορεί να είναι απλά ουδέτεροι, να αγνοήσουν τη νέα κατάσταση, να είναι απλά 
ευγενικοί ή ακόµη και να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Είναι προσωπική τους 
επιλογή το αν θα εµπλακούν ή όχι, οπότε είτε υιοθετούν κάποιες µεθόδους 
διαπαιδαγώγησης και βοηθούν στην καθηµερινή φροντίδα του εγγονιού και το 
αναλαµβάνουν στις καλοκαιρινές διακοπές, προκειµένου να αποφορτίσουν τους 
παππούδες είτε δεν εγκρίνουν την απόφαση των παππούδων και αποµακρύνονται 
αγνοώντας το ανιψάκι τους, γιατί νιώθουν ότι καθαιρέθηκαν από τον θρόνο τους και 
πληγώθηκαν. 

Οι επαφές των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών που ζουν σε περιοχές 
αγροτικές, ηµιαστικές ή αστικές της επαρχίας, είναι καθηµερινές µε τα γειτονικά τους 
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πρόσωπα, κάτι που αποτελεί δείκτη της µη αλλοίωσης των εγγύς γειτονικών 
σχέσεων, από την αποξένωση που επικρατεί στα πολύ µεγάλα αστικά κέντρα. 
Εξάλλου, η εγγύτητα των κατοικιών τους υποβοηθεί τις µεταξύ τους σχέσεις, ενώ 
παράλληλα δεν αποκόπτει από τους παππούδες χρόνο από την ενασχόλησή τους µε 
τα εγγόνια τους. Εξίσου στενές και καθηµερινές είναι οι επαφές που διατηρούν τα 
µέλη της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας µε τα κοντινά φιλικά τους 
πρόσωπα στα οποία αρκούνται και δεν επιδιώκουν περαιτέρω φιλίες. Αυτό σηµαίνει 
ότι, κρατούν κοντά τους άτοµα τα οποία θεωρούν έµπιστα και µε τα οποία έχουν 
οικειότητα να µοιράζονται µαζί τους τα προβλήµατά τους και καταστάσεις που 
αφορούν τις αλλαγές που υφίσταται η οικογένειά τους. Μερικές φορές όµως, έστω 
και αν το µεταξύ τους δέσιµο είναι ισχυρό, οι επαφές ανάµεσά τους δεν είναι πολύ 
συχνές, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στον περιορισµένο χρόνο των παππούδων, 
στα µειωµένα επίπεδα ενέργειάς τους και στην έλλειψη διάθεσης. Όσον αφορά τα 
εγγόνια µπορεί από µόνα τους να µειώνουν τις επαφές τους µε τους φίλους τους, 
προκειµένου να βοηθούν τους παππούδες τους στις οικιακές εργασίες ή για να 
περνούν περισσότερο χρόνο κοντά στους παππούδες τους και να τους κάνουν παρέα. 

Ως γενικό συµπέρασµα θα µπορούσε να εξαχθεί ότι, όταν µεµονωµένα 
πρόσωπα του φιλικού ή συγγενικού περιβάλλοντος διακόπτουν ή περιορίζουν τις 
σχέσεις τους µε τα µέλη της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας, οι αιτίες θα 
πρέπει να διερευνηθούν στα συγκεκριµένα άτοµα, ενώ όταν όλα τα µέλη της 
κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας επιλέγουν µε δική τους πρωτοβουλία να 
περιθωριοποιούνται από τον κοινωνικό περίγυρο, η κίνησή τους αυτή ερµηνεύεται 
εξαιτίας των βαθύτερων συναισθηµάτων τους, που αφορούν την οικογένειά τους, 
όπως για παράδειγµα η ντροπή για τις πράξεις ενός µέλους της. 

Κατά συνέπεια, οι σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στα µέλη των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών και του περίγυρού τους, είναι ένα 
συνονθύλευµα προσωπικών τους προτιµήσεων και επιλογών, αλλά και της στάσης 
που κρατούν τα άτοµα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος. Οι παππούδες 
µπορεί να επιθυµούν να βρίσκουν λύσεις στα περισσότερα προβλήµατά τους και να 
απολαµβάνουν µια κοινωνική και οικονοµική υποστήριξη µέσα από σχέσεις 
αλληλοβοήθειας, αλλά ο κοινωνικός ιστός τους να µην µπορεί να αποδεχτεί τη νέα 
αυτή δοµή, οπότε δείχνει αδιαφορία και οι παππούδες αισθάνονται αβοήθητοι. 
Αντιθέτως, οι ηλικιωµένοι ορισµένων άλλων τέτοιων οικογενειών καταβάλλουν από 
µόνοι τους κάθε προσπάθεια για να µεγαλώσουν σωστά τα εγγόνια τους, οι 
προσπάθειες τους αναγνωρίζονται από το περιβάλλον τους, το οποίο σπεύδει να τους 
βοηθήσει στο έργο τους, άρα οι παππούδες λαµβάνουν µη αναµενόµενη υποστήριξη 
και τρέφουν ευγνωµοσύνη προς αυτά τα άτοµα. 

 6.28 Στήριξη από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον 
 
Τις περισσότερες φορές η συµπαράσταση σχετίζεται περισσότερο µε τη 

συναισθηµατική στήριξη που παρέχεται στα παιδιά και στους παππούδες, όποτε έχει 
θεωρητικό χαρακτήρα. Ο έµπρακτος τύπος βοήθειας που χορηγείται στους 
ηλικιωµένους, αναφέρεται στην φροντίδα του εγγονιού, στην συνεπαγοµένη από 
αυτό, βοήθεια στις οικιακές δραστηριότητές τους ή ακόµη και σε χρηµατικές 
παροχές. Υπάρχουν, δηλαδή, διάφορα είδη διαβαθµίσεων της συµπαράστασης που 
παρέχεται εκ µέρους των άτυπων δικτύων στήριξης: από απλή επικοινωνία έως 
ουσιαστική βοήθεια, όπως π.χ. παροχή στέγης, χρηµατικές παροχές για την κάλυψη 
αναγκών του νοικοκυριού ή του παιδιού (αγορά ενδυµάτων-ρουχισµού), καθηµερινή 
βοήθεια στις οικιακές δραστηριότητες ή φροντίδα των παιδιών, συναισθηµατική 
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στήριξη, µεταφορά του παιδιού ή των παππούδων σε κάποιο µέρος, εφόσον οι ίδιοι 
δεν έχουν µεταφορικό µέσο ή δεν είναι σε θέση να το οδηγήσουν και άλλα. ∆υστυχώς 
όµως, τα µεγέθη των παροχών είναι αντιστρόφως ανάλογα, του βαθµού 
σηµαντικότητας της παρεχόµενης βοήθειας, ως προς την ικανότητα επιβίωσης ενός 
ατόµου. ∆ηλαδή όσο πιο απαραίτητο τόσο πιο δύσκολο είναι να παρασχεθεί. Με 
άλλα λόγια, κάποιος που είναι πρόθυµος να βοηθήσει θα βοηθήσει συναισθηµατικά, 
ενώ κάποιος που πραγµατικά θέλει να βοηθήσει θα ενσκύψει πάνω στα προβλήµατα 
των παππούδων και θα τους προσφέρει βοήθεια εκεί που πραγµατικά χρειάζονται. 

Οι ανάγκες του νοικοκυριού των παππούδων είναι αυξηµένες, ενώ η 
προσφερόµενη υποστήριξη είναι περιορισµένη και ανεπαρκής, γεγονός που θέτει σε 
άλλη βάση τους ηλικιωµένους, τοποθετώντας τους στα πρώτα σκαλιά της εκδήλωσης 
φτώχειας. Μπορεί να παρατηρείται αναντιστοιχία ανάµεσα στην προσδοκώµενη και 
στην  προσφερόµενη βοήθεια, αλλά τουλάχιστον στην Ελληνική κοινωνία αυτό δεν 
έχει τόσο να κάνει µε τους λόγους που αποσπούν τους γονείς από τα παιδιά τους όσο 
µε την στάση που κρατούν οι ίδιοι οι παππούδες απέναντι στον κοινωνικό τους 
περίγυρο. ∆ηλαδή, µια οικογένεια που έχει προκύψει από αντικειµενικούς λόγους 
ανικανότητας των γονέων, όπως π.χ. θάνατος ή µετανάστευση, έχει τις ίδιες 
πιθανότητες µε µια άλλη οικογένεια, που έχει προκύψει από προβληµατική πυρηνική 
οικογένεια, όπως για παράδειγµα, µετά από διαζύγιο ή εξάρτηση των γονέων από τα 
ναρκωτικά, να δεχτεί υποστήριξη από το περιβάλλον της. Είναι λογικό ότι, εάν µια 
οικογένεια προσπαθήσει να αποκρύψει τα προβλήµατά της, αυτή δεν θα καταφέρει 
να βρει κανενός είδους συµπαράσταση, αφού από µόνη της έχει αποµακρυνθεί από 
το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον της.  

Γενικά, οι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας δεν φηµίζονται για την 
αποστασιοποίησή τους ή/και την αφιλοξενία τους, αλλά για το ακριβώς αντίθετο, την 
επικουρική τους δράση. Γιατί ο λαός αυτός έχει µάθει να βασίζεται στις δικές του 
δυνάµεις, σε σχέσεις που δοµούνται στην αλληλοβοήθεια και στην 
αλληλοϋποστήριξη µέσω της κάλυψης ευρέως φάσµατος οικονοµικών, 
συναισθηµατικών και άλλων αναγκών. Έτσι λοιπόν, οι συγγενείς δεν θα κρατήσουν 
αποστασιοποιηµένη στάση απέναντι στους παππούδες εξαιτίας της τροπής που είχε η 
εξέλιξη µιας εξαιρετικά προβληµατικής πυρηνικής οικογένειας, παρά προσφέρουν 
απλόχερα τη βοήθειά τους, παραµερίζοντας τα κοινωνικά ταµπού και τις κοινωνικές 
προκαταλήψεις. Συνεπώς, η προθυµία των συγγενών και των φίλων να βοηθήσουν 
αυτού του είδους τις οικογένειες θα πρέπει να ερµηνευθεί περισσότερο µε τη στάση 
ζωής που διατηρούν όλα τα µέλη της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας, και 
έπειτα µε τον βαθµό προσαρµοστικότητας και δεκτικότητας των προσώπων του 
περιβάλλοντός τους. Οι σχέσεις µεταξύ των συγγενών και των φίλων µε αυτές τις 
οικογένειες χαρακτηρίζονται από διαύγεια και γι’ αυτόν τον λόγο οι παππούδες δεν 
εκφράζουν παράπονα, ότι ο συγγενικός και φιλικός τους περίγυρος διαλαλεί πως τους 
συµπαραστέκεται, ενώ εµπράκτως δεν το κάνει. 

 6.29 Βοήθεια από την Εκκλησία, από το Κράτος ή από άλλες πηγές 
 
Ο λόγος που αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι δηλαδή οι παππούδες αποφεύγουν 

την έκθεση των προβληµάτων τους σε οποιοδήποτε άτοµο ή φορέα πέραν του στενού 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος, µπορεί να ευθύνεται και για την απουσία 
βοήθειας εκ µέρους της Εκκλησίας προς αυτές τις οικογένειες. Ουσιαστικά, η 
στήριξη που παίρνουν οι παππούδες αφορά στην εσωτερική δύναµη που αντλούν από 
την πίστη τους στη θρησκεία και στον Θεό, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις 
αναφέρεται βοήθεια που αφορά σε συσσίτιο - τρόφιµα, συναισθηµατική στήριξη ή 
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χρηµατικές παροχές. Η ενεργοποίηση της Εκκλησίας φαίνεται να παρατηρείται 
περισσότερο στην συλλογή οικονοµικής ή όποιας άλλης βοήθειας από τους πιστούς 
της και όχι στην διαµοίρασή της στα άτοµα εκείνα που έχουν ανάγκη. Τα 
συλλεχθέντα τις περισσότερες φορές δεν καταλήγουν στα άτοµα στα οποία είναι 
απαραίτητα, αλλά σε κάποια άλλα που απλά δραστηριοποιούνται µε µεγαλύτερη 
ευκολία.  

Οι παππούδες µπορεί να έχουν ανάγκες, έχουν όµως και υπερηφάνεια και σε 
καµία περίπτωση δεν θα ήθελαν να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στη θέση ενός 
επαίτη. Όπως τα έβγαλαν πέρα µε τις κακουχίες και τις αντιξοότητες της Κατοχής, 
έτσι θεωρούν ότι, θα τα καταφέρουν µε την οικογένειά τους στην σύγχρονη εποχή. 
Το να ζητήσουν βοήθεια από την Εκκλησία µπορεί να προβάλει ως κάτι ιδιαίτερα 
δύσκολο, αφού αποφεύγουν τον εκκλησιασµό τους για να µην στιγµατίζονται οι ίδιοι 
και τα εγγόνια τους, ενώ και να ήθελαν οι ίδιοι να παραβρεθούν στην Εκκλησία, 
συνήθως αισθάνονται πως δεν έχουν κανέναν άνθρωπο δίπλα τους στον οποίο θα 
µπορούσαν να εµπιστευτούν το εγγόνι τους για ορισµένες ώρες. Οπότε περιορίζονται 
στην οικιακή προσευχή τους και αφήνουν κατά µέρος κάθε αίτησή τους για βοήθεια 
από την ενορία τους. 

Συνεπώς, µια οικογένεια θα δεχτεί βοήθεια από την Εκκλησία µόνο στην 
περίπτωση που το πρόβληµά της έχει γίνει εµφανές στην κοινωνία και η ίδια ασκεί 
πιέσεις στην Εκκλησία για να δραστηριοποιηθεί. Η απουσία συµπαράστασης από την 
ενορία, αναγκάζει τους ηλικιωµένους στην αυτάρκεια και προκαλεί την 
εσωτερικευµένη υπαναχώρησή τους ως προς τις προσδοκίες τους για βοήθεια από 
την εκκλησία, αλλά σε καµία περίπτωση δεν διαρρηγνύει τη σχέση τους µε την πίστη 
στον Θεό, από τον οποίο και αντλούν δύναµη για τη συνέχιση του αγώνα τους. 

Το ίδιο σκηνικό της απουσίας παροχής βοήθειας παρατηρήθηκε στην παρούσα 
έρευνα, και εκ µέρους της Πολιτείας. Οι παππούδες σε καµία περίπτωση δεν 
αποτελούν δέκτες, έστω  ελαχίστων επιδοµάτων που χορηγούν οι κοινωνικές 
υπηρεσίες, αλλά και τα εγγόνια τους, που θα µπορούσαν να βρίσκονται σε πιο 
πλεονεκτική θέση, πολλές φορές δεν γίνονται αποδέκτες αυτής της στήριξης είτε 
επειδή οι παππούδες τους δεν είναι πληροφορηµένοι είτε επειδή δεν είναι 
δραστηριοποιηµένοι είτε επειδή απλά δεν πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις. Η 
κινητοποίησή τους σχετίζεται τόσο µε τους ίδιους (αισιόδοξη οπτική, ενεργητική 
ιδιοσυγκρασία, καλή κατάσταση της υγείας, νεαρή ηλικία, ελεύθερος χρόνος για 
διερεύνηση των δικαιωµάτων και υποβολή αιτήσεων στις υπηρεσίες, κοινωνικές 
επαφές τόσο µε γνωστούς όσο και µε άγνωστους ανθρώπους για πληροφόρηση εκ 
µέρους τους οποιωνδήποτε αλλαγών στις κρατικές διατάξεις) όσο και µε την 
ενηµέρωση εκ µέρους της Πολιτείας.  

Οι παππούδες στοιχειοθετούν µόνο για τη λήψη συναισθηµατικής 
συµπαράστασης από φορείς των κρατικών υπηρεσιών, ενώ οι υπόλοιπες ρυθµίσεις 
της πολιτείας (επίδοµα, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε βιβλιάριο απορίας) δεν 
κατευθύνονται άµεσα στην εξοµάλυνση του δύσβατου δρόµου που διανύουν αυτές οι 
οικογένειες. Απλά, µέσα στο πλαίσιο των γενικότερων κοινωνικών µέτρων που έχουν 
καταρτιστεί, µπορεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία που να προσιδιάζουν σε κάποιο 
µέλος της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας, όπως για παράδειγµα 
«απροστάτευτο» παιδί, άτοµο µε ειδικές ανάγκες ή πολύτεκνη οικογένεια. 

Όπως είναι λογικό, δεν γίνεται λόγος ούτε για φορολογικές απαλλαγές ούτε για 
γονικές άδειες από την εργασία των παππούδων ούτε για χορήγηση στεγαστικού 
δανείου ούτε για ιατροφαρµακευτική κάλυψη των εγγονιών από την πλευρά των 
παππούδων τους ούτε για παροχή δικηγόρου µε κρατικές δαπάνες για τη νοµική 
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κάλυψη των παππούδων. Τα κενά που αφήνει πίσω της η έλλειψη κρατικής µέριµνας 
αναπληρώνονται µόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Με λίγα λόγια, η Πολιτεία µεριµνά και µεροληπτεί υπέρ των αναδόχων ή των 
θετών γονέων, αφού αναγνωρίζει την ύπαρξή τους και τους συµπεριλαµβάνει στα 
κοινωνικά της προγράµµατα, κάτι το οποίο δεν κάνει για τους παππούδες που έχουν 
τον ρόλο των γονέων µέσα στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, επειδή η 
δική τους κίνηση υπαγορεύεται από ηθικούς και δεοντολογικούς κανόνες. Η 
προσφορά των παππούδων µπορεί άτυπα να αναγνωρίζεται, αλλά πουθενά µέσα στις 
διατάξεις δεν φαίνεται η ύπαρξή τους και δεν αναγράφεται η συνεισφορά τους στην 
διάσωση των παιδιών από προβληµατικές οικογένειες. Γι’ αυτό, εξάλλου, τα 
επιδόµατα που δίνονται, δεν απευθύνονται στους ίδιους τους παππούδες, αλλά στα 
εγγόνια. Μπορεί αυτό να αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών, αφού τα 
συνοδεύει όπου και αν βρίσκονται αυτά, όµως από την άλλη πλευρά, δεν δίνεται 
κανένα κίνητρο ή έστω κάτι σαν επιβράβευση στους παππούδες για τις θυσίες στις 
οποίες υποβάλλονται για χάρη αυτών των παιδιών. 

Πέρα από όλους τους παραπάνω φορείς, κανενός άλλου είδους βοήθεια δεν 
παρέχεται στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, µε εξαίρεση ελάχιστες 
περιπτώσεις που αφορούν συγγενικά πρόσωπα, όπως θείος/-α, σύντροφος των 
παππούδων, άλλος παππούς, ένας από τους γονείς, µη συγγενικά πρόσωπα (γειτονικό 
πρόσωπο, εκπαιδευτικός), ανιδιοτελή οµάδα στήριξης. Η υποστήριξη αυτή αφορά σε 
συναισθηµατικό, οικονοµικό - υλικό επίπεδο και στον τοµέα της εκπαίδευσης των 
εγγονιών. Έτσι λοιπόν, οι παππούδες µπορεί να εκφράζουν ένα είδος παράπονου, ή 
στις συζητήσεις που κάνουν µε άλλα άτοµα, να φαίνεται η προσµονή κι η ελπίδα 
τους, µε την παράλληλη αναγκαστική αποδοχή της νέας κατάστασης, που δίνει την 
εντύπωση αυτάρκειας  και πάνω απ’ όλα, της υπερηφάνειας τους. 

 6.30 Συνθήκες στο εσωτερικό της κατατετµηµένης κατά γενεές 
οικογένειας/Ανισοµερής κλίση του φορτίου στις γιαγιάδες  

 
Αυτό που αξίζει να αναφερθεί, αναφορικά µε τις συνθήκες που επικρατούν στο 

εσωτερικό των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών είναι ότι, το φορτίο του 
νέου ρόλου δεν κατανέµεται ισοβαρώς στους δύο παππούδες, αλλά τα οικογενειακά 
βάρη τα επωµίζονται κυρίως οι γιαγιάδες, και µετά ακολουθούν, σε λίγο µικρότερο 
βαθµό, οι παππούδες, οι οποίοι όµως βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση  σε σχέση 
µε αυτές, αφού δέχονται τη βοήθεια και άλλων συγγενικών προσώπων. Αφενός αυτές 
είναι µακροβιότερες εν συγκρίσει µε τους παππούδες, αφετέρου αυτές εκ των 
πραγµάτων έχουν όλες τις ευθύνες του νοικοκυριού. Πιο αναλυτικά, οι περισσότερες 
γιαγιάδες στην Ελλάδα ή είναι χήρες ή έχουν όλες τις ευθύνες, επειδή οι σύζυγοί τους 
µε τις πολλές κακουχίες που πέρασαν την περίοδο του πολέµου, αλλά και µε τις 
καταχρήσεις στις οποίες υπέπεσαν ή την υπερβολική εργασία που κατέβαλαν την 
περίοδο που ακολούθησε, δεν αντέχουν, παρουσιάζουν πολύ άσχηµη λειτουργική 
υγεία ή φεύγουν από τη ζωή. Οι µόνες γιαγιάδες αποφεύγουν να βρουν κάποιον 
σύντροφο, από φόβο µήπως το εγγόνι τους θεωρήσει ότι, δεν του δείχνουν την 
πρέπουσα προσοχή ή εξαιτίας κοινωνικής δεοντολογίας.  

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται στις Ελληνίδες γιαγιάδες µια 
συγκεντρωτική τάση πολλών οικογενειακών υποχρεώσεων, οι οποίες δεν παύουν 
ποτέ, εν αντιθέσει µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις των παππούδων, που λήγουν µε 
την συνταξιοδότησή τους. Ο ρόλος της γυναίκας, και συγκεκριµένα της γιαγιάς, 
θεωρείται πιο δεδοµένος και της καταλογίζονται ίσως µεγαλύτερες δυνατότητες και 
ικανότητες στην ανατροφή των παιδιών και των εγγονιών. Ίσως αυτό αποτελεί τον 
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λόγο για τον οποίο, ο συγγενικός και φιλικός περίγυρος δεν σπεύδει να παράσχει τη 
βοήθειά του σε αυτή. Αυτό υποστηρίζεται άλλωστε και από το γεγονός ότι, οι 
περισσότερες οικογένειες που έλαβαν µέρος στην έρευνα είχαν ως αρχηγό τις 
γιαγιάδες, αφού οι σύζυγοι των περισσοτέρων είχαν αποβιώσει. Με πιο απλά λόγια, 
οι γιαγιάδες είναι άξιες να σταθούν µόνες τους µε τα εγγόνια τους, σε αντίθεση µε 
τους παππούδες για τους οποίους είναι υποχρεωτική η υποβοήθησή τους από άλλα 
συγγενικά ή µη, πρόσωπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από τα εγγόνια, 
τα οποία τρέφουν αγάπη και ευγνωµοσύνη προς το πρόσωπό τους, αφού βλέπουν τις 
γιαγιάδες τους συνήθως κουρασµένες, εξαιτίας του ότι, οι πιο καίριες θέσεις 
συνεπάγονται και µεγαλύτερες ευθύνες και φόρτο εργασίας.  

Προκύπτει λοιπόν ότι, όπως στο εξωτερικό, έτσι και στην Ελλάδα οι γιαγιάδες 
αποτελούν τους αρχηγούς στην πλειοψηφία των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών. Σε περίπτωση που οι παππούδες ζουν και έχουν αρχηγική 
προσωπικότητα, οι γιαγιάδες έχουν τυπικά δευτερεύοντα ρόλο, παρότι στην 
πραγµατικότητα εκείνες κινούν τα νήµατα της οικογένειάς τους. Στις περιπτώσεις 
που συγκατοικεί µε αυτούς τουλάχιστον ένας από τους γονείς των παιδιών, το 
σίγουρο είναι ότι, το άτοµο αυτό εξακολουθεί να είναι εξαρτηµένο από τους γονείς 
του και δεν συνηθίζει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες ή να λαµβάνει αποφάσεις που 
αφορούν τα παιδιά του ή γενικότερα την οικογένειά του. Το ερµηνευτικό έρεισµα 
αυτής της υπόθεσης βρίσκεται στο γεγονός ότι, εάν οι ίδιοι ήταν άξιοι και ικανοί να 
στηριχθούν στις δικές τους δυνάµεις, θα το είχαν κάνει προ πολλού, δηµιουργώντας 
οι ίδιοι µονογονεϊκή  οικογένεια, από τη στιγµή που ο σύντροφός τους δεν ήταν σε 
θέση να αναλάβει τις ευθύνες του. Όπως έκαναν και στις προηγούµενες απαντήσεις, 
οι ηλικιωµένοι µεροληπτούν προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τη στάση του γονέα-
παιδιού τους ή του δίνουν µια θέση υπαρχηγού δίπλα τους, έστω και αν κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει. 

Εκεί, όµως, που υστερούν περισσότερο οι γιαγιάδες σε σύγκριση µε τους 
παππούδες ή τα ζευγάρια των παππούδων, είναι οι οικονοµικές πιέσεις που δέχονται 
από την ανατροφή των εγγονιών τους, επειδή οι περισσότερες από αυτές είναι χήρες 
και η σύνταξη χηρείας που παίρνουν από το θάνατο του συζύγου τους είναι 
περιορισµένη. Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες µην έχοντας σπουδάσει, αλλά ούτε και 
εργαστεί εκτός οικογενείας, δεν έχουν τα εφόδια ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις για 
να έχουν δικό τους µισθό. Έστω και αν είχαν κάνει κάποιες αποταµιεύσεις, αυτές 
εξανεµίζονται σταδιακά λόγω της ανάληψης της ανατροφής των εγγονιών τους, για 
την οποία δεν είχαν προνοήσει, επειδή δεν ήταν δυνατόν να γνώριζαν κάτι τέτοιο. 
Εάν όµως αυτές οι γιαγιάδες είχαν µαζί τους και τον σύντροφό τους, αυτό θα 
επέτρεπε τουλάχιστον στον ένα από αυτούς να παρέµενε µε τα εγγόνια, όσο ο άλλος 
θα εργαζόταν, προκειµένου να καλύψει τα επιπλέον έξοδα. 

 6.31 Οικονοµικές δυσκολίες ή προβλήµατα 
 
Γενικά, στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες παρατηρούνται µεγάλες 

οικονοµικές αποκλίσεις που κυµαίνονται από οικονοµική άνεση και ευρωστία 
εξαιτίας µισθών, συντάξεων, αποταµιεύσεων, κατοχή κινητής και ακίνητης 
περιουσίας έως την οικονοµική δυσπραγία που αγγίζει τα όρια της φτώχειας, αφού οι 
παππούδες επιδίδονται ελεηµοσύνη ή σε διαχείριση των νοικοκυριών τους µε 
δανεικά χρήµατα. Στις ακραίες αυτές καταστάσεις µπορεί να φτάσει µια οικογένεια 
εάν έχει να αντιµετωπίσει έκτακτες και απροσδόκητες ανάγκες, ενώ στην 
καθηµερινότητά της, έστω και αν αντιµετωπίζει δυσκολίες, επειδή οι ανάγκες είναι 
τακτικές και πάγιες οι ηλικιωµένοι είναι σε θέση να τις προβλέπουν και να 
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καταρτίζουν έναν οικονοµικό - οικογενειακό προγραµµατισµό, επιστρατεύοντας όλες 
τις δυνατότητές τους. 

Οι παππούδες έχοντας συνηθίσει από τις καταστάσεις της Κατοχής, 
αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε οικονοµικό πρόβληµα και δεν συνηθίζουν να 
µεµψιµοιρούν για αυτό. Ίσως το θεωρούν προσβολή και ντροπή το να εκθέτουν τις 
οικονοµικές τους δυσκολίες, οπότε έχουν την τάση συγκάλυψης των 
ενδοοικογενειακών προβληµάτων, εκτός εάν, βέβαια, η κατάσταση έχει φτάσει στο 
απροχώρητο, οπότε γίνεται ορατή στον κοινωνικό περίγυρο και οι παππούδες µην 
έχοντας τα απαραίτητα να ζήσουν, αναγκάζονται να ζητούν τη βοήθεια των γύρω 
τους. Σε καµία περίπτωση πάντως, δεν προχωρούν στην στέρηση αντικειµένων ή 
υπηρεσιών που κρίνουν ότι είναι απαραίτητες για τα εγγόνια τους (ένδυση, υπόδηση, 
διατροφή, είδη βρεφικής και παιδικής περιποίησης, π.χ. πάνες, βρεφική προίκα, 
καθισµατάκι αυτοκινήτου, παιχνίδια, βιβλία, γραφική ύλη, παιδικά πάρτι, σχολικές 
εκδροµές, ξένες γλώσσες, εξοπλισµός για αθλητικές δραστηριότητες, ιατρικές 
δαπάνες, γυαλιά, σιδεράκια κ.λ.π.). Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες, που 
προσφέρουν τη βοήθειά τους στους γονείς των παιδιών, παρότι οι ίδιοι µπορεί να 
βρίσκονται σε άθλια οικονοµική κατάσταση. Εάν, βέβαια, οι γονείς βρίσκονται σε 
καλύτερη οικονοµική κατάσταση, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όµως, όσο κι αν 
συνεισφέρουν οι γονείς, οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται στην καθηµερινότητα από 
εκείνους, αλλά από τους παππούδες. 

Τα οικονοµικά µηνύµατα φτάνουν πολλές φορές στα εγγόνια, που παρά το 
µικρό της ηλικίας τους ή τις προσπάθειες των παππούδων τους να τους αποκρύψουν 
την οικονοµική στενότητα, είναι σε θέση να επισηµαίνουν τη δυσµενή οικονοµική 
κατάσταση της οικογένειάς τους. Αυτό σηµαίνει ότι, τα παιδιά έχουν ευαίσθητους 
δέκτες λήψης των περιβαλλοντικών µηνυµάτων και χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
ψυχική ευαισθησία και ενεργοποίηση, οπότε όταν κατανοούν τη δυσχερή οικονοµική 
θέση των παππούδων τους είτε οπισθοχωρούν στις απαιτήσεις τους είτε προσπαθούν 
να βοηθήσουν µε όποιον τρόπο µπορούν. 

 6.32 Επανασύνδεση ή µη της πυρηνικής οικογένειας 
 
Οι παππούδες, όχι µόνον δεν δυσανασχετούν µε τα οικονοµικά τους 

προβλήµατα, αλλά επιθυµούν να έχουν κοντά τους και να επιµελούνται τα εγγόνια 
τους, παρέχοντάς τους κάθε φροντίδα, για όσο καιρό τους το επιτρέπει ο Θεός και η 
υγεία τους. Πρόκειται για µια ευθύνη που δεν την βλέπουν ως υποχρέωση, αλλά ως 
δική τους ανάγκη και θυσία απέναντι στα εγγόνια τους, γι’ αυτό και εξακολουθούν 
να το κάνουν, έστω και αν ο ένας από τους γονείς επιστρέψει κοντά τους. Οι γονείς, 
και να γυρίσουν κοντά στα παιδιά τους, συνήθως παραµένουν µαζί και µε τους γονείς 
τους, δηµιουργώντας εκτεταµένη οικογένεια, ενώ πιο σπάνια αναδοµούν την παλιά 
πυρηνική οικογένεια. Ειδάλλως τα εγγόνια παραµένουν αποκλειστικά στη φροντίδα 
των παππούδων τους. Σε περίπτωση επαναδηµιουργίας της πυρηνικής οικογένειας 
τόσο οι παππούδες όσο και τα εγγόνια δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, 
παρά µόνο δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στις νέες αλλαγές και να συνηθίσουν 
την απουσία της άλλης γενιάς. 

Η παραµονή των εγγονιών µε τους παππούδες τους εξασφαλίζεται σίγουρα 
όταν κανείς από τους γονείς δεν είναι εν ζωή, ενώ διακόπτεται µόνο στις 
περιπτώσεις, που θα κριθεί από το δικαστήριο, ότι αυτά τα άτοµα είναι ακατάλληλα, 
οπότε τα εγγόνια εισέρχονται σε κάποιο ίδρυµα ή σε µια ανάδοχη οικογένεια. Κατ’ 
επέκταση, οι παππούδες αποτελούν τον συνδετικό κρίκο των εγγονιών τους µε την 
οικογενειακή παράδοση, εξισορροπούν τις οικογενειακές συνθήκες σε περιόδους 
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κρίσης (π.χ. θάνατος, διαζύγιο) και αναδεικνύονται σε συνεχιστές της οικογενείας, 
στις περιπτώσεις που απουσιάζει η ενδιάµεση γενιά.1 Επίσης, η ίδια διακοπή 
συµβίωσης παππούδων και εγγονιών συµβαίνει όταν οι παππούδες αποβιώνουν ή τα 
παιδιά ενηλικιώνονται και δηµιουργούν δική τους οικογένεια. ∆ιαφορετικά, η 
συµβίωση εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι την ενηλικίωση των εγγονιών ή έως ότου 
αυτά νιώθουν αρκετά δυνατά να βασιστούν στις δικές τους ικανότητες, οπότε 
αντιστρέφονται οι όροι µε την φροντίδα των παππούδων εκ µέρους των εγγονιών 
τους, στα πλαίσια της οικογενειακής ανταποδοτικότητας.  

Ωστόσο, τα εγγόνια δεν σταµατούν ποτέ να ελπίζουν για την επιστροφή των 
γονέων τους και για την ανακατασκευή της οικογένειάς τους, µε εξαίρεση όµως τους 
γονείς εκείνους, που ήταν απορριπτικοί προς τα παιδιά τους και είχαν πολύ κακές 
σχέσεις µαζί τους. Τα παιδιά µπορεί να αµφιταλαντεύονται ανάµεσα στην αγάπη τους 
για τους γονείς ή στην επιθυµία τους να ενωθούν µε αυτούς και στον θυµό που έχουν, 
επειδή τα απέρριψαν είτε τα εγκατέλειψαν. Στις περιπτώσεις αυτές, το παιδί µπορεί 
να θεωρεί ότι, ο γονέας επιθυµεί να ξαναγυρίσει το παιδί κοντά του, ενώ εκείνο σε 
καµία περίπτωση δεν ελπίζει σε κάτι τέτοιο, σαν να προσπαθεί να τον απορρίψει και 
εκείνο µε τη σειρά του. Ανάµεσα στους δύο γονείς, οι πατέρες φαίνονται να είναι πιο 
δεκτικοί στην απόφαση να επιστρέψουν κοντά στα παιδιά τους σε σύγκριση µε τις 
µητέρες που είναι πιο κάθετες και εµµένουν στην αρχική τους απόφαση, σύµφωνα µε 
τις πεποιθήσεις των παππούδων. 

Οι απόψεις των ίδιων των παππούδων διίστανται, αφού κάποιοι επιθυµούν την 
επανασύνδεση της πυρηνικής οικογένειας, θέτοντας σε προτεραιότητα το καλό των 
εγγονιών τους και των παιδιών τους συγκριτικά µε το τι θα επιθυµούσαν οι ίδιοι. Από 
την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι οι παππούδες που, κρίνοντας από τις 
προηγούµενες συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό µιας προβληµατικής 
πυρηνικής οικογένειας και από το γεγονός ότι, οι γονείς ίσως δεν παρέχουν τα 
απαραίτητα εχέγγυα για να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο, απεύχονται την επανένωσή 
της. Είναι µετέωρη η επιθυµία των παππούδων, αφού αφενός αγαπούν το παιδί τους 
και ελπίζουν ότι θα επιστρέψει, αφετέρου του αποδίδουν αρνητικά συναισθήµατα 
εξαιτίας των δυσχερών καταστάσεων που προκαλεί στους ίδιους. ∆εν αποκλείεται 
ωστόσο το ενδεχόµενο, οι παππούδες να απαντούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
επηρεασµένοι από δικά τους εσωτερικά κίνητρα, που υποδεικνύουν την παραµονή 
των εγγονιών κοντά τους, λόγω του συναισθηµατικού δεσίµατος το οποίο έχει 
επέλθει µε εκείνα. Μπορεί, πίσω από αυτά που εκφράζουν, να κρύβονται 
ωφελιµιστικές σκέψεις, όπως η προσδοκία ανταπόδοσης από την πλευρά των 
εγγονιών τους της φροντίδας, που οι ίδιοι αρχικά επέδειξαν προς αυτά. Από τις 
απαντήσεις που δόθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα, έγινε εµφανές ότι, οι δύο ακρινές 
γενεές είχαν την τάση να προβάλλουν η µια στην άλλη τα δικά της συναισθήµατα, τις 
σκέψεις και τις πεποιθήσεις της.  

 6.33 Σχέσεις και ευγνωµοσύνη των γονέων προς τους παππούδες 
 
Αναφορικά µε το αν οι παππούδες και τα εγγόνια θεωρούν πως οι γονείς 

χρωστούν ευγνωµοσύνη στους παππούδες, παρουσιάζεται σύµπλευση απόψεων, 
αφού και οι δύο πλευρές, πότε απαντούν σύµφωνα µε ό,τι γίνεται στην 
πραγµατικότητα και πότε απαντούν σύµφωνα µε το τί θα έπρεπε κανονικά να έκαναν 

                                                 
1 BENGTSON, V. L. (February 2001). Beyond the nuclear family: The increasing importance of 
multigenerational bonds (The Burgess Award Lecture). Journal of marriage and the family. Vol.63. 
pp.1-16. p.7. 
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οι γονείς, εάν ήταν ευσυνείδητοι και δεν χαρακτηρίζονταν από αγνωµοσύνη και 
αχαριστία. Οι παππούδες, άλλες φορές διακρίνουν και εισπράττουν την ευγνωµοσύνη 
των γονέων, άλλες φορές δεν την εισπράττουν και άλλες φορές δεν την προσµένουν 
καν, επειδή η ανάληψη της ανατροφής των εγγονιών τους δεν είναι καταναγκαστική 
εργασία, αλλά οικειοθελής απόφασή τους. Τα παιδιά λειτουργούν περισσότερο µε το 
«πρέπει», αφού θεωρούν ότι οι γονείς υποχρεούνται να παραµερίζουν τις έχθρες και 
τα πάθη τους για τους παππούδες και να τους αποδίδουν την ευγνωµοσύνη που τους 
αναλογεί. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι σχέσεις ανάµεσα στους γονείς και στους 
παππούδες βελτιώνονται, ή εξοµαλύνονται εάν ήταν κακές, εξαιτίας της 
ευγνωµοσύνης που δείχνουν οι γονείς προς τους ηλικιωµένους µετά την ανάληψη της 
φροντίδας των παιδιών. Τις περισσότερες φορές όµως, δεν παρατηρείται κάποια 
διαφοροποίηση στις µεταξύ τους σχέσεις, όποτε αυτές παραµένουν καλές (κανονικές, 
ουσιαστικές µε µεγάλη οικειότητα), ουδέτερες (τυπικές) ή άσχηµες (απόµακρες-
ψυχρές ή είναι ανύπαρκτες). ∆ηλαδή, όπως ήταν οι σχέσεις του ζευγαριού των 
γονέων µε τους παππούδες πριν αναθέσουν σε εκείνους τα παιδιά τους, έτσι 
εξακολουθούν να είναι και µετά από το έργο των παππούδων. Υπάρχουν εξάλλου και 
ελάχιστες πιθανότητες να επιδεινωθούν οι µεταξύ τους σχέσεις, παρά τις θυσίες των 
παππούδων, επειδή οι γονείς µπορεί να εκδηλώσουν ζήλια προς τους παππούδες ή να 
συγκρουστούν έντονα πάνω στο θέµα του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ή 
ενδέχεται, από την άλλη πλευρά, οι παππούδες να έχουν δυσανασχετήσει µε τη 
συµπεριφορά των γονέων ή να κουραστούν τόσο πολύ από την ανατροφή των 
εγγονιών τους και επειδή δε µπορούν να βγάλουν αυτήν την αρνητικότητα επάνω στα 
παιδιά, να την κατευθύνουν προς τους γονείς. 

Κλείνοντας τις συνεντεύξεις, µερικοί γονείς έχουν παράπονο, ότι δεν βρίσκουν 
την αναµενόµενη συµπαράσταση από τους γονείς τους και από άλλους συγγενείς ή 
φίλους, ενώ κάποιοι άλλοι επαναπαύονται στην νέα κατάσταση που έχει 
δηµιουργηθεί µε δική τους υπαιτιότητα και µπορεί να θεωρούν ότι, αυτό που έπραξαν 
ήταν η ενδεδειγµένη λύση για την αποτροπή περαιτέρω ψυχικών τραυµάτων σε 
οποιοδήποτε µέλος της οικογένειάς τους. 

Οι παππούδες, από την πλευρά τους, νιώθουν την ανάγκη να τονίσουν τα 
οικονοµικά προβλήµατα που συνηθίζουν να αντιµετωπίζουν, τα οποία δυσχεραίνουν 
το έργο τους. Σε καµία περίπτωση, όµως, δεν δυσανασχετούν ούτε το µετανιώνουν, 
επειδή η ανατροφή των εγγονιών τους έδωσε µια µεγάλη αίσθηση σκοπού και 
νοήµατος στη ζωή τους και είναι συνδεδεµένη πλέον συνειρµικά µε πολλά ευχάριστα 
συµβάντα, που τους έβγαζαν από το τέλµα της ανιαρής ζωής τους. Το άγχος, οι 
φόβοι, οι ευθύνες και τα προβλήµατα που είχαν συναντήσει έως τότε στον δρόµο 
τους, διαγράφονται µε τη µία, όταν φέρνουν στο µυαλό τους ευτυχή περιστατικά και 
κοινές χαρούµενες στιγµές τους µε τα εγγόνια τους. Το µόνο που έχει σηµασία στο 
εξής για εκείνους, είναι η καλή κατάσταση της υγείας των εγγονιών τους και η θετική 
πρόοδος και εξέλιξη της πορείας της ζωής τους, τοποθετώντας έτσι τα εγγόνια τους 
σε πρώτου βαθµού προτεραιότητα συγκριτικά µε τα ίδια τα παιδιά τους ή µε τα άλλα 
εγγόνια τους. Οι παππούδες καταλήγουν να είναι τόσο φορείς όσο και δέκτες 
αλτρουισµού, γιατί αφενός αυτοί θυσιάζουν τη ζωή τους για να σώσουν άλλες ζωές, 
αφετέρου οι ίδιοι δέχονται τη βοήθεια και υποστήριξη από άλλα άτοµα που δεν 
επιβουλεύονται κάτι, αλλά προβαίνουν σε αυτήν τους την ενέργεια από αλτρουιστικά 
κίνητρα. 

Η εικόνα της πραγµατικότητας που προκύπτει από όλα τα παραπάνω 
συµπεράσµατα, έρχεται να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει τη θεωρία που ανέπτυξε ο 
BOWLBY, περί προσκόλλησης ενός παιδιού στη µητρική φιγούρα και να τονίσει το 
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διαµεσολαβητικό ρόλο των παππούδων στην εξοµάλυνση των συνθηκών ζωής ενός 
παιδιού σε περίπτωση απουσίας των γονέων του. Συµπερασµατικά, έστω και αν τα 
παιδιά διαφορετικών χωρών διακρίνονται από οικονοµικές, κοινωνικές και 
πολιτισµικές διαφορές, ωστόσο ο κοινός τους τόπος είναι το κοινό και συλλογικό 
αίτηµα τους για ανάπτυξη µέσα σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο θα 
τα αγκαλιάζει µε αγάπη και στοργή, έτσι ώστε να αναπτυχθούν αρµονικά. Οι 
παππούδες δεν έχουν ανάγκη ανατροφής ακόµη ενός παιδιού. Τα παιδιά έχουν 
ανάγκη από γονείς που όταν αυτοί αδυνατούν να αναλάβουν τον ρόλο τους, τους 
υποκαθιστούν οι παππούδες. Παρά τη διαφορά στις λεπτοµέρειες, υπάρχουν 
ορισµένα παγκόσµια κοινά στοιχεία τα οποία επαναλαµβάνονται σε κάθε παιδί του 
πλανήτη. 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Καταληκτικά, θα µπορούσαν να διατυπωθούν ορισµένες σκέψεις που ενέχουν 

θέση γενικότερων συµπερασµάτων επάνω στο θέµα:  
Το να µεγαλώνει ένας άνθρωπος το παιδί του, είναι ρόλος που αλλάζει τη ζωή 

του. Το να µεγαλώνει, όµως, ένας παππούς το εγγόνι του φέρνει τα πάνω κάτω στη 
ζωή του, η οποία αλλάζει ριζικά. Ο παππούς και η γιαγιά µε το παιδί, ίσως σαν ιδέα 
να έχει ωριµάσει και να θεωρείται δεδοµένη κατάσταση, εφόσον παρατηρείται όλο 
και πιο συχνά, αλλά µε διαφοροποιηµένη µορφή από εκείνη της αρχικής 
παραδοσιακής οικογένειας. Το πέρασµα από την εκτεταµένη οικογένεια στην 
πυρηνική κι έπειτα στην κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια ή στην µονογονεϊκή, 
συντέλεσε στην σταδιακή ελάττωση του αριθµού των µελών της οικογένειας, χωρίς 
κατ’ ανάγκη να διατηρείται ο πυρήνας - οι στυλοβάτες της, δηλαδή οι γονείς. Με 
άλλα λόγια, ενώ για κάποιες δεκαετίες εµφανιζόταν µείωση του αριθµού των παιδιών 
µιας οικογένειας (µονότεκνη, άτεκνη), στη σύγχρονη εποχή η απουσία 
µετατοπίστηκε από τα παιδιά στους γονείς τους (µονογονεϊκή, κατατετµηµένη). 

Οι µη συµβατικές µορφές οικογενειακής οργάνωσης εξακολουθούν να 
υφίσταται και να διατηρούνται, αφού διακρίνονται από ευελιξία στην διαφοροποίησή 
τους ως προς τον τρόπο οργάνωσής τους σε σχέση µε άλλες πιο κλασικού τύπου 
οικογένειες, έχουν περισσότερο θετική στάση σε αλλαγές, επιδεικνύουν τόλµη σε 
κοινωνικούς πειραµατισµούς, καθώς επίσης παρουσιάζουν αυξηµένες πιθανότητες 
για εµφάνιση αλλαγών και αστάθειας στην εσωτερική και εξωτερική της µορφή και 
δοµή. 

Ωστόσο, η κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια δεν θεωρείται ως ένας νέος 
τύπος οικογένειας ή ένα παθολογικό σχήµα οικογένειας, αλλά µια αποκλίνουσα 
µορφή της· δηλαδή πρόκειται για απόκλιση ή παραλλαγή της συµβατικής συζυγικής 
οικογένειας. Αυτό που γίνεται στην ουσία, είναι η ανακολουθία της σειράς των 
γενεών, αφού µε την παράλειψη της ενδιάµεσης γενιάς, δηλαδή των γονέων, ο ρόλος 
κάθε ατόµου µέσα στην οικογένεια επαναπροσδιορίζεται, αλλά και επισυµβαίνει 
γεφύρωση του χάσµατος των γενεών. Εκεί που οι γονείς αποτελούσαν την ενδιάµεση 
γενιά, τώρα οι παππούδες αναλαµβάνουν διαµεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα στους 
γονείς και τα παιδιά τους. Το να έχει ένα παιδί τους γονείς του στη ζωή του, είναι 
επιθυµητό, φυσικό και ευκταίο, αλλά το να µην τους έχει, δεν συνεπάγεται 
αυτοµάτως, ότι όλη η ζωή του θα είναι δοµηµένη πάνω στην δυστυχία. Αυτό που 
απαιτείται, είναι η παρεµβατική δράση των παππούδων, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα 
παιδιά να προσαρµοστούν στην νέα κατάσταση.  

Οι παππούδες, ουσιαστικά, παρεµβαίνουν ανάµεσα στην δυάδα γονέων και 
παιδιών, προσπαθώντας να ελέγξουν (διαµορφώσουν) την εντύπωση που θα 
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σχηµατίσουν τα παιδιά για τους γονείς τους. Κατά κάποιον τρόπο, προσπαθούν να 
προστατέψουν τα εγγόνια τους από το να αισθανθούν την απουσία των γονέων ή να 
δουν τα λάθη του πατέρα ή/και της µητέρας τους. Τις περισσότερες φορές οι 
παππούδες παίρνουν προσωπικά τα συναισθήµατα των παιδιών που αφορούν τους 
γονείς και µπορεί να αισθανθούν ότι, αφού στα παιδιά λείπουν οι γονείς τους, κατά τη 
γνώµη τους, οι ίδιοι δεν καταφέρνουν να καλύψουν το κενό τους. Όµως, τα εγγόνια 
είναι φυσικό να αισθάνονται άσχηµα για την απουσία των γονέων τους. Συνεπώς, οι 
παππούδες δεν θα πρέπει να αισθάνονται ένοχοι, ότι κάτι δεν κάνουν καλά στο νέο 
ρόλο τους.  

Το συγκεκριµένο φαινόµενο των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών δεν 
σχετίζεται άµεσα µε το φύλο, την φυλή, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, την 
περιοχή κατοικίας ή τη θρησκεία ενός ανθρώπου. Η κατατετµηµένη κατά γενεές 
οικογένεια µπορεί να αποτελεί περιστασιακή, µακροχρόνια ή µόνιµη µορφή 
οικογένειας και προκύπτει είτε από προσωπική επιλογή των γονέων ή των 
παππούδων, σαν ένα µεταβατικό στάδιο της ζωή τους είτε ως κάτι πιο µόνιµο. ∆εν 
προκύπτει από µόνη της, εκφυόµενη,  παρά συνήθως αποτελεί αποτέλεσµα 
διάσπασης µιας προϋπάρχουσας πυρηνικής οικογένειας και και είναι ένα από τα 
εναλλακτικά σχήµατα οργάνωσης του ιδιωτικού βίου. Παραφράζοντας την έκφραση 
αυτή, θα µπορούσε να λεχθεί ότι, η αποδόµηση µιας οικογένειας χτίζει τα θεµέλια 
δηµιουργίας µιας άλλης µε διαφοροποιηµένη µορφή, στο εσωτερικό της οποίας 
αλλάζουν οι ιεραρχίες µε επαναπροσδιορισµό των ρόλων των µελών της.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µπορεί ένα παιδί να χάνει τους γονείς του και τους 
παππούδες του ως παππούδες, όµως διευκολύνεται η µετάβασή του από την 
οικογένεια του σε µια οικεία οικογένεια. Οπότε το παιδί, εκτός του ότι αποφεύγει τις 
ψυχικές πληγές ή το κοινωνικό στίγµα του υιοθετηµένου παιδιού, επανακτά την 
εµπιστοσύνη του προς τους άλλους, έχει την αίσθηση του ανήκειν σε οικείο χώρο και 
αναπτύσσει την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίµησή του, αφού έγινε δεκτό από την 
υπόλοιπη οικογένειά του, έστω και αν το εγκατέλειψαν οι γονείς του. Παράλληλα, 
έχει την ευκαιρία για συνέχιση της οικογενειακής ταυτότητας και ιστορίας, καθώς 
επίσης των εθνικών και πολιτιστικών αξιών. Εντός της πυρηνικής οικογένειας, 
εξαρχής ενυπάρχει και δρα µια ευρύτερη κοινότητα κοινωνικής συµπαράστασης, η 
οποία ξεπερνάει τις κλασικές αναπαραγωγικές λειτουργίες. Οι παππούδες, 
αναλαµβάνοντας τα εγγόνια τους, αναλαµβάνουν παράλληλα το ρόλο της κοινωνικής 
συντήρησης. 

Παλαιότερα, σε περίπτωση που τα θεµέλια της πυρηνικής οικογένειας δεν 
ήταν ισχυρά, επειδή η εκτεταµένη οικογένεια ήταν πάντα πολύ ισχυρή, και η 
υποστηρικτική δοµή στην Ελληνική κοινωνία ήταν κανόνας, κανείς δεν 
διανοούνταν την επιλογή να µεγαλώσει το παιδί του σε δοµή άλλη πέραν αυτής του 
συγγενικού δικτύου. Η ίδια νοοτροπία επικρατεί και σήµερα, όµως µε άλλες 
συνθήκες: Όταν οι γονείς αποδεικνύονται ανεπαρκείς να αντιµετωπίσουν δύσκολες 
καταστάσεις, επειδή απουσιάζει η ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών που θα 
ενθάρρυναν, θα συµβούλευαν και θα υποστήριζαν τους γονείς αυτούς, έτσι ώστε να 
ανταπεξέρχονταν οι ίδιοι στην νευραλγική κατάσταση και θα ήταν σε θέση να 
προστάτευαν τα παιδιά τους µέσα στο δικό τους οικογενειακό πλαίσιο, εκεί τώρα  
έρχονται οι παππούδες να αναπληρώσουν αυτό το κενό.  

Αν και γενικά αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των παππούδων και των 
γιαγιάδων, η αναφορά που γίνεται στο πρόσωπό τους στην Ελληνική βιβλιογραφία, 
αφορά µόνο τα στενά πλαίσια των σχέσεών τους µε την πυρηνική οικογένεια. ∆εν 
εξετάζονται τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του οικογενειακού υπόβαθρου και ο ρόλος 
που διαδραµατίζουν µέσα σ’ αυτή, όταν οι οικογενειακές συνθήκες διαβίωσης 
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διαφοροποιούνται, διαµορφώνοντας µια νέα µορφή οικογένειας, όπως π.χ. η 
κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια. Το χρονικό σηµείο εκκίνησης του γονεϊκού 
ρόλου των παππούδων στην Ελλάδα, χάνεται µέσα στα βάθη των ετών, αφού είναι 
δυσδιάκριτο το πότε έγινε η µετάβαση από τις εκτεταµένες οικογένειες στις καθαρά 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες. Ο ρόλος των παππούδων και των γιαγιάδων 
µέσα στην οικογένεια δεν είναι σαφώς περιγεγραµµένος και καθορισµένος, αλλά 
ποικίλλει σύµφωνα µε τα γενικότερα οικογενειακά πλαίσια και τις κοινωνικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, αµφισβητείται το κατά πόσον έχουν διεξαχθεί έρευνες που 
να µελετούν ταυτόχρονα και τις τρεις γενιές της ίδιας κοινής οικογενειακής 
καταγωγής.1 

Στην Eλληνική πραγµατικότητα το ποσοστό αντιπροσώπευσης αυτών των 
οικογενειών στο σύνολο των οικογενειών δεν είναι ευκρινές και ορατό, αφού δεν 
υπάρχουν διαθέσιµα δηµογραφικά και ερευνητικά δεδοµένα. Αν και πρόκειται για 
κάτι που δεν γίνεται εσκεµµένα, η πιθανή ένδειξη χαµηλών ποσοστών θα υποβίβαζε 
την αξία του προβλήµατος. Ωστόσο, µια κατάσταση δεν κρίνεται ως κρίσιµη µόνο 
από τη συχνότητα εµφάνισής της, αλλά και από την έντασή της και τις ζοφερές-
βλαβερές επιπτώσεις που έχει επάνω στους ανθρώπους. Πιθανή κατάληξη θα 
µπορούσε να ήταν η µη επίδειξη της αρµόζουσας σηµασίας από την πλευρά της 
πολιτείας, των χρηµατοδοτών και των φιλάνθρωπων ατόµων και οργανισµών, οι 
οποίοι συνηθίζουν να επηρεάζονται από τους δηµοσιογράφους.2  

Συνεπώς, η εκτίµηση του αριθµού και του ακριβές ποσοστού ύπαρξης τέτοιου 
είδους οικογενειών γίνεται µόνο κατά προσέγγιση, εφόσον το θέµα - πρόβληµα είναι 
τόσο καλά περιφρουρηµένο κάτω από το πέπλο της εθελοτυφλίας και των 
κοινωνικών ταµπού, αφού «µηχανισµοί άρνησης και διάψευσης το κρατούν σφιχτά 
σφαλισµένο πίσω από οικογενειακές και κοινοτικές πόρτες»3, για να γίνει χρήση των 
λεγόµενων της ΑΓΑΘΩΝΟΣ. Συνυπεύθυνοι δεν είναι µόνον οι παππούδες, οι οποίοι 
προκειµένου να αποφύγουν την επίκριση και τον στιγµατισµό, κρύβουν την 
ιδιοµορφία τους, από φόβο µη επίδειξης κατανόησης εκ µέρους των άλλων, από 
ντροπή, υπερηφάνεια ή ενοχές, αλλά και οι ανοργάνωτες προνοιακές υπηρεσίες του 
Κράτους. Γι’ αυτό δεν γίνεται γνωστή η συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου, δεν 
υπάρχουν στατιστικά δεδοµένα και άρα δεν ασκείται πίεση για διεκδίκηση των 
δικαιωµάτων των οικογενειών αυτών και, κατά συνέπεια, υφίστανται µόνες τους 
πλήθος αντιξοοτήτων. 

Επιπρόσθετοι λόγοι αδυναµίας απογραφής του ακριβούς αριθµού των 
κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών, είναι τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα που 
µεσολαβούν µεταξύ της διεξαγωγής δηµογραφικών ερευνών (κάθε δέκα χρόνια)4, 
µέσα στα οποία πιθανόν να έχει υπάρξει ξανασµίξιµο της οικογένειας. Στην Ελλάδα 
ίσως περάσουν αρκετά χρόνια µέχρι να προκύψουν νοµοθετικές ρυθµίσεις για αυτού 
του είδους τις οικογένειες, αφού ο µη εντοπισµός τους ως µίας ακόµη ευαίσθητης 
κοινωνικής οµάδας λειτουργεί αποτρεπτικά.  

Ακόµη και αν δεν είναι ορατή η ύπαρξη κατατετµηµένης κατά γενεές 
οικογένειας µέσα από στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον κάποια πρώτα σηµάδια της 
γίνονται εµφανή στο κοινωνικό στερέωµα. Τα στοιχεία που υπάρχουν αναφορικά µε 
αυτές τις οικογένειες στις έρευνες της Αµερικής δεν µπορούν να συγκριθούν µε την 
υφιστάµενη κατάσταση στον Ελληνικό χώρο, γιατί αφενός δεν υπάρχουν στοιχεία 
από προηγούµενες έρευνες, αφετέρου δεν υπάρχει εδώ ανάλογη κίνηση και παροχές 
                                                 
1 BOTCHEVA & FELDMAN: ό.π., 2004, Vo.39, No.3, p.159. 
2ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1990, σ.163-164. 
3
ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: ό.π., 1990, σ.163. 

4 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ό.π., 1981,σ.35. 
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(επιδόµατα, διευκολύνσεις κ.ά.) µε αυτές του εξωτερικού. Κυρίως διαισθητικά, αλλά 
και παρακολουθώντας τις ενδείξεις που υπάρχουν στον διεθνή χώρο, επισηµαίνεται, 
πάντως, η τάση για αύξηση της αριθµητικής τους διάστασης και στην Ελλάδα, έστω 
και µε κάποια χρονική καθυστέρηση, κατ’ αναλογία µε ό,τι γίνεται στην Αµερική, 
όπου θεωρείται πλέον ένας συνηθισµένος τύπος οικογενειακής οργάνωσης.  

Αδιαµφισβήτητα, λοιπόν, οι κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες 
αποτελούν έναν πληθυσµό ραγδαία αυξανόµενο. Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να 
στραφεί το βλέµµα της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των πολιτικών και 
των επιστηµόνων, στο θέµα αυτό, προτού επεκταθεί σε µεγαλύτερο βαθµό, 
παίρνοντας διαστάσεις ανεξέλεγκτες και απρόβλεπτες. Τα προγράµµατα και οι 
πολιτικές που θα εφαρµοστούν, θα προσφέρουν σηµαντική χείρα βοηθείας στις ήδη 
υπάρχουσες οικογένειες, αλλά και θα αποτελέσουν µοχλό ελέγχου των διαστάσεων 
που µπορεί να πάρει µελλοντικά το φαινόµενο.  

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της 
εγρήγορσης όλων των φορέων της πολιτείας, προκειµένου να παράσχουν 
κάθε δυνατή βοήθεια προς τον σκοπό της ενδυνάµωσης του θεσµού της 
ελληνικής οικογένειας, η οποία παρά τα έντονα εκφυλιστικά φαινόµενα 
εξακολουθεί, ιδίως στην επαρχία, να αποτελεί το υγιέστερο κύτταρο της 
ελληνικής κοινωνίας.1  

Το επίπεδο του πολιτισµού, της ηθικότητας και της ανάπτυξης µιας κοινωνίας 
είναι εµφανές µόνο αν παρατηρήσει κανείς το ενδιαφέρον της πολιτείας για τις 
ευαίσθητες οµάδες, για τα αδύναµα, µη αυτόνοµα µέλη, όπως είναι στη 
συγκεκριµένη περίπτωση τα παιδιά-εγγόνια, οι ηλικιωµένοι, τα ανήµπορα άτοµα, και 
για το ύψος των παροχών και των υπηρεσιών προς αυτά. Γιατί λόγω της ιδιοµορφίας 
της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, αδυνατούν να ασκήσουν πιέσεις, οπότε 
παραµένουν στο περιθώριο και προσµένουν υποµονετικά και µε εγκαρτέρηση την 
εφαρµογή των δικαιωµάτων τους και την λήψη των υπηρεσιών που κανονικά θα 
έπρεπε να τους παρέχονταν πλουσιοπάροχα. 

Οι υπεκφυγές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, ότι δεν µπορούν να δαπανηθούν 
µεγαλύτερα χρηµατικά κονδύλια σε τέτοιου είδους ασθενείς κοινωνικές οµάδες, 
λόγω διέλευσης από οικονοµική κρίση ή του ισχυρισµού ύπαρξης ήδη πολλών 
ανάλογων προγραµµάτων, δεν ευσταθούν, εάν αναλογιστεί κανείς βαθύτερα τα 
λεγόµενα των παππούδων για τη δυσµενή θέση τους. Η κοινωνική πραγµατικότητα 
απαιτεί να καταρριφθούν κάποιοι τέτοιοι µύθοι. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων στη διαµόρφωση κοινωνικής πολιτικής για την οικογένεια και στην 
αξιοποίηση των συµπερασµάτων για την υλοποίηση νέων προγραµµάτων 
διευκόλυνσης των παππούδων στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου.  

Η προσοχή της συγκεκριµένης έρευνας αναγκαστικά επικεντρώθηκε 
περισσότερο στα προβλήµατα και στις δυσκολίες που απορρέουν-προκύπτουν από 
την έλλειψη υποστήριξης µέσα στο ευρύ φάσµα των προσωπικών σχέσεων από το 
φιλικό, συγγενικό και κοινωνικό δίκτυο και όχι τόσο στα οφέλη της κοινωνικής 
βοήθειας που παρασχέθηκε σ’ αυτού του είδους τις οικογένειες. Οι διάφορες όψεις 
της καθηµερινότητας των κατατετµηµένων κατά γενεές οικογενειών υποκρύπτει 
κάποια προβλήµατα, τα οποία ναι µεν είναι κοινά σε πολλά είδη οικογένειας, αλλά µε 
τη διαφορά ότι εδώ είναι πιο οξυµµένα. Μερικά από αυτά είναι: Η οικονοµική 
δυσχέρεια λόγω της συνταξιοδότησης και της µείωσης του εισοδήµατος των 
παππούδων, καθώς επίσης της αύξησης των µελών της οικογένειάς τους για δεύτερη 
φορά, σε µια περίοδο που δεν είναι παραγωγική για αυτούς, η µείωση των 
κοινωνικών τους επαφών και, κατά συνέπεια, η αποµόνωση και η µοναξιά, λόγω της 

                                                 
1 ΛΙΟΝΑΚΗΣ(Ε.Ο.Π.): ό.π., σ.221. 
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υπερφόρτωσης των ευθυνών µε την ανάληψη της επιµέλειας των εγγονιών τους, και 
το γεγονός ότι περιέρχονται σε πιο µειονεκτική θέση σε σχέση µε άλλες ευαίσθητες 
κοινωνικές οµάδες, αφού τυγχάνουν άνισης µεταχείρισης και δεν έχουν την ίδια 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά τα οποία είναι περισσότερο προσιτά στις 
πυρηνικές-διγονεϊκές οικογένειες.  

Το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της συνύπαρξης των ηλικιωµένων µε τα 
εγγόνια τους µπορεί να µην διαγράφεται µεγάλο στις απαντήσεις των ατόµων που 
έλαβαν µέρος στις συνεντεύξεις, όµως η πραγµατικότητα άλλα υποδηλώνει και 
απέχει κατά πολύ από τα λεγόµενα ορισµένων οικογενειών ως προς την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται. Για παράδειγµα, οι παππούδες συνηθίζουν να συνυπάρχουν 
µε τα εγγόνια τους σε δηµόσιους χώρους και σε κοινωνικά γεγονότα, µόνο εάν έχει 
αποκλειστεί το ενδεχόµενο του κοινωνικού στιγµατισµού τους. Με αυτήν την 
επιλογή τους, όµως, οι παππούδες ασυναίσθητα περιχαρακώνουν το πεδίο δράσης 
των ιδίων και των εγγονιών τους, αποφεύγοντας  κάθε άτοµο που θα µπορούσε να 
τους βλάψει ή να τους βοηθήσει. Η ζωή τους αλλάζει δραµατικά, αφού αλλάζουν οι 
επιλογές και οι προτεραιότητές τους.  

Τα γνωρίσµατα που βοηθούν τους παππούδες στην µετάβασή τους από τον 
έναν ρόλο στον άλλο είναι πρώτα απ’ όλα η αγάπη τους για τα εγγόνια τους, δείκτης 
της οποίας είναι η προθυµία τους να αφήσουν κατά µέρος τις δικές τους ανάγκες και 
προσδοκίες για να αναλάβουν τα παιδιά αυτά. Από το συγκεκριµένο συναίσθηµα 
συνεπάγονται το ενδιαφέρον και οι προσπάθειές τους για να φροντίζουν για το καλό 
των εγγονιών τους. Η πίστη τους στον Θεό και η χρησιµοποίηση του κωµικού 
στοιχείου (το χιούµορ), γεµίζουν τις µπαταρίες τους µε κουράγιο. Έτσι, έχουν τη 
δύναµη να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν, όπως για παράδειγµα µε 
το σύστηµα της δικαιοσύνης για την κατοχύρωση της νοµικής σχέσης τους µε τα 
εγγόνια. Τότε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, που πρέπει να αντιταχθούν 
στα παιδιά τους, προκειµένου να τους πείσουν ότι, το καλό των παιδιών δεν είναι 
µαζί τους. Πόσες άλλες φορές δεν αναφέρθηκαν αντιστάσεις που δέχτηκαν οι 
παππούδες από συγγενείς και φίλους, οι οποίοι τους αποθάρρυναν αναφορικά µε την 
ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου;  

Η πάλη τους, όµως, δυστυχώς, δεν έχει να κάνει µόνο µε εξωτερικούς 
παράγοντες, αλλά και µε τον εσωτερικό τους αγώνα να κατανικήσουν τις δυσκολίες 
π.χ. εξάρτηση ή θάνατο των παιδιών τους, προκειµένου να είναι άξιοι να 
υπερασπιστούν το καλό των εγγονιών τους.  Η επιµονή και η υποµονή τους τούς 
φορτίζει µε εκείνο το ψυχικό σθένος που τους καθιστά ικανούς να προχωρούν, παρά 
τις αλλαγές που πρέπει να υποστούν σε πολλούς τοµείς της ζωής τους. Οι παππούδες, 
λοιπόν, αναδεικνύονται σε θεµατοφύλακες και διαχειριστές του σηµαντικότερου 
θεσµού, της οικογένειας, αφού αναλαµβάνουν ταυτόχρονα πολλούς και 
διαφορετικούς ρόλους, όπως φροντιστή-τροφού, παππού/γιαγιάς, υποκατάστατου των 
γονέων, προτύπου, παιδαγωγού-συµβουλάτορα, σοφού, ιστορικού, διασκεδαστή, κ.ά. 

Η αφοσίωση των παππούδων στα εγγόνια φαίνεται και από  το γεγονός ότι, ενώ 
οι ίδιοι έχουν έλλειψη χρηµάτων ή χρόνου και αισθάνονται αρκετά κουρασµένοι, 
ποτέ δεν σταµατούν τις προσπάθειές τους να προσφέρουν ό,τι καλύτερο σε αυτά. Με 
λίγα λόγια, θυσιάζουν πολλά πράγµατα από τη ζωή τους (κοινωνικές σχέσεις, 
ξεκούραση, προσωπική ζωή, αποταµιεύσεις), προκειµένου να αφιερωθούν στην 
παροχή µιας καλύτερης ζωής στα εγγόνια τους, παίρνοντας τον ρόλο του γονέα 
απέναντι σε αυτά, χωρίς ωστόσο να προσποιούνται πως είναι µάρτυρες. Οι άνθρωποι 
αυτοί επενδύουν σε χρόνο, χρήµα, ενέργεια και ελπίδες προκειµένου να επιτύχουν 
τον στόχο τους, δηλαδή να επαναδοµήσουν σε σωστές βάσεις την πραγµατικότητα 
των παιδιών. Ζητείται από τους παππούδες να παραµερίσουν οποιεσδήποτε ανάγκες 
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τους και να αναλάβουν τον ρόλο του αφοσιωµένου τροφού, διοχετεύοντας εκεί όλη 
την ενέργειά τους. Στην πραγµατικότητα οι παππούδες δίνουν σε κάθε άνθρωπο δύο 
βασικά µαθήµατα ζωής: 1. αγάπη είναι να δίνεις και όχι να παίρνεις και 2. οι 
ενέργειες που δίνουν νόηµα στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι αυτές που πρέπει να 
γίνονται και όχι αυτές που γίνονται απλά από ανθρώπινη θέληση. Με άλλα λόγια, τα 
«πρέπει» είναι πολλές φορές πάνω από τα «θέλω», επειδή αυτό που πρέπει να γίνει 
και είναι σωστό, έχει προτεραιότητα σε σχέση µε το τι ισχύει στην πραγµατικότητα ή 
είναι η εύκολη λύση ή είναι σύµφωνο µε τις επιθυµίες ενός ατόµου. 

Στην Ελληνική οικογενειακή παράδοση, οι οικογενειακές ανάγκες προηγούνται-
υπερτερούν σε σχέση µε τις προσωπικές, τις ατοµικές. Οι στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις και η ενότητα στο εσωτερικό της οικογένειας είναι παράγοντες που 
προεξοφλούν και προκαθορίζουν τη διάθεση των παππούδων να θυσιαστούν για χάρη 
των εγγονιών και των παιδιών τους. Οι παππούδες µε το να αναλαµβάνουν τα εγγόνια 
τους, αποφορτίζουν τα παιδιά τους εν µέρει από τα προβλήµατά τους και τα 
επιφορτίζονται οι ίδιοι. Είναι σαν να θυσιάζουν-αφιερώνουν για δεύτερη φορά τη ζωή 
τους στα ίδια παιδιά. Στην ουσία, δεν διευκολύνουν απλά τα παιδιά τους, αλλά τα 
υποβοηθούν και τα ενισχύουν να συνεχίσουν αυτό που κάνουν, είτε αυτό είναι θετικό 
είτε αρνητικό. Έτσι όµως, έστω κι αν συντελούν στην αύξηση της λειτουργικότητας 
µιας οικογένειας, παράλληλα άθελά τους συµβάλλουν στη δηµιουργία ή άµβλυνση 
των προβληµάτων της δικής τους οικογένειας και καταλήγουν να βρίσκονται σε πιο 
δυσµενή θέση σε σχέση µε τις ολοκληρωµένες οικογένειες. Η απόφασή τους επισύρει 
αλλαγές στις προτεραιότητές τους, στον τρόπο ζωής τους, στον τρόπο που ξοδεύουν 
τα χρήµατά τους, στον τρόπο διάθεσης του προσωπικού τους χρόνου, ακόµη και στην 
σεξουαλική τους ζωή. 

Στις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες φαίνεται ότι, οι παππούδες και τα 
παιδιά αποτελούν τα πιόνια των γονέων, οι οποίοι, όποτε θέλουν φεύγουν και όποτε 
θέλουν επιστρέφουν. Πιο συγκεκριµένα, οι παππούδες αποτελούν την εφεδρεία τους, 
επειδή όποτε τους χρειάζονται τους θυµούνται και εναποθέτουν σ’ αυτούς τα παιδιά 
τους χωρίς καµιά παραχώρηση δικαιωµάτων, και όποτε πάλι αλλάζουν διάθεση, 
επιστρέφουν και στερούν τα παιδιά από τους παππούδες τους. Παρόλη την 
εκµετάλλευση και τους αδέξιους χειρισµούς που κάνουν οι γονείς επάνω στους 
παππούδες, στην Ελληνική οικογένεια είναι βαθιά ριζωµένη η αίσθηση της 
δέσµευσης, της υποχρέωσης και του καθήκοντος απέναντι στα υπόλοιπα µέλη της 
ευρύτερης οικογένειας. Το συγκεκριµένο γεγονός εγγυάται κατά κάποιον τρόπο, την 
αυτοθυσία του ενός για χάρη του άλλου και την συνεπαγόµενη από αυτό, εγγύηση 
της προστασίας και της φροντίδας για τη συνέχιση της ζωής κάθε µέλους ξεχωριστά. 

Παρόλα αυτά, έστω κι αν οι παππούδες υποκαθιστούν πλήρως και µε τον 
καλύτερο τρόπο τους γονείς, η επιρροή των λοιπών κοινωνικών προτύπων, δηλαδή 
των παιδιών που ζουν στην κατεξοχήν Eλληνική πυρηνική οικογένεια, ενδεχοµένως 
να ασκεί επιρροές στον ψυχισµό των παιδιών των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών. ∆εν τίθεται θέµα εναλλαγής φροντιστών, αφού οι παππούδες είναι οι 
µόνοι που έχουν αναλάβει να επιµελούνται το παιδί και µάλιστα αυτούς αναγνωρίζει 
ως γονείς από τη βρεφική του ηλικία, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι, αφενός δεν 
συντελέστηκε η προσκόλληση, το συναισθηµατικό δέσιµο µε τους γονείς, αφετέρου 
απέφυγε δυσµενείς οικογενειακές συνθήκες, οι οποίες θα προέρχονταν είτε από τις 
προηγούµενες δυσαρµονικές ενδοοικογενειακές σχέσεις είτε θα οφείλονταν στο ίδιο 
το γεγονός του αποχωρισµού του παιδιού από τους γονείς. 

Ας µη σπεύσει, λοιπόν, κανείς να κατηγορήσει και να κατακρίνει τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες, εάν ενδεχοµένως τα εγγόνια τους παρουσιάσουν 
συναισθηµατικά και συµπεριφοριστικά προβλήµατα µελλοντικά. Οι ρίζες του 
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προβλήµατος είναι πιο βαθιές απ’ ό,τι φαίνεται. Οι παππούδες το µόνο που κάνουν, 
είναι να προσφέρουν τη ζωή και τον εαυτό τους σε αυτούς που έχουν ανάγκη, µε όσες 
δυνάµεις έχουν. Ο τρόπος ζωής τους αντανακλά την επιθυµία τους να παρέχουν στο 
εγγόνι τους ένα σταθερό περιβάλλον µέσα στο οποίο θα καλύπτονται όλες οι ανάγκες 
του, παρέχοντάς του έτσι µια καλύτερη ζωή σε σύγκριση µε τις συνθήκες που θα 
βίωνε µέσα στην πυρηνική οικογένειά του. Προσπαθούν, µε κάθε µέσο και κάθε 
τρόπο, να φέρουν την ηρεµία, την ασφάλεια και την ευτυχία στη ζωή των εγγονιών 
τους, βελτιώνοντας τις καταστάσεις και το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν, κάτι που 
θα ήταν αδύνατον, εάν παρέµεναν µε γονείς που θα ήταν ακατάλληλοι.  

Ίσως αυτό που τους πρέπει, είναι η ευγνωµοσύνη και όχι η επίκριση, γιατί 
πιθανώς η πορεία της ζωής των παιδιών µε την παραµονή τους κοντά στους γονείς 
µέσα σε ένα δυσµενές περιβάλλον να ήταν µεν διαφορετική, αλλά όχι µε την θετική 
έννοια. Η κοινωνία οφείλει να επιβραβεύει κάθε προσπάθεια µιας τέτοιας οικογένειας 
ή των ιδιωτικών πρωτοβουλιών που συµβάλλουν στην στήριξή της και όχι 
απαραίτητα να προσµένει ειδικό αποτέλεσµα. Η έκβαση-εξέλιξη των παιδιών των 
οικογενειών αυτών θα πρέπει να αποσπάται από την πορεία που ακολουθήθηκε, γιατί 
οι προσπάθειες έτσι κι αλλιώς καταβλήθηκαν. 

Εν κατακλείδι, ο ρόλος των παππούδων και οι θυσίες στις οποίες υποβάλλονται 
οικειοθελώς, θα πρέπει να εξαίρονται και και να µη γίνεται αρνητική αναφορά σε 
αυτούς, καθίζοντάς τους στο εδώλιο του κατηγορουµένου, επειδή το µόνο που 
έκαναν ήταν να προσφερθούν για τη «σωτηρία» των άλλων δυο νεότερων γενεών. Το 
να φορέσει κάποιος παρωπίδες και να µην ενσκήψει στα προβλήµατα που απορρέουν 
από το νέο φαινόµενο, δεν συνεπάγεται ότι αυτό εξαφανίζεται, αλλά ότι υπάρχει 
στρουθοκαµηλισµός µε µακροπρόθεσµες συνέπειες, όταν έρθει στην επιφάνεια σε 
λίγα χρόνια, ίσως µάλιστα σε πιο έντονο βαθµό. Το φαινόµενο αυτό υπήρχε και 
παλαιότερα ίσως σε µικρότερη έκταση, υπάρχει σήµερα και θα υπάρχει µελλοντικά 
ίσως σε µεγαλύτερες διαστάσεις. Σκοπός δεν είναι η εξάλειψή του, αλλά ο έλεγχος 
των παραγόντων που το καθορίζουν, έτσι ώστε τα µέλη που απαρτίζουν τις 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες να έχουν το δικαίωµα µιας πιο ανθρώπινης 
συµβίωσης και ζωής µέσα σε αυτές και της χάραξης µιας νέας πορείας ζωής. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες η έξαρση ορισµένων κοινωνικών φαινοµένων έχει 
οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση της δοµής της οικογένειας. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι παππούδες και οι γιαγιάδες στην προσπάθειά τους να επαναφέρουν τη 
σταθερότητα στο εσωτερικό της, αναδεικνύονται σε στυλοβάτες της αναλαµβάνοντας 
τον γονεϊκό ρόλο απέναντι στα εγγόνια τους. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις 
καταστάσεις που βιώνουν τα εγγόνια, καθώς επίσης οι παππούδες και οι γιαγιάδες, 
που έχουν αναλάβει την ανατροφή αυτών των παιδιών. 

Η παρούσα ποιοτική έρευνα έγινε στα στενά γεωγραφικά πλαίσια του νοµού 
Φθιώτιδας, ενώ χρονολογικά τοποθετείται στην περίοδο 2000-2003, µε µία διακοπή 
των συνεντεύξεων το καλοκαίρι του 2002. Ως µέσο συλλογής δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, αφού πρώτα σχεδιάστηκε ένα πλάνο, 
το οποίο περιελάµβανε κλειστού, αλλά και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, αποτελώντας, 
έτσι, ένα από τα πολλά ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν (βιβλιογραφικές 
πηγές, έγγραφα των δικαστηρίων, κ.ά.). Το υλικό του πλάνου των συνεντεύξεων 
δοµήθηκε έτσι, ώστε η εξέλιξη των ερωτήσεων να δίνει µια σαφή χρονική 
αναπαράσταση της πορείας της οικογένειας των παιδιών. Οι συνεντεύξεις 
µαγνητοφωνήθηκαν και αποµαγνητοφωνήθηκαν από την ερευνήτρια. Σε κάθε 
πρόταση έγινε ανάλυση στο περιεχόµενό της, από όπου δηµιουργήθηκε και ένα θέµα. 
Τα θέµατα που αναδύθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και σχηµάτισαν ένα σύνολο-
κυρίαρχο θέµα, στο οποίο όλα ήταν αρµονικά δεµένα µεταξύ τους. 

 Αναφορικά µε τα υποκείµενα, λόγω ανυπαρξίας ολοκληρωµένου 
καταρτισµένου κατάλογου µε τα ονόµατα των οικογενειών, στον οποίο θα φαίνονταν 
ποιοί παππούδες είχαν αναλάβει τα εγγόνια τους, έγινε συγκέντρωση του δείγµατος 
της έρευνας µε την συλλογή ένα προς ένα υποκειµένων από διαφορετικές πηγές -έτσι 
ώστε να εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσµα κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών-, 
χρησιµοποιώντας ως συµπληρωµατική τη µέθοδο της χιονοστιβάδας. Οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα συγκεντρώθηκαν από όλα τα σχολεία, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τις Εκκλησίες, τα αρχεία των δικαστηρίων (1991 - 2002) και όλους τους 
∆ήµους του νοµού Φθιώτιδας.  

Προϋποθέσεις συµπερίληψης µιας οικογένειας στο δείγµα της έρευνας ήταν, οι 
παππούδες να έχουν συγγένεια εξ αίµατος µε έναν από τους γονείς του παιδιού και να 
έχουν αναλάβει άτυπα είτε µε νοµική κάλυψη (δικαστικό αγώνα) ένα ή περισσότερα 
εγγόνια τους για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός εξαµήνου, χωρίς 
την δραστική παρουσία των γονιών. ∆ηλαδή, επρόκειτο για νοικοκυριά παππούδων 
που αποκλειστικά οι ίδιοι φρόντιζαν τα εγγόνια τους, παρότι σε ελάχιστες 
περιπτώσεις µπορεί να υπήρχε έστω και τυπικά ο ένας γονέας. ∆εν τέθηκε 
περιορισµός ως προς την ηλικία που θα είχε το παιδί ή οι παππούδες, αλλά ούτε και 
όσον αφορά στην αιτία, που οδήγησε τους παππούδες στην ανάληψη του γονεϊκού 
ρόλου για τα εγγόνια τους. Επιπρόσθετα, αναφορικά µε τις προϋποθέσεις, δεν 
θεωρήθηκε υποχρεωτικό, προκειµένου να συµπεριληφθεί µια οικογένεια στο δείγµα, 
να απαντήσουν και οι γονείς των παιδιών, µιας και αυτή ήταν η ουσία της έρευνας 
αυτής· η απουσία των γονέων. 

Το προφίλ των παππούδων (εννοείται και των γιαγιάδων) είχε ως εξής: Η 
πλειοψηφία τους ήταν γιαγιάδες χήρες, χαµηλού µορφωτικού και κοινωνικο-
οικονοµικού επιπέδου, αποτελούσαν αρχηγούς των κατατετµηµένων κατά γενεές 
οικογενειών, ανέτρεφαν από 1 έως 4 εγγόνια και ελάχιστες ήταν νοµικά 
κατοχυρωµένες έναντι των εγγονιών τους ή λάµβαναν κάποιου είδους επίδοµα από 
την Πρόνοια ή από το Π.Ι.Κ.Π.Α. Η έκταση και η ένταση των ευθυνών που 
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ανελάµβαναν οι παππούδες, εξαρτιόταν από το εξελικτικό στάδιο του εγγονιού τους. 
Ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά δεδοµένα ως ενδεικτικά στοιχεία, συγκεντρώθηκαν 
µέσα από τις συνολικά, 56 ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 
35 οικογένειες (33 µε τους παππούδες, 20 µε τα παιδιά και 3 µε τους γονείς των 
παιδιών), οι οποίες διενεργήθηκαν στην πλειοψηφία τους, στις κατοικίες των 
οικογενειών των συνεντευξιαζόµενων παππούδων. 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε µε την ανάλυση των επιµέρους συστατικών που 
αποτελούν τις κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες. Σ’ αυτή επιχειρήθηκε η 
διερεύνηση και η περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί µέσα στις 
κατατετµηµένες κατά γενεές οικογένειες, οι οποίες δηµιουργούνται, όταν τα δυο 
βασικά συστατικά µέλη της, οι φυσικοί γονείς (η ενδιάµεση γενιά), απουσιάζουν, 
οπότε υποκαθίστανται ως προς τον γονεϊκό ρόλο τους απέναντι στα παιδιά τους από 
τους φυσικούς (µε συγγένεια εξ αίµατος ανιόντες συγγενείς από την πλευρά του 
πατέρα, της µητέρας ή και των δύο) παππούδες και γιαγιάδες των παιδιών τους· 
δηλαδή συµβιώνουν, οι δυο ακρινές γενιές.  

Στόχος ήταν η εξακρίβωση των παραµέτρων, που συµβάλλουν στη δηµιουργία 
της κατατετµηµένης κατά γενεές οικογένειας στα πλαίσια της Ελληνικής κοινωνίας, η 
περιγραφή και η εξέταση των συνθηκών που λαµβάνουν χώρα µέσα σ’ αυτή, καθώς 
επίσης η µελέτη της ποιότητας της συµβίωσης των παππούδων µε τα εγγόνια τους 
ελλείψει γονέων, των κοινωνικοοικονοµικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
και των κύριων γνωρισµάτων του οικογενειακού περιβάλλοντός της, των παραγόντων 
που ασκούν επίδραση στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού και των επιπτώσεων λόγω της 
απουσίας των γονέων (πραγµατική ή πλασµατική-συναισθηµατική) στην ψυχολογική 
και γενικότερη εξέλιξή του. Αποσκοπούσε ακόµη, στην διαπίστωση του γενικότερου 
ψυχολογικού κλίµατος και των συναισθηµάτων που διακινούνται εντός της, αλλά και 
σε σχέση µε τους γονείς, στην επίτευξη κατανόησης της δυναµικής των σχέσεων που 
αναπτύσσονται στο τρίγωνο παππούδες-γονείς-παιδί, στον εντοπισµό των διαφορών 
που παρατηρούνται στον τρόπο διαπαιδαγώγησης και ανατροφής ενός παιδιού 
ανάµεσα στους γονείς και στους παππούδες, στην παρουσίαση των όποιων 
προβληµάτων ή δυσκολιών που προκύπτουν στο εσωτερικό της, καθώς επίσης στον 
εντοπισµό των φορέων και των παραγόντων στήριξης αυτής της µορφής οικογένειας.  

Απώτερος σκοπός ήταν η αποδοχή της και η ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώµης, των άτυπων δικτύων στήριξης, της Εκκλησίας και των κρατικών φορέων της 
θεσπισµένης Πολιτείας, σε θέµατα που άπτονται της ιδιαίτερης αυτής µερίδας 
ανθρώπων και της νεοσύστατης δοµής της οικογένειάς τους, προκειµένου να βρεθούν 
λύσεις και να διευκολυνθεί η διαβίωσή τους. Το όφελος που προκύπτει είναι ότι, η 
αναγνώριση του ρόλου και της ανιδιοτελούς συνεισφοράς των παππούδων µπορεί να 
ασκήσει επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την κοινωνική πολιτική, θέτει τα 
θεµέλια επανεξέτασης και µεταρρύθµισης των προγραµµάτων της οικογενειακής 
πολιτικής ή δίνει το έναυσµα για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου γενικότερης 
κοινωνικής πολιτικής.  

Αποδεικνύεται ότι, ο παππούς και η γιαγιά έχουν τα απαραίτητα εχέγγυα, αλλά 
όχι και την κατάλληλη στήριξη από την Πολιτεία και την Εκκλησία -µε εξαίρεση την 
ιδιωτική πρωτοβουλία-, προκειµένου να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως γονείς και 
για να επιτύχουν τον στόχο τους, που είναι η διάπλαση ενός υγιούς και 
ολοκληρωµένου ανθρώπου και ενός σωστού και ευσυνείδητου πολίτη. Η έρευνα 
ολοκληρώνεται µε τα επαγωγικά συµπεράσµατα και τη σηµασία αυτής της έρευνας, 
καθώς επίσης µε προτάσεις για µελλοντικές έρευνες. 
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SUMMARY 
 

In the last decades the rise of specific social appearances has led to the 
destabilization of the family structure. In a few cases grandfathers and grandmothers, 
making the effort to renew stability within it, have become its basis by taking the role 
of parents toward their grandchildren. This study examines the situations experienced 
by the grandchildren, as well as by the grandparents who have been responsible for 
the raise of these children. 

This qualitative research was performed in a narrower geographic context of 
the Fthiotida prefecture, and is placed in chronological order in the period from 2000 - 
2003, with one interruption of the interview in the summer 2002. As a mean for data 
collection the semi-structured interview was used, firstly one framework, which 
included closed but also opened type of questions, was designed and was completed 
by one of many used research tools (bibliographic sources, judicial documents, etc.). 
Material for the interview's schedule was structured so the development of questions 
can clearly present the course of child's family. The interviews were recorded and 
rerecorded by the researcher. The analysis of each proposal content was made, which 
also produced the topic. The themes which occured have grouped and formed one 
dominant topic which connected all of them. 

In relation to the subjects, due to the lack of filed general list of family names 
in which grandfathers have taken their grandchildren, there was the sample of the 
survey with collection one by one subject from different sources - in order to present 
wide range of social and economical characteristics, using the snowball method  as 
the additional one. The interviewers were from all schools, social services, churches, 
court registries (1991 – 2002) and all municipalities in the Fthiotida prefecture. 

Requirements for the family included in the survey's sample were that 
grandparents were relatives with one of the child's parent and that they informally or 
through legal cover (lawsuit) got one or more grandchildren in a continuous period at 
least in duration of one semester, without active presence of parents. In particular, this 
was for households where only grandparents themselves were taking care of 
grandchildren, although in several cases one parent might have been present. There 
were no limits regarding the age of children and grandparents, nor in reason which led 
grandparents to assume parental role for their grandchildren. Besides, in relation to 
the requirements, it was not considered mandatory to have the family involved in the 
sample and children's parents to respond, because the esence of this research is the 
absence of parents. 

The profile of grandfathers (which also includes grandmothers) was as 
follows: 

The majority were widowed grandmothers with low educational and socio - 
economic status, which composed the leaders of the skippped generations families, 
which appears from 1 to 4 grandchildren and the minimum was legally regulated 
against their grandchildren or they were receiving certain kind of reimbursement 
according to the Provision or from P.I.K.P.A. The scope and the level of the 
responsibility borned by grandparents depended on development stage of their 
grandchildren. Qualitative as well as quantitative data, like indicative particulars, are 
obtained from 56 semi-structured interviews carried out in 35 families (33 interviews 
with grandparents, 20 interviews with children and 3 interviews with children's 
parents), of which majority was performed in family homes of the interviewed 
grandparents. 
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This study dealt with the analysis of individual components segmented by the 
generation of families. In this attempt identification and description of the situation 
which exist within the fragmented but contrary to the generations of families was 
included, and which, when its two main members, natural parents (the middle-aged 
generation) are absent, when they substituted their parental role over their children 
from the physical role (kinship with blood relatives from father’s and mother’s side or 
from both sides), their children’s grandfathers and grandmothers, means the two 
distant generations living together. 

The aim was to identify the factors that contribute the creation of skipped 
generations families in Greek society, the description and examination of the 
conditions that take place within the country, and also the cohabitation quality study 
of grandparents with their grandchildren without parents, socio-economic and cultural 
characteristics and main features of the family environment, the factors which have 
influence on the child’s mental state and the effects of the parental absence (real or 
fictional-emotional) on his/her psychological and general development. It also meant 
the determination of overall psychological climate and emotions moving within it, but 
also in relation with their parents, to achieve understanding of the dynamics of 
relationships developed in the triangle: grandparents – parents - child, to identify 
discrepancies in educational way, and upbringing a child among parents and 
grandparents, to present any problem or difficulty arising out of it, and also to identify 
the bodies and factors supporting this type of family.  

The ultimate goal was the acceptance and awareness of public consciousness, 
informal support networks, Church and state bodies of established state in matters 
related to this particular kind of people and their newly established family structure in 
order to find solutions and make their lives easier. The achieved benefit is the 
recognition of the role and grandparent’s selfless contribution, which can have 
influence over the decision-making centers regarding social policy, make the basis to 
review and reform programs of family policy, or it settles the basis for a new draft of 
general social policy.  

It turns out that grandfathers and grandmothers have the necessary guarantees, 
but no adequate support by the state and the Church – exception is private initiative - 
to fulfil their role as parents and to achieve their objective, which is the formation of a 
sound and complete human being as well as fair and conscientious citizen. The survey 
is completed with the inductive conclusions and the importance of this research, and 
with the proposals for future research. 
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Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ISBN 960-01-1033-6. 

� ΤΖΑΒΑΡΑΣ, Α. (Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 1979). Λειτουργία της οικογένειας 
σαν οµάδα. Σύγχρονα θέµατα, τεύχ. 6, σ.88-92. 

� ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1993). 
Ηλικιωµένος και οικογένεια: ∆ιαπλεκόµενοι ρόλοι. Εκλογή, τεύχ. 98, Ν. 3, σ.190-197. 

� ΤΗΝΙΟΣ, ΠΛ., & ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ, ΣΤ. (1994). Κοινωνική πολιτική, 
οικογένεια και ηλικιωµένοι: Ανάγκη µιας νέας στατιστικής προσέγγισης. Στο: 
ΚΥΡIΟΠΟΥΛΟΣ,  Γ., ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, Ε., & ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ, Γ. (1994). Υγεία και 
κοινωνική προστασία στην τρίτη ηλικία. Αθήνα: Εκδ. Κέντρου Κοινωνικών 
Επιστηµών της Υγείας. 

� ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, Α., & ΨΑΡΡΑ, Α. (Ε.Ο.Π.). Γονεϊκοί ρόλοι στη σύγχρονη 
ελληνική οικογένεια. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή 
πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας 
σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.201-214). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). 

� ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ, Α. (Οκτώβριος-Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1993, 4/1993). Η 
διάσπαση της οικογένειας. Εκλογή, τεύχ. 99, σ.258-270. 

� ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ-ΚΙΤΣΑΡΑ, Α. (1999). Η αξιολόγηση της δυσλειτουργικής 
οικογένειας. Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 98-99, σ.77-97. 

� ΤΣΑΟΥΣΗΣ, Γ. ∆. (1989). Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογική 
και ανθρωπολογική βιβλιοθήκη. (3η ανατύπωση). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg. 

� ΤΣΑΟΥΣΗΣ, ∆. Γ. (Ε.Ο.Π.) Οι επιδράσεις της σύγχρονης Ευρωπαϊκής 
οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής στην οικογένεια. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). 
Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις 
ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.40-51). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς 
χρονολογία έκδοσης). 

� ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Κ. (1997). Η διεθνής των ναρκωτικών. (4η έκδοση). Αθήνα: 
Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. 

� ΤΣΕΒΡΕΝΗ, Ι. Η Αθήνα µέσα από τα µάτια των παιδιών: Μια ποιοτική έρευνα. 
(Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Ισθµός Κορίνθου, 23-25 Σεπτεµβρίου 2005, σ.726-734). Αθήνα: 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τµήµα 
Πολεοδοµίας-Χωροταξίας.  

� ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Ι., ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ, Α., ΠΑΝΙΤΣ-ΤΖΟΥΦΡΑ, ∆., ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ, 
Ι., ΣΟΛΜΑΝ, Μ., & ΝΑΥΡΙ∆ΗΣ, ΚΛ. (1986). Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Αθήνα: Εκδ. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς.  

� ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Ι. (1987). Σύγχρονα θέµατα παιδοψυχιατρικής.  1ος τόµος, Μέρος 
Α΄. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη. 

� ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Ι. (1990). Οικογένεια σε κρίση. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). 
Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.59-72). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής Εταιρείας 
Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας & Ελληνικής Εταιρείας 
Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραµέλησης των Παιδιών. 

� ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Γ. (1991). Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας. 1ο τεύχ. 
Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη. Σύγχρονη Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη. 

� ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ, Ι., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ν., ΑΧΛΑ∆ΑΣ, Χ., ΚΑΛΤΣΙΟΣ, Χ., 
& ΚΑΣΙΜΟΣ, Χ. (1981). Προβλήµατα παιδιών µεταναστών. Παιδιατρική, τόµ. 44, 
σ.360-368.  

� ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ, Ι. (1990). Οικογένεια και αναπτυξιακά προβλήµατα των 
παιδιών. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.143-158). 
Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της 
Υγείας & Ελληνικής Εταιρείας Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραµέλησης των 
Παιδιών. 

� ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ, Ι. (Ιούνιος 1973). Ο ρόλος της οικογένειας  εις την 
διαµόρφωσιν του παιδικού χαρακτήρος. Ελληνοχριστιανική αγωγή, τεύχ. 220, σ.184-
187. 

� ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. (1990). Φροντίδα για την οικογένεια. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής 
Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας & Ελληνικής 
Εταιρείας Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραµέλησης των Παιδιών.  
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Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας & Ελληνικής Εταιρείας 
Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραµέλησης των Παιδιών. 
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� ΤΣΙΤΟΥΡΑ,  Σ. (Ε.Ο.Π.). Τα παιδιά του διαζυγίου. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. 
(Επιµ.). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. 
Εισηγήσεις ολοµελειών και οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 
∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.322-332). Αθήνα: 
Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς χρονολογία έκδοσης). 
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� ΤΣΟΥΝΙΑΣ, Β. (1993). Στοιχεία Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Αθήνα. 
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Ευαγγελία Γαλανάκη). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Εξελικτική Ψυχολογία 4. 

� ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (1993). Η εξέλιξη των δαπανών υγείας στην Ελλάδα 
και στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Στο: ΓΕΤΙΜΗΣ, Π., & ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ∆. (Επιµ.). 
(1993). Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική: Η σύγχρονη προβληµατική. 
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� ΦΑΚΙΟΛΑΣ, Ν., & ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ, Α. (Ε.Ο.Π.). Οικογενειακό πλαίσιο 
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οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και 
οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ 
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αποκλεισµός των απεξαρτηµένων ατόµων. ∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού 
στην Ελλάδα (Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής: Έκθεση για 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 

� ΦΑΡΟΣ, παπαΦΙΛΟΘΕΟΣ (∆εκέµβριος 1979). Το ψυχολογικά κακοποιηµένο 
παιδί. Εκλογή, τεύχ. 50, σ.37-40. 
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Γονείς και παιδιά. (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. «Ακρίτας». Σειρά: Ψυχολογία-
Ποιµαντική. 

� ΦΙΛΙΑΣ, Β. (1966). Μετανάστευση: Αίτια και επιπτώσεις. Σύγχρονα Θέµατα, 
τεύχ. 20, σ.194-210. 

� ΦΙΛΙΑΣ, Β. (Μάιος-∆εκέµβριος 1978). Προβλήµατα για τα παιδιά των 
µεταναστών. Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 33-34, σ.507-508. 

� ΦΙΛΙΑΣ. Β. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1986). Το πρόβληµα της ουδετερότητας 
της έρευνας και η τεχνοκρατική αντίληψη  της ανάλυσης της κοινωνικής 
πραγµατικότητας. Αφιέρωµα: 4ο συνέδριο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης, 22-29 
Νοέµβρη 1985, «Παιδαγωγική έρευνα και εκπαίδευση». Σύγχρονη εκπαίδευση, τεύχ. 
26, σ.63-66. 

� ΦΙΛΙΑΣ, Β. (Γενική εποπτεία). (1996). Εισαγωγή στη µεθοδολογία και τις 
τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. (2η έκδοση, συµπληρωµένη). Αθήνα: Εκδ. 
Gutenberg, Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήµης και κοινωνικής πολιτικής. (1η 
έκδοση:1993, προηγούµενη έκδοση 1977, Κοινωνιολογική βιβλιοθήκη). ISBN 960-
01-0643-6. 

� ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (Ιανουάριος 1981). Ο ρόλος της οικογένειας στην ανατροφή 
και µόρφωση του παιδιού. Σχολείο και ζωή, τόµ. 21, τεύχ. 1, σ.28-37. 

� ΦΩΤΕΙΝΟΥ, Μ. (1987). Γονείς τέρατα. (2η εκδ.). Αθήνα: Εκδ. Επιστηµονικού 
Κέντρου Ψυχαγωγίας και Εκπαίδευσης στις Ανθρώπινες Σχέσεις. Παράρτηµα του 
Café école του Πανεπιστηµίου Μοντρεάλ. 

� ΦΩΤΙΚΑ, Α. (1995). Μονογονεϊκές οικογένειες - νέες δοµές οικογένειας στην 
Ευρώπη - νοµικό καθεστώς στην Ελλάδα και έλλειψη νοµικής αντιµετώπισης νέων 
µορφών οικογένειας. Στο: ΓΑΛΑΝΗΣ, Γ. Ν. (Επιµ.). (1995). Οικογένεια µε ένα 
γονέα. Μια πραγµατικότητα στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. (σ.83-90). Αθήνα: 
Εκδ. Παπαζήση. 

� ΧΑΪΜ, ΤΖ. ΤΖ. Μεταξύ γονέων και παιδιών. (χωρίς χρόνο και τόπο έκδοσης). 
� ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. (Φεβρουάριος 1974). Παράγοντες επηρεάζοντες 

την συναισθηµατικότητα το του παιδιού. Ελληνοχριστιανική αγωγή, τεύχ. 225, σ.37-
38. 

� ΧΑΡΒΑΤΗΣ, Α. (2000). Χαρακτηριστικά γονέων και η σχέση τους µε την 
εκτίµηση δυνατοτήτων και δυσκολιών των παιδιών: Αντλεριανή και ορθολογιστική - 
συναισθηµατική προσέγγιση. (∆ιδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Ψυχολογίας. 

� ΧΑΣΑΝ∆ΡΑ, Μ., & ΓΟΥ∆ΑΣ, Μ. (2004). Κριτήρια εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας στην ποιοτική-ερµηνευτική έρευνα. Στους ΕΥΚΛΕΙ∆Η, Α., 
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΓΡ., & ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, Γ. (Επιµ. εκδ.) Ποιοτική και ποσοτική 
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έρευνα στην ψυχολογία (σ.31-46). 2ος τόµος. Επιστηµονική επετηρίδα της 
ψυχολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 2002). Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα. (χωρίς τόπο έκδοσης). 

� ΧΑΣΑΠΗΣ, Ι. Γ. (1980). Ψυχολογία της προσωπικότητας. 1ος τόµος, (2η  
αναθεωρηµένη έκδοση). Αθήνα: Εκδ.  Στέφ. Βασιλόπουλος.      

� ΧΑΣΑΠΗΣ, Ι. Γ. (1980). Ψυχολογία της προσωπικότητας. 2ος τόµος, (2η  
αναθεωρηµένη έκδοση). Αθήνα: Εκδ.  Στέφ. Βασιλόπουλος.   

� ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ, Ε. (1990). Φτώχεια και οικογένεια. Στο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ, Σ. 
(1990). Φροντίδα για την οικογένεια. (σ.43-58). Αθήνα: Εκδ. Ελληνικής Εταιρείας 
Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας & Ελληνικής Εταιρείας 
Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραµέλησης των Παιδιών. 

� ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΖΑΣΗ, Ε. (Οκτώβριος 2004). Οικογένειες, 
οικογενειακές πολιτικές, κοινωνικός αποκλεισµός και ο ιδιαίτερος ρόλος 
προγραµµάτων οικογενειακής στήριξης. Στο: ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μ., & 
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Μ. (Επιµ.). (Οκτώβριος 2004). Ζητήµατα οικογενειακής πολιτικής. 
Θεωρητικές αναφορές και εµπειρικές διερευνήσεις. (1η έκδοση). (σ.251-292). Αθήνα: 
Εκδ. Gutenberg, Κέντρo Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. ISBN 
960-01-1033-6. 

� ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΗ, Β. Α. (1995). Στάδια ανάπτυξης στην 
πρώιµη παιδική ηλικία: Πρακτικές αγωγής και η σηµασία τους. Αθήνα: Εκδ. 
Gutenberg. (Παιδαγωγική σειρά). ISBN 960-01-0587-1. 

� ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ∆ΗΣ, Σ. (1994). Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική 
επάρκεια των µαθητών: Συµπεράσµατα από µια «µελέτη περίπτωσης» (case study). 
Παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχ. 20-21, σ.105-134. 

� ΧΛΕΤΣΟΣ, Μ. (Ε.Ο.Π.). Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής την περίοδο 
έντονων δηµογραφικών πιέσεων. Στο: ΖΩΗ, Λ.-Ν. ∆. (Επιµ.). Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Εισηγήσεις ολοµελειών και 
οµάδων εργασίας σε Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 ∆εκεµβρίου 1994. ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (σ.256-268). Αθήνα: Εκδ. Επτάλοφος. (χωρίς 
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Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
Σχολή Επιστηµών Αγωγής 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 
Επιβλέπων καθηγητής:κ.Παύλος Κυριακίδης 
Ερευνήτρια:κα Κυριακούλα Αντωνοπούλου 
 

Ερωτηµατολόγιο παππού-γιαγιάς: 
 

∆ιευκρινήσεις: 
 
Αγαπητοί παππού/γιαγιά, 
σας ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την έρευνά 
µας. Κάνουµε αυτή την έρευνα για να µάθουµε περισσότερα σχετικά µε 
το πώς κυλά η ζωή σας τώρα που έχετε αναλάβει εσείς αποκλειστικά τη 
φροντίδα του εγγονιού/ των εγγονιών σας. Πιο συγκεκριµένα, θα θέλαµε 
να µάθουµε ποιές είναι οι σκέψεις, τα συναισθήµατά σας, αλλά και η 
στάση σας απέναντι στο εγγόνι/στα εγγόνια σας και στους γονείς τους. 
    Καταλαβαίνουµε βέβαια ότι είναι λίγο δύσκολο για κάθε άνθρωπο το 
να κάνει γνωστές σε ξένους λεπτοµέρειες µέσα από την  οικογένειά του, 
αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάτι τέτοιο, όχι µόνο δε θα πρέπει 
να το αποφεύγουµε, αλλά αντίθετα να το επικροτούµε όταν π.χ. έρευνες 
σαν κι αυτή εδώ προσπαθούν να φέρουν στο φως δυσκολίες και 
προβλήµατα µε σκοπό να βρεθούν λύσεις. 
    Στο φυλλάδιο αυτό θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. 
∆ιευκρινίζουµε βέβαια ότι δεν υπάρχουν «πονηρές» ερωτήσεις, αλλά 
ούτε και σωστές και λανθασµένες απαντήσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος 
έχει το δικαίωµα της γνώµης του. Απλώς απαντάτε µε ακρίβεια και 
ειλικρίνεια προκειµένου να έχουν κάποια αξία οι απαντήσεις σας και 
κατά συνέπεια για να βγει έγκυρο το αποτέλεσµα.  

Καθώς θα απαντάτε να θυµάστε τα εξής: 
� Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
� Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι προσωπικές, όµως δεν µας 

ενδιαφέρει η δική σας περίπτωση αποκλειστικά, αλλά γενικά τί ισχύει 
σε οικογένειες όπως στη δική σας. Η έρευνα αυτή ενδιαφέρεται µόνο 
για αθροιστικά στοιχεία και στατιστικές αναλύσεις και όχι για ό,τι 
γίνεται µέσα σε κάθε οικογένεια. 

� Να δίνετε την απάντηση που πραγµατικά σας αντιπροσωπεύει και όχι 
αυτή που «γενικά φαίνεται σωστή». 

� Προσπαθήστε να µη δίνετε την απάντηση: «δεν ξέρω» ή «δεν 
απαντώ», γιατί δείχνει αβεβαιότητα ή απροθυµία συνεργασίας µαζί 
µας, εκτός κι αν πραγµατικά  δεν µπορείτε να αποφασίσετε ανάµεσα 
στις άλλες απαντήσεις ή δεν ισχύουν. 

� Να µην ξοδεύετε πάρα πολύ χρόνο για να σκέφτεστε την απάντηση. 
∆ώστε την πρώτη φυσική απάντηση που σας έρχεται στο µυαλό. 
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� Έχετε στη διάθεσή σας όσο χρόνο χρειαστείτε.  
                                             

Σας ευχαριστούµε θερµά για το χρόνο που µας διαθέτετε, το 
ενδιαφέρον σας και τη διάθεση συνεργασίας µαζί µας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΠΠΟΥ-ΓΙΑΓΙΑΣ 

 

 
Αρ.Ερωτ.:……... 

Οικογένεια του παιδιού: 
 
1)Σύνθεση συγκατοικούντων: 
Όνοµα 
 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 
 
 
 

Σχέση µε 
το παιδί 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

Ηλικία 
 
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………… 

Φύλο 
 
………
………
………
………
………
………
………
………
………
……… 

Μόρφωση 
 
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………… 

Υγεία 
 
………
………
………
………
………
………
………
………
………
……… 

Παρατηρήσεις   
 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

2)Σύνολο 
ατόµων στο 
σπίτι: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)Σειρά 
γέννησης 
του παιδιού: 
 

4)Αριθµός αδελφών:  
-του ίδιου φύλου  
 
 
-και του αντίθετου 
φύλου 
 

5)Νοµική θέση του παιδιού:  
1.Νόµιµο 
2.Αναγνωρισµένο εξώγαµο 
3.Μη αναγνωρισµένο εξώγαµο 
4.Άλλο. Τι;…………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Κατοικία-Συνθήκες ∆ιαβίωσης: 
 
6)Περιοχή 
κατοικίας: 
1.Αγροτική 
2.Ηµι-αστική 
3.Αστική 
4.Άλλο.Τι;………. 
………………….. 
0.Άγνωστη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7)Νοµικός τύπος κατοικίας: 
1.Ιδιόκτητο 
2.Με δάνειο 
3.Με ενοίκιο 
4.Των γονιών του παιδιού 
5.Παραχωρηµένο από συγγενείς/ 
φίλους 
6.Παραχωρηµένο από το κράτος 
7.Μας φιλοξενούν όλους µαζί 
κάποιοι συγγενείς 
8.Άλλο. Τι;……………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

8)Συντελεστής κατοικίας: 
 
 
Άτοµα/ δωµάτια 
 
 
             / 
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Γενικά στοιχεία για τους παππού-γιαγιά: 
 
9)Ηλικία: 
1. ≤35 χρ.  
2.36-40 χρ.  
3.41-45 χρ.  
4.46-50 χρ               
5.51-55 χρ.  
6.56-60 χρ. 
7.61-65 χρ. 
8.66-70 χρ. 
9.71≤χρ. 
10.Άλλο.Τι;……………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                    
Παπ.                           Γιαγ. 
 

10)Νοµική σχέση παππού και γιαγιάς: 
1.Άγαµος/η                 
2.Έγγαµος/η                
3.Χήρος/α                   
4.Σε διάσταση 
5.Συζώ (ενώ είµαι σε διάσταση ή διαζύγιο) 
6.Συζώ (άγαµος/η ή χήρος/α) 
7.Άλλο.Τι;……………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                 
 
 
                                                           
Παπ.                                         Γιαγ. 
 

11)Μόρφωση: 
1.Αγράµµατος/η 
2.Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 
3.Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
4.Λίγες τάξεις Γυµνασίου 
5.Απόφοιτος Μέσης Επαγγελµατικής Σχολής – 
Τεχνική Εκπαίδευση 
6.Απόφοιτος Γυµνασίου 
7.Λίγες τάξεις Λυκείου 
8.Απόφοιτος Λυκείου ή παλαιού Γυµνασίου 
9.Φοίτηση σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή 
10.Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής 
11.Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής 
12.Μεταπτυχιακό δίπλωµα 
13.Άλλο. Τι;…………………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Παπ.                                     Γιαγ. 
 

12)Απασχόληση παππού/γιαγιάς: 
1.∆εν εργάζοµαι 
2.Πλήρης απασχόληση µέσα στο 
σπίτι 
3.Πλήρης απασχόληση εκτός σπιτιού 
4.Μερική απασχόληση µέσα στο 
σπίτι 
5.Μερική απασχόληση εκτός σπιτιού 
6.Συνταξιούχος 
7.Σύνταξη χηρείας 
8.Άλλο. Τι;………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                                                                
 
 
 
 
Παπ.                                Γιαγ. 
 

13)Εργασία παππού/γιαγιάς: 
 
Παππούς:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
 
Γιαγιά:…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Παπ.                                Γιαγ. 
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Υγεία: 
 

Ψυχολογία: 
 

15)Αισθάνεστε: 
1.Γερασµένος/η 
2.Νέος/α, αλλά κουρασµένος/η 
3.Νέος/α και µπορώ να προσφέρω 
πολλά ακόµη.(Έχω το ψυχικό σθένος, 
τη σωµατική δύναµη, τη δύναµη της 
θέλησης και την αντοχή, την αυθεντία 
και την απαραίτητη πείρα) 
4.Άλλο. Τι;………………….……….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Παπ.                        Γιαγ. 
 

Γενικά στοιχεία για το παιδί: 

14)Ποιά είναι η κατάσταση της υγείας σας; 
(Μπορείτε να επιλέξετε έως δύο) 
1.Απολύτως φυσιολογική. ∆εν έχω κανένα 
πρόβληµα    
2.Έχω κάποια µικρο-προβλήµατα κατά 
καιρούς, αλλά ξεπερνιούνται 
3.Πάσχω από χρόνιες ασθένειες, αλλά αυτό 
δεν επηρεάζει τη ζωή µου 
4.Πάσχω από χρόνιες ασθένειες και 
χρειάζοµαι διαρκώς ιατροφαρµακευτική 
υποστήριξη 
5.Για µεγάλα χρονικά διαστήµατα παραµένω 
στο νοσοκοµείο 
6.Σωµατική αναπηρία 
7.Πνευµατική αναπηρία 
8.Ψυχική αρρώστια 
9.Αλκοολισµός 
10.Χρήση τοξικών ουσιών 
11.Άλλο.Τι;…………………………………
……………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.1)                         Γιαγ. 1) 
         2)                                  2) 

16)Ηλικία παιδιού σήµερα: 
1. <12 µην.     8.Άλλο.Τι;…………….           
2.1-3 χρ.         ………………………. 
3.4-6 χρ.        0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
4.7-9 χρ.  
5.10-12 χρ. 
6.13-16 χρ. 
7.17≤  χρ. 
                       
 

Παπ.                        Γιαγ.  

17)Μόρφωση παιδιού: 
1.Αγράµµατος/η (αν έχει µικρή ηλικία→ 
→Νηπιαγωγείο/Παιδ.Σταθµό) 
2.Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 
3.Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
4.Λίγες τάξεις Γυµνασίου 
5.Απόφοιτος Μέσης Επαγγελµατικής 
Σχολής – Τεχνική Εκπαίδευση 
6.Απόφοιτος Γυµνασίου 
7.Λίγες τάξεις Λυκείου 
8.Απόφοιτος Λυκείου ή παλαιού 
Γυµνασίου 
9.Φοίτηση σε Ανώτερή ή Ανώτατη Σχολή 
10.Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής 
11.Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής 
12.Μεταπτυχιακό δίπλωµα 
13.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
Παπ.                               Γιαγ. 
 

18)Ποιά είναι η κατάσταση της υγείας 
του παιδιού; (Μπορείτε να επιλέξετε 2) 
1.Απολύτως φυσιολογική. ∆εν έχει 
κανένα πρόβληµα    
2.Έχει κάποια µικρο-προβλήµατα κατά 
καιρούς, αλλά ξεπερνιούνται 
3.Πάσχει από χρόνιες ασθένειες, αλλά 
αυτό δεν επηρεάζει τη ζωή του 
4.Πάσχει από χρόνιες ασθένειες και 
χρειάζεται διαρκώς ιατροφαρµακευτική 
υποστήριξη 
5.Για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
παραµένει στο νοσοκοµείο 
6.Σωµατική αναπηρία 
7.Πνευµατική αναπηρία 
8.Ψυχική αρρώστια 
9.Αλκοολισµός 
10.Χρήση τοξικών ουσιών 
11.Άλλο. Τι;…………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ. 1)                        Γιαγ.1)  
         2)                                2) 
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Γενικά κοινά στοιχεία παππού/γιαγιάς µε εγγόνι: 
 

19)Το εγγόνι σας 
µοιάζει µε: 
1.Τον πατέρα του 
2.Τη µητέρα του 
3.Τον παππού που το 
ανέλαβε 
4.Τη γιαγιά που το 
ανέλαβε 
5.Κάποιον από τους 
άλλους παππούδες 
6.Σε κανέναν 
7.Άλλο.Τι;…………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Παπ.               Γιαγ.                    
 

20)Ποιού το όνοµα έχει 
πάρει το παιδί; 
1.Του πατέρα του 
2.Της µητέρας του 
3.Του παππού που το 
ανέλαβε 
4.Της γιαγιάς που το 
ανέλαβε 
5.Από τους άλλους 
παππούδες 
6. Από κανέναν 
7.Άλλο.Τι;……………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Παπ.                Γιαγ. 
 

21)Όσον αφορά στο χαρα-
κτήρα ή στη συµπεριφορά το 
παιδί µοιάζει: 
1.Στον πατέρα του 
2.Στη µητέρα του 
3.Στον παππού που το ανέλαβε 
4.Στη γιαγιά που το ανέλαβε 
5.Σε κάποιον από τους άλλους 
παππούδες 
6. Σε κανέναν  
7.Άλλο.Τι;…………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
Παπ.                      Γιαγ. 
 

∆εσµοί: 
 
22)Από ποιά πλευρά των γονιών 
σχετίζεστε µε το εγγόνι σας; 
1.Ο πατέρας του παιδιού είναι γιος 
µου 
2.Η µητέρα του παιδιού είναι κόρη 
µου 
3.Ο πατριός του παιδιού είναι γιος 
µου 
4.Η µητριά του παιδιού είναι κόρη 
µου 
5.Έχουµε υιοθετήσει τον πατέρα 
6.Έχουµε υιοθετήσει τη µητέρα 
7.Άλλο.Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
            
Παπ.                             Γιαγ.  
 

23)Ποιό είναι το είδος σχέσης που έχετε µε 
το εγγόνι σας;(τύπος φροντίδας που του 
παρέχετε) 
1.Είµαι απλά παππούς/γιαγιά του παιδιού 
2.Υιοθεσία 
3.Άσκηση γονικής µέριµνας  
4.Επιτροπεία 
5.Προσωρινή επιτροπεία   
6.Παρεπιτροπεία 
7.Επιµέλεια 
8.Προσωρινή επιµέλεια 
9.Ανατροφή εγγονιού χωρίς νοµική σχέση 
10.Άλλο. Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                                    Γιαγ. 
 

-Με νοµική κάλυψη: 
24)Ποιά ηλικία είχατε όταν αναλάβατε 
την κηδεµονία του εγγονιού σας: 
1. ≤35 χρ.         6.56-60 χρ. 
2.36-40 χρ.       7.61-65 χρ. 
3.41-45 χρ.       8.66-70 χρ. 
4.46-50 χρ.       9.71≤ χρ. 
5.51-55 χρ.     10.Άλλο.Τι;………………... 
              0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                                   
Παπ.                              Γιαγ. 
 

25)Ποιά ηλικία είχε το παιδί: 
1. <12 µην.    5.10-12 χρ. 
2.1-3 χρ.        6.13-16 χρ. 
3.4-6 χρ.        7.17≤  χρ. 
4.7-9 χρ.        8.Άλλο.Τι;………………. 
         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                               
 
 
Παπ.                         Γιαγ. 
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26)Ποιός υπέβαλε την 
αίτηση για µεταβολή της 
γονικής µέριµνας; 
1.Ο πατέρας του παιδιού 
2.Η µητέρα του παιδιού 
3.Εµείς (παππούς/γιαγιά) 
4.Άλλοι συγγενείς 
5.Ο εισαγγελέας 
6.Έγινε αυτεπαγγέλτως  
7.Άλλο.Τι;………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                      
                               
Παπ.             Γιαγ. 
 

27)Η αφαίρεση ή 
έκπτωση από τη γονική 
µέριµνα έγινε: 
1.∆εν έγινε (απλώς 
αναλάβαµε) 
2.Στον πατέρα 
3.Στη µητέρα 
4.Και στους δυο γονείς 
5.Άλλο.Τι;……………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
Παπ.                   Γιαγ. 
 

28)Η αφαίρεση ή έκπτωση 
από τη γονική µέριµνα 
αφορούσε: 
1.Μόνο ένα παιδί 
2.Μερικά από τα παιδιά 
3.Όλα τα παιδιά 
4.Άλλο.Τι;………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
  
 
 
 
 
Παπ.                Γιαγ. 
 

29)-Εάν έχετε µια 
προσωρινή νοµική σχέση, 
πρόκειται να 
προχωρήσετε και στη 
διεκδίκηση της µόνιµης; 
1.Σίγουρα 
2.Πολύ πιθανό 
3.Ίσως 
4.Μάλλον όχι 
5.Όχι.Το αποκλείω. ∆εν 
υπάρχει τέτοια περίπτωση 
6.Άλλο.Τι;………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Παπ.                    Γιαγ. 
 

30)-Πριν 
αποκτήσετε αυτή 
τη µόνιµη νοµική 
σχέση είχατε πριν 
κάποια προσωρινή; 
1.Ναι 
2.Όχι 
3.Άλλο.Τι;…………
……………………
……………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 
 
 
                          
Παπ.          Γιαγ.                  

31)Το παιδί εφόσον έχει βρεθεί 
σε δικαστική διαµάχη που 
αφορά τη διεκδίκηση της 
ανατροφής του: 
1.Έχει υποστεί τραύµατα 
οδυνηρά και αθεράπευτα 
2.Πληγώθηκε τότε, αλλά το 
ξεπέρασε 
3.∆εν το επηρέασε καθόλου 
4.Άλλο. Τι;…………………….. 
…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
Παπ.                    Γιαγ. 
 

-Χωρίς νοµική κάλυψη: 
 

32)Ποιά ηλικία είχατε όταν αναλάβατε εσείς τη 
φροντίδα του παιδιού; 
1. ≤35 χρ.                10.Άλλο.Τι;……………………….. 
2.36-40 χρ.              …………………………………… 
3.41-45 χρ.              …………………………………… 
4.46-50 χρ.              0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
5.51-55 χρ.              
6.56-60 χρ. 
7.61-65 χρ. 
8.66-70 χρ.                                     
9.71≤  χρ 
 
 
 
 
Παπ.                               Γιαγ. 
 

33)Ποιά ηλικία είχε το 
εγγόνι σας όταν 
αναλάβατε την ανατροφή 
του; 
1. <12 µην.          
2.1-3 χρ.  
3.4-6 χρ.             
4.7-9 χρ.             
5.10-12 χρ. 
6.13-16 χρ. 
7.17≤  χρ.  
8.Άλλο.Τι;………………...                                                                
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Παπ.                    Γιαγ. 
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34)Εάν δεν έχετε κινήσει κάποιες διαδικασίες για να 
διεκδικήσετε και µέσω νόµου το παιδί, δεν το 
κάνατε γιατί: 
1.∆ε µας το επέτρεπαν οι γονείς του παιδιού 
2.Από φόβο 
3.∆ε θέλαµε να προσβάλουµε τους γονείς του παιδιού 
4.Για να µην εκθέσουµε το παιδί σε τέτοιες δοκιµασίες 
5.Για να µην γίνει γνωστό έξω στον κόσµο 
6.∆εν είχαµε την οικονοµική δυνατότητα 
7.∆ε ξέραµε ότι µπορούσαµε να κάνουµε κάτι τέτοιο 
8.∆εν χρειαζόταν γιατί έτσι κι αλλιώς εµείς είχαµε όλες 
τις ευθύνες και τα δικαιώµατα για το παιδί 
9.Άλλο. Τι;…………………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                           
Παπ.                                Γιαγ. 
 

35)Πρόκειται να 
ξεκινήσετε κάποιες 
κινήσεις στα δικαστήρια 
σύντοµα; 
1.Σίγουρα 
2.Πολύ πιθανό 
3.Ίσως 
4.Μάλλον όχι 
5.Όχι.Το αποκλείω. ∆εν 
υπάρχει τέτοια περίπτωση 
6.Άλλο.Τι;……………….
………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Παπ.                      Γιαγ. 
 

Κοινές ερωτήσεις: 
 

36)Έχετε αναλάβει την 
ανατροφή περισσότερων του 
ενός εγγονιών; Αν ναι, πόσα; 
1.Ναι     
2.Όχι 
3.Άλλο.Τι;………………………
…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                        
 
Παπ.                        Γιαγ. 
 
 
Αριθµός: 

37)Τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας αυτής: 
1.Είναι µαζί µε τον πατέρα 
2.Είναι µαζί µε τη µητέρα 
3.Το έχουν αναλάβει άλλοι συγγενείς 
4.Το έχουµε εµείς (παππούς/γιαγιά) 
5.Έχει µπει σε ίδρυµα 
6.∆εν έχει άλλα αδέλφια 
7.Άλλο. Τι;……………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                   Παπ.              Γιαγ. 
-το 1ο αδελφάκι: 
-το 2ο αδελφάκι: 
-το 3ο αδελφάκι: 
 

38)Πιστεύετε ότι κάποιο απ’ αυτά 
χρειάζεται ή/και παρέχεται από εσάς 
περισσότερη φροντίδα από τα άλλα; 
Γιατί; 
1.Ναι  2.Όχι  3.∆εν έχω αναλάβει άλλα 
                4.Άλλο.Τι;………………… 
                0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
Παππούς:……………………………...…
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
Γιαγιά:……………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

39)Αισθάνεστε πως έχετε αρκετές 
ελευθερίες, δικαιώµατα και αρµοδιό-
τητες για να εκπληρώσετε το ρόλο που 
σας έχουν αναθέσει ή νιώθετε 
παγιδευµένος/η-ελεγχόµενος/η; 
 
Παππούς:…………………………….…
………………………………………..…
………………………………………..…
………………………………………..…
………………………………………….. 
Γιαγιά:………………………………..…
…………………………………………..
………………………………………..…
………………………………………..…
…………………………………………. 
 

 

 

 

 

  

  

    

  

 

 



 

 

9 

Αποχωρισµός παιδιού από γονείς: 
 

40)Λόγοι ανάληψης γονεϊκού ρόλου για το εγγόνι σας από εσάς: 
(Βάλτε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν για κάθε γονέα) Παππούς Γιαγιά 

 Πατ. Μητ. Πατ. Μητ. 

1.Θάνατος     

2.∆ιαζύγιο-Χωρισµός 
 

    

3.Μετανάστευση 
 

    

4.Χρόνια νοσήµατα 
 

    

5.Νοητικά προβλήµατα     

6.Ψυχιατρικά προβλήµατα 
 

    

7.Ναρκωτικά 
 

    

8.Αλκοολισµός 
 

    

9.Χαρτοπαιξία 
 

    

10.Εκδιδόµενος(ελευθέρων ηθών) γονέας-Πορνεία 
 

    

11.Κάθειρξη-Καταδίκη     

12.Κακοποίηση-παραµέληση παιδιού 
 

    

13.Ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη-Εξώγαµο 
 

    

14.Ανήλικος-ανώριµος γονέας 
 

    

15.Σπουδές γονέα σε άλλο µέρος 
 

    

16.Στρατιωτική θητεία 
 

    

17.Υπάλληλος αποσπασµένος-εργασία σε άλλο τόπο 
 

    

18.Ανεργία 
 

    

19. Υπερβολική φτώχεια-ανέχεια     

20.Άλλο. Τι;…………………………………………. 
 

    

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     

Σύνολο:     

a) Κανένα 
b) Ένα έως δύο 
c) Τρία έως τέσσερα 
d)   Πέντε ή και περισσότερα 
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41)Χαρακτηριστικά που έχετε παρατηρήσει στη συµπεριφορά των γονέων: 
(Βάλτε στα κουτάκια τα γράµµατα: α. ή β. ανάλογα µε το χαρακτηρισµό που ισχύει 
περισσότερο για κάθε γονέα) 
 Παππούς Γιαγιά 

 Πατ. Μητ. Πατ. Μητ. 

1.α.Ήρεµος- Ήσυχος /  β.Ανήσυχος     
2.α.Υποτακτικός / β.Ανεξάρτητος     
3.α.Ταπεινός (ήπιος) –Υποτονικός/  
   β.Κατηγορηµατικός (αυταρχικός) 

    

4.α.Συντηρητικός /  
   β.Πειραµατιζόµενος (φιλελεύθερος) 

    

5.α.Συγκρατηµένος / β.Παρορµητικός     
6.α.Ντροπαλός / β.Θρασύς     
7.α.Συνεσταλµένος(άτολµος) /  
   β.Τολµηρός-Ριψοκίνδυνος 

    

8.α.Ευθύς / β.Ύπουλος     
9.α.Ευσυνείδητος / β.Ανεύθυνος     
10.α.Πειθαρχηµένος / β.Με µειωµένο αυτοέλεγχο     
11.α.Ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς κανόνες /              
     β.Αδιάφορος για κοινωνικούς κανόνες 

    

12.α.Αυτάρκης / β.Σκοπιµοθηρικός (ιδιοτελής) -   
                              Πονηρός (υπολογιστικός) 

    

13.α.Οµιλητικός-εκδηλωτικός-αυθόρµητος /          
     β.Εσωστρεφής-κλειστός 

    

14.α.∆είχνει εµπιστοσύνη / β.Καχύποπτος     
15.α.Υψηλή αυτοεκτίµηση & αυτοπεποίθηση /      
     β.Χαµηλή αυτοεκτίµηση & αυτοπεποίθηση 

    

16.α.Χαµηλό άγχος / β.Υψηλό άγχος     
17.α.Κοινωνικός / β.Ακοινώνητος-απόµακρος     
18.α.Ώριµος / β.Ανώριµος     
19.α.Συναισθηµατικά σταθερός /  
     β.Συναισθηµατικά ασταθής 

    

20.α.Νηφάλιος (σοβαρός)-Ατάραχος /  
     β.Φόβος-ευαισθησία στις απειλές 

    

21.α.Σταθερές απόψεις /  
     β.Αντιφατικός-αυτοσυγκρουόµενος  

    

22.α.Τρυφερός στη σκέψη (ονειροπόλος) /                  
     β.Άκαµπτος στη σκέψη (προσγειωµένος) 

    

23.α.Πραγµατιστής / β.Θεωρητικός     
24.α.Περισσότερο ευφυής / β.Λιγότερο ευφυής     
25.α.Λειτουργεί µε τη λογική /  
     β.Λειτουργεί µε το συναίσθηµα 

    

26.Άλλο. Τι;………………………………………     

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     
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42)Θεωρείτε τους γονείς του 
παιδιού: 
1.Άξιο/α  
2.Άξιο/α, αλλά δε βρήκε κατάλληλες 
συνθήκες 
3.Ανάξιο/α – Ανίκανο/η 
4.Απορριπτικό/ή 
5.Ανεύθυνο/η 
6.Άλλο. Τι;………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                          Παπ.             Γιαγ. 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 

43)Ποιός ευθύνεται για τη συγκεκριµένη 
στάση και συµπεριφορά τους; 
Παππούς:……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
Γιαγιά:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

44)Συµφωνούσατε στο θέµα της 
αποµάκρυνσης-χωρισµού του παιδιού 
από: 
1.Τον πατέρα 
2.Τη µητέρα 
3.Και τους δύο γονείς 
4.Κανέναν από τους γονείς. ∆ιαφωνούσα 
5.Άλλο. Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                              Γιαγ. 
 

45)Ποιόν θα βοηθήσει περισσότερο ο 
χωρισµός αυτός; 
1.Το παιδί 
2.Τον πατέρα 
3.Τη µητέρα 
4.Όλους 
5.Κανέναν 
6.Άλλο. Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                              Γιαγ. 
 

Ανάθεση του παιδιού στον παππού ή/και τη γιαγιά: 
 

46)Αναλάβατε τη φροντίδα-ανατροφή 
του εγγονιού σας: 
1.Ευχαρίστως, επειδή το ήθελα 
2.Από υποχρέωση-καθήκον προς το 
παιδί µου 
3.∆εν ήθελα να το αναλάβουν άλλοι 
συγγενείς ή κάποιοι άγνωστοι 
4.∆εν ήθελα να µπει το εγγόνι µου σε 
κρατικό, εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό 
ίδρυµα 
5.Για να µην έχω αργότερα ενοχές ότι 
δεν ανέλαβα τις ευθύνες µου 
6.Από ανάγκη γιατί δεν υπήρχε άλλη 
λύση 
7.Μετά από πίεση των γονιών του 
παιδιού 
8.Μετά από πίεση άλλων 
9.Άλλο.Τι;…………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                                             
Παπ.                   Γιαγ. 
 

47)Πιστεύετε ότι οι γονείς του παιδιού 
ανέθεσαν τη φροντίδα-ανατροφή του 
παιδιού τους σε σας: 
1.Ευχαρίστως, επειδή το ήθελαν 
2.Από υποχρέωση-καθήκον προς το παιδί 
τους 
3.∆εν ήθελαν να το αναλάβουν άλλοι 
συγγενείς ή κάποιοι άγνωστοι 
4.∆εν ήθελαν να µπει το παιδί τους σε 
κρατικό, εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό ίδρυµα 
5.Για να µην έχουν αργότερα ενοχές ότι δεν 
το ανέθεσαν σε κατάλληλο άτοµο 
6.Από ανάγκη γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση 
7.Μετά από πίεση δική µας 
8.Μετά από πίεση άλλων 
9.∆εν υπήρχε-δε ζούσε 
10.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                       Παπ.           Γιαγ. 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
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48)Τί πιστεύετε ότι τους ώθησε στο 
να αναθέσουν τα παιδιά τους σε σας 
και όχι σε κάποιον άλλο; 
Παππούς:………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
Γιαγιά:…………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

49)Θεωρείτε τους εαυτούς σας άξιους να 
ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες 
διαβίωσης που έχουν διαµορφωθεί, αν 
λάβετε υπόψη και τυχόν εµφανιζόµενες 
βιολογικές δυσλειτουργίες σας;  
1.Πάρα πολύ          4.Λίγο 
2.Πολύ                   5.Ελάχιστα 
3.Περίπου               6.Καθόλου 
           7.Άλλο.Τι;………………………….. 
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
Παπ.                            Γιαγ. 

Σχέσεις πριν τη διάσπαση-διασπορά της οικογένειας: 
 

50)Προηγούµενες συνθήκες που έζησε 
το παιδί µέσα στην οικογένεια: 
1.Πολύ καλές      4.Κακές 
2.Καλές               5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες            6.∆εν έζησε σ’ αυτήν 
          7.Άλλο. Τι;……….……………. 
          0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ         
Παπ.                          Γιαγ. 
 

51)Προηγούµενες συνθήκες που έζησε το 
παιδί εκτός της οικογένειας: 
1.Πολύ καλές           4.Κακές 
2.Καλές                    5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες                 6.Άλλο. Τι;…………… 
             0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                  
Παπ.                               Γιαγ. 
 

52)Σηµαντικά γεγονότα στη ζωή του 
παιδιού πριν τη διάσπαση της 
οικογένειας: 
Παππούς:……………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………………….. 
Γιαγιά:………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

53)Ποιότητα σχέσεων που είχε 
προηγουµένως το παιδί µε τους γονείς του: 
1.Πολύ καλές           4.Κακές 
2.Καλές                    5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες                 6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
             7.∆ε ζούσε 
             8.Άλλο. Τι;……………...................... 
             0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                             Παπ.          Γιαγ. 
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 

54)Σχέσεις παιδιού µε τα αδέλφια 
του πριν από τον αποχωρισµό από 
τους γονείς: 
1.Πολύ καλές   4.Κακές 
2.Καλές            5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες         6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
          7.∆εν είχε αδέλφια 
          8.Άλλο. Τι;………….………… 
          0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

                                   Παπ.      Γιαγ. 
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
 

55)Σχέσεις των γονέων µε τα αδέλφια του 
παιδιού πριν τη διάσπαση της οικογένειας: 
1.Πολύ καλές      4.Κακές 
2.Καλές               5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες            6. ∆εν υπήρχαν σχέσεις 
             7.∆εν είχε αδέλφια 
             8.∆ε ζούσε 
             9.Άλλο. Τι;……………….………… 
             0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                 Παπ.            Γιαγ. 
                            Πατ.  Μητ./ Πατ. Μητ.  
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
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56)Ποιές ήταν οι σχέσεις σας µε τους 
γονείς του παιδιού πριν αναλάβετε τη 
φροντίδα του: 
1.Πολύ καλές       4.Κακές 
2.Καλές                5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες             6. ∆εν υπήρχαν σχέσεις 
           7.∆ε ζούσε 
           8.Άλλο. Τι;…………….……………. 
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                               
 
                               Παπ.        Γιαγ. 
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 
 

57)Ποιές ήταν οι σχέσεις σας µε τα 
αδέλφια του παιδιού πριν τη 
διάσπαση της οικογένειας; 
1.Πολύ καλές     4.Κακές 
2.Καλές              5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες           6. ∆εν υπήρχαν σχέσεις 
             7.∆εν είχε αδέλφια 
             8.Άλλο. Τι;……………………  
             0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                               Παπ.          Γιαγ. 
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
 

58)Ποιές ήταν οι σχέσεις σας µε το 
εγγόνι σας πριν το αναλάβετε; 
1.Πολύ καλές       
2.Καλές                 
3.Μέτριες              
4.Κακές 
5.Πολύ κακές  
6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
7.Άλλο. Τι;………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
 
Παπ.                     Γιαγ. 
 

59)Ποιά ήταν η συχνότητα επαφής σας µε το 
εγγόνι σας πριν αναλάβετε αποκλειστικά την 
ανατροφή του; 
1.Μέναµε µαζί: παππούδες-γονείς-εγγόνι 
2.Το έβλεπα καθηµερινά 
3.Σαββατο-Κύριακα ή 1-2 φορές την εβδοµάδα 
4. 1-2 φορές το µήνα 
5.∆ιακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, 
καλοκαιριού 
6.Κάθε καλοκαίρι 
7. 1-2 φορές το χρόνο 
8.Σπάνια 
9.Καθόλου 
10.Άλλο.Τι;……………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                      
 Παπ.                Γιαγ. 
 

60)Πριν τη διάσπαση της οικογένειας 
του παιδιού σας (και κατά συνέπεια 
την ανάθεση του/των παιδιού/-ών σε 
σας), είχατε αναλάβει την προσωρινή 
επίβλεψη:  
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Πολλές φορές 
3.Μερικές φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Ποτέ 
7.Άλλο.Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                                        Παπ.     Γιαγ. 
-των παιδιών αυτών: 
-άλλων εγγονιών: 
 

61)Παρείχατε κάποια µακροχρόνια 
φροντίδα ή είχατε ζήσει για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα µε αυτά ή µε άλλα 
εγγόνια σας πριν αναλάβετε την 
ανατροφή αυτών των εγγονιών µέσω 
νόµου ή χωρίς αυτόν: 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Πολλές φορές 
3.Μερικές φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Ποτέ 
7.Άλλο.Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                      Παπ.          Γιαγ. 
-µε αυτά τα εγγόνια: 
-µε άλλα εγγόνια: 
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Αντιδράσεις κατά τον αποχωρισµό παιδιού-γονέων: 
 

62)Είδος αποχωρισµού 
του παιδιού από τους 
γονείς: 
1.Βίαιος-απότοµα 
2.Οµαλός 
3.∆ε χωρίστηκε 
4.Άλλο.Τι;……………
…..…………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                           
 
 
                 
                       Παπ. Γιαγ. 
-τον πατέρα: 
-τη µητέρα: 
 

63)Αντιδράσεις του παιδιού τη στιγµή του 
αποχωρισµού του από τους γονείς του:    
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντέδρασε µε κλάµατα και θυµό. Απαιτούσε την 
επιστροφή του πατέρα/ της µητέρας 
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην απόσπασή του από 
τον πατέρα/ τη µητέρα 
4.Ήταν αναστατωµένο την στιγµή του αποχωρισµού –
ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά έδειχνε ήρεµο όµως µέσα του υπέφερε 
6.Ήταν αµήχανο 
7.Ήταν σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας 
8.∆εν τον/την αποζητούσε 
9.Ήταν χαµογελαστό και χαρούµενο 
10.Άλλο. Τι;………………………                  Παπ.    Γιαγ. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                  -τον πατέρα:             
                                                         -τη µητέρα:       

64)Αντιδράσεις-συµπεριφορά του παιδιού µετά τον αποχωρισµό του από τους 
γονείς του: 
Παππούς:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………… 
Γιαγιά:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Π 

 
Γ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

65)Θα αναγνωρίζατε, ή αλλιώς, θα συµπληρώνατε κάποιες από τις 
παρακάτω αντιδράσεις στη συµπεριφορά του παιδιού µετά τον 
αποχωρισµό του από τους γονείς του; (Βάλτε V σε όσα ισχύουν) 
1.Ήρεµο-ήσυχο-ασφαλές  
2.Άνεση-ήταν χαλαρωµένο -ευχαριστηµένο 
3.Ανακούφιση-ικανοποίηση 
4.Απάθεια-αδιαφορία 
5.Έχασε το ενδιαφέρον του για τους γονείς, παραιτήθηκε από παιδί τους και 
προσαρµόστηκε στη νέα κατάσταση 
6.∆εν αποζητούσε τους γονείς του, αλλά γκρίνιαζε µε το τίποτε, ήταν άτονο 
και δεν ενδιαφερόταν για τίποτε 
7.Έκανε εκρήξεις οργής και είχε αυτοκαταστροφική και καταστροφική 
συµπεριφορά (ευέξαπτο, εκνευριζόταν εύκολα, επιθετικό) 
8.Έγινε απαιτητικό, ανικανοποίητο 
9.Είχε αγωνία-ανησυχία-αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα-βρισκόταν σε 
διέγερση- αισθανόταν έξαψη και ταραχή-υπερένταση 
10.Υπόφερε µέσα του πάρα πολύ-ένιωθε εσωτερική ένταση  
11.Βασανιζόταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου 
12.Κλειστό, εσωστρεφές, σπαραζόταν από µόνωση-ήθελε να µένει µόνο του 
13.Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσε µε τόνο καταθλιπτικό, ήταν σε 
κατάσταση µαρασµού 
14.∆ιένυε µια περίοδο «πένθους» και είχε ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας 
15.Έκανε απόπειρες αυτοκτονίας 
16.Άλλο. Τι;……………………………………………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
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66)Αντιδράσεις των γονιών τη στιγµή του 
αποχωρισµού τους από το παιδί τους: 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντέδρασε µε κλάµατα και θυµό. Απαιτούσε 
την επιστροφή του παιδιού του/της 
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην απόσπαση 
του παιδιού από αυτόν/αυτή 
4.Ήταν αναστατωµένος/η τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά έδειχνε ήρεµος/η όµως µέσα 
του/της υπέφερε 
6.Ήταν αµήχανος/η 
7.Ήταν σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας 
8.∆εν αποζητούσε το παιδί του/της 
9.Ήταν χαµογελαστός/ή και χαρούµενος/η 
10.∆ε ζούσε 
11.Άλλο. Τι;…………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                      Παπ.           Γιαγ. 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 

67)Αντιδράσεις-συµπεριφορά 
των γονιών µετά τον αποχωρισµό 
τους από το παιδί τους: 
Παππούς:…………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
Γιαγιά:……………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

Παπ. Γιαγ. 
Π. Μ. Π. Μ. 

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    
    

68)Θα αναγνωρίζατε ή αλλιώς θα συµπληρώνατε κάποιες από 
τις παρακάτω αντιδράσεις στη συµπεριφορά των γονιών µετά 
τον αποχωρισµό τους από το παιδί τους; Βάλτε V σε όσα ισχύουν 
1.Ήρεµος-ήσυχος-ασφαλής  
2.Άνεση-ήταν χαλαρωµένος -ευχαριστηµένος/η  
3.Ανακούφιση-ικανοποίηση 
4.Απάθεια-αδιαφορία  
5.Έχασε το ενδιαφέρον για το παιδί, παραιτήθηκε από 
πατέρας/µητέρα και προσαρµόστηκε στη νέα κατάσταση 
6.∆εν αποζητούσε το παιδί του/της, αλλά γκρίνιαζε µε το τίποτε, 
ήταν άτονος/η και δεν ενδιαφερόταν για τίποτε 
7.Έκανε εκρήξεις οργή και είχε αυτοκαταστροφική και 
καταστροφική συµπεριφορά (ευέξαπτος/η, εκνευριζόταν εύκολα, 
επιθετικός/ή)  
8.Έγινε απαιτητικός/ή, ανικανοποίητος/η 
9.Είχε αγωνία-ανησυχία-αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα-
βρισκόταν σε διέγερση- αισθανόταν έξαψη και ταραχή-υπερένταση 
10.Υπόφερε µέσα του/της πάρα πολύ-ένιωθε εσωτερική ένταση 
11.Βασανιζόταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου 
12.Κλειστός/ή, εσωστρεφής, σπαραζόταν από µόνωση 
13.Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσε µε τόνο καταθλιπτικό, 
ήταν σε κατάσταση µαρασµού 
14.∆ιένυε µια περίοδο «πένθους» και είχε ένα έντονο συναίσθηµα 
νοσταλγίας 
15.Έκανε απόπειρες αυτοκτονίας 
16.∆ε ζούσε 
17.Άλλο. Τι;…………………………………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
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Προσωρινή επανασύνδεση παιδιού-γονέων: 
 

69)Αντιδράσεις του 
περιβάλλοντος 
υποδοχής:  
1.Επεµβήκαµε στο 
παιδί για να  το 
ξεπεράσει 
2.Το βοήθησαν άλλοι 
συγγενείς να το 
ξεπεράσει 
3.Βάλαµε κάποιον 
ειδικό 
4.∆εν θεωρήσαµε 
απαραίτητο το να 
επέµβουµε µε 
οποιονδήποτε τρόπο 
5.Άλλο.Τι;…………
……………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 
 
 
 
 
Παπ.                  
Γιαγ. 

70)Η συµπεριφορά του παιδιού, κατά το προσωρινό 
ξανασµίξιµο µε τους γονείς του: 
1.Αρχίζει να ελπίζει ότι αυτή τη φορά θα σµίξει µόνιµα µε 
τους γονείς του 
2.Χαίρεται υπερβολικά και το εκδηλώνει µε κάθε τρόπο 
3.Νιώθει αµήχανα και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει 
4.Φεύγει µακριά από τους γονείς του µε έναν ψυχρό τρόπο 
όταν αυτοί επιστρέφουν, και µπορεί να χρειαστεί 
καλοπιάσµατα για να ξαναφτιάξει τις φιλικές σχέσεις µαζί 
τους, σαν να έχει ανάγκη να τους απορρίψει, όπως νόµισε ότι 
αυτοί το απέρριψαν αφήνοντάς το. Όταν τελικά αυτή η 
έλλειψη ανταπόκρισης υποχωρήσει, τότε το παιδί εκδηλώνει 
έντονα συναισθήµατα απέναντί τους.  
5.Το παιδί κατακλύζεται από θύελλα συναισθηµάτων: 
συνεχώς είναι «κολληµένο» επάνω στη µητέρα του ή στον 
πατέρα του και, όταν πάει να το αφήσει µόνο του, έστω και 
για µια στιγµή, νιώθει έντονο άγχος και οργή 
6.Είναι νευρικό κι επιθετικό 
7.Είναι απαθές και αδιάφορο 
8.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
9.Άλλο.Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                    Παπ.     Γιαγ. 
                                                 -µε τον πατέρα:                         
                                                          -µε τη µητέρα: 

71)Πώς συµπεριφέρονται οι γονείς στο 
παιδί κατά το προσωρινό ξανασµίξιµο: 
1.Στοργή-πάρα πολύ αγάπη 
2.Ζεστασιά-είναι καλοί µαζί του 
3.Οικειότητα-είναι φιλικοί µαζί του 
4.Αµφιθυµικά συναισθήµατα(καλά-άσχηµα) 
5.Φόβο για το αν το παιδί θα τους 
ξαναδεχτεί 
6.Ανησυχία-άγχος 
7.Ενοχή 
8.Θυµό από την άρνηση και τις εκδηλώσεις 
οπισθοδροµήσεως του παιδιού 
9.Απάθεια 
10.Ψυχρότητα 
11.Απόρριψη 
12.Εχθρική συµπεριφορά προς το παιδί  
13.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
14.∆ε ζει 
15.Άλλο.Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                         
                         Παπ.            Γιαγ. 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 

72)Πώς συµπεριφέρονται οι γονείς σε 
σας κατά το προσωρινό ξανασµίξιµο: 
1.∆είχνει την ευγνωµοσύνη του/της 
2.Οικειότητα-είναι φιλικοί 
3.Αµφιθυµικά συναισθήµατα 
4.Ανησυχία-άγχος 
5.Ενοχή 
6.Απάθεια 
7.Ψυχρότητα 
8.Είναι καχύποπτος/η όσον αφορά στον 
τρόπο ανατροφής του παιδιού 
9.Ζήλια για εµάς 
10.Εχθρική συµπεριφορά προς εµάς 
11.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
12.∆ε ζει 
13.Άλλο. Τι;………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                              
   
                       
                      Παπ.             Γιαγ.  
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
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73)Αντιδράσεις του παιδιού κατά το 
νέο αποχωρισµό του από τους γονείς 
του: 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντιδρά µε κλάµατα και θυµό. 
Απαιτεί την επιστροφή του πατέρα/ της 
µητέρας 
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην 
απόσπασή του απ’ αυτόν/ αυτήν 
4.Είναι αναστατωµένο τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά δείχνει ήρεµο όµως µέσα 
του υποφέρει 
6.Είναι αµήχανο 
7.Είναι σε µια κατάσταση απάθειας, 
αδιαφορίας 
8.∆εν τον/ την αποζητά  
9.Είναι χαµογελαστό και χαρούµενο 
10.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
11.Άλλο. Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

                       Παπ.          Γιαγ. 
-τον πατέρα: 
-τη µητέρα: 

74)Αντιδράσεις των γονέων κατά το νέο 
αποχωρισµό από το παιδί τους: 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντιδρά µε κλάµατα και θυµό. Απαιτεί 
την επιστροφή του παιδιού του/της 
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην 
απόσπαση του παιδιού απ’ αυτόν/αυτή 
4.Είναι αναστατωµένος/η τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά δείχνει ήρεµος/η όµως µέσα 
του/της υποφέρει 
6.Είναι αµήχανος/η 
7.Είναι σε µια κατάσταση απάθειας, 
αδιαφορίας 
8.∆εν αποζητά το παιδί του/της 
9.Είναι χαµογελαστός/η και χαρούµενος/η 
10. ∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
11.∆ε ζει 
12.Άλλο. Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 

                       Παπ.       Γιαγ. 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 

Απουσία γονέων: 
 

75)Τί λέτε/-γατε στο εγγόνι σας για 
τους γονείς του; Πώς τους 
παρουσιάζατε σ’ αυτό; 
Παππούς:…………………………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
Γιαγιά:……………………………...
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

76)Πόσο συχνά βλέπει/έβλεπε το παιδί τους 
γονείς του; 
1.Μένουµε µαζί: παππούδες-γονείς-παιδί 
2.Τον/την βλέπει καθηµερινά 
3.Σαββατο-Κύριακα ή 1-2 φορές την εβδοµάδα 
4. 1-2 φορές το µήνα 
5.∆ιακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, 
καλοκαιριού 
6.Κάθε καλοκαίρι 
7. 1-2 φορές το χρόνο 
8.Σπάνια 
9.Καθόλου 
10.∆ε ζει 
11.Άλλο.Τι;…………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ                                   
 
                         
 
                          Παπ.          Γιαγ. 
-τον πατέρα:                                
-τη µητέρα: 
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77)Με ποιόν τρόπο επικοινωνεί/-ούσε το παιδί µε τους γονείς του; (Μπορείτε να 
σηµειώσετε πάνω από ένα, εάν το επιθυµείτε) 
1.Επισκέψεις (έρχονται αυτοί ή πηγαίνει το παιδί) 
2.Τηλεφωνήµατα 
3.Με γράµµατα (αλληλογραφία) 
4.Με φωτογραφίες- κάρτες- ζωγραφιές 
5.Ανταλλάσσουν βιβλία ή τους στέλνει για να δουν τα τετράδιά του 
6.Με δώρα που έχει φτιάξει µόνο του 
7.Ποιήµατα που έχουν γράψει ο ένας για τον άλλο 
8.Κασσέτες (ηχογραφηµένες) σαν γράµµατα µε τη φωνή του 
9.Βιντεοταινίες-βιντεοκασσέτες 
10.Τίποτα απ’ αυτά. ∆εν επικοινωνούν 
11.∆ε ζει 
12.Άλλο. Τι;……………………………………………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 
                                        Παπ.                                         Γιαγ. 
-µε τον πατέρα: α)          β)       γ)                        α)        β)        γ) 
-µε τη µητέρα: α)           β)       γ)                        α)        β)         γ) 
 

Σχέσεις στη (σηµερινή) κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια: 
 

78)Αρχηγία στην οικογένεια παππού-
γιαγιάς-παιδιού 
Ποιός παίρνει τις αποφάσεις συνήθως 
στο σπίτι;  
(Μπορείτε να επιλέξετε έως δύο) 
1.Ο πατέρας του παιδιού  
2.Η µητέρα του 
3.Ο παππούς 
4. Η γιαγιά 
5.Όλοι µαζί 
6.Κανείς 
7.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                                                     
Παπ.1)      2)          Γιαγ.1)      2) 
 

79)Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις 
που έχουν δηµιουργηθεί στην  
οικογένεια παππού-γιαγιάς-παιδιού; 
1.Πολύ καλές           
2.Καλές                    
3.Μέτριες 
4.Κακές 
5.Πολύ κακές 
6.∆εν υπάρχουν σχέσεις 
7.Άλλο. Τι;……………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                
 
                                    
Παπ.                   Γιαγ. 
 

80)Πιστεύετε ότι από τότε που 
αναλάβατε εσείς τη φροντίδα του 
εγγονιού σας, άλλαξαν τα 
συναισθήµατά σας γι’ αυτό; 
1.Πάρα πολύ         4.Λίγο 
2.Πολύ                  5.Ελάχιστα 
3.Μέτρια               6.Καθόλου 
         7.Άλλο.Τι;………………………… 
         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                      
 
 Παπ.               Γιαγ. 
 

80) (συνέχεια) Γιατί; 
Παππούς:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
Γιαγιά:……………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 
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81)Αισθάνεστε για τον εαυτό σας:  (Βάλτε V σε όσα ισχύουν) 
 Παπ. Γιαγ. 

Ναι Όχι Ναι Όχι 1.Λύπη-θλίψη-θρήνο 
 

    

2.Απογοήτευση-απελπισία-απόγνωση 
 

    

3.Άγχος-αγωνία-ανησυχία 
 

    

4.Φόβο-ανασφάλεια 
 

    

5.Αµφιβολία-αβεβαιότητα-άγνοια για την εκπλήρωση του ρόλου 
 

    

6.∆ε µπορώ να προσαρµοστώ στη νέα κατάσταση 
 

    

7.∆υσκολεύοµαι να συνδυάσω τους ρόλους παππού και πατέρα ή 
γιαγιάς και µητέρας  

    

8.Νιώθω ακατάλληλος/η για το ρόλο (µου ζητείται να ξανανιώσω) 
 

    

9.Κούραση-εξάντληση 
 

    

10.Μοναξιά 
 

    

11.Μπερδεµένος/η-συγχυσµένος/η 
 

    

12.Αίσθηµα κατωτερότητας-ντροπή 
 

    

13.Νιώθω ότι απέτυχα να είµαι σωστός/ή πατέρας/µητέρα 
 

    

14.∆υστυχία 
 

    

15.Νιώθω χρήσιµος/η 
 

    

16.Είµαι πολύ δυνατός/ή 
 

    

17.Μπορώ να προσαρµοστώ εύκολα 
 

    

18.Άνεση όσον αφορά στη νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε 
 

    

19.Σιγουριά-βεβαιότητα ότι θα µπορέσω να είµαι σωστός/ή στο 
νέο ρόλο µου  

    

20.Απάθεια-δε µε νοιάζει 
 

    

21.Ξεκούραση-ηρεµία 
 

    

22.Ικανοποίηση-ανακούφιση που ανέλαβα το παιδί 
 

    

23.Ευτυχία 
 

    

24.Άλλο. Τι; ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

    

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     
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82)Αισθάνεστε για το εγγόνι σας:  
(Βάλτε V σε όσα ισχύουν) 
 
 Παπ. Γιαγ. 

Ναι Όχι Ναι Όχι 1.Υπερβολική αγάπη 
     

2.Οίκτο για το εγγόνι µου, το λυπάµαι πολύ 
 

    

3.Ευθύνη 
 

    

4.Φόβος ότι θα χάσω το εγγόνι µου 
 

    

5.∆εν ξέρω αν θα πρέπει να του συµπεριφέροµαι ως παππούς ή 
πατέρας / ως γιαγιά  ή µητέρα 

    

6.Αγανακτισµένος /η µε τη συµπεριφορά του εγγονιού µου 
 

    

7.Άλλο. Τι; ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 

    

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

    

83)Αισθάνεστε για τους γονείς του παιδιού:  
(Βάλτε V σε όσα ισχύουν) 
 
 Παπ. Γιαγ. 
 Π. Μ. Π. Μ. 

Ν Ο Ν Ο Ν Ο Ν Ο 1.Οίκτο και συµπόνια, τον/τη λυπάµαι 
         

2.Νοσταλγία για τον πατέρα/ τη µητέρα-µου λείπει πολύ 
 

        

3.Τύψεις & ενοχές για το ότι τον/την κατηγορώ  
 

        

4.Έχασα την  εµπιστοσύνη µου σ’ αυτόν/αυτή 
 

        

5.Αγανάκτηση για τη συµπεριφορά του/της 
 

        

6.Πικρία 
 

        

7.Θυµός-οργή 
 

        

8.Μίσος-εκδικητική διάθεση 
 

        

9.Αδιαφορία για τη ζωή του/της-απόρριψη 
 

        

10.Άλλο. Τι; …………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

        

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

        

 



 

 

21 

Παροχή φροντίδων: 
 

84)Ποιό είναι κυρίως το είδος φροντίδων που παρέχετε 
στο εγγόνι σας; (Βάλτε V σε όσα υπάρχουν -ισχύουν) 

 Π. Γ. 
Ν Ο Ν Ο 1.Φυσικές-σωµατικές φροντίδες (διατροφή, 

ρουχισµό, στέγαση, ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη κ.λ.π.) 

    

2.Συναισθηµατική στήριξη (αγάπη, στοργή, 
ζεστασιά, τρυφερότητα, χαρά, ασφάλεια, 
παραδοχή κ.λ.π.) 

    

3.Κοινωνικές (συντροφιά, επικοινωνία, 
ψυχαγωγία, διασκέδαση, προαγωγή γλωσσικής 
έκφρασης, µετάδοση αντιλήψεων-στάσεων-
αξιών κ.λ.π.) 

    

4.Νοµική κατοχύρωση     

5.Άλλο. Τι;…………………………………….     
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     

85)Όσον αφορά στις 
φροντίδες σας προς το 
παιδί: 
1.Εξακολουθείτε να του 
τις παρέχετε έως τώρα 
2.Σταµατήσατε όταν το 
ανέλαβε ξανά ο ένας ή και 
οι δύο γονείς του 
3.Σταµατήσατε όταν το 
ανέλαβε κάποιος άλλος 
4.Σταµατήσατε όταν 
ενηλικιώθηκε 
5.Άλλο. Τι;……………… 
………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                 Γιαγ. 
 

86)Τί κάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας µε 
το εγγόνι σας; 
Παππούς:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
…………………………………………… 
Γιαγιά:……………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 
…………………………………………… 

87)Το εγγόνι σας σάς βοηθάει σε 
δουλειές; 
1.Πάρα πολύ 
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.Άλλο.Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                      Γιαγ. 
 

88)Πόσο συχνά πηγαίνετε στην εκκλησία; 
                                                Παπ.               Γιαγ. 
-µαζί µε το εγγόνι: 
-µόνος/η (χωρίς το εγγόνι): 
89)Πόσο συχνά πηγαίνετε σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις (γάµους, βαπτίσια, κ.λ.π.); 

                                         Παπ.              Γιαγ. 
-µαζί µε το εγγόνι: 
-µόνος/η (χωρίς το εγγόνι): 
90)Πόσο συχνά πηγαίνετε σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις (θέατρο, κινηµατογράφο, εκθέσεις 
ζωγραφικής, συναυλίες, κ.λ.π.); 
                                                 Παπ.              Γιαγ. 
-µαζί µε το εγγόνι: 
-µόνος/η (χωρίς το εγγόνι): 

(Επιλέξτε ένα για το τι ισχύει 
µαζί µε το εγγόνι κι ένα 
µόνος/η, χωρίς το εγγόνι, για 
κάθε ερώτηση) 
1.Σχεδόν κάθε µέρα 
2.Σχεδόν µια φορά τη 
βδοµάδα 
3.Περίπου 1-2 φορές το µήνα 
4.Πολύ αραιά 
5.Χριστούγεννα, Πάσχα 
6. 1-2 φορές το χρόνο 
7.Σπάνια  
8.Ποτέ 
9.Όποτε συµβαίνουν 
10.Άλλο. Τι;………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
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Σχολική επίδοση: 
 

91)Αφήνετε το εγγόνι σας να 
πηγαίνει στις εκδροµές του 
σχολείου του; 
1.Πάντα 
2.Τις περισσότερες φορές 
3.Μερικές φορές 
4.Λίγες φορές – που και που 
5.Σπάνια 
6.Ποτέ 
7.∆εν πηγαίνουν εκδροµές 
8.Άλλο.Τι;……………………. 
0.∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 
 
 
 
Παπ.                         Γιαγ. 
 

92)Με ποιόν τρόπο παρέχετε βοήθεια στην 
προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων του 
εγγονιού σας; 
1.Βοήθεια από πατέρα ή/και µητέρα 
2.Το βοηθάµε εµείς 
3.Το βοηθάνε κάποιοι συγγενείς/φίλοι/ γείτονες 
4.Ιδιαίτερα µαθήµατα από µισθωµένο άτοµο 
5.Μαθήµατα σε οµαδικό φροντιστήριο 
6.Καµία βοήθεια 
7.∆εν πάει ακόµα σχολείο 
8.Άλλο. Τι;…………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                        Γιαγ. 
 

93)Ως µαθητής/-τρια είναι: 
1.Πολύ καλός/ή 
2.Καλός/ή 
3.Μέτριος/α 
4.Κακός/ή 
5.Πολύ κακός/ή 
6.∆εν πάει ακόµα σχολείο 
7.Άλλο.Τι;………………………… 
0.∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ 
 
 
Παπ.                       Γιαγ. 
 

94)Το εγγόνι σας έχει αλλάξει για κάποιο λόγο 
σχολείο (νηπιαγωγείο ή δηµοτικό); 
1. 1 – 2 φορές 
2. 3 – 5 φορές 
3. 6 – 10 φορές 
4. 11 ≤ φορές 
5. Ποτέ 
6. Άλλο.Τι;…………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Παπ.                   Γιαγ. 
 

Μέθοδος ανατροφής: 
 

95)Με ποιό τρόπο ανατρέφετε το 
εγγόνι σας; 
1.Με αυστηρότητα. Απαιτώ πειθαρχία 
και υπακοή 
2.Επιείκεια – Ελεύθερα-µε ανεξαρτησία 
3.∆ιαφωνία στον τρόπο ανατροφής 
µεταξύ παππού-γιαγιάς 
4.Υπερπροστασία 
5.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
(Γιατί; ………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………) 
 
 
Παπ.                                       Γιαγ. 
 

96)Πιστεύετε ότι υπάρχει σύγκρουση-
ασυµφωνία ανάµεσα στις δικές σας 
µεθόδους διαπαιδαγώγησης του παιδιού 
και σ’ αυτές που χρησιµοποιούσαν οι 
γονείς; 
1.Πολύ µεγάλη 
2.Μεγάλη 
3.Μέτρια 
4.Μικρή 
5.Ελάχιστη 
6.Καθόλου 
7.Άλλο.Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                            Παπ.             Γιαγ. 
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 
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97)Έχετε συζητήσει µε τους γονείς του 
παιδιού όσον αφορά στον τρόπο ανατροφής 
του; 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Αρκετές φορές 
3.Κάποιες φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Σχεδόν καθόλου 
7.Ποτέ 
8.Άλλο.Τι;…………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

       Παπ.        Γιαγ. 
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 
 

98)Μεγαλώνετε µε τον ίδιο τρόπο 
τα εγγόνια σας όπως κάνατε για τα 
παιδιά σας; 
1.Απόλυτα 
2.Περίπου 
3.Καθόλου 
4.Άλλο.Τι;…………………………
……………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
Παπ.                               Γιαγ. 
 

99Υποµένετε αδιαµαρτύρητα ιδιοτρο-
πίες τους ή ικανοποιείτε υπερβολικές 
απαιτήσεις τους; 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Αρκετές φορές 
3.Κάποιες φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Σχεδόν καθόλου 
7.Ποτέ 
8.Άλλο.Τι;……………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                              Γιαγ. 
 

99)(συνέχεια) Κατά την άποψή σας, 
γιατί νοµίζετε ότι γίνεται αυτό; 
Παππούς:………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
Γιαγιά:…………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

Άτυπα δίκτυα στήριξης-Κρατική βοήθεια: 
 

100)Το εγγόνι το οποίο αναλάβατε έχει κι 
άλλους παππούδες; Αν ναι, γιατί δεν το 
ανέλαβαν εκείνοι;  
1. Ναι     2.Όχι   3.Άλλο.Τι;…………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                  
Παππούς:…………………………………..…
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
Γιαγιά:…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 

101)Έχετε κι άλλα εγγόνια; Αν ναι 
πόσα συνολικά; 
1.Ναι      
2.Όχι 
3.Άλλο.Τι;………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                 Γιαγ. 
 
Αριθµός: 
 
Ηλικίες τους: 1ο                  7ο  
                         2ο                  8ο  
                         3ο                  9ο  
                         4ο                 10ο  
                              5ο                 11ο  
                              6ο                 12ο  
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102)Από τη στιγµή που αναλάβατε το 
εγγόνι σας, πιστεύετε ότι αυτό 
επηρέασε τις σχέσεις σας µε τα άλλα 
άτοµα της οικογένειάς σας; 
1.Πάρα πολύ           4.Λίγο 
2.Πολύ                    5.Ελάχιστα 
3.Μέτρια                 6.Καθόλου 
               7.∆εν υπάρχει 
               8.Άλλο.Τι;………………….. 
               0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
 
                                               Παπ. Γιαγ. 
-σύζυγο: 
 

-πατέρα του παιδιού: 
 

-µητέρα του παιδιού: 
 

-αδέρφια παιδιού: 
 

-άλλο παππού του παιδιού: 
 

-άλλη γιαγιά του παιδιού: 
 

-θείες/θείους παιδιού: 
 

-ξαδέρφια παιδιού: 
 

-άλλους συγγενείς: 
 
 

103)Επαφές µε συγγενείς και φίλους: 
1.Σχεδόν κάθε µέρα 
2.Σχεδόν µια φορά τη βδοµάδα 
3.Περίπου µια φορά το µήνα 
4.Πολύ αραιά 
5.Ποτέ                     7.Άλλο.Τι;…………….. 
6.∆εν υπάρχει         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                 
                                                 Παπ.    Γιαγ. 

-πατέρα του παιδιού: 
 

-µητέρα του παιδιού: 
 

-αδέρφια παιδιού: 
 

-άλλο παππού του παιδιού: 
 

-άλλη γιαγιά του παιδιού: 
 

-θείες/θείους παιδιού: 
 

-ξαδέρφια παιδιού: 
 

-άλλους συγγενείς: 
 

-γείτονες: 
 

-κοντινούς φίλους: 
 

-άλλους φίλους: 
 

105)Είδος βοήθειας που λάβατε/λαµβάνετε 
από συγγενείς: (Βάλτε V σε όσα υπάρχουν -
ισχύουν) 
 Π Γ 
1.Φιλοξενία ή παροχή στέγης 
 

  

2.Χρηµατικές παροχές 
 

  

3.Καθηµερινή βοήθεια στις οικιακές 
δραστηριότητες 

  

4.Φροντίδα του εγγονιού 
 

  

5.Συναισθηµατική στήριξη 
 

  

6.Άλλο. Τι; …………………………… 
 

  

7.Τίποτε/ καµία βοήθεια 
 

  

104)Αισθάνεστε ότι το συγγενικό 
και φιλικό περιβάλλον: 
1.Σας δείχνει συµπαράσταση και 
σας στηρίζει 
2.Λέει ότι σας στηρίζει, αλλά δεν 
το δείχνει εµπράκτως 
3.Είστε αβοήθητοι 
4.Άλλο.Τι;…………………………
……………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
 
Παπ.                                
Γιαγ. 
 

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
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106)Είδος βοήθειας που λάβατε/ 
λαµβάνετε από την εκκλησία:   
(Βάλτε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν) 

107)Είδος βοήθειας που 
λάβατε/λαµβάνετε από το κράτος-
πολιτεία: (Βάλτε V σε όσα υπάρχουν -
ισχύουν) 

 Π Γ  Π Γ 
1.Φιλοξενία ή παροχή στέγης 
 

  1.Επίδοµα από την κοινωνική 
πρόνοια 

  

2.Χρηµατικές παροχές 
 

  2.Επίδοµα από το Π.Ι.Κ.Π.Α. 
 

  

3.Συναισθηµατική στήριξη 
 

  3.Συναισθηµατική στήριξη από 
κρατικές υπηρεσίες 

  

4.Συσίτιο   4.Στεγαστικό δάνειο   

5.Άλλο.Τι; ……………………..   5.Φορολογικές απαλλαγές 
 

  

6.Τίποτε/ καµία βοήθεια 
 

  6.Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη   

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   7.Νοµική κάλυψη-∆ικηγόρους 
 

  

8.Γονικές άδειες 
 

  

9.Άλλο.Τι;………………….……… 
 

  

10.Τίποτε/ καµία βοήθεια 
 

  

   

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   

109)Σας έχει βοηθήσει κάποιος άλλος 
που δεν τον έχουµε αναφέρει; Αν ναι, 
ποιός; 
1.Ναι        2.Όχι      3.Άλλο.Τι;…………… 
       0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παππούς:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
Γιαγιά:……………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 
 

108)Γνωρίζατε από πού µπορούσατε να 
πάρετε βοήθεια από το κράτος; Κι αν 
όχι ποιός σας το υπέδειξε; 
1.Ναι               
2.Όχι 
3.Άλλο.Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παππούς:………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 
Γιαγιά:…………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 

110)Όσον αφορά στα οικονοµικά: 
1.Βοηθάτε εσείς τους γονείς του παιδιού 
2.Βοηθούν οι γονείς του παιδιού εσάς 
3. Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                                           
Παπ.                           Γιαγ. 
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111)Μπορείτε να µου εξηγήσετε αναλυτικά ποιά είναι τα προβλήµατα και οι 
δυσκολίες που αντιµετωπίσατε/-ζετε;  
-Φυσικά-σωµατικά:  
Παππούς:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Γιαγιά:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
-Συναισθηµατικά-Ψυχολογικά:  
Παππούς:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
Γιαγιά:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
-Κοινωνικά:  
Παππούς:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Γιαγιά:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
-Οικονοµικά:  
Παππούς:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
Γιαγιά:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
-Νοµικά:  
Παππούς:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
Γιαγιά:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

Επανασύνδεση-ξανασµίξιµο οικογένειας (µόνιµο): 
 

112)Πού βρίσκονται τώρα οι γονείς του παιδιού; 
1.Εκεί όπου είχαν πάει. ∆εν έχουν επιστρέψει 
2.Επέστρεψαν στο σπίτι τους µαζί µε τα παιδιά τους 
3.Ζούµε στο σπίτι µας όλοι µαζί: παππούδες-γονείς-παιδιά 
4.Έχουν πάει σε άλλο µέρος, το οποίο δε γνωρίζω 
5.∆ε ζει                                                                                         Παπ.             Γιαγ. 
6.Άλλο.Τι;…………………………………          -ο πατέρας: 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                        -η µητέρα:                       
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-Σε περίπτωση που δεν έγινε (ακόµη) 
το µόνιµο ξανασµίξιµο: 
 

-Σε περίπτωση που έγινε το ξανασµίξιµο: 
 

115)Μέχρι ποιά ηλικία του το παιδί 
λάµβανε τις δικές σας φροντίδες; 
1. <12 µην.           
2. 1-3 χρ.              
3. 4-6 χρ.  
4. 7-9 χρ.  
5. 10-12 χρ. 
6. 13-16 χρ.  
7. 17≤  χρ. 
8.Άλλο.Τι;……………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ               Παπ.                          
                                                                 Γιαγ. 
 

116)Για πόσο χρονικό διάστηµα συνολικά 
φροντίζατε το εγγόνι σας; 
 
Χρόνια:                     Μήνες: 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

113)Πιστεύετε ότι υπάρχουν 
πιθανότητες οι γονείς του παιδιού – 
ή έστω ένας απ’ αυτούς – να 
αναλάβουν και πάλι την ανατροφή 
του παιδιού τους; 
1.Πάρα πολλές             
2.Πολλές                      
3.Μέτριες       
4.Λίγες 
5.Ελάχιστες 
6.Το αποκλείω 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
                      Παπ.           Γιαγ. 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
 

117)Όσο καιρό είχατε αναλάβει τη 
φροντίδα του εγγονιού σας υπήρξαν 
διαστήµατα κατά τα οποία αυτό δεν ήταν 
µαζί σας και: 
1.Ζούσε µαζί µε τον ένα ή και τους δύο 
γονείς του 
2.Το έπαιρναν µαζί τους οι θείοι ή κάποιοι 
άλλοι συγγενείς 
3.Ζούσε µαζί µε τους άλλους παππούδες 
4.Όχι, ήταν πάντα µαζί µας 
5.Άλλο. Τι;…………………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                                                 
    
 Παπ.                              Γιαγ. 
 

114)Επιθυµεί την επανασύνδεση της 
οικογένειας: 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Θέλει και δε θέλει-αµφιταλαντεύεται  
5.Λίγο 
6.Ελάχιστα 
7.Καθόλου 
8.∆εν υπάρχει 
9.Άλλο.Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

                          Παπ.          Γιαγ. 
-το παιδί: 
 
-τα αδέλφια του: 
 
-ο πατέρας: 
 
-η µητέρα: 
 
-(εγώ)ο παππούς: 
 
-(εγώ)η γιαγιά: 
 

118)Κατά την επανασύνδεση των γονέων 
µε το παιδί αντιµετωπίσατε τα εξής 
προβλήµατα: 
1.∆ε µπορούσαµε να συνηθίσουµε την 
απουσία του παιδιού 
2.Είχαµε άσχηµη αντιµετώπιση από τους 
γονείς του παιδιού 
3.Άλλο. Τι;………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παπ.                               Γιαγ. 
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Κοινές ερωτήσεις: 
 

119)Πιστεύετε ότι οι 
γονείς του/των παιδιού/-
ών σάς «χρωστούν» 
ευγνωµοσύνη; 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                     Παπ.      Γιαγ. 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
 

120)Πιστεύετε ότι το/τα 
εγγόνι/-ια σας σάς 
«χρωστούν» 
ευγνωµοσύνη; 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.Άλλο.Τι;………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
Παπ.                               
Γιαγ. 
 

121)Πιστεύετε ότι 
θυσιαστήκατε για χάρη 
των συγκεκριµένων 
εγγονιών σας; 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.Άλλο.Τι;………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
Παπ.                               
Γιαγ. 
 

122)Έχουν αλλάξει οι σχέσεις σας µε τους γονείς 
του παιδιού από τότε που αναλάβατε την 
ανατροφή του παιδιού τους;  Γιατί; 
1.Ναι, προς το καλύτερο 
2.Ναι, προς το χειρότερο 
3.Όχι, είναι οι ίδιες 
4.∆εν υπάρχουν σχέσεις 
5.Άλλο.Τι;…………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Παππούς:……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
Γιαγιά:………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

123)Οι σχέσεις σας µε τους 
γονείς του παιδιού είναι 
τώρα: 
1.Τυπικές 
2.Κανονικές-τίποτα το 
ιδιαίτερο 
3.Ουσιαστικές µε µεγάλη 
οικειότητα 
4.∆εν υπάρχουν σχέσεις 
5.∆ε ζει 
6.Άλλο.Τι;…………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
                             Παπ.    Γιαγ. 
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 
 

124)Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε που δεν συζητήθηκε, δηλαδή προβλήµατα 
που έχετε από τότε που αναλάβατε τη φροντίδα του εγγονιού σας και που να 
συνδέονται µε την οικογενειακή σας ζωή; 
Παππούς:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
Γιαγιά:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
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ΠΑΠΠΟΥΣ: Μπορεί να θέλουµε να σας ξανασυναντήσουµε σε 3-4 χρόνια για να 
ενηµερώσουµε τα στοιχεία σας. Παρακαλώ µπορείτε να µου δώσετε το όνοµα και 
τη διεύθυνση δύο συγγενών ή φίλων, που θα ξέρουν πάντοτε πού είστε ώστε να 
µπορέσουµε να σας ξαναβρούµε ακόµη και αν µετακοµίσετε; 
Ονοµατεπώνυµο   Σχέση µε τον ερωτώµενο        ∆ιεύθυνση      Τηλέφωνο              
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
Παρατηρήσεις της συνεντεύκτριας:…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ:……………………………………………. 
∆ιεύθυνση κατοικίας: Περιοχή:……………Οδός:……………….Αριθµός:…………. 
Πόλη:…………..Τ.Κ.:……………Νοµός:……………..Τηλέφωνο:………………… 
 
Επισκέψεις συνεντεύκτριας:…………………………………………………………... 
Ηµεροµηνία(µήνας+έτος):…………………………………………………………….. 
∆ιάρκεια συνέντευξης:………………………………………………………………… 
Συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο:………………………………………………….. 
Έλειπε από το σπίτι:…………………………………………………………………… 
∆ε µένει πια εκεί:………………………………………………………………………. 
Αρνήθηκε να απαντήσει:………………………………………………………………. 
Συµπληρώθηκε µερικώς το ερωτηµατολόγιο:…………………………………………. 
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε παρουσία άλλου. Ποιού; ……………………….. 
 
ΓΙΑΓΙΑ: Μπορεί να θέλουµε να σας ξανασυναντήσουµε σε 3-4 χρόνια για να 
ενηµερώσουµε τα στοιχεία σας. Παρακαλώ µπορείτε να µου δώσετε το όνοµα και 
τη διεύθυνση δύο συγγενών ή φίλων, που θα ξέρουν πάντοτε πού είστε ώστε να 
µπορέσουµε να σας ξαναβρούµε ακόµη και αν µετακοµίσετε; 
Ονοµατεπώνυµο   Σχέση µε την ερωτώµενη        ∆ιεύθυνση      Τηλέφωνο              
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
Παρατηρήσεις της συνεντεύκτριας:…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΗΣ:……………………………………………. 
∆ιεύθυνση κατοικίας: Περιοχή:……………Οδός:……………….Αριθµός:…………. 
Πόλη:…………..Τ.Κ.:……………Νοµός:……………..Τηλέφωνο:………………… 
 
Επισκέψεις συνεντεύκτριας:…………………………………………………………... 
Ηµεροµηνία(µήνας+έτος):…………………………………………………………….. 
∆ιάρκεια συνέντευξης:………………………………………………………………… 
Συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο:………………………………………………….. 
Έλειπε από το σπίτι:…………………………………………………………………… 
∆ε µένει πια εκεί:………………………………………………………………………. 
Αρνήθηκε να απαντήσει:………………………………………………………………. 
Συµπληρώθηκε µερικώς το ερωτηµατολόγιο:…………………………………………. 
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε παρουσία άλλου. Ποιού; ……………………….. 
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Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
Σχολή Επιστηµών Αγωγής 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 
Επιβλέπων καθηγητής:κ.Παύλος Κυριακίδης 
Ερευνήτρια:κα Κυριακούλα Αντωνοπούλου 
 
 

Ερωτηµατολόγιο γονέων: 
 

∆ιευκρινήσεις: 
 

Αγαπητοί γονείς, 
σας ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την έρευνά 
µας. ∆ιεξάγουµε αυτή την έρευνα για να µάθουµε περισσότερα σχετικά 
µε το πώς κυλά η ζωή σας τώρα που έχετε αποχωριστεί το παιδί/ τα 
παιδιά σας. Πιο συγκεκριµένα, θα θέλαµε να µάθουµε ποιές είναι οι 
σκέψεις, τα συναισθήµατά σας, αλλά και η στάση σας απέναντι στα 
παιδιά σας, αλλά και στους παππού ή/και γιαγιά που τα ανέλαβαν. 
    Καταλαβαίνουµε βέβαια ότι είναι λίγο δύσκολο για κάθε άνθρωπο το 
να κάνει γνωστές σε ξένους λεπτοµέρειες µέσα από την  οικογένειά του, 
αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάτι τέτοιο, όχι µόνο δε θα πρέπει 
να το αποφεύγουµε, αλλά αντίθετα να το επικροτούµε όταν π.χ. έρευνες 
σαν κι αυτή εδώ προσπαθούν να φέρουν στο φως δυσκολίες και 
προβλήµατα µε σκοπό να βρεθούν λύσεις. 
    Στο φυλλάδιο αυτό θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. 
∆ιευκρινίζουµε βέβαια ότι δεν υπάρχουν «πονηρές» ερωτήσεις, αλλά 
ούτε και σωστές και λανθασµένες απαντήσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος 
έχει το δικαίωµα της γνώµης του. Απλώς απαντάτε µε ακρίβεια και 
ειλικρίνεια προκειµένου να έχουν κάποια αξία οι απαντήσεις σας και 
κατά συνέπεια για να βγει έγκυρο το αποτέλεσµα.  
Καθώς θα απαντάτε να θυµάστε τα εξής: 

� Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  
� Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι προσωπικές, όµως δεν µας 
ενδιαφέρει η δική σας περίπτωση αποκλειστικά, αλλά γενικά τί ισχύει 
σε οικογένειες όπως στη δική σας. Η έρευνα αυτή ενδιαφέρεται µόνο 
για αθροιστικά στοιχεία και στατιστικές αναλύσεις και όχι για ό,τι 
γίνεται µέσα σε κάθε οικογένεια. 

� Να δίνετε την απάντηση που πραγµατικά σας αντιπροσωπεύει και όχι 
αυτή που «γενικά φαίνεται σωστή». 

� Προσπαθήστε να µη δίνετε την απάντηση: «δεν ξέρω» ή «δεν 
απαντώ», γιατί δείχνει αβεβαιότητα ή απροθυµία συνεργασίας µαζί 
µας, εκτός κι αν πραγµατικά  δεν µπορείτε να αποφασίσετε ανάµεσα 
στις άλλες απαντήσεις ή δεν ισχύουν. 

� Να µην ξοδεύετε πάρα πολύ χρόνο για να σκέφτεστε την απάντηση. 
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∆ώστε την πρώτη φυσική απάντηση που σας έρχεται στο νου. 
� Έχετε στη διάθεσή σας όσο χρόνο χρειαστείτε.  

                                            

Σας ευχαριστούµε θερµά για το χρόνο που µας διαθέτετε, το 
ενδιαφέρον σας και τη διάθεση συνεργασίας µαζί µας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ-ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
Αρ.Ερωτ.:…………. 

Οικογένεια των γονέων: 
 
1)Σύνθεση συγκατοικούντων: 
Όνοµα 
 
……………
……………
……………
……………
…………… 

Σχέση µε 
το γονέα 
……………
……………
……………
……………
…………… 

Ηλικία 
 
……………
……………
……………
……………
…………… 

Φύλο 
 
………
………
………
………
……… 

Μόρφωση 
 
………………
………………
………………
………………
……………… 

Υγεία 
 
………
………
………
………
……… 

  Παρατηρήσεις  
 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………  
 

2)Σύνολο 
ατόµων στο 
σπίτι: 
 

3)Σειρά 
γέννησης 
του παιδιού: 
 

4)Αριθµός αδελφών:  
-του ίδιου φύλου  
 
-και του αντίθετου 
φύλου 
 

5)Νοµική θέση του 
παιδιού:  
1.Νόµιµο 
2.Αναγνωρισµένο εξώγαµο 
3.Μη αναγνωρισµένο 
εξώγαµο 
4.Άλλο. Τι;………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Κατοικία-Συνθήκες ∆ιαβίωσης: 
 
6)Περιοχή 
κατοικίας: 
1.Αγροτική 
2.Ηµι-αστική 
3.Αστική 
4.Άλλο.Τι;………. 
…………………... 
0.Άγνωστη 

7)Νοµικός τύπος κατοικίας: 
1.Ιδιόκτητο 
2.Με δάνειο 
3.Με ενοίκιο 
4.Των γονιών του παιδιού, δικό µας 
5.Παραχωρηµένο από συγγενείς/ φίλους 
6.Παραχωρηµένο από το κράτος 
7.Μας φιλοξενούν όλους µαζί κάποιοι 
συγγενείς 
8.Άλλο. Τι;…………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

8)Συντελεστής 
κατοικίας: 
 
Άτοµα/ δωµάτια 
 
            / 

9)Όσον αφορά στον τόπο κατοικίας σας σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας του 
παιδιού, µένετε: 
1.Μαζί µε το παιδί µου στο σπίτι µας 
2.Σε απόσταση που µπορεί κάποιος να την περπατήσει 
3.Σε απόσταση που µπορεί να διανυθεί µε αυτοκίνητο σχεδόν καθηµερινά 
4.Σε απόσταση µεγαλύτερη των 100 χιλιοµέτρων 
5.Σε απόσταση µεγαλύτερη των 1000 χιλιοµέτρων 
6.Άλλο. Τι;……………………………………………………………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                               Μητ. 
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Γενικά στοιχεία για τους γονείς: 
 
10)Ηλικία: 
1.  ≤16χρ.  
2.17-20χρ.       
3.21-25χρ.  
4.26-30χρ.  
5.31-35χρ. 
6.36-40χρ. 
7.41≤ χρ. 
8.Άλλο.Τι;……………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                 
Μητ. 
 

11)Νοµική σχέση πατέρα και µητέρας: 
1.Άγαµος/η      
2.Έγγαµος/η     
3.Χήρος/α        
4.Σε διάσταση 
5.Συζώ (ενώ είµαι σε διάσταση ή διαζύγιο) 
6.Συζώ (άγαµος/η ή χήρος/α) 
7.Άλλο.Τι;…………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                        
Μητ. 

12)Μόρφωση: 
1.Αγράµµατος/η 
2.Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 
3.Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
4.Λίγες τάξεις Γυµνασίου 
5.Απόφοιτος Μέσης Επαγγελµατικής 
Σχολής – Τεχνική Εκπαίδευση 
6.Απόφοιτος Γυµνασίου 
7.Λίγες τάξεις Λυκείου 
8.Απόφοιτος Λυκείου ή παλαιού Γυµνασίου 
9.Φοίτηση σε Ανώτερή ή Ανώτατη Σχολή 
10.Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής 
11.Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής 
12.Μεταπτυχιακό δίπλωµα 
13.Άλλο. Τι;………………………………..        
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
 
 
Πατ. 
Μητ. 
 

13)Απασχόληση πατέρα-µητέρας: 
1.∆εν εργάζοµαι 
2.Πλήρης απασχόληση µέσα στο σπίτι 
3.Πλήρης απασχόληση εκτός σπιτιού 
4.Μερική απασχόληση µέσα στο σπίτι 
5.Μερική απασχόληση εκτός σπιτιού 
6.Συνταξιούχος 
7.Σύνταξη χηρείας 
8.Άλλο. Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Πατ.                                
Μητ. 
 

14)Εργασία πατέρα/µητέρας: 
 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                           
Μητέρα:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Πατ.                                 Μητ. 
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Υγεία: 
 

15)Ποιός είναι ο κυριότερος λόγος 
που εργάζεστε; 
1.Ενδιαφέρον για τη δουλειά 
2.Κοινωνικές σχέσεις 
3.Βασική οικονοµική ανάγκη 
4.Συµπληρωµατικό εισόδηµα 
5.Άλλο. Τι;.………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                               Μητ. 
 
Ψυχολογία: 
 
17)Αισθάνεστε: 
1.Γερασµένος 
2.Νέος, αλλά κουρασµένος 
3.Νέος και µπορώ να προσφέρω 
πολλά ακόµη.(Έχω το ψυχικό σθένος, 
τη σωµατική δύναµη, τη δύναµη της 
θέλησης και την αντοχή, την αυθεντία 
και την απαραίτητη πείρα) 
4.Άλλο. Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

16)Ποιά είναι η κατάσταση της υγείας σας; 
(Μπορείτε να επιλέξετε έως δύο) 
1.Απολύτως φυσιολογική. ∆εν έχω κανένα 
πρόβληµα    
2.Έχω κάποια µικρο-προβλήµατα κατά 
καιρούς, αλλά ξεπερνιούνται 
3.Πάσχω από χρόνιες ασθένειες, αλλά αυτό 
δεν επηρεάζει τη ζωή µου 
4.Πάσχω από χρόνιες ασθένειες και 
χρειάζοµαι διαρκώς ιατροφαρµακευτική 
υποστήριξη 
5.Για µεγάλα χρονικά διαστήµατα παραµένω 
στο νοσοκοµείο 
6.Σωµατική αναπηρία 
7.Πνευµατική αναπηρία 
8.Ψυχική αρρώστια 
9.Αλκοολισµός 
10.Χρήση τοξικών ουσιών 
11.Άλλο. Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ. 1)                       Μητ.1) 
         2)2                             2) 

∆εσµοί-σχέσεις: 
 
18)Ποιός πιστεύετε ότι είναι ο ιδανικός αριθµός 
παιδιών στην ελληνική οικογένεια; 
 
Πατ.                              Μητ. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
19)Έχετε µετανιώσει που αποκτήσατε παιδιά; 
1.Ναι   2.Όχι   3.Άλλο.Τι;…0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
Πατέρας:……………………………………………
.………………………………….…….…………….
………………………………………………………
…………………….…………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
Μητέρα:…………………………………………….
…………………………………..……………….….
………………………………………………………
……………….…….…………………………….….
…………………………………………………….…
.……………………………………………………… 
 

20)Είστε: 
1.Φυσικός πατέρας του παιδιού 
2.Φυσική µητέρα του παιδιού 
3.Πατριός του παιδιού  
4.Μητριά του παιδιού 
5.Φίλος της µητέρας του 
6.Φίλη του πατέρα του 
7.Άλλο. Τι;…………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
           
 
 
 
Πατ.                      
Μητ. 
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21)Ποιό είναι το είδος σχέσης που 
έχετε µε το παιδί σας; (Τύπος 
φροντίδας που του παρέχετε). 
1.Είµαι ο πατέρας/ η µητέρα του 
παιδιού  
2.Υιοθεσία 
3.Άσκηση γονικής µέριµνας  
4.Επιτροπεία 
5.Προσωρινή επιτροπεία   
6.Παρεπιτροπεία 
7.Επιµέλεια 
8.Προσωρινή επιµέλεια 
9.Είµαι φυσικός πατέρας/µητέρα του 
παιδιού χωρίς νοµική σχέση 
10.Άλλο. Τι;………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                              Μητ. 
 

22)Ποιό είναι το είδος σχέσης που έχουν οι 
παππούς/γιαγιά µε το παιδί; (Τύπος 
φροντίδας που του παρέχουν). 
1.Είναι απλά παππούς/γιαγιά του παιδιού 
2.Υιοθεσία 
3.Άσκηση γονικής µέριµνας  
4.Επιτροπεία 
5.Προσωρινή επιτροπεία   
6.Παρεπιτροπεία 
7.Επιµέλεια 
8.Προσωρινή επιµέλεια 
9.Ανατροφή εγγονιού χωρίς νοµική σχέση 
10.∆εν υπάρχει-δε ζει 
11.Άλλο.Τι;…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                    Πατ.          Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 

-Με νοµική κάλυψη: 
 
23)Ποιά ηλικία είχατε όταν υποβλήθη-
κε  η αίτηση για µεταβολή της γονικής 
µέριµνας του παιδιού: 
1. ≤16χρ.          8.Άλλο.Τι;……………… 
2.17-20χρ.       …………………………. 
3.21-25χρ.       0.∆εν ξέρω /δεν απαντώ 
4.26-30χρ. 
5.31-35χρ. 
6.36-40χρ. 
7.41≤ χρ. 
 
 
Πατ.                              Μητ. 
 

24)Ποιά ηλικία είχε το παιδί: 
1. <12 µην.         
2.1-3 χρ.  
3.4-6 χρ.            
4.7-9 χρ.            
5.10-12 χρ. 
6.13-16 χρ. 
7.17≤  χρ. 
8.Άλλο.Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

25)Ποιός υπέβαλε την αίτηση για 
µεταβολή της γονικής µέριµνας: 
1.Ο πατέρας του παιδιού 
2.Η µητέρα του παιδιού 
3.Οι παππούς/γιαγιά 
4.Άλλοι συγγενείς 
5.Ο εισαγγελέας 
6.Έγινε αυτεπαγγέλτως  
7.Άλλο.Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 Πατ.                               Μητ. 
 

26)Η αφαίρεση ή έκπτωση από τη 
γονική µέριµνα έγινε: 
1.∆εν έγινε (απλώς ανέλαβαν οι 
παππούς/γιαγιά) 
2.Στον πατέρα 
3.Στη µητέρα 
4.Και στους δυο γονείς 
5.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                               Μητ. 
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27)Η αφαίρεση ή έκπτωση από 
τη γονική µέριµνα αφορούσε: 
1.Μόνο ένα παιδί 
2.Μερικά από τα παιδιά 
3.Όλα τα παιδιά 
4.Άλλο. Τι;…………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 Πατ.                             Μητ. 
 

28)Το παιδί εφόσον έχει βρεθεί σε δικαστική 
διαµάχη που αφορά τη διεκδίκηση της 
ανατροφής του: 
1.Έχει υποστεί τραύµατα οδυνηρά και αθεράπευτα 
2.Πληγώθηκε τότε αλλά το ξεπέρασε 
3.∆εν το επηρέασε καθόλου 
4.Άλλο. Τι; ………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

-Χωρίς νοµική κάλυψη: 
 
29)Ποιά ηλικία είχατε όταν 
αποχωριστήκατε το παιδί σας: 
1. ≤16χρ.         8.Άλλο.Τι;……………………. 
2.17-20χρ.       ………………………………. 
3.21-25χρ.      0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
4.26-30χρ. 
5.31-35χρ. 
6.36-40χρ. 
7.41≤ χρ. 
 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

30)Ποιά ηλικία είχε το παιδί: 
1. <12 µην.        
2.1-3 χρ.  
3.4-6 χρ.  
5.10-12 χρ. 
6.13-16 χρ. 
7.17≤  χρ. 
8.Άλλο.Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

Κοινές ερωτήσεις:  
 
31)Τα υπόλοιπα παιδιά: 
1.Είναι µαζί µε τον πατέρα 
2.Είναι µαζί µε τη µητέρα 
3.Το έχουν αναλάβει άλλοι συγ-
γενείς 
4.Το έχουν οι παππούς/γιαγιά 
5.Έχει µπει σε ίδρυµα 
6.∆εν έχει άλλα αδέλφια 
7.Άλλο. Τι; ………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
                          Πατ.         Μητ. 
-1ο αδελφάκι: 
-2ο αδελφάκι: 
-3ο αδελφάκι: 

32)Αισθάνεστε πως έχετε αρκετές ελευθερίες, 
δικαιώµατα και αρµοδιότητες για να 
εκπληρώσετε το γονεϊκό ρόλο ή νιώθετε 
παγιδευµένος/η-ελεγχόµενος/η; 
Πατέρας:…………………………………….…
……………………………………….…….……
……………………………………………….…
………………………………….…………….…
………………………………………………..…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
…………………………………………………. 
Μητέρα:………………………………………...
………………………………………..…………
………………………………………………..…
…………………………….…….…………….…
…………………………………………….….…
……………………………………………….…
………………………………………………..…
………………………………………………….. 
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Αποχωρισµός παιδιού από γονείς: 
 
33)Λόγοι απώλειας γονεϊκού ρόλου για το παιδί  σας: 

(Βάλτε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν) Πατέρας Μητέρα 
 Εγώ Η σύζ. Ο σύζ. Εγώ 

1.Θάνατος 
 

    

2.∆ιαζύγιο 
 

    

3.Μετανάστευση 
 

    

4.Χρόνια νοσήµατα 
 

    

5.Νοητικά προβλήµατα 
 

    

6.Ψυχιατρικά προβλήµατα 
 

    

7.Ναρκωτικά 
 

    

8.Αλκοολισµός 
 

    

9.Χαρτοπαιξία 
 

    

10.Εκδιδόµενος(ελευθέρων ηθών) γονέας-Πορνεία 
 

    

11.Κάθειρξη-Καταδίκη 
 

    

12.Κακοποίηση-παραµέληση παιδιού 
 

    

13.Ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη-Εξώγαµο 
 

    

14.Ανήλικος-ανώριµος γονέας 
 

    

15.Σπουδές γονέα σε άλλο µέρος 
 

    

16.Στρατιωτική θητεία 
 

    

17.Υπάλληλος αποσπασµένος 
 

    

18.Ανεργία 
 

    

19.Υπερβολική φτώχεια-ανέχεια 
 

    

20.Άλλο. Τι;……………………………………….. 
 

    

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     
                                                                  Σύνολο:     
 
α)Κανένα 
b)Ένα έως δύο 
c)Τρία έως τέσσερα 
d)Πέντε ή και περισσότερα 
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34)Χαρακτηριστικά που έχετε παρατηρήσει στη συµπεριφορά τη δική σας και 
του/της συζύγου σας:  
(Βάλτε στα κουτάκια τα γράµµατα: α. ή β. ανάλογα µε το χαρακτηρισµό που ισχύει 
περισσότερο για κάθε γονέα) 
 Πατέρας Μητέρα 
 εγώ σύζυγ. εγώ σύζυγ. 
1.α.Ήρεµος- Ήσυχος /  β.Ανήσυχος     
2.α.Υποτακτικός / β.Ανεξάρτητος     
3.α.Ταπεινός (ήπιος) –Υποτονικός/  
   β.Κατηγορηµατικός (αυταρχικός) 

    

4.α.Συντηρητικός /  
   β.Πειραµατιζόµενος (φιλελεύθερος) 

    

5.α.Συγκρατηµένος / β.Παρορµητικός     
6.α.Ντροπαλός / β.Θρασύς     
7.α.Συνεσταλµένος(άτολµος) /  
   β.Τολµηρός-Ριψοκίνδυνος 

    

8.α.Ευθύς / β.Ύπουλος     
9.α.Ευσυνείδητος / β.Ανεύθυνος     
10.α.Πειθαρχηµένος / β.Με µειωµένο αυτοέλεγχο     
11.α.Ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς κανόνες /                   
     β.Αδιάφορος για κοινωνικούς κανόνες 

    

12.α.Αυτάρκης / β.Σκοπιµοθηρικός (ιδιοτελής) -   
                              πονηρός (υπολογιστικός) 

    

13.α.Οµιλητικός-εκδηλωτικός-αυθόρµητος /          
     β.Εσωστρεφής-κλειστός 

    

14.α.∆είχνει εµπιστοσύνη / β.Καχύποπτος     
15.α.Υψηλή αυτοεκτίµηση & αυτοπεποίθηση /      
     β.Χαµηλή αυτοεκτίµηση & αυτοπεποίθηση 

    

16.α.Χαµηλό άγχος / β.Υψηλό άγχος     
17.α.Κοινωνικός / β.Ακοινώνητος-απόµακρος     
18.α.Ώριµος / β.Ανώριµος     
19.α.Συναισθηµατικά σταθερός /  
     β.Συναισθηµατικά ασταθής 

    

20.α.Νηφάλιος (σοβαρός)-Ατάραχος /  
     β.Φόβος-ευαισθησία στις απειλές 

    

21.α.Σταθερές απόψεις /  
     β.Αντιφατικός-αυτοσυγκρουόµενος 

    

22.α.Τρυφερός στη σκέψη (ονειροπόλος) /                    
     β.Άκαµπτος στη σκέψη (προσγειωµένος) 

    

23.α.Πραγµατιστής / β.Θεωρητικός     
24.α.Περισσότερο ευφυής / β.Λιγότερο ευφυής     
25.α.Λειτουργεί µε τη λογική /  
     β.Λειτουργεί µε το συναίσθηµα 

    

26.Άλλο. Τι;……………………………………… 
 

    

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
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35)Συµφωνούσατε στο θέµα της 
αποµάκρυνσης-χωρισµού του παιδιού 
από: 
1.Τον πατέρα 
2.Τη µητέρα 
3.Και τους δύο γονείς 
4.Κανέναν από τους γονείς. 
∆ιαφωνούσα 
5.Άλλο. Τι;……………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 Πατ.                               Μητ. 
 

36)Ποιόν θα βοηθήσει περισσότερο ο 
χωρισµός αυτός; 
1.Το παιδί 
2.Τον πατέρα 
3.Τη µητέρα 
4.Όλους 
5.Κανέναν 
6.Άλλο. Τι;…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

Ανάθεση του παιδιού στον παππού ή/και τη γιαγιά: 
 
37)Αναθέσατε τη φροντίδα-ανατροφή 
του παιδιού σας στους παππούδες: 
1.Ευχαρίστως, επειδή το ήθελα 
2.Από υποχρέωση-καθήκον προς το παιδί 
µου 
3.∆εν ήθελα να το αναλάβουν άλλοι 
συγγενείς ή κάποιοι άγνωστοι 
4.∆εν ήθελα να µπει το παιδί µου σε 
κρατικό, εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό 
ίδρυµα 
5.Για να µην έχω αργότερα ενοχές ότι 
δεν το ανέθεσα σε κατάλληλα άτοµα 
6.Από ανάγκη γιατί δεν υπήρχε άλλη 
λύση 
7.Μετά από πίεση των παππούδων του 
παιδιού 
8.Μετά από πίεση άλλων 
9.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

38)Πιστεύετε ότι οι παππούδες ανέλαβαν 
τη φροντίδα-ανατροφή του εγγονιού 
τους: 
1.Ευχαρίστως, επειδή το ήθελαν 
2.Από υποχρέωση-καθήκον προς το παιδί 
τους(εµάς, τους γονείς) 
3.∆εν ήθελαν να το αναλάβουν άλλοι 
συγγενείς ή κάποιοι άγνωστοι 
4.∆εν ήθελαν να µπει το εγγόνι τους σε 
κρατικό, εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό ίδρυµα 
5.Για να µην έχουν αργότερα ενοχές ότι 
δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους 
6.Από ανάγκη γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση 
7.Μετά από πίεση δική µας 
8.Μετά από πίεση άλλων 
9.∆εν υπάρχει-δε ζει 
10.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                       Πατ.           Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 

39)Τί σας ώθησε στο να  αναθέσετε τα 
παιδιά σας στους παππού/γιαγιά και 
όχι σε κάποιον άλλο; 
Πατέρας:……………………………..…
………………………………………..…
……….…….……………………………
………………………………………..…
………………….………………………. 
Μητέρα:………………………………..
….…………………………………….…
………..……………………………….…
……………………………………….…. 

40)Εάν είχατε µια δεύτερη ευκαιρία θα 
κάνατε και πάλι την ίδια επιλογή; Αν 
όχι, γιατί;   
1.Ναι 2.Όχι3.Άλλο 0.∆εν ξέρω/δεν απαντώ                
Πατέρας:……………………………….…
…………………………………………….
…….………………………………………
………………………………………….… 
Μητέρα:………………………………….
…………………………………………….
.…………………………………………… 
…….………………………………………  
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41)Αν είχατε το περιθώριο να επιλέξετε 
ξανά, ποιό θα ήταν το άτοµο αυτό; 
Πατέρας:…………………………………….
………………………………………….……. 
Μητέρα:…………………………………….
…………………………………………..…… 

42)Θεωρείτε τους παππού/γιαγιά του 
παιδιού: 
1.Άξιο/α                 3.Ανάξιο/α – Ανίκανο/η 
2.Ανήµπορο/η        4.∆ε ζει 
           5.Άλλο. Τι;……………… 
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                     Πατ.           Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 

43)Θεωρείτε τους παππούδες άξιους 
να ανταποκριθούν στις νέες 
συνθήκες διαβίωσης που έχουν 
διαµορφωθεί, αν λάβετε υπόψη και 
τυχόν εµφανιζόµενες βιολογικές 
δυσλειτουργίες τους;  
1.Πάρα πολύ         4.Λίγο 
2.Πολύ                  5.Ελάχιστα 
3.Περίπου             6.Καθόλου 
       7.∆ε ζει 
       8.Άλλο.Τι;……………………… 
       0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

 
                        Πατ.            Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά:  
 

Σχέσεις πριν τη διάσπαση-διασπορά της οικογένειας: 
 
44)Προηγούµενες συνθήκες που έζησε 
το παιδί µέσα στην οικογένεια: 
1.Πολύ καλές       4.Κακές 
2.Καλές                5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες             6.∆εν έζησε σ’ αυτήν 
         7.Άλλο. Τι;……………………….. 
         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                              Μητ. 
 

45)Προηγούµενες συνθήκες που έζησε το 
παιδί εκτός της οικογένειας: 
1.Πολύ καλές         4.Κακές 
2.Καλές                  5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες               6.Άλλο. Τι;………….. 
          0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

46)Σηµαντικά γεγονότα στη ζωή του παιδιού πριν τη διάσπαση της οικογένειας: 
Πατέρας:……………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………… 
47)Ποιότητα σχέσεων που είχε 
προηγουµένως το παιδί µε σας, τους 
γονείς του: 
1.Πολύ καλές     4.Κακές 
2.Καλές              5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες           6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
          7.∆ε ζούσε 
          8.Άλλο Τι;……………………… 
          0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                            Πατ.           Μητ.                      
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 
 

48)Σχέσεις παιδιού µε τα αδέλφια του 
πριν από τον αποχωρισµό από εσάς: 
1.Πολύ καλές        4.Κακές 
2.Καλές                 5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες              6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
           7.∆εν είχε αδέλφια 
           8.Άλλο Τι;………………………… 
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                              Πατ.         Μητ. 
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
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49)Ποιές ήταν οι σχέσεις σας µε τα 
αδέλφια του παιδιού πριν τη 
διάσπαση της οικογένειας; 
1.Πολύ καλές     4.Κακές 
2.Καλές              5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες           6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
           7.∆εν είχε αδέλφια 
           8.Άλλο Τι;……………………… 
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
 
                                 Πατ.           Μητ.                                                        
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
 

50)Οι σχέσεις σας µε τους παππού/γιαγιά 
πριν αναλάβουν την ανατροφή του 
παιδιού σας ήταν: 
1.Πολύ καλές         4.Κακές 
2.Καλές                  5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες               6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
              7.∆ε ζούσε 
              8.Άλλο Τι;………………………… 
              0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                               Πατ.             Μητ. 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 
 

51)Σχέσεις παππού/γιαγιάς µε τα αδέλφια 
του παιδιού πριν τη διάσπαση της 
οικογένειας; 
1.Πολύ καλές       4.Κακές 
2.Καλές                5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες             6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
               7.∆εν είχε αδέλφια 
               8.∆ε ζούσε 
               9.Άλλο Τι;…………………………… 
               0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                 Πατ.                     Μητ.       
                            Παπ.  Γιαγ.        Παπ.  Γιαγ. 
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
 

52)Σχέσεις των παππού/γιαγιά µε 
το παιδί πριν αναλάβουν την 
ανατροφή του: 
1.Πολύ καλές   4.Κακές 
2.Καλές            5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες       6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
            7.∆ε ζούσε 
            8.Άλλο Τι;…………………. 
            0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
                             Πατ.          Μητ. 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 
 

53)Πριν τη διάσπαση της οικογένειάς 
σας (και κατά συνέπεια την ανάθεση 
του/των παιδιού/-ών σας στους 
παππού/γιαγιά), οι παππούδες είχαν 
αναλάβει την προσωρινή επίβλεψη 
των παιδιών σας: 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Πολλές φορές 
3.Μερικές φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Ποτέ 
7.∆ε ζούσε 
8.Άλλο.Τι;……………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                      Πατ.            Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 

54)Πριν τη διάσπαση της οικογένειάς σας 
(και κατά συνέπεια την ανάθεση του/των 
παιδιού/-ών σας στους παππού/γιαγιά), οι 
παππούδες είχαν αναλάβει τη φροντίδα 
των παιδιών σας για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα: 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Πολλές φορές 
3.Μερικές φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Ποτέ 
7.∆ε ζούσε 
8.Άλλο.Τι;…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                        Πατ.               Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
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Αντιδράσεις κατά τον αποχωρισµό παιδιού-γονέων: 
 

55)Είδος 
αποχωρισµού 
του παιδιού από 
εσάς: 
1.Βίαιος-απότοµα 
2.Οµαλός 
3.∆ε χωρίστηκε 
4.Άλλο.Τι;……… 
…………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 
 
Πατ.                               
Μητ. 

56)Αντιδράσεις του παιδιού τη στιγµή του αποχωρισµού του 
από εσάς:    
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντέδρασε µε κλάµατα και θυµό. Απαιτούσε την επιστροφή µου 
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην απόσπασή του από εµένα 
4.Ήταν αναστατωµένο την στιγµή του αποχωρισµού –ανησυχία-
εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά έδειχνε ήρεµο όµως µέσα του υπέφερε 
6.Ήταν αµήχανο 
7.Ήταν σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας 
8.∆ε µε αποζητούσε  
9.Ήταν χαµογελαστό και χαρούµενο 
10.Άλλο. Τι;……………………………..                  Πατ.    Μητ. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                   -από πατέρα:           
                                                          -από µητέρα: 

57)Αντιδράσεις-συµπεριφορά του παιδιού µετά τον αποχωρισµό του από σας: 
Πατέρας:……………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………… 
58)Θα αναγνωρίζατε, ή αλλιώς, θα συµπληρώνατε κάποιες από τις παρακάτω 
αντιδράσεις στη συµπεριφορά του παιδιού µετά τον αποχωρισµό του από σας; 

(Βάλτε V σε όσα ισχύουν) Π Μ 
1.Ήρεµο-ήσυχο-ασφαλές   
2.Άνεση-ήταν χαλαρωµένο -ευχαριστηµένο   
3.Ανακούφιση-ικανοποίηση   
4.Απάθεια-αδιαφορία    
5.Έχασε το ενδιαφέρον του για µένα, παραιτήθηκε από το ρόλο του ως παιδί 
µου και προσαρµόστηκε στη νέα κατάσταση 

  

6.∆ε µε αποζητούσε, αλλά γκρίνιαζε µε το τίποτε, ήταν άτονο και δεν 
ενδιαφερόταν για τίποτε 

  

7.Έκανε εκρήξεις οργής και είχε αυτοκαταστροφική και καταστροφική 
συµπεριφορά (ευέξαπτο, εκνευριζόταν εύκολα, επιθετικό) 

  

8.Έγινε απαιτητικό, ανικανοποίητο   
9.Είχε αγωνία-ανησυχία-αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα- βρισκόταν σε 
διέγερση- αισθανόταν έξαψη και ταραχή-υπερένταση 

  

10.Υπόφερε µέσα του πάρα πολύ-ένιωθε εσωτερική ένταση   
11.Βασανιζόταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου    
12.Κλειστό, εσωστρεφές, σπαραζόταν από µόνωση   
13.Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσε µε τόνο καταθλιπτικό, ήταν σε 
κατάσταση µαρασµού 

  

14.∆ιένυε µια περίοδο «πένθους» και είχε ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας   
15.Έκανε απόπειρες αυτοκτονίας   
16.Άλλο. Τι;……………………………………………………………………   
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
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59)Αντιδράσεις δικές σας τη στιγµή του 
αποχωρισµού σας από το παιδί σας: 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντέδρασα µε κλάµατα και θυµό. 
Απαιτούσα την επιστροφή του παιδιού µου  
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην 
απόσπαση του παιδιού από µένα 
4.Ήµουν αναστατωµένος/η τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά έδειχνα ήρεµος/η όµως µέσα 
µου υπέφερα 
6.Ήµουν αµήχανος/η 
7.Ήµουν σε µια κατάσταση απάθειας, 
αδιαφορίας 
8.∆εν αποζητούσα το παιδί µου 
9.Ήµουν χαµογελαστός/η και 
χαρούµενος/η 
10.∆ε ζούσε 
11.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ       Πατ.   Μητ. 
                                         -εγώ: 
                           -ο/η σύζυγος: 

60)Αντιδράσεις-συµπεριφορά δική σας 
µετά τον αποχωρισµό σας από το παιδί 
σας: 
Πατέρας:……………………………..…
………………………………………..…
…….…….………………………………
………………………………………..…
……………….……………………….…
………………………………………..…
……………………………………….…
………………………………………….. 
Μητέρα:……………………………..…
………………………………………..…
……..……………………………………
………………………………………..…
………….…….…………………………
………………………………………..…
………………………………………..…
…………………………………………... 

61)Θα αναγνωρίζατε ή αλλιώς θα συµπληρώνατε κάποιες από τις παρακάτω 
αντιδράσεις στη συµπεριφορά σας µετά τον αποχωρισµό σας από το παιδί σας; 

(Βάλτε V σε όσα ισχύουν) Π Μ 
1.Ήρεµος-ήσυχος-ασφαλής   
2.Άνεση-ήµουν χαλαρωµένος -ευχαριστηµένος/η   
3.Ένιωθα ανακούφιση-ικανοποίηση   
4.Απάθεια-αδιαφορία    
5.Έχασα το ενδιαφέρον για το παιδί µου, παραιτήθηκα από το γονεϊκό ρόλο 
και προσαρµόστηκα στη νέα κατάσταση 

  

6.∆εν αποζητούσα το παιδί µου, αλλά γκρίνιαζα µε το τίποτε, ήµουν άτονος/η 
και δεν ενδιαφερόµουν για τίποτε 

  

7.Έκανα εκρήξεις οργής και είχα αυτοκαταστροφική και καταστροφική 
συµπεριφορά (ήµουν ευέξαπτος/η, εκνευριζόµουν εύκολα κι έγινα 
επιθετικός/ή) 

  

8.Έγινα απαιτητικός/ή, ανικανοποίητος/η    
9.Είχα αγωνία-ανησυχία-αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα-βρισκόµουν σε 
διέγερση- αισθανόµουν έξαψη και ταραχή-υπερένταση 

  

10.Υπέφερα µέσα µου πάρα πολύ-ένιωθα εσωτερική ένταση    
11.Βασανιζόµουν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου   
12.Κλειστός/η, εσωστρεφής, σπαραζόµουν από µόνωση    
13.Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσα µε τόνο καταθλιπτικό, 
οπισθοδροµούσα, ήµουν σε κατάσταση µαρασµού 

  

14.∆ιένυα µια περίοδο «πένθους» και είχα ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας   
15.Έκανα απόπειρες αυτοκτονίας   
16.Άλλο. Τι;…………………………………………………………………….   
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
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Προσωρινή επανασύνδεση γονέων-παιδιού: 
 

62)Αντιδράσεις του 
περιβάλλοντος υποδοχής 
µετά τη διάσπαση της 
οικογένειας:  
1.Επενέβησαν οι 
παππούς/γιαγιά στο παιδί 
για να  το ξεπεράσει 
2.Το βοήθησαν άλλοι 
συγγενείς να το ξεπεράσει 
3.Έβαλαν κάποιον ειδικό 
4.∆ε θεώρησαν απαραίτητο 
το να επέµβουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο 
5.Άλλο. Τι;………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
 
 
                       Πατ.      Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 

63)Η συµπεριφορά του παιδιού, κατά το προσωρινό 
ξανασµίξιµο µαζί σας: 
1.Αρχίζει να ελπίζει ότι αυτή τη φορά θα σµίξει µόνιµα 
µε µένα 
2.Χαίρεται υπερβολικά και το εκδηλώνει µε κάθε τρόπο 
3.Νιώθει αµήχανα και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει 
4.Φεύγει µακριά από εµένα µε έναν ψυχρό τρόπο όταν 
επιστρέφω, και µπορεί να χρειαστεί καλοπιάσµατα για 
να ξαναφτιάξει τις φιλικές σχέσεις µαζί µου, σαν να έχει 
ανάγκη να µε απορρίψει, όπως νόµισε ότι το απέρριψα 
αφήνοντάς το. Όταν τελικά αυτή η έλλειψη 
ανταπόκρισης υποχωρήσει, τότε το παιδί εκδηλώνει 
έντονα συναισθήµατα απέναντί µου.  
5.Το παιδί κατακλύζεται από θύελλα συναισθηµάτων: 
συνεχώς είναι «κολληµένο» επάνω µου και, όταν πάω 
να το αφήσω µόνο του, έστω και για µια στιγµή, νιώθει 
έντονο άγχος και οργή 
6.Είναι νευρικό κι επιθετικό 
7.Είναι απαθές και αδιάφορο 
8.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
9.Άλλο.Τι;……………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                        Πατ.           Μητ. 
                                     -µε τον πατέρα: 
                                     -µε τη µητέρα: 

64)Πώς συµπεριφέρεστε στο παιδί σας 
κατά το προσωρινό ξανασµίξιµο: 
1.Στοργή-πάρα πολύ αγάπη 
2.Ζεστασιά-είµαι καλός/ή µαζί του 
3.Οικειότητα-είµαι φιλικός/ή µαζί του 
4.Αµφιθυµικά συναισθήµατα 
5.Φόβο για το αν το παιδί θα µε ξαναδεχτεί 
6.Ανησυχία-άγχος 
7.Ενοχή που το άφησα 
8.Θυµό από την άρνηση και τις 
εκδηλώσεις οπισθοδροµήσεως του παιδιού 
9.Απάθεια 
10.Ψυχρότητα 
11.Απόρριψη 
12.Εχθρική συµπεριφορά προς το παιδί  
13.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
14.∆ε ζει 
15.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                          Πατ.            Μητ. 
-εγώ: 
-ο/η σύζυγος: 
 

65)Πώς συµπεριφέρεστε στους 
παππού/γιαγιά κατά το προσωρινό 
ξανασµίξιµο: 
1.∆είχνω την ευγνωµοσύνη µου 
2.Οικειότητα-είµαι φιλικός/ή  
3.Αµφιθυµικά συναισθήµατα 
4.Ανησυχία-άγχος 
5.Ενοχή 
6.Απάθεια 
7.Ψυχρότητα 
8.Είµαι καχύποπτος/η όσον αφορά στον 
τρόπο ανατροφής του παιδιού 
9.Ζήλια για παππούδες 
10.Εχθρική συµπεριφορά προς τον 
παππού/τη γιαγιά 
11.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
12.∆ε ζει 
13.Άλλο. Τι;……………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                          Πατ.             Μητ. 
-στον παππού: 
-στη γιαγιά: 
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66)Αντιδράσεις του παιδιού κατά το 
νέο αποχωρισµό του από εσάς: 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντιδρά µε κλάµατα και θυµό. 
Απαιτεί την επιστροφή µου 
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην 
απόσπασή του από εµένα 
4.Είναι αναστατωµένο τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά δείχνει ήρεµο όµως µέσα 
του υποφέρει 
6.Είναι αµήχανο 
7.Είναι σε µια κατάσταση απάθειας, 
αδιαφορίας 
8.∆ε µε αποζητά  
9.Είναι χαµογελαστό και χαρούµενο 
10.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
11.Άλλο. Τι;….0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                Πατ.            Μητ. 
-από τον πατέρα: 
-από τη µητέρα: 

67)Αντιδράσεις δικές σας κατά το νέο 
αποχωρισµό σας από το παιδί: 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντιδρώ µε κλάµατα και θυµό. Απαιτώ 
την επιστροφή του παιδιού µου 
3.Άρνηση αποδοχής-συναίνεσης στην 
απόσπαση του παιδιού από εµένα 
4.Είµαι αναστατωµένος/η τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά δείχνω ήρεµος/η όµως µέσα 
µου υποφέρω 
6.Είµαι αµήχανος/η 
7.Είµαι σε µια κατάσταση απάθειας, 
αδιαφορίας 
8.∆εν αποζητώ το παιδί µου 
9.Είµαι χαµογελαστός/η και χαρούµενος/η 
10. ∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
11.∆ε ζει 
12.Άλλο.Τι;………….             Πατ.      Μητ. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     -εγώ: 
                              -ο/η σύζυγος: 

Απουσία γονέων: 
68)Τί λέτε/-γατε στα παιδιά σας 
σχετικά µε την απουσία σας; 
Πατέρας:………………………...
…………………………………..
…………………….…….………
…………………………………..
………………………………….. 
Μητέρα:…………………………
…………………………………..
…………………..………………
…………………………………..
………………………………….. 

69)Πόσο συχνά βλέπετε/-ατε το παιδί σας; 
1.Μένουµε µαζί: παππούδες-γονείς-παιδί 
2.Το βλέπω καθηµερινά 
3.Σαββατο-Κύριακα ή 1-2 φορές την εβδοµάδα 
4. 1-2 φορές το µήνα 
5.∆ιακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού 
6.Κάθε καλοκαίρι 
7. 1-2 φορές το χρόνο 
8.Σπάνια 
9.Καθόλου 
10.Άλλο.Τι;……………………           Πατ. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                     Μητ.                                             

70)Με ποιόν τρόπο επικοινωνεί/-ούσε το παιδί µε σας; (Μπορείτε να σηµειώσετε 
πάνω από ένα, εάν το επιθυµείτε) 
1.Επισκέψεις (έρχεται αυτό ή πηγαίνω εγώ) 
2.Τηλεφωνήµατα 
3.Με γράµµατα (αλληλογραφία) 
4.Με φωτογραφίες- κάρτες- ζωγραφιές 
5.Ανταλλάσσουµε βιβλία ή µου στέλνει για να δω τα τετράδιά του 
6.Με δώρα που έχουµε φτιάξει µόνοι µας 
7.Ποιήµατα που έχουµε γράψει ο ένας για τον άλλο 
8.Κασσέτες (ηχογραφηµένες) σαν γράµµατα µε τη φωνή µας 
9.Βιντεοταινίες-βιντεοκασσέτες 
10.Τίποτα απ’ αυτά. ∆εν επικοινωνούµε  
11.Άλλο. Τι;……………………………………………………………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                      -µε τον πατέρα: α)          β)         γ)          
                                                              -µε τη µητέρα: α)           β)        γ) 
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71)Πιστεύετε ότι η απουσία σας δηµιούργησε κάποιες δυσκολίες και κάποια 
προβλήµατα; Αν ναι, ποιά νοµίζετε ότι είναι αυτά;    1.Ναι   2.Όχι   3.Άλλο.Τι;…. 
-στο παιδί:                                                                    0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
πατέρας:………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………… 
µητέρα:…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
-σε σας: 
πατ.:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
µητ.:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-στους παππού/γιαγιά: 
πατ.:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
µητ.:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Σχέσεις στη (σηµερινή) κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια: 
 
72)Αρχηγία στην οικογένεια παππού-
γιαγιάς-παιδιού 
Ποιός παίρνει/έπαιρνε τις αποφάσεις 
συνήθως στο σπίτι; (Μπορείτε να 
επιλέξετε έως δύο) 
1.Ο πατέρας του παιδιού  
2.Η µητέρα του παιδιού 
3.Ο παππούς 
4. Η γιαγιά 
5.Όλοι µαζί 
6.Κανείς 
7.Άλλο. Τι;………………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.1)                        Μητ.1) 
       2)                                 2) 

73)Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις 
που δηµιουργήθηκαν στην οικογένεια 
παππού-γιαγιάς-παιδιού; 
1.Πολύ καλές              
2.Καλές                       
3.Μέτριες  
4.Κακές 
5.Πολύ κακές 
6.∆εν υπάρχουν σχέσεις 
7.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
  
 
 
Πατ.                               Μητ. 
 

74)Πιστεύετε ότι από τότε που οι 
παππούδες ανέλαβαν τη φροντίδα του 
εγγονιού τους, άλλαξαν τα συναισθήµατά 
τους γι’ αυτό; 
1.Πάρα πολύ 
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.Άλλο.Τι;………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Πατ.                               Μητ. 

74) (συνέχεια) Γιατί; 
Πατέρας:………………………….…
…………………………………….…
………….…….………………………
……………………………………..…
………………………….………….…
……………………………………..… 
Μητέρα:…………………………..…
……………………………………..…
…………..……………………………
……………………………………..…
…………………….…….……………
……………………………………….. 
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75)Αισθάνεστε για τον εαυτό σας: (Βάλτε V σε όσα ισχύουν) 
 Πατ. Μητ. 
1.Λύπη-θλίψη-θρήνο 
 

  

2.Απογοήτευση-απελπισία-απόγνωση 
 

  

3.Άγχος-αγωνία-ανησυχία 
 

  

4.Φόβο-ανασφάλεια 
 

  

5.Αµφιβολία-αβεβαιότητα-άγνοια 
 

  

6.∆ε µπορώ να προσαρµοστώ στη νέα κατάσταση 
 

  

7.∆υσκολεύοµαι  να αποδεχτώ ότι έχασα το ρόλο πατέρα/µητέρας 
 

  

8.∆ε µπορώ να αποδεχτώ ότι ήµουν ακατάλληλος/η για το ρόλο του 
πατέρα/ της µητέρας 

  

9.Κούραση-εξάντληση 
 

  

10.Μοναξιά 
 

  

11.Μπερδεµένος/η-συγχυσµένος/η 
 

  

12.Αίσθηµα κατωτερότητας-ντροπή 
 

  

13.Νιώθω  ότι απέτυχα να είµαι σωστός/ή πατέρας/µητέρα 
 

  

14.∆υστυχία 
 

  

15.Νιώθω χρήσιµος/η 
 

  

16.Είµαι πολύ δυνατός/ή 
 

  

17.Μπορώ να προσαρµοστώ εύκολα 
 

  

18.Άνεση όσον αφορά στη νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε 
 

  

19.Σιγουριά-βεβαιότητα ότι θα µπορέσω να είµαι σωστός/ή στο νέο 
ρόλο µου 

  

20.Απάθεια 
 

  

21.Ξεκούραση-ηρεµία 
 

  

22.Ικανοποίηση-ανακούφιση  
 

  

23.Ευτυχία 
 

  

24.Άλλο. Τι; …………………………………………………………….. 
 

  

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
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76)Αισθάνεστε για το παιδί σας: (Βάλτε V σε όσα ισχύουν) 
 Πατ. Μητ. 
1.Υπερβολική αγάπη 
 

  

2.Οίκτο για το παιδί µου, το λυπάµαι 
 

  

3.Μοναξιά-νοσταλγία για το παιδί µου 
 

  

4.Φόβος ότι θα χάσω το παιδί µου 
 

  

5.Ικανοποίηση-ανακούφιση που απελευθερώθηκα από το παιδί µου 
 

  

6.Αγανακτησµένος/η µε τη συµπεριφορά του παιδιού µου 
 

  

7.Πικρία 
 

  

8.Θυµό-οργή 
 

  

9.Μίσος-εκδικητική διάθεση  
 

  

10.Αδιαφορία για τη ζωή του 
 

  

11.Άλλο. Τι; …………………………………………………………. 
 

  

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
77)Αισθάνεστε για τους παππού/γιαγιά: (Βάλτε V σε όσα ισχύουν) 
 Πατ. Μητ. 
 Π Γ Π Γ 
1.Ευγνωµοσύνη 
 

    

2.Νοσταλγία, µου λείπει 
 

    

3.Τύψεις & ενοχές για το ότι τους ανέθεσα µεγάλη ευθύνη 
 

    

4.Αµφιβολία-αβεβαιότητα για το αν θα µπορέσουν οι παππούς/γιαγιά 
να είναι σωστοί 

    

5.∆εν έχω εµπιστοσύνη σ’ αυτόν/ή 
 

    

6.Ζήλια για τον παππού/ τη γιαγιά 
 

    

7.Αγανάκτηση για τη συµπεριφορά του/της 
 

    

8.Πικρία 
 

    

9.Θυµό-οργή 
 

    

10.Μίσος-εκδικητική διάθεση  
 

    

11.Αδιαφορία για τη ζωή του παππού/ της γιαγιάς 
 

    

12.Άλλο. Τι; ………………………………………………………….. 
 

    

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     
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Παροχή φροντίδων: 
 
78)Ποιό είναι κυρίως το είδος φροντίδων 
που παρέχουν οι παππούς/γιαγιά στο παιδί 
σας;  
(Βάλτε V σε όσα υπάρχουν -ισχύουν) 

79)Ποιό είναι κυρίως το είδος 
φροντίδων που εσείς παρέχετε στο 
παιδί σας; (Βάλτε V σε όσα υπάρχουν -
ισχύουν) 

 Π. Μ.  
 Π Γ Π Γ  

Π Μ 

1.Φυσικές-σωµατικές φροντίδες 
(διατροφή, ρουχισµό, στέγαση, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
κ.λ.π.) 

    1.Φυσικές-σωµατικές φροντίδες 
(διατροφή, ρουχισµό, στέγαση, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
κ.λ.π.) 

  

2.Συναισθηµατική στήριξη 
(αγάπη, στοργή, ζεστασιά, 
τρυφερότητα, χαρά, ασφάλεια, 
παραδοχή κ.λ.π.) 

    2.Συναισθηµατική στήριξη 
(αγάπη, στοργή, ζεστασιά, 
τρυφερότητα, χαρά, ασφάλεια, 
παραδοχή κ.λ.π.) 

  

3.Κοινωνικές (συντροφιά, 
επικοινωνία, ψυχαγωγία, 
διασκέδαση, προαγωγή 
γλωσσικής έκφρασης, µετάδοση 
αντιλήψεων-στάσεων-αξιών 
κ.λ.π.) 

    3.Κοινωνικές (συντροφιά, 
επικοινωνία, ψυχαγωγία, 
διασκέδαση, προαγωγή 
γλωσσικής έκφρασης, µετάδοση 
αντιλήψεων-στάσεων-αξιών 
κ.λ.π.) 

  

4.Νοµική κατοχύρωση     4.Νοµική κατοχύρωση   
5.∆ε ζει     5.Άλλο. Τι;……………………   
6.Άλλο. Τι;……………………     
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   

80)Όσον αφορά στις φροντίδες προς το παιδί: 
1.Εξακολουθούν να του τις παρέχουν έως τώρα οι παππούς/γιαγιά 
2.Σταµάτησαν όταν το αναλάβαµε εµείς 
3.Σταµάτησαν όταν το ανέλαβε κάποιος άλλος 
4.Σταµατήσαν όταν ενηλικιώθηκε 
5.Άλλο. Τι;…………………………………….                                        Πατ. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                                                             Μητ. 
 

Μέθοδος ανατροφής: 
 
81)Με ποιόν τρόπο ανατρέφατε το 
παιδί σας; 
1.Με αυστηρότητα. Απαιτούσα 
πειθαρχία και υπακοή 
2.Επιείκεια - Ελεύθερα-µε ανεξαρτησία 
3.∆ιαφωνία στον τρόπο ανατροφής 
µεταξύ πατέρα-µητέρας  
4.Υπερπροστασία 
5.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Πατ.                               Μητ. 
(Γιατί;………………………………….) 
 

82)Με ποιόν τρόπο ανατρέφουν το παιδί 
σας οι παππούδες; 
1.Με αυστηρότητα. Απαιτούν πειθαρχία 
και υπακοή 
2.Επιείκεια - Ελεύθερα-µε ανεξαρτησία 
3.∆ιαφωνία στον τρόπο ανατροφής µεταξύ 
παππού-γιαγιάς 
4.Υπερπροστασία 
5.Άλλο. Τι;……………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Πατ.                              Μητ. 
(Γιατί;………………………………….) 
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83)Πιστεύετε ότι υπάρχει σύγκρουση-
ασυµφωνία ανάµεσα στις δικές σας 
µεθόδους διαπαιδαγώγησης του 
παιδιού και σ’ αυτές που 
χρησιµοποιούν οι παππούς/γιαγιά; 
1.Πολύ µεγάλη 
2.Μεγάλη 
3.Μέτρια 
4.Μικρή 
5.Ελάχιστη 
6.Καθόλου 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                             Πατ.          Μητ. 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 

84)Έχετε συζητήσει µε τους 
παππού/γιαγιά όσον αφορά στον τρόπο 
ανατροφής του παιδιού σας; 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Αρκετές φορές 
3.Κάποιες φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Σχεδόν καθόλου 
7.Ποτέ 
8.∆ε ζει 
9.Άλλο.Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                                 Πατ.            Μητ. 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 

85)Οι παππούς/γιαγιά µεγαλώνουν 
µε τον ίδιο τρόπο το παιδί σας όπως 
έκαναν για σας/το παιδί τους; 
1.Απόλυτα 
2.Περίπου 
3.Καθόλου 
4.∆ε ζει 
5.Άλλο.Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                              Πατ.         Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 
87)Ο παππούς ή/και η γιαγιά είναι 
γνώστες των τακτικών αγωγής, των 
βασικών αρχών διαπαιδαγώγησης 
και ανατροφής ενός παιδιού; 
1.Πάρα πολύ 
2.Πολύ 
3.Αρκετά 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                      Πατ.          Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 

86) Υποµένουν αδιαµαρτύρητα ιδιοτροπίες 
του ή ικανοποιούν υπερβολικές απαιτήσεις 
του παιδιού; 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Αρκετές φορές 
3.Κάποιες φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Σχεδόν καθόλου 
7.Ποτέ 
8.∆ε ζει 
9.Άλλο.Τι;…………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                       Πατ.         Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 
Κατά την άποψή σας, γιατί νοµίζετε ότι 
γίνεται αυτό; 
Πατέρας:……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
Μητέρα:……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

22 

Άτυπα δίκτυα στήριξης-Κρατική βοήθεια: 
 
88)Το παιδί έχει κι άλλους παππούδες; Αν ναι, γιατί δεν το ανέλαβαν εκείνοι;  
1.Ναι    2.Όχι   3.Άλλο.Τι;…………………………………………………………….. 
     0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                                  
Πατέρας:……………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………… 
89)Από τη στιγµή που αποσπαστήκατε 
από την οικογένειά σας, πιστεύετε ότι 
αυτό επηρέασε τις σχέσεις σας µε τα 
άλλα άτοµα της οικογένειάς σας; 
1.Πάρα πολύ         5.Ελάχιστα 
2.Πολύ                  6.Καθόλου 
3.Μέτρια               7.∆εν υπάρχει  
4.Λίγο                    8.Άλλο.Τι;…………… 
         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
                                Πατ.        Μητ. 
-Σύζυγο: 
-το παιδί: 
-Αδέρφια παιδιού: 
-Παππού του παιδιού: 
-Γιαγιά του παιδιού: 
-Άλλο παππού: 
-Άλλη γιαγιά: 
-Θείες/θείους παιδιού: 
-Ξαδέρφια παιδιού: 
-Άλλους συγγενείς: 
 

90)Επαφές µε συγγενείς και φίλους: 
1.Σχεδόν κάθε µέρα 
2.Σχεδόν µια φορά τη βδοµάδα 
3.Περίπου µια φορά το µήνα 
4.Πολύ αραιά  
5.Ποτέ                  
6.∆εν  υπάρχει    
7.Άλλο.Τι;…………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                 
                                   Πατ.            Μητ. 
-Σύζυγο: 
-Αδέρφια παιδιού: 
-Παππού του παιδιού: 
-Γιαγιά του παιδιού: 
-Άλλο παππού: 
-Άλλη γιαγιά: 
-Θείες/θείους παιδιού: 
-Ξαδέρφια παιδιού: 
-Άλλους συγγενείς: 
-Γείτονες: 
-Κοντινούς φίλους: 
-Άλλους φίλους: 
 

92)Είδος βοήθειας που λάβατε/λαµβάνετε από 
συγγενείς: 
(Βάλτε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν) 
 Π. Μ. 
1.Φιλοξενία ή παροχή στέγης   
2.Χρηµατικές παροχές   
3.Καθηµερινή βοήθεια στις οικιακές 
δραστηριότητες 

  

4.Φροντίδα του εγγονιού   
5.Συναισθηµατική στήριξη   
6.Άλλο. Τι;………………………………   
7.Τίποτε/καµία βοήθεια   
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   

91)Αισθάνεστε ότι το 
συγγενικό και φιλικό 
περιβάλλον: 
1.Σας δείχνει συµπαράσταση 
και σας στηρίζει 
2.Λέει ότι σας στηρίζει αλλά 
δεν το δείχνει εµπράκτως 
3.Είστε αβοήθητοι 
4.Άλλο.Τι;……………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                          
Μητ.    
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93)Είδος βοήθειας που λάβατε/ 
λαµβάνετε από την εκκλησία:  
(Βάλτε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν) 

94)Είδος βοήθειας που λάβατε/λαµβάνετε 
από το κράτος-πολιτεία:  
(Βάλτε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν) 

 Π. Μ.  Π. Μ. 
1.Φιλοξενία ή παροχή 
στέγης 

  1.Επίδοµα από την κοινωνική 
πρόνοια 

  

2.Χρηµατικές παροχές 
 

  2.Επίδοµα από το Π.Ι.Κ.Π.Α. 
 

  

3.Συναισθηµατική στήριξη 
 

  3.Συναισθηµατική στήριξη από 
κρατικές υπηρεσίες 

  

4.Συσίτιο      
 

  4.Στεγαστικό δάνειο 
 

  

5.Άλλο.Τι;………………… 
 

  5.Φορολογικές απαλλαγές 
 

  

6.Τίποτε/καµία βοήθεια 
 

  6.Ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη 

  

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

  7.Νοµική κάλυψη-∆ικηγόρους 
 

  

8.Γονικές άδειες 
 

  

9.Άλλο.Τι;…………………….. 
 

  

10.Τίποτε/καµία βοήθεια 
 

  

   

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

  

96)Σας έχει βοηθήσει κάποιος άλλος 
που δεν τον έχουµε αναφέρει; Αν ναι, 
ποιός;  
1.Ναι    2.Όχι   3.Άλλο.Τι;……………. 
     0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
Πατέρας:………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
Μητέρα:………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

95)Γνωρίζατε από πού µπορούσατε να 
πάρετε βοήθεια από το κράτος; Κι αν όχι, 
ποιός σας το υπέδειξε; 
1.Ναι               
2.Όχι 
3.Άλλο.Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατέρας:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
Μητέρα:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

97)Όσον αφορά στα οικονοµικά: 
1.Βοηθάτε εσείς τους παππούδες του 
παιδιού 
2.Βοηθούν αυτοί εσάς 
3. Άλλο. Τι;……………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                    Μητ. 
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98)Μπορείτε να µου εξηγήσετε αναλυτικά ποιά είναι τα προβλήµατα και οι 
δυσκολίες που αντιµετωπίσατε/-ζετε; 
-Φυσικά-σωµατικά: 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-Συναισθηµατικά-Ψυχολογικά: 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
Μητέρα:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
-Κοινωνικά: 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
. ………………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
-Οικονοµικά: 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
Μητέρα:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-Νοµικά: 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Επανασύνδεση-ξανασµίξιµο οικογένειας (µόνιµο): 
 

99)Πού βρίσκεστε τώρα; 
1.Εκεί όπου είχα/είχε πάει. ∆εν έχω/έχει επιστρέψει 
2.Επέστρεψα/ε στο σπίτι µαζί µε τα παιδιά  
3.Ζούµε/ζει στο σπίτι µας όλοι µαζί: παππούδες-εγώ-αυτός/αυτή-παιδιά 
4.Έχω/έχει πάει σε άλλο µέρος 
5.∆ε ζει 
6.Άλλο.Τι;………………………………………………………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                                   Πατ.            Μητ. 
                                                                    -εγώ: 
                                                                   -ο/η σύζυγος:  
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-Σε περίπτωση που δεν έγινε (ακόµη) 
το µόνιµο ξανασµίξιµο: 
 

-Σε περίπτωση που έγινε το ξανασµίξιµο: 
 

102)Μέχρι ποιά ηλικία του το παιδί 
λάµβανε τις φροντίδες των παππούδων; 
1.<12 µην.     5.10-12 χρ. 
2.1-3 χρ.        6.13-16 χρ. 
3.4-6 χρ.        7.17≤  χρ. 
4.7-9 χρ.        8.Άλλο.Τι;………………….. 
          0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Πατ.                                             Μητ. 
 
103)Για πόσο χρονικό διάστηµα συνολικά 
φρόντιζαν το παιδί σας; 
 
Χρόνια:                    Μήνες: 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

100)Υπάρχουν πιθανότητες εσείς ή 
έστω ένας από εσάς, τους γονείς να 
αναλάβετε και πάλι την ανατροφή του 
παιδιού σας; 
1.Πάρα πολλές             
2.Πολλές                      
3.Μέτριες   
4.Λίγες 
5.Ελάχιστες                  
6.Το αποκλείω 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;……………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
   
                          Πατ.        Μητ. 
 -εγώ: 
 -ο/η σύζυγος: 
 

104)Όσο καιρό είχαν αναλάβει τη 
φροντίδα του παιδιού σας υπήρξαν 
διαστήµατα κατά τα οποία αυτό δεν ήταν 
µαζί τους και: 
1.Ζούσε µαζί µε τον ένα ή και τους δύο 
γονείς του 
2.Το έπαιρναν µαζί τους οι θείοι ή κάποιοι 
άλλοι συγγενείς 
3.Ζούσε µαζί µε τους άλλους παππούδες 
4.Όχι, ήταν πάντα µαζί µε τον παππού ή/και 
τη γιαγιά του 
5.Άλλο. Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                                            Μητ. 
 

101)Επιθυµεί την επανασύνδεση της 
οικογένειας: 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Θέλει και δε θέλει-αµφιταλαντεύεται  
5.Λίγο 
6.Ελάχιστα 
7.Καθόλου 
8.∆εν υπάρχει 
9.Άλλο.Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                                  Πατ.            Μητ. 
 
-το παιδί: 
 
-τα αδέλφια του: 
 
-ο πατέρας: 
 
-η µητέρα: 
 
-ο παππούς: 
 
-η γιαγιά: 
 

105)Κατά την επανασύνδεση αντιµετωπί-
σατε τα εξής προβλήµατα: 
1.Τα παιδιά µας δε µας αναγνώριζαν 
2.∆εν τα αντιµετωπίζαµε ως άτοµα της 
ηλικίας που έχουν  
3.Είχαµε δυσκολία στο να πάρουµε ξανά το 
ρόλο που είχαµε  
4.Άλλο. Τι; ………………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
Πατ.                                               Μητ. 
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Κοινές ερωτήσεις: 
 
106)Πιστεύετε ότι «χρωστάτε» 
ευγνωµοσύνη στον παππού ή/και στη 
γιαγιά; 
1.Πάρα πολύ       5.Ελάχιστα 
2.Πολύ               6.Καθόλου 
3.Μέτρια           7.∆ε ζει 
4.Λίγο                8.Άλλο.Τι;…………….. 
         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                            Πατ.        Μητ. 
-στον παππού: 
-στη γιαγιά: 
 

107)Πιστεύετε ότι θυσιάστηκαν για 
χάρη των συγκεκριµένων εγγονιών τους; 
1.Πάρα πολύ        5.Ελάχιστα     
2.Πολύ                6.Καθόλου 
3.Μέτρια             7.∆ε ζούσε 
4.Λίγο                  8.Άλλο.Τι;……………  
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                        Πατ.       Μητ. 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 

108)Έχουν αλλάξει οι σχέσεις σας µε τους παππού/γιαγιά από τότε που ανέλαβαν 
την ανατροφή του παιδιού σας; Γιατί; 
1.Ναι, προς το καλύτερο                   4.∆εν υπάρχουν σχέσεις 
2.Ναι, προς το χειρότερο                   5.Άλλο.Τι;………………… 
3.Όχι, είναι οι ίδιες                            0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
 
 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
109)Οι σχέσεις σας µε τον παππού ή/και τη γιαγιά είναι τώρα: 
1.Τυπικές 
2.Κανονικές-τίποτα το ιδιαίτερο 
3.Ουσιαστικές µε µεγάλη οικειότητα 
4.∆εν υπάρχουν σχέσεις 
5.∆ε ζει 
6.Άλλο.Τι;……………………                                               Πατ.            Μητ. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                             -µε τον παππού: 
                                                                    -µε τη γιαγιά: 
 

110)Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε που δεν συζητήθηκε, δηλαδή προβλήµατα 
που είχατε από τότε που αποχωριστήκατε το παιδί σας και που να συνδέονται µε 
την οικογενειακή σας ζωή; 
Πατέρας:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Μητέρα:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΤΕΡΑΣ: Μπορεί να θέλουµε να σας ξανασυναντήσουµε σε 3-4 χρόνια για να 
ενηµερώσουµε τα στοιχεία σας. Παρακαλώ µπορείτε να µου δώσετε το όνοµα και 
τη διεύθυνση δύο συγγενών ή φίλων, που θα ξέρουν πάντοτε πού είστε, ώστε να 
µπορέσουµε να σας ξαναβρούµε ακόµη και αν µετακοµίσετε; 
Ονοµατεπώνυµο   Σχέση µε τον ερωτώµενο        ∆ιεύθυνση      Τηλέφωνο              
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
Παρατηρήσεις της συνεντεύκτριας:…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ:……………………………………………. 
∆ιεύθυνση κατοικίας: Περιοχή:……………Οδός:……………….Αριθµός:…………. 
Πόλη:…………..Τ.Κ.:……………Νοµός:……………..Τηλέφωνο:………………… 
 
Επισκέψεις συνεντεύκτριας:…………………………………………………………... 
Ηµεροµηνία(µήνας+έτος):…………………………………………………………….. 
∆ιάρκεια συνέντευξης:………………………………………………………………… 
Συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο:………………………………………………….. 
Έλειπε από το σπίτι:…………………………………………………………………… 
∆ε µένει πια εκεί:………………………………………………………………………. 
Αρνήθηκε να απαντήσει:………………………………………………………………. 
Συµπληρώθηκε µερικώς το ερωτηµατολόγιο:…………………………………………. 
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε παρουσία άλλου. Ποιού; ……………………….. 
 
ΜΗΤΕΡΑ: Μπορεί να θέλουµε να σας ξανασυναντήσουµε σε 3-4 χρόνια για να 
ενηµερώσουµε τα στοιχεία σας. Παρακαλώ µπορείτε να µου δώσετε το όνοµα και 
τη διεύθυνση δύο συγγενών ή φίλων, που θα ξέρουν πάντοτε πού είστε ώστε να 
µπορέσουµε να σας ξαναβρούµε ακόµη και αν µετακοµίσετε; 
Ονοµατεπώνυµο   Σχέση µε την ερωτώµενη        ∆ιεύθυνση      Τηλέφωνο              
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
Παρατηρήσεις της συνεντεύκτριας:…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΗΣ:……………………………………………. 
∆ιεύθυνση κατοικίας: Περιοχή:……………Οδός:……………….Αριθµός:…………. 
Πόλη:…………..Τ.Κ.:……………Νοµός:……………..Τηλέφωνο:………………… 
 
Επισκέψεις συνεντεύκτριας:…………………………………………………………... 
Ηµεροµηνία(µήνας+έτος):…………………………………………………………….. 
∆ιάρκεια συνέντευξης:………………………………………………………………… 
Συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο:………………………………………………….. 
Έλειπε από το σπίτι:…………………………………………………………………… 
∆ε µένει πια εκεί:………………………………………………………………………. 
Αρνήθηκε να απαντήσει:………………………………………………………………. 
Συµπληρώθηκε µερικώς το ερωτηµατολόγιο:…………………………………………. 
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε παρουσία άλλου. Ποιού; ……………………….. 
 



 

 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 
Επιβλέπων καθηγητής:κ. Παύλος Κυριακίδης 
Ερευνήτρια:κα Κυριακούλα Αντωνοπούλου 

 
Ερωτηµατολόγιο παιδιού 

∆ιευκρινήσεις: 
 

Αγαπητέ µου φίλε/ αγαπητή µου φίλη, 
σε ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνεις για την έρευνά 
µας. Κάνουµε αυτή την έρευνα για να µάθουµε περισσότερα σχετικά µε 
το πώς είναι η ζωή σου τώρα που έχουν αναλάβει να σε φροντίζουν ο 
παππούς ή/και η γιαγιά. Πιο συγκεκριµένα, θα θέλαµε να µάθουµε τί 
σκέφτεσαι, τί αισθάνεσαι, αλλά και πώς συµπεριφέρεσαι στους γονείς 
και στους παππούδες σου. 
    Καταλαβαίνουµε βέβαια ότι είναι λίγο δύσκολο το να µιλήσεις σε 
ξένους για την  οικογένειά σου, αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ότι, αυτό 
γίνεται για καλό σκοπό, για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε εσένα, την 
οικογένειά σου και κάποιες άλλες οικογένειες όπως τη δική σου. 
 Στο φυλλάδιο αυτό θα δεις ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. ∆εν 
υπάρχουν «πονηρές» ερωτήσεις, αλλά ούτε και σωστές και λανθασµένες 
απαντήσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα της γνώµης του. 
Απλώς απαντάς µε ακρίβεια και ειλικρίνεια για να έχουν κάποια αξία οι 
απαντήσεις σου και να βγει σωστό το αποτέλεσµα . 
   Καθώς θα απαντάς να θυµάσαι τα εξής: 
� Θα πρέπει να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.  
� Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι προσωπικές, όµως δεν µας 

ενδιαφέρει µόνο η δική σου περίπτωση, αλλά γενικά τι γίνεται σε 
οικογένειες όπως στη δική σας. Όταν λοιπόν τελειώσει η έρευνα δε 
θα αναφέρει ούτε το όνοµά σου, αλλά και ούτε τι συµβαίνει µέσα 
στην οικογένειά σου. 

� Να δίνεις την απάντηση που πραγµατικά πιστεύεις και όχι αυτή που 
«γενικά φαίνεται σωστή». 

� Προσπάθησε να µη δίνεις την απάντηση: «δεν ξέρω» ή «δεν 
απαντώ», γιατί δείχνει ότι δεν είσαι σίγουρος/η γι’ αυτό ή ότι δε 
θέλεις να συνεργαστείς µαζί µας, εκτός κι αν πραγµατικά δεν µπορείς 
να αποφασίσεις ανάµεσα στις άλλες απαντήσεις ή δεν ισχύουν. 

� Να µην ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο για να σκέφτεσαι την  απάντηση. 
∆ώσε την πρώτη φυσική απάντηση που σου έρχεται στο µυαλό. 

� Έχεις στη διάθεσή σου όσο χρόνο χρειαστείς.  
                                  

Σ’ ευχαριστούµε θερµά για το χρόνο που µας διαθέτεις, το ενδιαφέρον 
σου και τη διάθεση για συνεργασία. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

 
Αρ.Ερωτ.:…….. 

Οικογένεια του παιδιού: 
 
1)Σύνθεση συγκατοικούντων: 
Όνοµα 
 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

Σχέση µε 
το παιδί 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

Ηλικία 
 
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………… 

Φύλο 
 
………
………
………
………
………
………
……… 

Μόρφωση 
 
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………… 

Υγεία 
 
………
………
………
………
………
………
……… 

  Παρατηρήσεις   
 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

2)Σύνολο ατόµων 
στο σπίτι: 
 

3)Σειρά γέννησης του 
παιδιού: 
 

4)Αριθµός αδελφών  
-του ίδιου φύλου  
-και του αντίθετου φύλου  
 

Κατοικία-Συνθήκες ∆ιαβίωσης: 
 

5)Περιοχή 
κατοικίας: 
1.Αγροτική 
2.Ηµι-αστική 
3.Αστική 
4.Άλλο.Τι;….. 
……………… 
0.Άγνωστη 

6)Νοµικός τύπος κατοικίας: 
1.Ιδιόκτητο 
2.Με δάνειο 
3.Με ενοίκιο 
4.Των γονιών µου 
5.Παραχωρηµένο από συγγενείς/ φίλους 
6.Παραχωρηµένο από το κράτος 
7.Μας φιλοξενούν όλους µαζί κάποιοι συγγενείς 
8.Άλλο. Τι;……………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 

7)Συντελεστής 
κατοικίας: 
 
Άτοµα/ δωµάτια 
 

           / 

Γενικά στοιχεία για το παιδί: 
 

8)Ηλικία: 
1.<12 µηνών                 
2.1-3 χρ. 
3.4-6 χρ.  
4.7-9 χρ.  
5.10-12 χρ. 
6.13-16 χρ. 
7.17≤  χρ. 
8.Άλλο.Τι;…
……………. 
0.∆εν ξέρω/  
δεν απαντώ 
 
 
 
 
παιδί: 
 

9)Μόρφωση: 
1.Αγράµµατος/η(αν έχει µικρή ηλικία→Νηπιαγωγείο/Παιδ.Σταθµό) 
2.Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 
3.Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
4.Λίγες τάξεις Γυµνασίου 
5.Απόφοιτος Μέσης Επαγγελµατικής Σχολής – Τεχνική Εκπαίδευση 
6.Απόφοιτος Γυµνασίου 
7.Λίγες τάξεις Λυκείου 
8.Απόφοιτος Λυκείου ή παλαιού Γυµνασίου 
9.Φοίτηση σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή 
10.Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής 
11.Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής 
12.Μεταπτυχιακό δίπλωµα 
13.Άλλο. Τι;……………………………………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί:  
 

  

 
 

  

    

 

 

 

 



 

 

2 

Γενικά κοινά στοιχεία παιδιού µε παππού/γιαγιά: 
 
10)Μοιάζεις µε: 
1.Τον πατέρα µου 
2.Τη µητέρα µου 
3.Τον παππού που µε 
ανέλαβε 
4.Τη γιαγιά που µε 
ανέλαβε 
5.Κάποιον από τους 
άλλους παππούδες 
6. Κανέναν 
7.Άλλο.Τι;…………. 
 0.∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 
 
παιδί:  
 

11)Ποιου το όνοµα έχεις 
πάρει; 
1.Του πατέρα µου 
2.Της µητέρας µου 
3.Του παππού που µε 
ανέλαβε 
4.Της γιαγιά που µε ανέλαβε 
5.Κάποιον από τους άλλους 
παππούδες 
6. Κανενός. Όνοµα που 
ήθελαν οι γονείς µου, άσχετο 
7.Άλλο.Τι;…………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 

12)Όσον αφορά στο 
χαρακτήρα ή στη 
συµπεριφορά µοιάζεις: 
1.Στον πατέρα µου 
2.Στη µητέρα µου 
3.Στον παππού που µε ανέλαβε 
4.Στη γιαγιά που µε ανέλαβε 
5.Σε κάποιον από τους άλλους 
παππούδες 
6. Σε κανέναν 
7.Άλλο.Τι;…………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
παιδί: 
 

∆εσµοί: 
 
13)Ποιος σε φροντίζει και σε µεγαλώνει; 
1.Και οι δύο γονείς µου  
2.Ο πατέρας µου 
3.Η µητέρα µου 
4.Ο πατέρας µου και ο παππούς ή/και η γιαγιά 
από την πλευρά του µπαµπά 
5.Η µητέρα µου και ο παππούς ή/και η γιαγιά 
από την πλευρά της µητέρας 
6.Ο παππούς ή/και η γιαγιά από την πλευρά 
του µπαµπά 
7.Ο παππούς ή/και η γιαγιά από την πλευρά 
της µητέρας 
8.Άλλο. Τι;……………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 

14)Τα αδέλφια σου: 
1.Είναι µαζί µε τον πατέρα 
2.Είναι µαζί µε τη µητέρα 
3.Το έχουν αναλάβει άλλοι συγγενείς 
4.Το έχουν οι παππούς/γιαγιά 
5.Έχει µπει σε ίδρυµα 
6.∆εν έχω άλλα αδέλφια 
7.Άλλο. Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
-το 1ο αδελφάκι: 
-το 2ο αδελφάκι: 
-το 3ο αδελφάκι: 
 

15)Πόσων χρόνων ήσουν όταν άρχισες 
να ζεις µε τον παππού ή/και τη γιαγιά 
σου: 
1.<12 µην.      5.10-12 χρ. 
2.1-3 χρ.         6.13-16 χρ. 
3.4-6 χρ.         7.17≤ χρ. 
4.7-9 χρ.         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
παιδί: 
 

16)Όταν ξεκίνησες να ζεις µε τον 
παππού ή/και τη γιαγιά αυτοί ήταν: 
1.Νέος/νέα 
2.Γέρος/γριά 
3.Πολύ γέρος/γριά 
4.∆ε ζούσε 
5.Άλλο. Τι;……………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
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17)Πριν αρχίσουν να σε 
φροντίζουν ο παππούς ή/και η 
γιαγιά ,είχες ξαναµείνει για 
κάποιο χρονικό διάστηµα µε 
αυτούς ή µε τους άλλους 
παππούδες σου χωρίς να είναι 
µαζί και οι γονείς σου: 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Πολλές φορές 
3.Μερικές φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Ποτέ 
7.Άλλο. Τι;……………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-µε αυτούς τους παππούδες: 
-µε άλλους παππούδες: 
 

18)Χρειάστηκε να 
πάς κάποια στιγµή 
στο δικαστήριο για 
µια υπόθεση σχετικά 
µε την οικογένειά 
σου: 
1.Πάρα πολλές φορές 
2.Πολλές φορές 
3.Μερικές φορές 
4.Λίγες φορές 
5.Ελάχιστες φορές 
6.Ποτέ 
7.Άλλο. Τι;…………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 
 
 
παιδί: 
 

19)Πώς αισθάνθηκες; 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
…………………………
………………………… 
…………………………
………………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
 

Σχέσεις πριν τη διάσπαση-διασπορά της οικογένειας: 
 
20)Σου άρεσε ο τρόπος που 
ζούσες µε τους γονείς σου; 
1.Πάρα πολύ             4.Λίγο 
2.Πολύ                      5.Ελάχιστα 
3.Μέτρια                   6.Καθόλου 
            7.∆εν έζησα 
            8.Άλλο. Τι;………… 
            0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 
 

21)Θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι που δε σου 
άρεσε µέσα στην οικογένειά σου; 
………………………………………………..…..
…………………………………………………… 
………………………………………..………….. 
………………………………..………………….. 
…………………………………..……………….. 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

22)Θα µπορούσες να πεις δυο λόγια 
σχετικά µε το πώς ήταν οι γονείς σου; 
(εξωτερικά, συµπεριφορά, κ.λ.π.) 
Πατέρας:………………………………
………….……………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 Μητέρα:……………………………… 
…………………………………………. 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 

23)Πώς θα τους χαρακτήριζες για τότε;  
1.Πολύ καλός/ή 
2.Καλός/ή 
3.Μέτριος/α 
4.Κακός/ή 
5.Πολύ κακός/ή 
6.∆ε ζούσε 
7.Άλλο. Tι;…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
-τον πατέρα: 
-τη µητέρα: 
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24)Πριν αρχίσεις να ζεις µε τον παππού ή/και 
τη γιαγιά σου, ποιόν άνθρωπο µέσα από την 
οικογένειά σου αγαπούσες περισσότερο; 
1.Τον πατέρα 
2.Τη µητέρα 
3.Τον/την αδελφό/ή 
4.Παππού/γιαγιά που µε ανέλαβαν 
5.Τους άλλους παππούδες 
6.Θεία/ο 
7.Ξαδελφή/ό 
8.Κανένα 
9.Άλλο.Τι;……………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 

25)Πώς ήταν οι σχέσεις σου µε 
τους γονείς σου πριν χωριστείτε; 
1.Πολύ καλές                  
2.Καλές                    
3.Μέτριες                         
4.Κακές 
5.Πολύ κακές 
6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
7.∆ε ζούσε 
8.Άλλο. Τι;…………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                                       
 
-µε τον πατέρα: 
-µε τη µητέρα: 
 

26)Πώς ήταν οι σχέσεις σου µε τα 
αδέλφια σου πριν από τον αποχωρισµό 
από τους γονείς σας: 
1.Πολύ καλές                  
2.Καλές               
3.Μέτριες                        
4.Κακές                          
5.Πολύ κακές 
6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
7.∆εν είχα αδέλφια 
8.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                                      
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
 

27)Πώς ήταν οι σχέσεις των γονιών σου 
µε τα αδέλφια σου πριν αποχωριστείτε 
τους γονείς σας: 
1.Πολύ καλές                  
2.Καλές               
3.Μέτριες                        
4.Κακές                          
5.Πολύ κακές 
6.∆εν υπήρχαν σχέσεις 
7.∆εν είχα αδέλφια 
8.∆ε ζούσε 
9.Άλλο. Τι;…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                       
                        Πατέρας      Μητέρα 
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
 

28)Πώς ήταν οι σχέσεις των γονιών 
σου µε τους παππού/γιαγιά πριν 
αναλάβουν να σε φροντίζουν: 
1.Πολύ καλές      4.Κακές            
2.Καλές               5.Πολύ κακές 
3.Μέτριες            6. ∆εν υπήρχαν σχέσεις 
           7.∆ε ζούσε  
           8.Άλλο. Τι;……………………… 
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                  
 
 
                      Πατέρας      Μητέρα 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 
 

29)Πώς ήταν οι σχέσεις των παππούδων 
µε τα αδέλφια σου πριν χωριστεί η 
οικογένειά σου; 
1.Πολύ καλές        4.Κακές          
2.Καλές                 5.Πολύ κακές          
3.Μέτριες              6..∆εν υπήρχαν σχέσεις 
           7.∆εν είχα αδέλφια 
           8.∆ε ζούσε 
           9.Άλλο. Τι;…………………………. 
           0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                        Παππούς        Γιαγιά 
-µε 1ο αδελφάκι: 
-µε 2ο αδελφάκι: 
-µε 3ο αδελφάκι: 
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30)Πώς ήταν οι σχέσεις σου µε 
τον παππού ή/και τη γιαγιά πριν 
χωριστεί η οικογένειά σου; 
1.Πολύ καλές  
2.Καλές  
3.Μέτριες 
4.Κακές 
5.Πολύ κακές 
6.∆εν υπήρχαν σχέσεις  
7.∆ε ζούσε      
8.Άλλο. Τι;…………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                -µε τον παππού:           
                -µε τη γιαγιά:       

31)Πόσο συχνά βρισκόσουν µε τον παππού ή/και 
τη γιαγιά που σε ανέλαβαν: 
1.Μέναµε µαζί: παππούδες-γονείς-εγγόνι 
2.Τον/την έβλεπα καθηµερινά 
3.Σαββατο-Κύριακα ή 1-2 φορές την εβδοµάδα 
4. 1-2 φορές το µήνα 
5.∆ιακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού 
6.Κάθε καλοκαίρι 
7. 1-2 φορές το χρόνο     
8.Σπάνια 
9.Καθόλου  
10.∆ε ζούσε                     
11.Άλλο.Τι;……………         -µε τον παππού: 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ         -µε τη γιαγιά:  

Αποχωρισµός παιδιού από γονείς: 

32)Ήθελες να 
χωριστείς από: 
1.Τον πατέρα 
2.Τη µητέρα 
3.Και τους δύο 
γονείς 
4.Κανέναν από τους 
γονείς. ∆ιαφωνούσα 
5.Άλλο.Τι;………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 

                 παιδί: 

33)Ποιόν πιστεύεις ότι θα 
βοηθήσει περισσότερο ο 
χωρισµός αυτός; 
1.Εµένα, το παιδί 
2.Τον πατέρα 
3.Τη µητέρα 
4.Όλους 
5.Κανέναν 
6.Άλλο. Τι;……………….… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                              παιδί: 

34)Με ποιόν τρόπο 
χωρίστηκες από τους γονείς 
σου: 
1.Βίαια- χωρίς να το θέλω 
2.Οµαλά-χωρίς να το καταλάβω 
3.∆εν χωρίστηκα  
4.Άλλο. Τι;……………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 

-από τον πατέρα: 
-από τη µητέρα: 

35)Πώς αντέδρασες τη στιγµή που χωριζόσουν 
από τους γονείς σου:    
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντέδρασα µε κλάµατα και θυµό. Απαιτούσα  να 
γυρίσει πίσω ο πατέρας/ η µητέρα µου 
3.∆εν µπορούσα να δεχτώ το χωρισµό µου απ’ 
αυτόν/ αυτήν 
4.Ήµουν αναστατωµένος/η τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά έδειχνα ήρεµος/η όµως µέσα µου 
υπέφερα, δεν το άντεχα 
6.Ήµουν αµήχανος/η, δεν ήξερα τι να κάνω 
7.Ήµουν σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας, δε 
µε ένοιαζε  
8.∆εν αποζητούσα τον πατέρα/ τη µητέρα µου 
9.Ήµουν χαµογελαστός/ή και χαρούµενος/η 
10.Άλλο. Τι;………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

-από τον πατέρα: 
-από τη µητέρα: 

36)Πώς αντιδρούσες-
συµπεριφερόσουν µετά τον 
αποχωρισµό σου από τους 
γονείς σου: 
…………………………………
……..………………………….
………………..……………….
…………………………..…….
…………………………………
…..…………………………….
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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37)Θα αναγνώριζες, ή αλλιώς, θα συµπλήρωνες κάποιες από τις παρακάτω 
αντιδράσεις στη συµπεριφορά σου µετά τον αποχωρισµό σου από τους γονείς σου;  

(Βάλε V σε όσα ισχύουν) παιδί 
1.Ήρεµος/η-ήσυχος/η-ασφαλής  
2.Άνεση-ήµουν χαλαρωµένος/η –ευχαριστηµένος/η  
3.Ένιωθα ανακούφιση-ικανοποίηση  
4.Απάθεια-αδιαφορία-δε µε ένοιαζε γι’ αυτόν/αυτήν  
5.Έχασα το ενδιαφέρον για τους γονείς µου, παραιτήθηκα από παιδί τους και 
προσαρµόστηκα στη νέα κατάσταση 

 

6.∆εν αποζητούσα τους γονείς µου, αλλά γκρίνιαζα µε το τίποτε, ήµουν 
άτονος/η και δεν ενδιαφερόµουν για τίποτε 

 

7.Έκανα εκρήξεις οργής και είχα αυτοκαταστροφική και καταστροφική 
συµπεριφορά (έγινα ευέξαπτος/η, εκνευριζόµουν εύκολα και ήµουν 
επιθετικός/ή) 

 

8.Έγινα απαιτητικός/ή, ανικανοποίητος/η  
9.Είχα αγωνία-ανησυχία-αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα-βρισκόµουν σε  
ταραχή-υπερένταση 

 

10.Υπέφερα πολύ µέσα µου-ένιωθα εσωτερική ένταση  
11.Βασανιζόµουν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου   
12.Ήµουν κλειστός/ή-δε µιλούσα στους άλλους-ήθελα να είµαι µόνος/η  
13.Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσα µε τόνο καταθλιπτικό, ήµουν σαν να 
είχα µαραζώσει 

 

14.Ένιωθα σαν να είχαν πεθάνει οι γονείς µου και µου έλειπαν πάρα πολύ  
15.Έκανα απόπειρες αυτοκτονίας   
16.Άλλο. Τι;…………………………………………………………………  
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
38)Αντιδράσεις των γονιών σου τη στιγµή του 
αποχωρισµού τους από σένα: 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση  
2.Αντέδρασε µε κλάµατα και θυµό Απαιτούσε την 
επιστροφή του παιδιού του/της 
3.Αρνιόταν να δεχτεί το χωρισµό µου απ’ 
αυτόν/αυτή 
4.Ήταν αναστατωµένος/η τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός  
5.Εξωτερικά έδειχνε ήρεµος/η όµως µέσα του/της 
υπέφερε, δεν το άντεχε 
6.Ήταν αµήχανος/η  
7.Ήταν σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας, 
δεν τον/την ένοιαζε  
8.∆ε µε αποζητούσε 
9.Ήταν χαµογελαστός/ή και ευχαριστηµένος/η 
10.∆ε ζούσε 
11.Άλλο. Τι;……………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
 

39)Αντιδράσεις-συµπεριφορά 
των γονιών σου µετά τον 
αποχωρισµό τους από σένα: 
Πατέρας:………………………..
……………..………..…………..
…………………………………..
…..………………………………
………………..…………………
…………………………………. 
………………………………….
……………………………….…
…………………………………. 
Μητέρα:…………………………
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
………………………………..…
………………………………….. 
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40)Θα αναγνώριζες, ή αλλιώς, θα συµπλήρωνες κάποιες από τις παρακάτω 
αντιδράσεις στη συµπεριφορά τους µετά τον αποχωρισµό τους από σένα;  

(Βάλε V σε όσα ισχύουν) παιδί 
 πατ. µητ. 
1.Ήρεµος/η-ήσυχος/η-ασφαλής    
2.Άνεση-ήταν χαλαρωµένος/η-ευχαριστηµένος/η   
3.Ένιωθε ανακούφιση-ικανοποίηση   
4.Απάθεια-αδιαφορία-δεν τον/την ένοιαζε για µένα   
5.Έχασε το ενδιαφέρον για µένα, παραιτήθηκε από πατέρας/µητέρα και 
προσαρµόστηκε στη νέα κατάσταση 

  

6.∆ε µε αποζητούσε, αλλά γκρίνιαζε µε το τίποτε, ήταν άτονος/η και 
δεν ενδιαφερόταν για τίποτε  

  

7.Έκανε εκρήξεις οργής και είχε αυτοκαταστροφική και καταστροφική 
συµπεριφορά (ήταν ευέξαπτος/η, εκνευριζόταν εύκολα και ήταν 
επιθετικός/ή) 

  

8.Έγινε απαιτητικός/ή, ανικανοποίητος/η   
9.Είχε αγωνία-ανησυχία-αναστάτωση-άγχος-νευρικότητα-βρίσκονταν 
σε ταραχή-υπερένταση 

  

10.Υπόφερε µέσα του/της πάρα πολύ-ένιωθε εσωτερική ένταση   
11.Βασανιζόταν µε αισθήµατα ενοχής και φόβου   
12.Κλειστός/ή-δε µιλούσε στους άλλους-ήθελε να είναι µόνος/η   
13.Στεναχώρια-µελαγχολία. Αντιδρούσε µε τόνο καταθλιπτικό, ήταν 
σαν να είχε µαραζώσει 

  

14.Ένιωθε σαν να είχε χάσει το παιδί του/της, του/της έλειπες πάρα 
πολύ και είχε ένα έντονο συναίσθηµα νοσταλγίας 

  

15.Έκανε απόπειρες αυτοκτονίας   
16.∆ε ζούσε   
17.Άλλο. Τι;……………………………………………………………..   
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
41)Πώς συµπεριφέρθηκαν ο παππούς 
ή/και η γιαγιά τη στιγµή που 
χωριζόσουν από τους γονείς σου; 
Παππούς:……………………………….
………..…………………………………
………..…………………………………
………..…………………………………
………..…………………………………
………..…………………………………
……………………………………….…
………………………………………….. 
Γιαγιά:…………………………………
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
……………………………………….…
…………………………………………. 
 

42)Πώς συµπεριφέρονταν ο παππούς 
ή/και η γιαγιά µετά από τον αποχωρισµό 
σου από τους γονείς σου; 
Παππούς:…………………………………..
………….………………………………….. 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
Γιαγιά:……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
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Προσωρινή επανασύνδεση παιδιού-γονέων: 
43)Πώς 
αισθάνεσαι όταν 
ξανασµίγεις για 
µικρό χρονικό 
διάστηµα µε τους 
γονείς σου; 
 
-µε τον πατέρα: 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
-µε τη µητέρα: 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
 

44)Θα αναγνώριζες, ή αλλιώς, θα συµπλήρωνες κάποια από τις 
παρακάτω αντιδράσεις στη συµπεριφορά σου; 
1.Αρχίζω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα σµίξω µόνιµα µε τον 
πατέρα/τη µητέρα µου 
2.Χαίροµαι υπερβολικά και το εκδηλώνω (δείχνω) µε κάθε τρόπο 
3.Νιώθω αµήχανα και δεν ξέρω πώς να αντιδράσω 
4.Φεύγω µακριά από τον πατέρα/τη µητέρα µου µε έναν ψυχρό 
τρόπο όταν αυτός/ή επιστρέφει, και µπορεί να χρειαστώ 
καλοπιάσµατα για να ξαναφτιάξω τις φιλικές σχέσεις µαζί του/της, 
σαν να έχω ανάγκη να τον/την απορρίψω, όπως νόµισα ότι 
αυτός/ή µε απέρριψε αφήνοντάς µε. Όταν τελικά σταµατήσουµε 
(εγώ και ο πατέρας/η µητέρα) να είµαστε ψυχροί, τότε εκδηλώνω 
έντονα συναισθήµατα απέναντι στον πατέρα/τη µητέρα µου 
5.Συνεχώς είµαι «κολληµένος/η» επάνω στη µητέρα µου ή στον 
πατέρα µου και, όταν πάνε να µε αφήσουν µόνο/η µου, έστω και 
για µια στιγµή, νιώθω έντονο άγχος και οργή 
6.Είµαι νευρικός/ή κι επιθετικός/ή 
7.Είµαι απαθής και αδιάφορος/η 
8.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
9.Άλλο. Τι;………………………………………………….…….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-προς τον πατέρα: 
-προς τη µητέρα: 

45)Πώς αντιδρούν οι γονείς σου 
απέναντί σου όταν σµίγετε για µικρό 
χρονικό διάστηµα; 
1.Στοργή-πάρα πολύ αγάπη 
2.Ζεστασιά-είναι καλοί µαζί µου 
3.Οικειότητα, είναι φιλικοί µαζί µου 
4.Αµφιθυµικά συναισθήµατα, τη µια 
στιγµή είναι έτσι και την άλλη αλλιώς 
(καλά-άσχηµα) 
5.Φόβο για το αν θα τους ξαναδεχτώ 
6.Ανησυχία-άγχος 
7.Ενοχή επειδή δεν είµαστε µαζί 
8.Θυµό επειδή δεν τους θέλω 
9.Απάθεια, δεν τον/τη νοιάζει για µένα 
10.Ψυχρότητα 
11.Απόρριψη, δε µε θέλει 
12.Εχθρική συµπεριφορά προς εµένα 
13.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξι-
µο 
14.∆ε ζει 
15.Άλλο. Τι;…………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                   -ο πατέρας: 
                                   -η µητέρα: 

46)Πώς συµπεριφέρονται οι γονείς σου 
στους παππού/γιαγιά όταν ξανασµίγετε για 
µικρό χρονικό διάστηµα; 
1.∆είχνει την ευγνωµοσύνη του/της 
2.Οικειότητα, είναι φιλικοί µαζί τους 
3.Αµφιθυµικά συναισθήµατα, τη µια στιγµή 
είναι έτσι και την άλλη αλλιώς (καλά-
άσχηµα) 
4.Ανησυχία-άγχος 
5.Ενοχή επειδή µε άφησαν σ’ αυτούς 
6.Απάθεια, τους είναι αδιάφοροι 
7.Ψυχρότητα 
8.Είναι καχύποπτος/η (έχει αµφιβολίες) όσον 
αφορά στον τρόπο ανατροφής µου  
9.Ζήλια για παππούδες 
10.Εχθρική συµπεριφορά προς τον παππού / 
τη γιαγιά 
11.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
12.∆ε ζει 
13.Άλλο. Τι;………………………………..... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                         στον παππού      στη γιαγιά 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
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47)Πώς αντιδράς όταν φτάνει η 
στιγµή να ξαναχωριστείς από τους 
γονείς σου; 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
 

48)Θα αναγνώριζες, ή αλλιώς, θα 
συµπλήρωνες κάποια από τις παρακάτω 
αντιδράσεις στη συµπεριφορά σου; 
1.Λυσσαλέα αντίδραση-Εξέγερση 
2.Αντιδρώ µε κλάµατα και θυµό. Απαιτώ  να 
γυρίσει πίσω ο πατέρας/ η µητέρα µου 
3.∆ε µπορώ να δεχτώ το χωρισµό µου απ’ αυτόν/ 
αυτήν 
4.Είµαι αναστατωµένος/η τη στιγµή του 
αποχωρισµού –ανησυχία-εκνευρισµός 
5.Εξωτερικά δείχνω ήρεµος/η όµως µέσα µου 
υποφέρω, δεν το αντέχω 
6.Είµαι αµήχανος/η, δε ξέρω τι να κάνω 
7.Είµαι σε µια κατάσταση απάθειας, αδιαφορίας, 
δε µε νοιάζει 
8.∆εν αποζητώ τον πατέρα/ τη µητέρα µου 
9.Είµαι χαµογελαστός/ή και χαρούµενος/η 
10.∆εν υπάρχει προσωρινό ξανασµίξιµο 
11.Άλλο. Τι;…………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                           
 
-για τον πατέρα: 
-για τη µητέρα: 
 

Απουσία γονέων: 
 
49)Θα µπορούσες να πεις δυο λόγια 
σχετικά µε το πώς ήταν οι γονείς σου; 
(εξωτερικά, συµπεριφορά, κ.λ.π.) 
Πατέρας:…………………………...…
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 
Μητέρα:………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 

50)Οι γονείς σου ήταν: (χαρακτήρισέ τους) 
1.Πολύ καλός/ή 
2.Καλός/ή 
3.Μέτριος/α 
4.Κακός/ή 
5.Πολύ κακός/ή 
6.∆ε ζούσε 
7.Άλλο. Τι;………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
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51)Για ποιό λόγο νοµίζεις ότι ο µπαµπάς και η µαµά σου δεν είναι κοντά σου κάθε 
µέρα και όλη µέρα για να σε φροντίζουν; (Βάλε V σε όσα ισχύουν) 
 παιδί 
 πατέρας µητέρα 
1.Θάνατος 
 

  

2.∆ιαζύγιο 
 

  

3.Μετανάστευση 
 

  

4.Χρόνια νοσήµατα (αρρώστιες)  
 

  

5.Νοητικά προβλήµατα 
 

  

6.Ψυχιατρικά προβλήµατα 
 

  

7.Ναρκωτικά 
 

  

8.Αλκοολισµός 
 

  

9.Χαρτοπαιξία 
 

  

10.Εκδιδόµενος (ελευθέρων ηθών)  γονέας - Πορνεία 
 

  

11.Κάθειρξη-Καταδίκη (είναι φυλακή) 
 

  

12.Κακοποίηση-παραµέληση παιδιού 
 

  

13.Ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη-Εξώγαµο 
 

  

14.Ανήλικος-ανώριµος γονέας 
 

  

15.Σπουδές γονέα σε άλλο µέρος 
 

  

16.Στρατιωτική θητεία 
 

  

17.Υπάλληλος αποσπασµένος 
 

  

18.Ανεργία 
 

  

19.Υπερβολική φτώχεια-ανέχεια 
 

  

20.Άλλο. Τι;………………………….…………………………. 
 

  

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

  

                                                                                       Σύνολο:   
 

a)Κανένα 
b)Ένα έως δύο 
c)Τρία έως τέσσερα 
d)Πέντε ή και περισσότερα 
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52)Τί σου λένε/-γανε οι παππούδες σου 
για τους γονείς σου; Πώς τους παρου-
σιάζουν σε σένα; 
Παππούς: -για τον πατέρα: ……………. 
……………………………………………
…………………………………………… 
-για τη µητέρα: ………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
Γιαγιά: -για τον πατέρα: ………………. 
……………………………………………
…………………………………………… 
-για τη µητέρα: ………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

53)Τί σκέφτεσαι και πώς αισθάνεσαι για 
το µπαµπά σου και τη µαµά σου, για το 
ότι δεν είστε/ήσασταν µαζί, αλλά ούτε 
και ζείτε/ζούσατε µαζί; 
-για τον πατέρα: ………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
-για τη µητέρα: ………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 
 

54)Πόσο συχνά βλέπεις/ 
έβλεπες τους γονείς σου; 
1.Μένουµε µαζί: 
παππούδες-γονείς-εγώ 
2.Τον/την βλέπω 
καθηµερινά 
3.Σαββατο-Κύριακα ή 1-2 
φορές την εβδοµάδα 
4. 1-2 φορές το µήνα 
5.∆ιακοπές Χριστουγέννων, 
Πάσχα, καλοκαιριού 
6.Κάθε καλοκαίρι 
7. 1-2 φορές το χρόνο 
8.Σπάνια 
9.Καθόλου 
10.∆ε ζει 
11.Άλλο.Τι;………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
               -τον πατέρα:                               
               -τη µητέρα: 
 

55)Με ποιόν τρόπο επικοινωνείς/-ούσες µε τους γονείς 
σου; (Μπορείς να σηµειώσεις πάνω από ένα, εάν θέλεις) 
1.Επισκέψεις (έρχονται αυτοί ή πηγαίνω εγώ) 
2.Τηλεφωνήµατα 
3.Με γράµµατα (αλληλογραφία) 
4.Με φωτογραφίες- κάρτες- ζωγραφιές 
5.Ανταλλάσσουµε βιβλία ή τους στέλνω για να δουν τα 
τετράδιά µου 
6.Με δώρα που έχουµε φτιάξει µόνοι µας 
7.Ποιήµατα που έχουµε γράψει ο ένας για τον άλλο 
8.Κασσέτες (ηχογραφηµένες) σαν γράµµατα µε τη φωνή 
µας 
9.Βιντεοταινίες-βιντεοκασσέτες 
10.Τίποτα απ’ αυτά. ∆εν επικοινωνούµε 
11.∆ε ζει 
12.Άλλο.Τι;……………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-µε τον πατέρα: α)      β)      γ)          
-µε τη µητέρα:  α)      β)       γ) 
 

56)Εφόσον δε µπορείς/-ούσες να είσαι 
µαζί µε τους γονείς σου, µε ποιόν θα 
ήθελες να ζεις και γιατί; 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

57)Σου αρέσει ο τρόπος που ζεις/ζούσες, 
δηλαδή το ότι µεγαλώνεις/µεγάλωνες µε 
τον παππού ή/και τη γιαγιά σου; 
1.Πάρα πολύ        4.Λίγο 
2.Πολύ                 5.Ελάχιστα   
3.Μέτρια              6.Καθόλου  
             7.∆ε ζει 
             8.Άλλο.Τι;………………………….     
             0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                               -µε τον παππού: 
                               -µε τη γιαγιά: 
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58)Πιστεύεις ότι ο παππούς/η γιαγιά σου είναι: (Βάλε τικ (v) δίπλα σε µία από τις δύο 
λέξεις, που ισχύει για τον παππού ή/και τη γιαγιά) 
 
 παιδί  παιδί εδώ:α  

ή β 
 Π. Γ.  Π. Γ. Π. Γ. 

1.α.Καλός   β.Κακός 
 

    

2. α.Στοργικός-
Τρυφερός-µαλακός 

  β.∆ε µου δείχνει την αγάπη 
του/της 
 

    

3. α.Όµορφος   β.Άσχηµος 
 

    

4. α.Χαρούµενος   β.Λυπηµένος 
 

    

5. α.Αστείος   β.Σοβαρός 
 

    

6.α.Παιχνιδιάρης   β.∆εν παίζει µαζί µου 
 

    

7. α.Πρόσχαρος- 
Κεφάτος-δραστήριος 

  β.Είναι συνήθως κουρασµένος 
ή βαριέται 
 

    

8. α.Αργός   β.Γρήγορος 
 

    

9. α.∆υνατός 
 

  β.∆εν έχει δύναµη     

10. α.Έξυπνος   β.Όχι τόσο έξυπνος 
 

    

11. α.Μοντέρνος   β.Έχει κολλήσει στα παλιά 
 

    

12. α.Με αφήνει 
ελεύθερο 
 

  β.Με υπερπροστατεύει- 
είναι καταπιεστικός 

    

13. α.Φωνάζει   β.∆ε φωνάζει 
 

    

14. α.Θυµώνει   β.∆ε θυµώνει 
 

    

15. α.Υποµονετικός-
επιεικής 
 

  β.Αυστηρός-µε τιµωρεί 
 

    

16. α.∆ίκαιος   β.Άδικος 
 

    

17. α.Άρρωστος 
 

  β.Είναι καλά     

18.∆ε ζει 
 

  

19.Άλλο Τι;…………………………………………………………………… 
 

  

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
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Σχέσεις στη (σηµερινή) κατατετµηµένη κατά γενεές οικογένεια: 
 
59)Αρχηγία στην οικογένεια: Ποιός παίρνει τις 
αποφάσεις συνήθως στο σπίτι; (Μπορείς να 
επιλέξεις έως δύο) 
1.Ο πατέρας µου  
2.Η µητέρα µου 
3.Ο παππούς 
4. Η γιαγιά 
5.Όλοι µαζί 
6.Κανείς 
7.Άλλο. Τι;………………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
παιδί: 1)  
          2)  
 
 

60)Πώς θα χαρακτήριζες τις 
σχέσεις που έχουν δηµιουργηθεί 
στην οικογένεια παππού-γιαγιάς-
παιδιού; 
1.Πολύ καλές                  
2.Καλές                           
3.Μέτριες                        
4.Κακές 
5.Πολύ κακές 
6.∆εν υπάρχουν σχέσεις 
7.Άλλο. Τι;……………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
παιδί: 
 

61)Πιστεύεις ότι οι παππούδες ανέλαβαν τη 
φροντίδα-ανατροφή σου: 
1.Ευχαρίστως, επειδή το ήθελαν και µε 
αγαπούσαν 
2.Από υποχρέωση-καθήκον προς τους γονείς 
µου ή/και προς εµένα 
3.∆εν ήθελαν να µε αναλάβουν άλλοι 
συγγενείς ή κάποιοι άγνωστοι 
4.∆εν ήθελαν να µπω σε κρατικό, 
εκκλησιαστικό ή ιδιωτικό ίδρυµα 
5.Για να µην έχουν αργότερα ενοχές ότι δεν 
ανέλαβαν τις ευθύνες τους 
6.Από ανάγκη γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση 
7.Μετά από πίεση των γονιών µου 
8. Μετά από πίεση άλλων 
9.∆ε ζει 
10.Άλλο. Τι;………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 
 
 
 

62)Πιστεύεις ότι ο παππούς ή/και η 
γιαγιά από τότε που ανέλαβαν να σε 
φροντίζουν, άλλαξαν τα 
συναισθήµατα και τη συµπεριφορά 
τους προς εσένα; 
1.Πάρα πολύ 
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.∆ε ζει 
8. Άλλο. Τι;………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
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63)Αισθάνεσαι για τον εαυτό σου: (Βάλε V σε όσα ισχύουν) 

 παιδί 
1.Λύπη-θλίψη-θρήνο 
 

 

2.Απογοήτευση-απελπισία-απόγνωση 
 

 

3.Άγχος-αγωνία-ανησυχία για το τι θα απογίνω 
 

 

4.Φόβο-ανασφάλεια 
 

 

5.Αισθάνοµαι ότι βρίσκοµαι στο κενό, ανυπεράσπιστος/η και µόνος/η 
 

 

6.Συναισθήµατα απειλής 
 

 

7.Αίσθηµα κατωτερότητας-ντροπή 
 

 

8.Μπερδεµένος/η - συγχυσµένος/η 
 

 

9.∆ε µπορώ να προσαρµοστώ στη νέα κατάσταση 
 

 

10.Κούραση-εξάντληση από την όλη κατάσταση 
 

 

11.Αίσθηµα αποτυχίας  
 

 

12.∆υστυχία 
 

 

13.Νιώθω χρήσιµος/η 
 

 

14.Είµαι πολύ δυνατός/ή 
 

 

15.∆ε µε πειράζει για ότι έγινε  
 

 

16.Μπορώ να προσαρµοστώ εύκολα 
 

 

17.Απάθεια-δε µε νοιάζει 
 

 

18.Ξεκούραση-ηρεµία 
 

 

19.Ικανοποίηση-ανακούφιση-ευχαρίστηση 
 

 

20.Ευτυχία 
 

 

21.Άλλο. Τί; …………………………………………………………………. 
 

 

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
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64)Αισθάνεσαι για τους γονείς σου:  
(Βάλε V σε όσα ισχύουν) 
 παιδί 
 πατ. µητ. 
1.Αγάπη   
2.Οίκτο και συµπόνια, τον/την λυπάµαι   
3.Νοσταλγία-µου λείπει πολύ   
4.Άγχος- αγωνία-ανησυχία για το πού βρίσκεται κι αν είναι καλά   
5.Ευθύνη για το ότι χωρίστηκα απ’ αυτόν/αυτή   
6.Φόβος ότι θα τον/την χάσω για πάντα    
7.Ξέρω ότι κουράζεται για χάρη µου   
8.Μπερδεµένος/η - συγχυσµένος/η για το τι αισθάνοµαι γι’ αυτόν/ή   
9.Τύψεις & ενοχές για το ότι τον/την κατηγορώ    
10.Αγανάκτηση για τη συµπεριφορά του/της   
11.∆εν του/της έχω εµπιστοσύνη    
12.Πικρία για τη στάση και συµπεριφορά του/της   
13.Θυµός-οργή    
14.Ανίκανος/η να είναι σωστός πατέρας/µητέρα   
15.Μίσος-εκδικητική διάθεση    
16.Αδιαφορία για τη ζωή του/της-απόρριψη   
17.Άλλο. Τί; …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
 

  

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
 
 
 

  

65)Αισθάνεσαι για τους παππού-γιαγιά:  
(Βάλε V σε όσα ισχύουν) 
 παιδί 
 παπ. γιαγ. 
1.Τον/την αγαπώ   
2.Είµαι σίγουρος/η ότι θα µπορέσει να είναι καλός ως παππούς και 
µαζί πατέρας µου ή καλή ως γιαγιά και µαζί µητέρα µου 

  

3.Ξέρω ότι κουράζεται για χάρη µου   
4.Ευγνωµοσύνη   
5.Μπερδεµένος/η - συγχυσµένος/η για το αν είναι παππούς ή πατέρας 
µου ή/και γιαγιά ή µητέρα µου 

  

6.∆ε µπορώ να είµαι εγγόνι τους & παιδί τους µαζί    
7.Αµφιβολία, δεν είµαι σίγουρος/η για το αν θα µπορέσουν να είναι 
καλοί ως παππούδες – γονείς 

  

8.Ακατάλληλος/η για να είναι σαν πατέρας/µητέρα µου   
9.Άλλο. Τί; ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

  

0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ   
   



 

 

16 

Φροντίδα-ανατροφή του παιδιού: 
 
66)Ποιές είναι κυρίως οι φροντίδες που σου παρέχουν οι παππούς/γιαγιά και οι 
γονείς σου; (Μπορείς να σηµειώσεις πάνω από ένα – όσα ισχύουν). 
 παιδί 
 Π. Γ. Π. Μ. 
1.Φυσικές-σωµατικές φροντίδες (διατροφή, ρουχισµό, στέγαση, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.λ.π.) 

    

2.Συναισθηµατική στήριξη (αγάπη, στοργή, ζεστασιά, 
τρυφερότητα, χαρά, ασφάλεια, παραδοχή κ.λ.π.) 

    

3.Κοινωνικές (συντροφιά, επικοινωνία, ψυχαγωγία, 
διασκέδαση, προαγωγή γλωσσικής έκφρασης, µετάδοση 
αντιλήψεων-στάσεων-αξιών κ.λ.π.) 

    

4.Νοµική κατοχύρωση     
5.∆ε ζει     
6.Άλλο. Τι;………………………………………………………     
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     
67)Τί κάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας µε 
τον παππού ή/και τη γιαγιά; 
Παππού:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
Γιαγιά:……………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

68)Βοηθάς τον παππού/τη γιαγιά σου σε 
δουλειές; 
1.Πάρα πολύ     5.Ελάχιστα 
2.Πολύ              6.Καθόλου 
3.Μέτρια           7.∆ε ζει 
4.Λίγο                8.Άλλο.Τι;………………. 
         0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-τον παππού: 
-τη γιαγιά: 

69)Πόσο συχνά πηγαίνεις στην εκκλησία µαζί 
µε τους παππού/γιαγιά; 
 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 
 
70)Πόσο συχνά πηγαίνεις µαζί µε τους 
παππού/γιαγιά σε κοινωνικές εκδηλώσεις 
(γάµους, βαπτίσια, κ.λ.π.); 
 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 
 
71)Πόσο συχνά πηγαίνεις µαζί µε τους 
παππού/γιαγιά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(θέατρο, κινηµατογράφο, εκθέσεις ζωγραφικής, 
συναυλίες, κ.λ.π.); 
 
-µε τον παππού: 
-µε τη γιαγιά: 
 

(∆ιάλεξε ένα για τον παππού κι 
ένα για τη γιαγιά για κάθε 
ερώτηση): 
1.Σχεδόν κάθε µέρα 
2.Σχεδόν µια φορά τη βδοµάδα 
3.Περίπου 1-2 φορές το µήνα 
4.Πολύ αραιά 
5.Χριστούγεννα, Πάσχα 
6. 1-2 φορές το χρόνο 
7.Σπάνια  
8.Ποτέ 
9.Όποτε συµβαίνουν 
10.∆ε ζει 
11.Άλλο.Τι;………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
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72)Οι παππούδες που σε µεγαλώνουν σε 
αφήνουν να πηγαίνεις στις εκδροµές του 
σχολείου σου; 
1.Πάντα                        4.Λίγες φορές-που και που 
2.Τις περισσότερες φορές    5.Σπάνια 
3.Μερικές φορές                  6.Ποτέ 
        7.∆εν πάµε εκδροµές 
        8.∆ε ζει 
        9.Άλλο.Τι;……………….. 
        0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     -ο παππούς: 
                                                     -η γιαγιά: 

73)Πηγαίνεις συνήθως διακοπές: 
1.Με το µπαµπά ή/και τη µαµά  
2.Με τον παππού ή/και τη γιαγιά  
3.Με άλλο συγγενή 
4.∆εν  πάµε διακοπές 
5.Άλλο. Τι;………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
παιδί: 

Σχολική επίδοση: 
 

74)Ποιός σε βοηθάει στην προετοιµασία των 
σχολικών µαθηµάτων σου; 
1.Ο πατέρας ή/και η µητέρα 
2.Ο παππούς ή/και η γιαγιά 
3.Με βοηθάνε κάποιοι συγγενείς/φίλοι/γείτονες 
4.Ιδιαίτερα µαθήµατα από άτοµο που πληρώνουµε 
5.Μαθήµατα σε οµαδικό φροντιστήριο 
6.Καµία βοήθεια 
7.∆εν πάω ακόµα σχολείο 
8.Άλλο. Τι;………………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                                                      
                                                                 παιδί: 
 

75)Έχεις αλλάξει για κάποιο 
λόγο σχολείο (νηπιαγωγείο ή 
δηµοτικό); 
1. 1 – 2 φορές 
2. 3 – 5 φορές 
3. 6 – 10 φορές 
4. 11≤ φορές 
5. Ποτέ 
6. Άλλο. Τι;…………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 

76)Ως µαθητής/-τρια είσαι: 
1.Πολύ καλός/ή     4.Κακός/ή 
2.Καλός/ή              5.Πολύ κακός/ή 
3.Μέτριος/α           6.∆εν πάω ακόµα  
                                                   σχολείο 
        7.Άλλο.Τι;………………………. 
        0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

                                                παιδί: 

77)Υπάρχουν λέξεις που, όταν µιλάς µε 
φίλους/-ες σου, δεν τις καταλαβαίνεις; 
1.Πάρα πολλές φορές     5.Ελάχιστες φορές 
2.Πολλές φορές              6.Ποτέ 
3.Μερικές φορές             7.Άλλο.Τι;………… 
4.Λίγες φορές                  0.∆εν ξέρω /  
                                           δεν απαντώ 
 

παιδί: 
Μέθοδος ανατροφής: 
 

78)Με ποιόν τρόπο νοµίζεις ότι σε 
µεγαλώνουν ο παππούς ή/και η γιαγιά; 
1.Με αυστηρότητα. Απαιτούν πειθαρχία 
και υπακοή 
2.Επιείκεια - Ελεύθερα-µε ανεξαρτησία 
3.∆ιαφωνούν στον τρόπο ανατροφής µου 
4.Υπερπροστασία 
5.∆ε ζει 
6.Άλλο.Τι;……………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
                                        
                                        -ο παππούς: 
                                        -η γιαγιά: 

79)Υποµένουν αδιαµαρτύρητα ιδιοτρο-
πίες σου ή ικανοποιούν υπερβολικές 
απαιτήσεις σου; Αν ναι, γιατί; 
1.Ναι  2.Όχι   3.∆ε ζει   4.Άλλο.Τι;……… 
               0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Παππούς:…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
Γιαγιά:……………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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80)Πιστεύεις ότι υπάρχει διαφορά 
ανάµεσα στον τρόπο που σε 
µεγαλώνουν οι παππούς/γιαγιά και σ’ 
αυτόν που θα σε µεγάλωναν οι γονείς 
σου; 
1.Πολύ µεγάλη         4.Μικρή 
2.Μεγάλη                5.Πολύ µικρή 
3.Μέτρια                 6.Καθόλου 
      7.Άλλο.Τι;…………………………. 
      0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 

81)Πιστεύεις ότι υπάρχει διαφορά 
ανάµεσα στον τρόπο που σε µεγαλώνουν οι 
παππούς/γιαγιά και σ’ αυτόν που 
µεγαλώνουν τα άλλα παιδιά µε τους γονείς 
τους; 
1.Πολύ µεγάλη                4.Μικρή 
2.Μεγάλη                      5.Πολύ µικρή 
3.Μέτρια                       6.Καθόλου 
        7.Άλλο.Τι;……………………………… 
        0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 

Άτυπα δίκτυα στήριξης-Κρατική βοήθεια: 
 
82)Έχεις κι άλλους παππούδες; Αν ναι, γιατί δε σε ανέλαβαν εκείνοι;  
1. Ναι     2.Όχι    3.Άλλο.Τι;…………….      0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
83)Από τη στιγµή που σε ανέλαβαν ο 
παππούς ή/και η γιαγιά, πιστεύεις ότι αυτό 
επηρέασε τις σχέσεις σου µε τα άλλα άτοµα 
της οικογένειάς σου; 
1.Πάρα πολύ              4.Λίγο 
2.Πολύ                       5.Ελάχιστα  
3.Μέτρια                    6.Καθόλου 
             7.∆εν υπάρχει 
               8.Άλλο.Τι;……………………………. 
             0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
                              Άτοµα  
 
-Πατέρα:                                -Μητέρα: 
 
-α΄αδελφάκι:                    -β΄αδελφάκι: 
 
-Παππού:                                -Γιαγιά: 
 
-Άλλο παππού:                  -Άλλη γιαγιά: 
 
-Θείες/θείους:                    -Ξαδέρφια: 
 
-Άλλους συγγενείς: 
 
 
 

84)Επαφές µε συγγενείς και φίλους: 
1.Σχεδόν κάθε µέρα 
2.Σχεδόν µια φορά τη βδοµάδα 
3.Περίπου µια φορά το µήνα 
4.Πολύ αραιά 
5.Ποτέ 
6.∆εν υπάρχει 
7.Άλλο.Τι;…………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
Άτοµα 
-Αδέλφια: 
 

-Άλλο παππού: 
 

-Άλλη γιαγιά: 
 

-Θείες/θείους: 
 

-Ξαδέρφια:       
 

-Άλλους συγγενείς:  
 

-Γείτονες:           
 

-Κοντινούς φίλους:  
 

-Άλλους φίλους: 
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85)Είδος βοήθειας που λάβατε/ 
λαµβάνετε από συγγενείς: 

86)Είδος βοήθειας που λάβατε/λαµβάνετε 
από την εκκλησία: 

(Βάλε V σε όσα υπάρχουν-
ισχύουν) 

παιδί (Βάλε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν) παιδί 

1.Φιλοξενία ή παροχή στέγης  1.Φιλοξενία ή παροχή στέγης  
2.Χρηµατικές παροχές  2.Χρηµατικές παροχές  

3.Συναισθηµατική στήριξη  3.Καθηµερινή βοήθεια στις 
οικιακές δραστηριότητες 

 
4.Συσίτιο       

4.Φροντίδα δική µου  5.Άλλο.Τι;…………………………..  
5.Συναισθηµατική στήριξη  6.Τίποτε/καµία βοήθεια  
6.Άλλο. Τι;………………………  0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
7.Τίποτε/καµία βοήθεια  
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

 
  

87)Είδος βοήθειας που λάβατε/λαµβάνετε από 
το κράτος-πολιτεία: 
(Βάλε V σε όσα υπάρχουν-ισχύουν) 
 

παιδί 

1.Επίδοµα από την κοινωνική πρόνοια  
2.Επίδοµα από το Π.Ι.Κ.Π.Α.  
3.Συναισθηµατική στήριξη από κρατικές 
υπηρεσίες 

 

4.Στεγαστικό δάνειο  

88)Σας έχει βοηθήσει κάποιος 
άλλος που δεν τον έχουµε 
αναφέρει; Αν ναι, ποιός; 
1.Ναι   2.Όχι   3.Άλλο.Τι;……….. 
0.∆εν ξέρω/δεν απαντώ 
παιδί:………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

5.Φορολογικές απαλλαγές  
6.Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  
7.Νοµική κάλυψη-∆ικηγόρους  
8.Γονικές άδειες  
9.Άλλο.Τι;………………………………
…………………………………………. 

 

10.Τίποτε/καµία βοήθεια  
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ  
  

89)Όσον αφορά στα οικονοµικά: 
1.Βοηθάνε οι παππούδες τους 
γονείς σου 
2.Βοηθούν οι γονείς σου εσάς 
3.Άλλο. Τι;……………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 

90)Μπορείς να µου πεις ποιά είναι τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίσατε από τότε που ξεκινήσατε να ζείτε µαζί εσύ και οι παππούδες σου; 
-Φυσικά-σωµατικά: ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………. 
-Συναισθηµατικά-Ψυχολογικά: ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-Κοινωνικά: ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-Οικονοµικά: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-Νοµικά: ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Επανασύνδεση-ξανασµίξιµο οικογένειας (µόνιµο): 
 
91)Ποιός σε φροντίζει τώρα; 
1.Με φροντίζουν ακόµη ο παππούς 
ή/και η γιαγιά 
2.Με ανέλαβαν ξανά ο ένας ή/και οι 
δύο γονείς µου 
3.Με ανέλαβε κάποιος άλλος 
4.Σταµάτησαν να µε φροντίζουν οι 
παππούδες όταν ενηλικιώθηκα 
5.Άλλο. Τι;………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
παιδί: 
 

92)Πού βρίσκονται τώρα οι γονείς σου; 
1.Εκεί όπου είχε πάει. ∆εν έχει επιστρέψει 
2.Επιστρέψαµε στο σπίτι µας όλοι µαζί 
3.Ζούµε στο σπίτι µας όλοι µαζί: παππούδες, 
γονείς, παιδιά 
4.Έχει πάει σε άλλο µέρος, το οποίο δε γνωρίζω 
5.∆ε ζει 
6.Άλλο.Τι;……………………………………
………………………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
 

93)Θα µπορούσες να πεις δυο λόγια σχετικά 
µε το πώς είναι τώρα οι γονείς σου; 
(εξωτερικά, συµπεριφορά, κ.λ.π.) 
Πατέρας:…………………………………...…
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
Μητέρα:………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 

94)Οι γονείς σου είναι τώρα: 
1.Πολύ καλός/ή 
2.Καλός/ή 
3.Μέτριος/α 
4.Κακός/ή 
5.Πολύ κακός/ή 
6.∆ε ζει 
7.Άλλο. Τι;………..…………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
 

-Σε περίπτωση που δεν έγινε (ακόµη) 
το µόνιµο ξανασµίξιµο: 
 

-Σε περίπτωση που έγινε το ξανασµίξιµο: 
 

95)Πιστεύεις ότι οι γονείς σου – ή 
έστω ένας απ’ αυτούς – θα γυρίσουν 
για να αναλάβουν και πάλι την 
ανατροφή σου; 
1.Σίγουρα  
2.Πολύ πιθανό  
3.Ίσως 
4.Μάλλον όχι 
5.Όχι  
6.∆ε ζει 
7.Άλλο.Τι;…………………………... 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα:                       (ερωτ.96 
                                          εποµ. σελ.) 

97)Μέχρι ποιά ηλικία σε φρόντιζαν ο 
παππούς ή/και η γιαγιά; 
1. <12 µην.                 
2.   1-3 χρ.  
3.   4-6 χρ.  
4.   7-9 χρ. 
5.   10-12 χρ. 
6.   13-16 χρ. 
7. 17≤  χρ. 
8. Καθόλου 
9.Άλλο.Τι;…………………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
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(συνέχεια)-Σε περίπτωση που δεν 
έγινε (ακόµη) το µόνιµο 
ξανασµίξιµο: 

(συνέχεια)-Σε περίπτωση που έγινε το 
ξανασµίξιµο: 
 
98)Όσο καιρό σε φρόντιζαν οι παππούδες 
σου, υπήρξαν διαστήµατα-φορές που δεν 
ήσουν µαζί τους και: 
1.Ζούσα µαζί µε τον ένα ή και τους δύο γονείς 
µου 
2.Με έπαιρναν µαζί τους οι θείοι ή κάποιοι 
άλλοι συγγενείς 
3.Ζούσα µαζί µε τους άλλους παππούδες 
4.Όχι, ήµουν πάντα µαζί τους 
5.Άλλο. Τι;……………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
 
 
παιδί: 
 

96)Θέλει το ξανασµίξιµο της 
οικογένειάς σας: 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια-Θέλει και δε θέλει 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.∆εν υπάρχει 
8.Άλλο.Τι;………………………….. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-εγώ, το παιδί: 
 

-ο πατέρας:       
  
 -η µητέρα: 
 

-το α΄αδελφάκι: 
 

-το β΄αδελφάκι: 
 

-ο παππούς: 
-η γιαγιά:                        (ερωτ.97                              
                                        προηγ. σελ.) 

99)Για πόσο χρονικό διάστηµα συνολικά σε 
φρόντιζαν; 
 
Χρόνια:                     Μήνες: 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 

Κοινές ερωτήσεις: 
 

100)Ποιόν άνθρωπο µέσα από την 
οικογένειά σου αγαπάς περισσότερο 
τώρα; 
1.Το µπαµπά 
2.Τη µαµά 
3.Τον/την αδελφό/ή 
4.Παππού/γιαγιά που µε ανέλαβαν 
5.Τους άλλους παππούδες 
6.Θεία/ο 
7.Ξαδελφή/ό 
8.Κανένα 
9.Άλλο.Τι;…………………………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 
Γιατί;………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………..  

101)Σε ποιόν θα ήθελες να µοιάσεις; 
1.Στο µπαµπά µου 
2.Στη µαµά µου  
3.Στον παππού µου  
4.Στη γιαγιά µου  
5.Σε κάποιον άλλο συγγενή 
6.Σε κάποιον εκτός της οικογένειας 
7. Σε κανένα 
8.Άλλο. Τι;……………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
παιδί: 
 
Γιατί;……………………………………
..…………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………..…                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

22 

102)Όσον αφορά στους γονείς σου, 
πιστεύεις ότι: 
1.Με αγαπάει πολύ 
2.Με αγαπάει, αλλά δεν το δείχνει 
3.Ενδιαφέρεται απλά για µένα  
4.∆ε µε αγαπάει καθόλου. Είµαι 
ανεπιθύµητο 
5.Με εγκατέλειψε- µε απόρριψε 
6.∆ε ζει 
7.Άλλο. Τι;………………………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 
 
Γιατί το πιστεύεις αυτό; 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

103)Όσον αφορά στους παππούδες σου, 
πιστεύεις ότι: 
1.Με αγαπάει πολύ 
2.Με αγαπάει, αλλά δεν το δείχνει 
3.Ενδιαφέρεται απλά για µένα  
4.∆ε µε αγαπάει καθόλου. Είµαι 
ανεπιθύµητο 
5.Με εγκατέλειψε- µε απόρριψε 
6.∆ε ζει 
7.Άλλο. Τι;…………………………….… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 
 
Γιατί το πιστεύεις αυτό; 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………… 

104)Πιστεύεις ότι οι 
γονείς σου «χρωστούν» 
ευγνωµοσύνη στον 
παππού ή/και στη γιαγιά;  
1.Πάρα πολύ  
2.Πολύ              
3.Μέτρια      
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα  
6.Καθόλου 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ     
 
-ο πατέρας: 
-η µητέρα: 

105)Πιστεύεις ότι 
«χρωστάς» ευγνωµοσύνη 
στον παππού ή/και στη 
γιαγιά; 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια 
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;………………… 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-στον παππού: 
-στη γιαγιά: 

106)Πιστεύεις ότι ο 
παππούς ή/και γιαγιά 
θυσιάστηκαν για χάρη 
σου; 
1.Πάρα πολύ             
2.Πολύ 
3.Μέτρια  
4.Λίγο 
5.Ελάχιστα 
6.Καθόλου 
7.∆ε ζει 
8.Άλλο.Τι;………………. 
0.∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 
 
-ο παππούς: 
-η γιαγιά: 

107)Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις που δεν συζητήθηκε, δηλαδή προβλήµατα που 
είχατε από τότε που ανέλαβαν τη φροντίδα σου οι παππούδες και που να 
συνδέονται µε την οικογενειακή σας ζωή; 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΙ∆Ι: Μπορεί να θέλουµε να σε ξανασυναντήσουµε σε 3-4 χρόνια για να 
ενηµερώσουµε τα στοιχεία σου. Παρακαλώ µπορείς να µου δώσεις το όνοµα και 
τη διεύθυνση δύο συγγενών ή φίλων, που θα ξέρουν πάντοτε πού είσαι, ώστε να 
µπορέσουµε να σε ξαναβρούµε ακόµη και αν µετακοµίσεις; 
Ονοµατεπώνυµο   Σχέση µε τον/την ερωτώµενο/η        ∆ιεύθυνση      Τηλέφωνο              
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
Παρατηρήσεις της συνεντεύκτριας:…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ:………………………………………… 
∆ιεύθυνση κατοικίας: Περιοχή:……………Οδός:……………….Αριθµός:…………. 
Πόλη:…………..Τ.Κ.:……………Νοµός:……………..Τηλέφωνο:………………… 
 
Επισκέψεις συνεντεύκτριας:…………………………………………………………… 
Ηµεροµηνία(µήνας+έτος):……………………………………………………………... 
∆ιάρκεια συνέντευξης:…………………………………………………………………. 
Συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο:…………………………………………………… 
Έλειπε από το σπίτι:……………………………………………………………………. 
∆ε µένει πια εκεί:……………………………………………………………………….. 
Αρνήθηκε να απαντήσει:……………………………………………………………….. 
Συµπληρώθηκε µερικώς το ερωτηµατολόγιο:………………………………………….. 
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε παρουσία άλλου. Ποιού; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 1 

 
Καρτέλα του παιδιού: 

 

 
Αρ.Ερωτ.:……… 

Νοµική θέση του παιδιού: 1.Νόµιµο 
                                           2.Αναγνωρισµένο εξώγαµο 
                                           3.Μη αναγνωρισµένο εξώγαµο 
                                           4.Άλλο……………………………………………………. 
                                           0. Άγνωστη 
 
 
Είδος κατοικίας: 
1.Φτωχού τύπου µονοκατοικία 
2.Μέσου τύπου µονοκατοικία 
3.Πολυτελής µονοκατοικία 
4.Εργατική πολυκατοικία 
5.Μέσου τύπου πολυκατοικία 
6.Πολυτελής πολυκατοικία 
7.Ίδρυµα 
8.Άλλο. Τι;…………………… 
0.Άγνωστη 
 

 
 

Γενική κατάσταση 
σπιτιού: 
1.Καλή 
2.Μέτρια 
3.Κακή 
4.Άλλο. Τι;……….. 
0.Άγνωστη 

Φροντίδα σπιτιού:             
1.Σχολαστικά τακτικό 
2.Τακτικό 
3.Ακατάστατο 
4.Άλλο. Τι;………………. 
0.Άγνωστη 

Συµπεριφορά παιδιού στη διάρκεια της συνέντευξης: 
(Εκτίµηση ερευνήτριας) 

 

 
5     4     3     2     1    

 
0     1     2     3     4     5 

∆ίνει επαρκείς 
πληροφορίες για το 
πρόβληµα   

∆ίνει ανεπαρκείς 
πληροφορίες για το 
πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Θεωρεί τους γονείς 
υπεύθυνους για το 
πρόβληµα   

Θεωρεί τους γονείς 
ανεύθυνους για το 
πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2      3     4     5 

Θεωρεί τον εαυτό 
του/της υπεύθυνο 
για το πρόβληµα   

Θεωρεί τον εαυτό 
του/της ανεύθυνο 
για το πρόβληµα 
 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Φαίνεται να έχει 
υψηλό νοητικό 
επίπεδο   

Φαίνεται να έχει 
χαµηλό νοητικό 
επίπεδο 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆είχνει εχθρική ή 
επιθετική διάθεση 

  

∆είχνει φιλική και 
µη επιθετική 
διάθεση 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆είχνει ανησυχία 
και ταραχή 

  

∆είχνει ηρεµία και 
ψυχραιµία 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Φαίνεται 
ικανοποιηµένος/-η 
όταν φεύγει   

Φαίνεται 
δυσαρεστηµένος/-η 
όταν φεύγει 
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Συµπεριφορά παππού/γιαγιάς στη διάρκεια της συνέντευξης: 
(Εκτίµηση ερευνήτριας) 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆ίνει επαρκείς 
πληροφορίες για το 
πρόβληµα   

∆ίνει ανεπαρκείς 
πληροφορίες για το 
πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Θεωρεί το παιδί 
υπεύθυνο για το 
πρόβληµα   

Θεωρεί το παιδί 
ανεύθυνο για το 
πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Θεωρεί τους γονείς 
υπεύθυνους για το 
πρόβληµα   

Θεωρεί τους γονείς 
ανεύθυνους για το 
πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Φαίνεται να έχει 
υψηλό νοητικό 
επίπεδο   

Φαίνεται να έχει 
χαµηλό νοητικό 
επίπεδο 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆είχνει εχθρική ή 
επιθετική διάθεση 

  

∆είχνει φιλική και 
µη επιθετική 
διάθεση 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆είχνει ανησυχία 
και ταραχή 

  

∆είχνει ηρεµία και 
ψυχραιµία 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Φαίνεται 
ικανοποιηµένος/η 
όταν φεύγει   

Φαίνεται 
δυσαρεστηµένος/η 
όταν φεύγει 

 

Συµπεριφορά πατέρα/µητέρας στη διάρκεια της συνέντευξης: 
(Εκτίµηση ερευνήτριας) 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆ίνει επαρκείς 
πληροφορίες για το 
πρόβληµα   

∆ίνει ανεπαρκείς 
πληροφορίες για το 
πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Θεωρεί το παιδί 
υπεύθυνο για το 
πρόβληµα   

Θεωρεί το παιδί 
ανεύθυνο για το 
πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Θεωρεί τον εαυτό 
του/της υπεύθυνο 
για το πρόβληµα   

Θεωρεί τον εαυτό 
του/της ανεύθυνο 
για το πρόβληµα 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Φαίνεται να έχει 
υψηλό νοητικό 
επίπεδο   

Φαίνεται να έχει 
χαµηλό νοητικό 
επίπεδο 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆είχνει εχθρική ή 
επιθετική διάθεση 

  

∆είχνει φιλική και 
µη επιθετική 
διάθεση 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

∆είχνει ανησυχία 
και ταραχή 

  

∆είχνει ηρεµία και 
ψυχραιµία 

 
5     4     3     2     1 

 
0     1     2     3     4     5 

Φαίνεται 
ικανοποιηµένος/η 
όταν φεύγει   

Φαίνεται 
δυσαρεστηµένος/η 
όταν φεύγει 

 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
� Absent parents= απόντες γονείς. 
� Alloparenting= σε γονεϊκό ρόλο βρίσκονται άτοµα άλλα εκτός των γονέων. 
� Becoming parents again= γονείς για άλλη µια φορά. 
� Broken families= διαλυµένες οικογένειες. 
� Changing families= οικογένειες που υφίστανται αλλαγές. 
� Child care= φροντίδα παιδιού. 
� Childbearing= τεκνοποιία. 
� Child-keeping= φύλαξη παιδιού. 
� Club sandwich generation= γενιά “club sandwich”, όταν φροντίζουν οι 

παππούδες τόσο για τα εγγόνια όσο και για τους δικούς τους γονείς 
(προπαππούδες). 

� Compensatory grandparents= αντισταθµιστικοί παππούδες. 
� Co-parenting grandparents (KEARNEY A., 2001, p.4) = παππούδες οι οποίοι 

φροντίζουν τα εγγόνια τους για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα και µπορεί 
να έχουν µεγάλο εύρος γονεϊκών ευθυνών.  

� Custodial grandparents= παππούδες ως κηδεµόνες. 
� Diversity of families= ποικιλία οικογενειών. 
� Encore parenting= γονιός για άλλη µια φορά. ∆ιαδικασία-φάση κατά την 

οποία οι παππούδες αναλαµβάνουν και πάλι το ρόλο του γονέα προκειµένου 
να αναθρέψουν τα εγγόνια τους. 

� Expanded families= επεκτεινόµενες- εξαπλωνόµενες οικογένειες. 
� Extended households= εκτεταµένα νοικοκυριά. 
� Family disintegration= οικογενειακή αποσύνθεση. 
� Family diversity=οικογενειακή ποικιλία. 
� Family foster care policy= πολιτική για οικογένεια ανατροφής. 
� Foster families= οικογένειες ανατροφής. 
� Foster parents= θετοί γονείς. 
� Fostering grandmother= γιαγιά που ανατρέφει το εγγόνι.   
� Grandchildren raised by grandparents= εγγόνια που µεγαλώνουν-

ανατρέφονται από τους παππούδες τους. 
� Grandfamily (EDWARDS, 1998, p.173-174) = οικογένειες στις οποίες την 

κύρια φροντίδα κι επιµέλεια των παιδιών δεν έχουν οι βιολογικοί γονείς, αλλά 
οι παππούδες τους.  

� Grandkin (EDWARDS, 1998, p.173-174) = εγγόνι που το επιµελούνται οι 
παππούδες του και όχι οι γονείς του. 

� Grandmothers as new mothers again= γιαγιάδες που µετατρέπονται σε νέες 
µητέρες για δεύτερη φορά, αφού έχουν αναλάβει απρόσµενα την 
αποκλειστική φροντίδα των εγγονιών τους, χωρίς την παρουσία των γονέων 
αυτών. 

� Grandparent caregivers= παππούδες ως φροντιστές. 
� Grandparent headed families= οικογένειες που έχουν ως αρχηγούς παππούδες. 
� Grandparent headed households= νοικοκυριά των παππούδων. Έχουν δηλαδή 

ως αρχηγό τουλάχιστον έναν από τους παππούδες.  
� Grandparent maintained families= οικογένειες που συντηρούνται από τους 

παππούδες. 
� Grandparent support services= υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται 

στους παππούδες. 
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� Grandparenthood= ιδιότητα ή ηλικία του παππού/της γιαγιάς. 
� Grandparents as caregivers= παππούδες ως φροντιστές. 
� Grandparents as carers= παππούδες ως φροντιστές. 
� Grandparents as Parents (GAP)= παππούδες ως γονείς των εγγονιών τους. 
� Grandparents As Second Parents (GASP) = παππούδες ως δεύτεροι γονείς των 

εγγονιών τους. 
� Grandparents As Surrogate Parents (GASP) = παππούδες ως υποκατάστατα-

αναπληρωτές των γονέων απέναντι στα εγγόνια τους. 
� Grandparents caring for grandchildren= παππούδες που φροντίζουν τα εγγόνια 

τους. 
� Grandparents of the nineties= παππούδες της δεκαετίας του ‘90. 
� Grandparents Offering Love and Devotion (GOLD) = παππούδες που 

προσφέρουν αγάπη και αφοσίωση.  
� Grandparents parenting grandchildren= παππούδες που βρίσκονται στη θέση 

του γονέα απέναντι στα εγγόνια τους. 
� Grandparents raising grandchildren= παππούδες που µεγαλώνουν τα εγγόνια 

τους. 
� Grandparents rearing grandchildren= παππούδες που ανατρέφουν τα εγγόνια 

τους. 
� Grandparents serving as parents a second time around (KEE D., 1997, p.1) = 

παππούδες που υπηρετούν ως γονείς για δεύτερη φορά. 
� Helping grandparents (KEARNEY A., 2001, p.4) = παππούδες που προσέχουν 

τα εγγόνια τους κατά τη διάρκεια της µέρας, αλλά έχουν περιορισµένες 
ευθύνες και δικαιώµατα απέναντι σ’ αυτά.  

� Household composition= σύνθεση του νοικοκυριού. 
� Intergenerational relations= σχέσεις µεταξύ των γενεών. 
� Kinship= συγγένεια. 
� Kinship care= φροντίδα από συγγενείς. 
� Kinship care provider=φροντιστής που είναι συγγενικό πρόσωπο. 
� Kinship foster care= συγγενική φροντίδα αναφορικά µε την ανατροφή. 
� Legal guardian= κηδεµονία µέσω νόµου. 
� “Loco parentis” grandparenthood (HARPER 1996, p.2) = παππούδες σε 

γονεϊκό ρόλο. 
� Lost generation= χαµένη γενιά: αναφέρεται στα παιδιά ιδίως των 

τοξικοεξαρτηµένων γονέων. 
� Marital disruption= διάσπαση-διάρρηξη του συζυγικού βίου. 
� Non-traditional families= µη παραδοσιακές οικογένειες. 
� Orphaned grandchildren= ορφανά εγγόνια. 
� Parental grandparenthood= ιδιότητα του παππού-γιαγιάς στο ρόλο γονέα. 
� Parenting for a second time= στο ρόλο του γονέα για δεύτερη φορά. 
� Primary caretaker= πρωταρχικός φροντιστής. 
� Psychological parenthood= ψυχολογική γονεϊκότητα. 
� Puervinism (KEE D., 1997, p.10) = ανάληψη των ευθυνών της πρωταρχικής 

φροντίδας-ανατροφής των εγγονιών από τους παππούδες τους.  
� “Puervitic” structure= προέρχεται από λατινικό όρο που περιγράφει τη 

συνένωση ενός ηλικιωµένου γονέα µε τα µικρά παιδιά. Στην έρευνα του 
HARPER (1996, p.2), πρόκειται για την οικογενειακή δοµή που προκύπτει, 
όταν οι παππούδες στο ρόλο γονέα είναι αυτοί που µένουν µαζί το εγγόνι τους 
και οι οποίοι έχουν την ευθύνη και την απαραίτητη σύνεση να αποφασίζουν 
για θέµατα που αφορούν στο εγγόνι που φροντίζουν. 
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� Raising Our children’s Kinds; an Intergenerational Network of 
Grandparenting (ROCKING) = µεγαλώνοντας τα παιδιά-νήπια των παιδιών 
µας· ένα δίκτυο µεταξύ των γενεών που έχουν διαµορφώσει οι παππούδες. 

� Recycled parents= ανακυκλωµένοι γονείς. 
� Silent saviors= σιωπηλοί διασώστες.  
� Silent survivors= σιωπηλοί επιζώντες. 
� Skip-generation families= οικογένειες στις οποίες παραλείπεται (έχει 

υπερπηδηθεί) τουλάχιστον µια γενιά. 
� Skipped generation households= νοικοκυριά στα οποία παραλείπεται (έχει 

υπερπηδηθεί) τουλάχιστον µια γενιά. 
� Substitute parents= αναπληρωτές- αντικαταστάτες γονείς. 
� Supergrands (EDWARDS, 1998, p.173-174) = οι παππούδες που έχουν την 

κύρια φροντίδα κι επιµέλεια των παιδιών οι ίδιοι και όχι οι βιολογικοί γονείς. 
� Surrogate grandparents= παππούδες οι οποίοι φροντίζουν τα εγγόνια τους για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα µε ή χωρίς νοµική κατοχύρωση (επιµέλεια). 
� Surrogate parenthood= υποκατάσταση-αναπλήρωση της γονεϊκότητας. 
� Surrogate parent (Type of grandparenting) =υποκατάσταση-αναπλήρωση του 

γονεϊκού ρόλου από τους παππούδες. Η KEARNEY A. (2001, p.5) 
χρησιµοποίησε τον όρο µε την έννοια του τύπου των παππούδων που 
φροντίζουν για τα εγγόνια όσο η µητέρα εργάζεται. 

� The second line of defense= δεύτερη γραµµή άµυνας-υπεράσπισης. 
� The safety net= δίχτυ-δίκτυο ασφάλειας, προστατευτικό δίχτυ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο παππούς και  η γιαγιά  σε γονεϊκό ρόλο:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Χρήσιµες διευθύνσεις στην Ελλάδα: 
  
� Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων: Τσόχα 36, Αθήνα, τηλ:210-6405803. 
� Ακαδηµία Αθηνών (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας): Σόλωνος 84, 

Πανεπιστηµίου 28, Αθήνα 10680, τηλ:210-3603028/3600209, εσωτ:57. 
� Βιβλιοθήκη της Βουλής: Σύνταγµα, Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα, τηλ:210-

3234240/3234440/3239253/3239412. 
� Βιβλιοθήκη Μπενάκειος: Ανθίµου Γαζή 2, πίσω από παλιά Βουλή, Αθήνα. 
� Βιβλιοθήκη περιοδικών της Μπενακείου: Λένορµαν 218 (καπνεργοστάσιο), 

Αθήνα, τηλ:210-5142301. 
� Γενικά Αρχεία του Κράτους: Μέγαρο Ακαδηµίας, Πλατεία Θεάτρου, Αθήνα. 
� Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 

Μελετών: κα. Συρίβλη, κ.Τσαπαλιάρης): Αχαρνών 417, Αθήνα, τηλ:210-
2531374. 

� Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Μουσαίου 2, Αέρηδες, Πλάκα, Αθήνα 10555, 
τηλ:210-3215618. 

� Γηροκοµείο Αθηνών: Αθήνα, τηλ:210-6916884. 
� ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών: Αθηνάς 63, Αθήνα, τηλ:210-3247263. 
� ∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, Ελληνικός Κλάδος: Αθήνα, τηλ:210-3617710 

(χωρίς βιβλιοθήκη). 
� Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: Πανεπιστηµίου 32, Αθήνα 10679, τηλ:210-

3382501/3382567/7488765. 
� Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος: Λυκούργου 10, Αθήνα, τηλ:210-3240255. 
� Εθνικό Κέντρο Βιβλίου: Σαπφούς 3-5, Πολιτεία, 14671, Αθήνα, τηλ:210-

6250263-5 /6209960-1, http://www.book.culture.gr/ & Γραφείο Πληροφοριών: 
Στοά βιβλίου, Πεσµαζόγλου 5, Αθήνα 10564, τηλ:210-3248341-2. 

� Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Λ. Μεσογείων 14-18, Αθήνα 11527, 
τηλ:210-7489131-5, ekdosis@ekke.gr. 

� Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης: Λ. Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα 11635, τηλ:210-
7273970/7273971, http://www.ekt.gr/, για διατριβές: http://jasmin.ekt.gr & 
http://docuweb.ekt.gr. 

� Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας-ΠΙΚΠΑ (Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας & Αντιλήψεως): Τσόχα 5 (6ος όροφος), Αµπελόκηποι (στο 
Ιπποκράτειο), Αθήνα 11521,  τηλ:210-3250525/6423144/6427856 εσωτ. 
222,224,260 & 294. (& κ. Καζατζάκη για ανάδοχες οικογένειες: τηλ:210-
6469135) & ∆ηµοκρατίας 65, Ίλιον Αττικής 13122, τηλ:210-2627155/2611181. 

� Εκδόσεις: - Αρµός: Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα 10678, τηλ:210-
3304196/3830604. 

 -Βήτα: Κατεχάκη & Αδριανείου 3, Αθήνα 11525, τηλ:210-6714371/6714340, 
http://www.mednet.gr/beta/beta.htm.  
-Γκοβόστη: Ζωοδόχου Πηγής 21, Αθήνα 10681, τηλ:210-3815433/3822251, 
http://www.govostis.gr , e-mail: cotsos@govostis.gr.    
-Γλάρος: Αθήνα, τηλ:210-3818457/3819167. 
-Γρηγόρη: Σόλωνος 92 & 102, Αθήνα 10680, τηλ:210-3637016, Βιβλιοπωλείο 
Γρηγόρη: Σόλωνος 71, Αθήνα 10679, τηλ:210-3629684. 
-Gutenberg: Σόλωνος 103, Αθήνα 10678, τηλ:210-3800798, guten@elea,gr.  
-∆ανιά (Βιβλιοπωλείο Άνεµος): Χαριλάου Τρικούπη 4, Αθήνα 10679, τηλ:210-
3637069/ 3643033. 
-Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, τηλ:210-
7273514-6,  http://www.eie.gr, liaison@eie.gr. 
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-Ελληνικά Γράµµατα: Ζωοδόχου Πηγής 21 & Τζαβέλα 1, Αθήνα 10681, τηλ:210-
3806661/3302033, Εµµ. Μπενάκη 59, Αθήνα 10681, τηλ:210-3891800, 
lili@ath.forthnet.gr, http://www.forthnet.gr/ellgr/ellgr.htm. 
-Επίκουρος: Εµµ. Μπενάκη 97, Αθήνα 10681, τηλ:210-3815152. 
-Επιστηµονικών βιβλίων και περιοδικών (University Studio Press): Αρµενοπούλου 
32, Θεσσαλονίκη 54635, τηλ:2310-209637/208731. 
-Επτάλοφος: Αθήνα, τηλ:210-9217513. 
-Θεόδωρος Ζουµπουλάκης: Μεσολογγίου 3, Αθήνα, τηλ:210-3832704. 
-Θυµάρι: Χαρ. Τρικούπη 24 (ισόγειο-στοά), Αθήνα 10679, τηλ:210-
3634901/3643015, http://www.Thymari.Gr, Thymari@Otenet.Gr.  
-"Interbooks": Ιπποκράτους 18, Αθήνα 10680, τηλ:210-3633629. 
-Καστανιώτη (Κέντρο Λόγου και Τέχνης): Θεµιστοκλέους 104, Αθήνα, τηλ:210-
3802056/3802425, http://www.kastaniotis.com.  
-Κάτοπτρο: Στοά Βιβλίου: Πεσµαζόγλου 5, Αθήνα 10564, τηλ:210-3247785, 
http://www.katoptro.gr, info@katoptro.gr.  
-Κέδρος: Αθήνα, τηλ:210-3809712. 
-Κονιδάρη: Σόλωνος 140, Αθήνα 10677, τηλ:210-3822971/3845295, 
http://www.konidaris.gr.  
-Π. Κουτσουµπός: Αθήνα, τηλ:210-3833738. 
-Β. Κυριακίδη: Σόλωνος 96, 5ος όροφος, Αθήνα 10680, τηλ:210-3609126/3607725, 
http://www.bkyriakidis.gr.  
-Λιβάνη: Αθήνα, τηλ:210-3600398, http://www.livanis.gr.  
-Ηλία Μανιατέα: Αθήνα, τηλ:210-2114631. 
-Νεφέλη: Ασκληπιού 6, Αθήνα 10680, τηλ:210-3607744/3639962, http://www.nefeli-
books.gr,  nefeli-p@otenet.gr (κάρτα µέλους). 
-Οδυσσέας: Ανδρέα Μωραΐτη 3, Αθήνα 11471, τηλ:210-3624326/3625575, 
http://www.vivliopolis.gr, Βιβλιοπωλείο: Στοά του Βιβλίου, Πεσµαζόγλου 5, Αθήνα 
10564, τηλ:210-3212111. 
-Νεκτάριος Παναγόπουλος: Κολοκοτρώνη 9, Αθήνα 10562, τηλ:210-3224819. 
-Πανεπιστηµιακές Κρήτης: Μάνης 5, Αθήνα 10681, τηλ:210-3818372, 
http://www.pekuoc.gr. 
-Παπαζήση: Νικηταρά 2 & Εµµ. Μπενάκη, Αθήνα 10678, τηλ:210-
3822496/3838020/ 3808173 & Στοά Βιβλίου(11), Αθήνα, τηλ:210-3216148, 
papazisi@otenet,gr.   
-Παρατηρητής: Παλαιών Πατρών Γερµανού 25, Θεσσαλονίκη & ∆ιδότου 39, Αθήνα, 
http://www.paratiritis.gr. 
-Πατάκη: Βαλτετσίου 14, Αθήνα 10680, τηλ:210-3638362/3645236 & Εµµ. Μπενάκη 
16, Αθήνα 10678, τηλ:210-3831078 & Ακαδηµίας 65, Αθήνα 10678, τηλ:210-
3811850/3811740, http://www.patakis.gr, info@patakis.gr, sales@patakis.gr.  
-Πόλις: Οµήρου 32, Αθήνα 10672, τηλ:210-3643382, polis@ath.forthnet.gr.  
-Σαββάλας: Ζωοδ. Πηγής 18, Αθήνα 10681, τηλ:210-3301251, 
http://www.savvalas.gr. 
-Αντ. Σάκκουλα: Σόλωνος 69, Αθήνα 10679, τηλ:210-3615440/3618198/3608129 & 
Εθνικής Αµύνης 42, Θεσσαλονίκη 54621, τηλ:2310-244228/244229, 
http://www.sakkoulas.gr. 
-Στοχαστής: Μαυροµιχάλη 39, Αθήνα 10680, τηλ:210-3601956/3610445. 
-Τζιόλα: Στοά βιβλίου (περίπτερο:18), Αθήνα, τηλ:210-3211097, http://wwwtziola.gr.  
-Φιλιππότη: Σόλωνος 69 & Ασκληπιού, Αθήνα 10679, τηλ:210-3641488/3629642. 
-Εκδοτική Άλφα: Αθήνα, τηλ:210-8222529/8214307. 
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-Εκδοτικός οίκος Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος: Πεσµαζόγλου (Στοά βιβλίου), Αθήνα 10564, 
τηλ:210-3211305 & Σταδίου 5, Αθήνα 10562, τηλ:210-3231525/3225011. 
-Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη: Κων. Μελενίκου 5 & 9, Θεσσαλονίκη 54635, 
τηλ:2310-208540, johnkyr@the.forthnet,gr.  
� Ελληνική Γεροντολογική Εταιρεία: Κάνιγγος 23 (7ος όρ.), Αθήνα, τηλ:210-

3811604. 
� Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας: Αθήνα, 

τηλ:210-9324300. 
� Ελληνική Λέσχη Βιβλίου: Τσόχα 3, Αθήνα, τηλ:210-6463888/6463263. 
� Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία: Μιχαλακοπούλου 92, Αθήνα, τηλ:210-7758354. 
� Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών: Γ. Πρασσά 1 & ∆ιδότου, Αθήνα 10680, 

τηλ:210-3636963-3636880. 
� Ελληνικό συµβούλιο για τους πρόσφυγες: Αθήνα, τηλ:210-3802508. 
� Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών: Ακαδηµίας 20, Αθήνα 

10671, τηλ:210-3632601-7. 
� Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου: Βαλαωρίτου 9, Αθήνα 10671, τηλ:210-

3636089. 
� Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.): 

Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 19, Χολαργός, Αθήνα 15561, τηλ:210-6546524, 
τηλ./φαξ:210-6522396, e-mail: epsype@yahoo.com.    

� Ίδρυµα Ανάπτυξης Κοινωνικής Εργασίας: Μαντζάρου 4, Κολωνάκι, Αθήνα, 
τηλ:210-3600785. 

� Ίδρυµα ερευνών για το παιδί: Αθήνα,  τηλ:210-9243137/9222666. 
� Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού: Αθήνα, τηλ:210-3422272/3422292, 

alekos@pegasos.fhw.forthnet.gr.  
� Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών: Λυκαβητού 2, Αθήνα 10671, τηλ:210-

3645345/3636026. 
� Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Ελ. Αγάθωνος-Γεωργοπούλου: Φωκίδος 7, 

Αµπελόκηποι, Αθήνα, τηλ:210-7715791.  
� Κέντρο Μελέτης και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ: Κορνάρου 2, Αθήνα 10563, 

τηλ:210-3252189/3244930/3230073/3236544, 
http://www.otenet.gr/kemete/links.htm.   

� Κέντρο παιδικού και εφηβικού βιβλίου: Ερµού 56, Αθήνα 10563, τηλ:210-
3230196. 

� Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών: Ιπποκράτους  22, Αθήνα 
10680, τηλ:210-3628911. 

� Νοσοκοµείο:  
� "Ευαγγελισµός": Υψηλάντου 45, Αθήνα 10676, τηλ:210-7228101/7246585. 
� Νοσοκοµείο Ναού Πεντέλης, Παιδοψυχιατρικό Αθηνών: Αθήνα 19009, 

τηλ:22940-77791-5. 
� Νοσοκοµείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", Τµήµα Ψυχολογικής Παιδιατρικής: Θηβών 

& Μικρά Ασίας, Γουδί, Αθήνα 11527, τηλ:210-7771811-13, εσωτ.305 & 496, 
τηλ. βιβλιοθήκης:210-7467679. 

� Νοσοκοµείο Παίδων "Παν. και Αγλαϊα Κυριακού": Θηβών & Λειβαδιάς, Γουδί, 
Αθήνα 11527, τηλ:210-7775611, εσωτ.255 & 210-772655. 

� Νοσοκοµείο Περιφερειακό Γενικό Αθηνών: Μεσογείων 136, Αθήνα 11527, 
τηλ:210-7704765. 

� Νοσοκοµείο Συγγρού Ι.: ∆ραγούµη 5, Καισαριανή, Αθήνα 16121, τηλ:210-
7293394. 
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� Νοσοκοµείο Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης: Κωνσταντινουπόλεως 36, Σταυρούπολη, 
Θεσσαλονίκη 55429, τηλ:2310-659512, εσωτ.252. 

� Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Μεσογείων 396, Αθήνα 15341, τηλ:210-6014206,  
http://www.pi-schools.gr/library.  

� Πανεπιστήµια Αθηνών-Πειραιά: 
� Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών: Μ. Ασίας & ∆ήλου 1, Γουδί, Αθήνα 

11527, τηλ:210-7488766. 
� Παιδαγωγικό Τµήµα  Νηπιαγωγών Αθήνας: Αθήνα, τηλ:210-3611233. 
� Σπουδαστήριο Νοµικής: Ιπποκράτους 33 (2ος όρ.), Αθήνα.  
� Σπουδαστήριο Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας: Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου (5ος 

όροφος), Αθήνα, τηλ.Παιδ.:210-7287577-8, τηλ.Ψυχ.:210-7249000, εσωτ.2565 & 
210-7247192, εσωτ. 2565 & Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας: τηλ:210-
7287795/7287799. 

� Σπουδαστήριο Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης: Σόλωνος 
(κτίριο Νοµικής), Αθήνα, τηλ:210-3602715. 

� Σπουδαστήριο Παντείου: Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα, τηλ:210-9201001. 
� Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Τµήµα εκδόσεων και βιβλιοθήκης): Αγ. Σπυρίδωνα, Αιγάλεω, 

Αθήνα 12210, τηλ:210-5909015. 
� Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο: Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, Αθήνα 17671, τηλ:210-

9577051-6. 
� Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών: Αιγινήτειο Νοσοκοµείο: Βασ. 

Σοφίας 72-74, Αθήνα 11528, τηλ:210-7291389/7289408. 
� Πανεπιστήµιο Αιγαίου: Παιδαγωγικό τµήµα: Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 1, Ρόδος 

85100, τηλ.:22410-37015/37100. 
� Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: Σχολή Επιστηµών Του Ανθρώπου: Αργοναυτών-

Φιλελλήνων, Βόλος 38221, τηλ:24210-24003/24785. 
� Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο:  
� Κεντρική Βιβλιοθήκη: Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη 54006, τηλ:2310-

995324/995329. 
� Παιδαγωγικό Τµήµα  ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.: Αρχαιολογικού Μουσείου 

27, Θεσσαλονίκη 54006, τηλ:2310-991231/-36.  
� Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού: 3ης Σεπτεµβρίου, Εγνατία, 

Θεσσαλονίκη 54006, τηλ:2310-213300. 
� Φιλοσοφική του Α.Π.Θ. Τµήµα Κοινωνικής Ψυχολογίας, τηλ:2310-995201 & 

Τµήµα Ψυχολογίας: Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη 54006, τηλ:2310-997339. 
� Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων: Σχολή Επιστηµών Αγωγής: Πανεπιστηµιούπολη, 

Ιωάννινα 45110, τηλ:26510-08780/08714. 
� Πανεπιστήµιο Κύπρου: Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία 537 1678, τηλ:00357-2-

756248 & 00357-2-756186, yiannam@zeus.cc.usy.ac.cy.  
� Πανεπιστήµιο Πατρών(κεντρική βιβλιοθήκη): Πανεπιστηµιούπολη, Πάτρα 

ΡΙΟ26100, τηλ:2610-997290-1. 
� University of la Verne: Όθωνος 86 & Κόκοτα, Αθήνα 14510, τηλ:8010111 & 

210-6233307. 
� Περιοδικά: 
• Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών: Νικηταρά 2, Αθήνα 106 78, τηλ:210-

3822496. 
• Ελληνοχριστιανική Αγωγή: Καρύτση 14, Αθήνα 10561. 
• Ερευνώντας τον κόσµο του παιδιού, Θέσεις, Ψυχολογία, Ψυχολογικά Θέµατα: 

Ακαδηµίας 88, 7ος όροφος, Αθήνα 10678, τηλ:210-3302415. 
• Νέα παιδεία: Σόλωνος 77, Αθήνα 10679, τηλ:210-3636007. 
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• Σύγχρονα Θέµατα: Μάνης 5, Αθήνα, τηλ:210-3818372. 
• Σχολείο και Ζωή: Ακαδηµίας 57, Αθήνα, τηλ:210-6716186. 
• Σχολείο και Σπίτι: Αριάδνης 9, Αθήνα 11364, τηλ:210-8663472. 
� Τράπεζα Ελλάδος: Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα 10250, τηλ:210-3202446/ 

3202397, loglibr@ath.forthnet.gr.  
� Χαµόγελο του Παιδιού: Αθήνα, τηλ:210-3306140 (χωρίς βιβλιοθήκη). 
 
 
 

∆ιευθύνσεις στο εξωτερικό: 
 
� AARP Grandparent Information Center (GIC), 601 E Street NW, Washington, DC 

20049, phone: (202)4342296, http://www.aarp.org/confacts/programs/gic.html. 
� Administration on Aging, U.S. Department of Health and Human Services, 

Washington, DC 20201, phone: (202)619-0724, http://www.aoa.gov.  
� Center for Child, Family and Community Partnerships, Boston College, Newton, 

MA02459, USA, pruchno@bc.edu.  
� College of Health and Human Sciences, Georgia State University, Atlanta 30303, 

USA. 
� College of Nursing, Villanova University, Pennsylvania 19085, USA. 
� Department of Human Development and Family Studies, Pennsylvania State 

University, University Park 16802. 
� Department of Psychiatry at the University of Maryland School of Medicine, 

Child and Adolescent Services at the Walter P. Carter Center, Baltimore 21201, 
USA, hghuman@umpsy.ab.umaryland.edu.  

� Department of Psychology, University of Wisconsin, Milwaukee 53201. 
� ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. University of 

Illinois at Urbana-Champaign Children's Research Center, 51 Gerty Drive, 
Champaign, IL 61820-7469, phone: (217)333-1386, (800)583-4135, 
ericeece@uiuc.edu.  

� Generations United: http://www.gu.org. 
� Grant Parent Again: http://www.grandparentagain.com. 
� Grants Place: http://www.grandsplace.com. 
� National Association of Child Care Resource and Referral Agencies: 

http://www.naccrra.net. 
� National Survey of families and Households conducted by the University of 

Wisconsin in 1992 to 1994. 
� North Carolina Division of Aging, Caller Box No.29531, 693 Palmer Dr., 

Raleigh, NC 27626-0531, phone: (919)733-3983. 
� R.O.C.K.I.N.G.,Inc. (Raising Our Children's Kids): An Intergenerational Network 

of Grandparenting, phone:(616)683-9038. 
� Salem Community College, Office of Public Relations, 460 Hollywood Avenue, 

Cartneys Point, NJ 08069, phone:(856)351-2602. 
� School of Public Health, University of California, Berkeley 94720: University of 

California, Berkeley 94720-7360, USA. 
� University of Central Florida, School of Nursing, Orlando 32816-2210, USA. 
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Ιστοσελίδες- Websites 
 
http://www.aarp.org 
http://www.abanet.org 
http://www.ala.org/parentspage/gratsites/guid.html 
http://www.aoa.gov 
http://www.aoa.dhhs.gov 
http://www.brookdale.org 
http://www.census.gov 
http://www.cfc-efc.ca 
http://www.cpsc.gov 
http://www.cpsc.gov.cpscpub/pubs/grand/grand.htm 
http://www.cyberparent.com/gran 
http://www.cwla.org 
http://www.ewol.com/broodale 
http://www.family.com 
http://www.fcs.wa.gov.au 
http://www.fifty-plus.net 
http://www.geocities.com/heartland/hills/3157/grand.html 
http://www.geocities.com/heartland/praire/6866/index.html 
http://ghn1.gfn.org.p90/Grandparents 
http://grc4usa.org 
http://www.grandparentagain.com 
http://www.grandparenting.org 
http://www.grandparentworld.com 
http://www.grandsplace.com 
http://www.gu.org 
http://www.health.gov.au 
http://www.hec.ohio-state.edu/famlife/ 
http://home.pacbell.net/grnyanie/grandpar.htm 
http://www.igc.org/justice/cjc/lsps/manual/cover.html 
http://www.iGrandparents.com 
http://www.kinshipconnections.org 
http://www.nccic.org 
http://www.ncoa.org 
http://www.nnfr.org 
http://www.npin.org 
http://www.nysccc.org 
http://www.parenthoodweb.com 
http://www.parentsoup.com 
http://www.parentsplace.com 
http://www.php.com 
http://www.sonic.net/thom/oor 
http://www.thirdage.com 
http://www.todaysgrandparent.com 
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Μηχανές αναζήτησης στο Internet: 
 
• http://altavista.digital.com 
• http://guide-p.infoseek.com  
• http://outreach.missouri.edu/parentlink/  
• http://query.webcrawler.com 
• http://search.shareware.com  
• http://search.yahoo.com  
• http://www.alphagalileo.org  
• http://www.excite.com 
• http://www.iatrotek.gr  
• http://www.in.gr  
• http://www.lykos.com 
• http://www.medret.gr  
• http://www.metacrawler.com 
• http://www.phantis.com  
• http://www.purdue.edu/uns  
• http://www.toxo.com  
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Ελλιπής Πλήρης-Αδιάσπαστος 

2. Εκτεταµένη 

Γ) Κοινοβιακή ή οµαδική 
 

∆οµή 

2. Ελεύθερη ένωση-
συµβίωση χωρίς γάµο 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

Μορφή 

Πυρήνας 

Ι. Πυρήνας αυτόνοµος. 
Οικογένεια: 

 

ΙΙΙ. ∆ιπυρηνική-µεικτή-
επανασυσταθείσα-ανασυσταµένη 
 

ΙΙ. Πυρήνας ενταγµένος σ’ ένα 
ευρύτερο οικογενειακό σύνολο 
Οικογένεια εκτεταµένη: 

 

1.Ανεξάρτητη-συζυγική 
∆ιγονεϊκή 

Ι. ∆ιάσπαση 
κάθετη 

Οικογένεια: 

ΙΙ. ∆ιάσπαση 
οριζόντια 
Οικογένεια: 

Κατατετµηµένη 
κατά γενεές 
οικογένεια 
χωρίς κανένα 
βιολογικό γονέα 
 

Α) πατριαρχική-
ανασυνθεµένη 

 

Β) πολυγαµική (πολυγυνία 
ή πολυανδρία) 

∆) Οικογένειες 
παντρεµένων αδελφών 

1. Ανεξάρτητη-
συζυγική 

β. Χωλή α. Μονογονεϊκή 

Κατατετµηµένη 
κατά γενεές µε 
την παρουσία 
ενός βιολογικού 

γονέα 

Εξαρτάται από: 
 

α) τον αριθµό των µελών  της 
β) τον κοινωνικά προσδιορισµένο 
ρόλο κάθε µέλους 
γ) την ισορροπία στο εσωτερικό της 
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Τύποι οικογενειών ανάλογα 
µε τη συνοχή 

αποδεσµευµένες αλληλοεµπλεκόµενες 

συνδεδεµένες διαχωρισµένες 

Τύποι οικογενειών ανάλογα µε την 
προσαρµοστικότητά τους 

άκαµπτες χαοτικές 

δοµηµένες 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 
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