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Οικογένεια ΑΜΕΑ 
 

Η οικογένεια σαν σύστηµα 
«Μια οικογένεια είναι πολύ περισσότερο από ένα άθροισµα ατόµων που µοιράζονται 

ένα συγκεκριµένο φυσικό (στέγη) και ψυχολογικό χώρο. Είναι ένα φυσικό κοινωνικό 

σύστηµα µε δικές του ιδιότητες, ένα σύστηµα που έχει αναπτύξει ένα σύνολο 

κανόνων µε ορισµένους και δοσµένους ρόλους για τα µέλη του, που έχει µια 

οργανωµένη ιεραρχία δύναµης, που έχει αναπτύξει εµφανείς και άγραφες µορφές 

επικοινωνίας και έχει επεξεργαστεί τρόπους συνεννόησης και επίλυσης 

προβληµάτων που επιτρέπουνε διάφορα καθήκοντα να εκτελούνται αποτελεσµατικά. 

 

Η σχέση ανάµεσα στα µέλη αυτής της µικροκοινωνίας είναι βαθιά και πολυεπίπεδη 

και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε µια κοινή ιστορία, σε κοινές εσωτερικευµένες 

αντιλήψεις και πεποιθήσεις για τον κόσµο και σε µια κοινή αίσθηση σκοπού.  

Μέσα σε ένα τέτοιο σύστηµα, τα άτοµα συνδέονται το ένα µε το άλλο µε 

πανίσχυρους, µακροχρόνιους, αµοιβαίους δεσµούς και αφοσίωση που µπορεί να 

ποικίλλουν σε ένταση αλλά που εν τούτοις διαρκούν για όλη τη διάρκεια της ζωής 

της οικογένειας.   

Η είσοδος µέσα σε ένα τέτοιο οργανωµένο σύστηµα γίνεται παραδοσιακά µε την 

γέννηση, την υιοθεσία, ή τον γάµο. 

 

Υπάρχουνε όµως και νέες µορφές οικογένειας όπου είναι δυνατό να µην υπάρχει 

γάµος, ή να υπάρχουνε στην ίδια οικογένεια παιδιά από προηγούµενους γάµους ή 

σχέσεις των συντρόφων / συζύγων (ανασυνθεµένες οικογένειες). Άλλες µορφές 

οικογένειας είναι οι ανάδοχες οικογένειες, οι µονογονεϊκές οικογένειες (όπου 

υπάρχει ένας από τους 2 γονείς – συνήθως η µητέρα - και τα παιδιά προέρχονται από 

σχέση ή γάµο), και οι οικογένειες που έχουνε δηµιουργηθεί µε τεχνητό τρόπο, όπως 

είναι οι οικογένειες στα χωριά SOS, όπου µια συνήθως ειδικά εκπαιδευµένη 

γυναίκα αναλαµβάνει το ρόλο της µητέρας για µια οµάδα παιδιών που συνήθως 

έχουνε πέσει θύµατα κακοποίησης, ή εκµετάλλευσης και που δεν είναι δυνατό να 

µένουνε µε τις φυσικές τους οικογένειες. 

 

Οι οικογενειακές σχέσεις και επιδράσεις τους στη ζωή των µελών µπορεί να 

παραµένουνε πολύ δυνατές ανεξαρτήτως χώρου - παρά τις τεράστιες αποστάσεις που 

µπορεί να χωρίζουνε τα µέλη, ή/και ανεξαρτήτως χρόνου - να εξακολουθεί η 

πανίσχυρη επίδραση κάποιων µελών ακόµη και µετά τον θάνατό τους.  

 

Ο κύκλος ζωής της οικογένειας  
Περιορισµοί: Η παρακάτω περιγραφή είναι σχηµατική και απλοποιηµένη και σε 

καµία περίπτωση δεν µπορεί να συµπεριλάβει τις φάσεις του κύκλου της ζωής 

κάθε οικογένειας. 

 

Αρχική φάση: Ο σχηµατισµός της οικογένειας 
Ι. Το ζευγάρωµα και η φωλιά - σπιτικό:  

Οι 2 νεαροί συνήθως ενήλικες γνωρίζονται, ερωτεύονται και ξεκινάνε την σχέση 

τους. Στη συνέχεια και αφού καταλαγιάσει κάπως η  αρχική φάση του έρωτα και 

αρχίσουνε να αναδύονται βαθύτερα συναισθήµατα αγάπης µεταξύ τους, 

αποφασίζουνε να συγκατοικήσουνε. Από αυτή τη στιγµή που αρχίζουνε να 
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µοιράζονται την ίδια στέγη (άσχετα αν είναι ή δεν είναι παντρεµένοι) θεωρείται ότι 

αρχίζει η οικογένειά τους να παίρνει µορφή.  

Σε αυτή την φάση οι σύντροφοι / σύζυγοι διαπραγµατεύονται την µετάβαση από την 

ατοµική τους ανεξαρτησία στην αλληλεξάρτηση της δυαδικής σχέσης του 

ζευγαριού όπου στόχος είναι να διατηρήσουνε την ατοµικότητά τους (ώστε να 

µπορούνε να απολαµβάνουνε τα πράγµατα που τους αρέσει να κάνουνε ξεχωριστά, 

πχ. δουλειά, ενδιαφέροντα, φιλίες, κλπ.) και να διασφαλίσουνε και ένα κοινό χώρο 

για την σχέση τους ανάλογα µε τις ανάγκες, το τι είναι αυτά που θέλουνε και 

µπορούνε να προσφέρουνε στον/στην σύντροφο και στο εαυτό τους.  

 

ΙΙ. Όταν οι δύο γίνονται τρεις. 

Η εγκυµοσύνη και η άφιξη ενός παιδιού σηµατοδοτεί το πέρασµα από την 

αλληλεξάρτηση µεταξύ του ζευγαριού στην συµπερίληψη και ενσωµάτωση του 

πρώτου παιδιού – εξαρτηµένου µέλους στην οικογένεια.  

Είναι µια δύσκολη φάση όπου ο χρόνος µεταξύ των 2 συντρόφων περιορίζεται και 

στο συζυγικό / συντροφικό κοµµάτι της σχέσης τους προστίθεται και το γονεϊκό, το 

οποίο έχει διαφορετική βαρύτητα µε την έννοια ότι η συντροφική / συζυγική σχέση 

µπορεί να έχει περιορισµένη διάρκεια (χωρισµός, διαζύγιο) ενώ η γονεϊκή σχέση τους 

µε το παιδί διαρκεί όσο ζούνε οι γονείς και το παιδί. 

Η φάση αυτή µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η σχέση των 2 να περάσει από 

µεγάλη δοκιµασία όταν το παιδί γεννηθεί µε ή αποκτήσει κάποια µειονεξία / 

ανικανότητα.  

 

Μέση φάση: ∆ιαδικασίες αποχωρισµών στην οικογένεια 

ΙΙΙ. Έξοδος από την οικογένεια και είσοδος σε ευρύτερα συστήµατα 

Σηµατοδοτείται από την έξοδο του πρώτου παιδιού από το σπίτι και την είσοδό του 

στην ζωή του παιδικού σταθµού, νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου λυκείου και 

στις διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Η οικογένεια διαπραγµατεύεται πως θα γίνουνε αυτές οι µεταβάσεις του παιδιού από 

την µεγάλη εξάρτηση από τους γονείς, στην όλο και µεγαλύτερη αυτονόµηση και 

ανεξαρτησία του. Το πώς και αν θα γίνουνε αυτοί οι όλο και µεγαλύτεροι 

αποχωρισµοί του παιδιού από τους γονείς είναι πολύ σηµαντικό όσον αφορά την 

παραπέρα εξέλιξη του παιδιού και της σχέσης µεταξύ των γονιών. 

Η φάση αυτή µπορεί να είναι δύσκολη  - λιγότερο ή περισσότερο σε οικογένειες µε 

παιδιά ΜΕΑ ανάλογα µε: 

 - το είδος και την βαρύτητα της µειονεξίας του παιδιού και την δυνατότητα 

θεραπευτικών παρεµβάσεων, 

 - την στάση και τις απόψεις του παιδιού, των γονιών και των ανθρώπων του 

ευρύτερου περιβάλλοντος όσον αφορά την µειονεξία / ανικανότητα /αναπηρία 

 - την ύπαρξη ή µη κατάλληλων κοινωνικών δοµών για την διευκόλυνση της 

ανεξαρτητοποίησης του παιδιού ΜΕΑ και των αποχωρισµών του από την οικογένεια 

 

ΙV. Επέκταση της οικογένειας 

Σηµατοδοτείται από την έξοδο του τελευταίου παιδιού από το σπίτι στον παιδικό 

σταθµό στο δηµοτικό και στη συνέχεια στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 

V. Πλήρης έξοδος 

Αρχίζει µε την πλήρη έξοδο του πρώτου παιδιού – εξαρτηµένου µέλους από την 

οικογένεια και την είσοδό του στην ενήλικη ζωή και σε ένα δικό του σπίτι (µε 

συγκατοίκηση, συµβίωση ή γάµο). 
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Η οικογένεια διαπραγµατεύεται την µετάβαση από τους µερικούς αποχωρισµούς 

στην πλήρη ανεξαρτησία του πρώτου παιδιού. 

 

Κατοπινές φάσεις: το τέλος της αρχικής οικογένειας 
VI. Σµίκρυνση / Επέκταση 

Χαρακτηρίζεται από την πλήρη έξοδο του τελευταίου παιδιού – εξαρτηµένου 

µέλους από την οικογένεια. Η αρχική οικογένεια σµικρύνεται και επεκτείνεται  η 

ανεξαρτησία των πρώην εξαρτηµένων µελών, τα οποία µπορεί να κάνουνε τις νέες 

δικές τους οικογένειες και τα δικά τους παιδιά.  

Στη συνέχεια, και ειδικά στις ελληνικές οικογένειες ακολουθείται µια ανάστροφη 

πορεία όπου τα παιδιά γίνονται όλο και πιο ανεξάρτητα και οι γονείς - που είναι 

συνήθως σε αυτή την φάση αρκετά µεγάλοι σε ηλικία και λιγότερο ή περισσότερο 

ανήµποροι, γίνονται όλο και πιο εξαρτηµένοι από τα ενήλικα και αυτόνοµα πλέον 

παιδιά τους όσον αφορά την παροχή στήριξης και φροντίδας. 

 

VII. Το τέλος της αρχικής οικογένειας 

Αρχίζει µε τον θάνατο του ενός γονιού και συνεχίζει µέχρι τον θάνατο του άλλου.  

Οι οικογένειες των παιδιών της αρχικής οικογένειας έχουνε να διαπραγµατευτούνε το 

πένθος για τους γονείς / παππούδες, γιαγιάδες. 

 

H επίδραση της αναπηρίας στην οικογένεια αλλάζει καθώς το παιδί µεγαλώνει. 
Οι γονείς συνήθως αναµένουνε ότι θα χρειαστεί να έχουν την ευθύνη για τα παιδιά 

τους και να τα φροντίζουνε µέχρι το τέλος της εφηβείας και ότι µετά αυτά θα 

αυτονοµούνται σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό καθώς µεγαλώνουνε.  

Αυτό όµως δεν συµβαίνει πάντα έτσι στις οικογένειες µε ανάπηρα παιδιά και η 

µετάβαση από την µεγάλη εξάρτηση της παιδικής ηλικίας στην µερική αυτονοµία της 

εφηβείας και στην µεγαλύτερη ελευθερία / αυτονοµία της ενήλικης ζωής µπορεί να 

καθυστερήσει για χρόνια ή και να µην συµβεί ποτέ ανάλογα µε την φύση και την 

σοβαρότητα της αναπηρίας.  

Οι δε γονείς που θα περίµεναν να ανακουφιστούνε µε το µεγάλωµα του παιδιού και 

να ξεκουραστούνε από τον συνεχή και επίπονο αγώνα τους καθώς και οι ίδιοι 

µεγαλώνουνε και η κούραση συσσωρεύεται, µπορεί να νιώθουνε µεγάλη 

απογοήτευση καθώς οι ανάγκες του παιδιού και η εξάρτησή του από τους ίδιους δεν 

µικραίνουνε αλλά αντίθετα µπορεί ακόµη και να αυξάνουνε. 

Επίσης άλλα παιδιά που µπορεί να υπάρχουνε στην οικογένεια και δεν έχουνε 

αναπηρία, συνήθως φεύγουνε από το σπίτι όταν ενηλικιώνονται ακολουθώντας τον 

δρόµο των  σπουδών, µετά της εργασίας και της δικής τους οικογένειας. Αυτά τα 

παιδιά, που µπορεί ενώ έµεναν µε την οικογένειά τους να βοηθούσανε στην φροντίδα 

του παιδιού ΜΕΑ, στη συνέχεια παίρνουνε τον δικό τους δρόµο και η βοήθεια που 

έδιναν πρέπει πλέον να δίνεται στο παιδί ΜΕΑ αποκλειστικά από τους γονείς.  

 

Η αγωνία που πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη έχω ακούσει από τους γονείς παιδιών 

ΜΕΑ, είναι: ‘Τι θα απογίνει αυτό το παιδί όταν εµείς θα κλείσουµε τα µάτια µας’. 

 

Ενώ για παιδιά ΜΕΑ, υπάρχουνε κάποιες υπηρεσίες, για ενήλικες ΜΕΑ, οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται είναι λιγοστές και συνήθως δεν διαχωρίζονται από αυτές των 

παιδιών µε αποτέλεσµα να βρίσκονται σε ίδιους χώρους µικρά παιδιά µε ενήλικες 

ΜΕΑ, αν και οι ανάγκες τους είναι πολύ διαφορετικές όσον αφορά την σωµατική  

τους κατάσταση, την εκπαίδευσή τους, την ψυχολογία τους και τις σχέσεις τους …. 
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Σήµερα γίνονται πολλοί αγώνες µέσω φορέων – συλλόγων ΑΜΕΑ και γονιών 

παιδιών ΜΕΑ για την δηµιουργία κατάλληλων δοµών που θα δίνουνε την δυνατότητα 

για ηµιαυτόνοµη διαβίωση (ξενώνες στην κοινότητα) σε ενήλικες ΜΕΑ όταν η 

οικογένεια από την οποία προέρχονται εκλείψει ή πάψει να µπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες τους. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς σήµερα οι στόχοι όσον αφορά τα 

ΑΜΕΑ είναι να ενταχθούνε όσο γίνεται περισσότερο στην κοινότητα, να περιοριστεί 

η  ιδρυµατική διαβίωση και - όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να καλυτερέψουνε οι 

συνθήκες στα υπάρχοντα ιδρύµατα. 

 

Λειτουργική και δυσλειτουργική οικογένεια 
Σύµφωνα µε την γνώµη και την εµπειρία µου δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένας 

απόλυτος ορισµός όσον αφορά την λειτουργικότητα ή µη της κάθε οικογένειας 
καθώς µεταξύ των οικογενειών υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την 

ανάπτυξη, τη σύνθεση, το πολιτισµικό, κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό υπόβαθρο 

των κοινωνιών και κρατών όπου αυτές υπάρχουνε. 

Οι παρακάτω διαχωρισµοί είναι τεχνητοί και αποτελούνε δυαδικούς κώδικες οι 

οποίοι (όπως προανέφερα στην αρχική µου εισήγηση για την αναπηρία) 

εξυπηρετούνε και κάνουνε εφικτή την παρατήρησή µας και την περιορισµένη µεν – 

αλλά κάποιες φορές χρήσιµη, κατανόησή µας σε σχέση µε την οικογένεια. 

 

Η λειτουργικότητα της οικογένειας έχει µελετηθεί σε σχέση µε: 

Α. Την αναπτυξιακή πορεία της και οι δυσκολίες στη λειτουργικότητά της 

µπορεί να είναι: 
 - Πρωτογενής οικογενειακή δυσλειτουργία, δηλαδή δυσκολία στην εγκαθίδρυση µιας 

ικανοποιητικής συζυγικής σχέσης  

 - ∆υσκολίες µε την άφιξη του πρώτου ή και των επόµενων παιδιών  

 - ∆υσκολίες µε την προσαρµογή και το µεγάλωµα των παιδιών 

 - ∆υσκολίες µε την ωρίµανση της οικογένειας που σχετίζονται µε την διαφοροποίηση 

και τους αποχωρισµούς ανάµεσα στα µέλη της 

 - ∆υσκολίες µε την συνεννόηση και τις συµφωνίες που γίνονται µεταξύ των µελών 

 

Ειδικές καταστάσεις που µπορεί να δυσκολεύουνε την λειτουργικότητα της 

οικογένειας (χωρίς αυτό να είναι όµως απαραίτητο να συµβαίνει σε κάθε οικογένεια 

που τις βιώνει), µπορεί να είναι: 

 - αναπηρία (εκ γενετής ή επίκτητη) κάποιου µέλους της οικογένειας 

 - διαζύγιο 

 - θάνατος στην οικογένεια 

 - ύπαρξη µόνο του ενός γονιού 

 - ανασυνθεµένη οικογένεια 

 - χρονίως ασταθής οικογένεια (γίνονται πολύ συχνά: µετακινήσεις / χωρισµοί / 

εναλλαγή προσώπων) 

 

Β. Την λειτουργία των υπο-συστηµάτων µέσα στην οικογένεια 

 - ∆υσκολίες µεταξύ των συζύγων / συντρόφων όπως:  

ανισότητα σε ρόλους, ασαφή όρια, συγκρούσεις, υπερβολική εξάρτηση, 

συναισθηµατική αποστασιοποίηση, αγεφύρωτα χάσµατα µεταξύ των 

προσωπικοτήτων / χαρακτήρων τους. 
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- ∆υσκολίες µεταξύ γονιού / παιδιού όπως:  

ατοµικά προβλήµατα του γονιού ή του παιδιού που στέκονται εµπόδια στην 

δηµιουργία, διατήρηση και εξέλιξη µιας καλής σχέσης µεταξύ τους όπως: δύσκολη 

ιδιοσυγκρασία (temperament), εναντιωµατική συµπεριφορά του παιδιού, ή/και 

δύσκολος χαρακτήρας, κατάχρηση ουσιών, βίαιη συµπεριφορά του γονιού καθώς και  

συχνές και ανεξέλεγκτες συγκρούσεις µεταξύ τους, έλλειψη εποικοδοµητικής 

επικοινωνίας και διαλόγου, εµπλοκή του παιδιού σε συγκρούσεις µεταξύ των γονιών 

κλπ 

 

- ∆υσκολίες µεταξύ των αδερφών όπως ανεξέλεγκτες συγκρούσεις ή έντονη 

αντιζηλία 

  

Γ. Το σύνολο της οικογένειας ως οµάδα 

Α. ∆οµικές και λειτουργικές δυσκολίες 

 - οικογένειες που αν και έχουνε πολλές δυνατότητες και ικανότητες δεν τις 

αξιοποιούνε, 

 - οικογένειες µε πολύ άκαµπτη ιεραρχία, ρόλους και όρια (όπου βασιλεύουνε τα 

ΠΡΕΠΕΙ και αγνοούνται τα ΘΕΛΩ και τα ΜΠΟΡΩ των µελών) 

 - υπερβολική συναισθηµατική εµπλοκή του ενός µέλους στη ζωή του άλλου /των 

άλλων  

 - συναισθηµατική αποξένωση µεταξύ των µελών 

 - χαοτική οικογένεια όπου δεν υπάρχουνε καθόλου όρια ή καθόλου ξεκάθαρα όρια 

όσον αφορά τους ρόλους, τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τα δικαιώµατα των µελών 

 

Β. Κοινωνικές δυσκολίες 

 - κοινωνικά αποκλεισµένες οικογένειες (µειονότητες, µετανάστες, τσιγγάνοι, µε µέλη 

που έχουνε κάποια ιδιαιτερότητα όπως: αναπηρία, διαφορετικό θρήσκευµα, 

διαφορετικές σεξουαλικές προτιµήσεις, κατάχρηση οινοπνεύµατος ή ουσιών κλπ) 

  - κοινωνικά αποκλίνουσες οικογένειες (που εµπλέκονται σε παράνοµες 

δραστηριότητες, λαθρεµπόριο, εγκλήµατα, σωµατεµπορία, κλπ) 

 - οικογένειες που για συγκεκριµένους λόγους παραµένουνε οι ίδιες κοινωνικά 

αποκλεισµένες (ενασχόληση µε µυστικιστικές λατρείες, σεξουαλική κακοποίηση 

παιδιών από γονείς κλπ) 

 

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω η ίδια η οικογένεια και τα µέλη της είναι αυτοί 

που θα καθορίσουν το αν είναι ικανοποιηµένοι µε την λειτουργία και τη 

λειτουργικότητά τους και όχι οι διάφοροι επαγγελµατίες του Ψ χώρου, οι οποίοι δεν 

βιώνουνε το πώς είναι η ζωή µέσα στην κάθε οικογένεια. 

 

Μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι η ύπαρξη κακοποίησης µέσα στην οικογένεια είτε αυτή 

αφορά παιδί ή ενήλικα και ειδικά αν είναι άτοµο ΜΕΑ, οπότε αυτή είναι µια σοβαρή 

δυσλειτουργία που βάζει σε κίνδυνο την σωµατική και ψυχολογική ακεραιότητα του 

θύµατος και πρέπει να παρθούνε άµεσα µέτρα προστασίας του. 

 

Ελπίζω οι παραπάνω οπτικές να ήτανε ερεθίσµατα για παραπέρα δικές σας σκέψεις 

και για νέα κατανόηση µε βάση την δική σας εµπειρία όσον αφορά τις οικογένειες 

γενικά και τις οικογένειες µε µέλη ΜΕΑ πιο ειδικά. 
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