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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οικογένεια τείνει να θεωρείται ο πρωτογενής πυρήνας του κοινωνικού 

περιβάλλοντος και είναι αυτή που καλείται, πρώτη, τόσο να εξασφαλίσει την υλική 

προστασία, την διατροφή και τις λοιπές βιοτικές ανάγκες του παιδιού, όσο και να 

δώσει τα μέσα για να αναπτύξει την υλική, πνευματική, και ηθική φύση του βάσει 

των οποίων το παιδί διαμορφώνει, αναπτύσσει την προσωπικότητά του και υιοθετεί 

ορισμένες συμπεριφορές των γονιών του (Dechaux, 2008).  

Όπως, έχει επισημανθεί από πολλά χρόνια και από πολλούς, όσο τα παιδιά 

βρίσκονται σε προσχολική ηλικία, τόσο παραδοσιακότερη είναι οι ρόλοι των γονέων 

και ιδιαίτερα της συζύγου μητέρας. Πιο συγκεκριμένα,  η στάση των γονέων έχει 

πρωταρχική σημασία για τη ζωή του παιδιού. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που 

δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την ηθική διαπαιδαγώγηση του, τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή σωματική ανάπτυξη και προαγωγή της 

ψυχοσωματικής του υγείας. Αυτοί φροντίζουν για τη διανοητική, κοινωνική, 

πολιτική, επαγγελματική και ανθρωπιστική αγωγή του. Αυτοί κυρίως του 

διαμορφώνουν μια ορθή βιοθεωρία, που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο αξιών, που να 

μπορούν να εφαρμοστούν σ’ όλες τις σφαίρες και εκδηλώσεις, της ζωής του και ιδίως 

σ’ αυτές που σχετίζονται με την ηθική και την κοινωνική του ζωή. Πολύπλοκοι 

γενετικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και συναισθηματικοί παράγοντες, που 

λειτουργούν σ' όλα αυτά τα στάδια, καθορίζουν κατά πόσο η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας θα είναι αρμονική και φυσιολογική ή θα παρουσιάσει παρεκκλίσεις 

και διαταραχές (Μουσούρου, 2005). 

Με δεδομένο, ακόμα, ότι μέσα στην οικογένεια ολοκληρώνεται η 

διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, η εξέλιξη τους εξαρτάται κυρίως από 

την διαπαιδαγώγηση που έχουν δεχθεί μέσα σε αυτή. Ο τρόπος βέβαια που κάθε 
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οικογένεια αντιμετωπίζει την ανατροφή του παιδιού της είναι υποκειμενικός και 

διαφέρει ανάλογα με τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες και τον τρόπο 

που οι ίδιοι γονείς έχουν διαπαιδαγωγηθεί μέσα στην οικογένειά τους. Έτσι, η 

επιλογή των μεθόδων πειθαρχίας που θα υιοθετήσουν οι γονείς, είναι μία ιδιαίτερης 

βαρύτητας διαδικασία, η οποία συνδέεται με τη συμπεριφορά που θα υιοθετήσει το 

παιδί στη μετέπειτα ζωή του. Συνεπώς, τα παιδικά βιώματα ενός ατόμου ενδέχεται να 

τον σημαδέψουν και να επηρεάσουν την ιδιοσυγκρασία του (Fauchier & Straus, 2006. 

Χουντουμάδη 1994).    

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας οδήγησαν στην επιλογή του παρόντος 

θέματος για  το γεγονός ότι η διαμόρφωση και η διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα - 

και συγκεκριμένα ενός παιδιού - είναι αρκετά σοβαρή αλλά και δύσκολη υπόθεση. 

Κυρίως είναι κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν πρότυπα ν' ακολουθήσουν οι γονείς 

ούτε κάποιες ρητές συμβουλές να εφαρμόσουν. Για τον κάθε γονιό η στάση που θα 

ακολουθήσει για να διαπαιδαγωγήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα παιδιά του, 

εξαρτάται από τις ηθικές αρχές με τις όποιες έχει μεγαλώσει και τις ιδιαιτερότητες 

του χαρακτήρα του.  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη, στο θεωρητικό και στο 

ερευνητικό. Αρχικά, το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον θεσμό της οικογένειας, τους τύπους της, καθώς και τις 

λειτουργίες της. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται, την έννοια της γονικότητας, 

τους γονεϊκούς ρόλους ενώ δίνεται έμφαση στους ψυχολογικούς τύπους των γονέων 

και πως αυτοί επηρεάζουν τα παιδιά ανάλογα με τις μεθόδους πειθαρχίας που 

χρησιμοποιούν. Ενώ, στο τελευταίο κεφαλαίο γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις της 

διαπαιδαγώγησης στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού. 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας πτυχιακής όπου είναι το ερευνητικό, 

αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η μεθοδολογία που 
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χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, επισημαίνοντας τα ερευνητικά εργαλεία, 

το δείγμα, τις ερευνητικές υποθέσεις κ.α. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων, και τα αποτελέσματα της έρευνας που 

προέκυψαν. Κλείνοντας το ερευνητικό μέρος με το τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται τα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, ενώ ακόμα γίνεται συζήτηση των 

αποτελεσμάτων, και αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 
       ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 

 

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

«Η οικογένεια αποτελεί το βασικό κύτταρο της οργανωμένης κοινωνικής 

συμβίωσης. Η καθιέρωση του δεσμού της οικογένειας έγινε από τα πρώτα βήματα 

της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να διαδραματίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή των ανθρώπων» (Κωσταρίγκας κ.ά., χ.χ.).  

Η οικογένεια είναι δημιουργία του πολιτισμού μέσω του οποίου 

πραγματοποιούνται όχι μόνο βιολογικές αλλά και υψηλότερες ανθρώπινες ανάγκες, 

όπως η ανάγκη για την ασφάλεια, για την αγάπη, την δημιουργία, την ολοκλήρωση 

και την αυτοπραγμάτωση (Τσαρδάκης, 1984). Ως δημιουργία του πολιτισμού, η 

οικογένεια διαμορφώνει τις αξίες του παιδιού, καθώς επίσης αποτελεί φορέα 

μεταβίβασης των κοινωνικών θεσμών, αλλά και των ηθών και των εθίμων της 

κοινότητας (Γεώργας, 1990). Επιπλέον, η οικογένεια αποτελεί τον πιο σημαντικό 

φορέα αγωγής του παιδιού (Χουρδάκη, 1999).  

Τα μέλη της συνήθως είναι λίγα και διέπονται από το ειδικό πνεύμα της 

οικογένειας, το οποίο λειτουργεί ως συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους και διαμορφώνει 

το αίσθημα του εμείς. Ζουν στον ίδιο χώρο, συνδέονται συναισθηματικά και 

συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες μεταξύ τους. Μέσα στην οικογένεια 

χαιρόμαστε, λυπόμαστε, απογοητευόμαστε, έχουμε τις δεσμεύσεις μας. Ένας από 

τους σημαντικότερους ρόλους της οικογένειας είναι και «η εκμάθηση της 
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κουλτούρας», η προετοιμασία των παιδιών για την ζωή σε μια κοινωνία (Κυριακίδης, 

2000).   

Η οικογένεια είναι ο κύριος μεσολαβητής μεταξύ παιδιού και ευρύτερης 

κοινωνίας. Αυτή θα φέρει το παιδί σε επαφή με τον έξω κόσμο, αλλά ταυτόχρονα θα 

κρίνει με ποια από τα στοιχεία της ευρύτερης κοινωνίας το παιδί πρέπει ή δεν πρέπει 

να έρθει σε επαφή και επικοινωνία. Στα πλαίσιο της οικογένειας και σε μια διαρκή 

σχέση αλληλεπίδρασης με τα άτομα που συγκροτούν το οικογενειακό περιβάλλον, το 

παιδί θα διαμορφώσει μια αντίληψη του κοινωνικά αποδεκτού ή μη αποδεκτού, θα 

αφομοιώσει τις πρώτες αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς, θα ταυτιστεί με 

πρόσωπα αυτού του περιβάλλοντος, θα αποκτήσει την ικανότητα για σύναψη 

διαπροσωπικών σχέσεων και θα συγκροτήσει τελικά την προσωπικότητά του 

(Κυριακίδης, 2000).   
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

  Οι ορισμοί της οικογένειας ποικίλουν. Οι περισσότερο διαδεδομένοι είναι οι εξής: 

 

 Η οικογένεια είναι ένας κοινωνικός θεσμός, δηλαδή είναι ένα παγιωμένο 

πλέγμα κοινωνικών σχέσεων και παγιωμένοι και κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι 

ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς και δράσης με την επίτευξη ενός 

(τουλάχιστον) κοινωνικά σημαντικού σκοπού. Η οικογένεια σκοπεύει στη 

βιολογική και κοινωνική αναπαραγωγή- δηλαδή στην εξασφάλιση της 

συνέχειας της κοινωνίας. Όπως κάθε κοινωνικός θεσμός, ο θεσμός της 

οικογένειας δεν επηρεάζεται από προσωπικές αντιλήψεις και επιθυμίες 

(Μουσούρου, 2005). 

 Η οικογένεια είναι ένας νομικός θεσμός, δηλαδή ένα σύνολο διατάξεων που 

περιγράφουν τις νομικές σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας – 

διατάξεων που προσδιορίζουν τα όριά της (όποιας) ευελιξία τους και 

προβλέπουν τις συνέπειες της παράδοσης του θεσμού αλλά και της υπέρβασης 

των παραπάνω ορίων ευελιξίας. Η οικογένεια ως νομικός θεσμός 

περιγράφεται κυρίως (αλλά όχι εξ ολοκλήρου) στο εκάστοτε ισχύον 

οικογενειακό αλλά και κληρονομικό δίκαιο. Ο νομικός θεσμός της 

οικογένειας δεν συμπίπτει απολύτως με τον κοινωνικό (Μουσούρου, 2005). 

 Η οικογένεια είναι μια πρωτογενής κοινωνική ομάδα δηλαδή ένα 

«ολιγοπρόσωπο και πολυλειτουργικό κοινωνικό σύνολο στο οποίο τα άτομα 

μετέχουν με άμεσες και προσωπικές σχέσεις και συνδέονται με ισχυρούς 

συναισθηματικούς δεσμούς» (Τσαούσης, 1984:203). Μπορούμε να πούμε ότι 

η οικογένεια είναι η κατεξοχήν πρωτογενής κοινωνική ομάδα, με λειτουργίες 

που περιλαμβάνουν την αναπαραγωγή, την κοινωνικοποίηση, την μέριμνα και 
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προστασία των μελών της, λειτουργίες οικονομικές, εκπαιδευτικές, 

ψυχολογικές και άλλες. Καμία άλλη κοινωνική ομάδα, φορέας η θεσμός δεν 

φαίνεται να μπορεί να καλύψει το σύνολο των λειτουργιών που καλύπτει η 

οικογένεια (Μουσούρου, 2005). 

 Η οικογένεια είναι το σύνολο των συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που 

συγκατοικούν. Μ’ αυτή την έννοια, ο όρος «οικογένεια» υποκαθίσταται καμιά 

φορά από τους όρους «οικογενειακή ομάδα» ή συχνότερα, «νοικοκυριό» - 

όροι που, όμως, δεν είναι ταυτόσημοι με εκείνον της οικογένειας, διότι τόσο 

στην οικογενειακή ομάδα όσο και στο νοικοκυριό ενδέχεται να 

περιλαμβάνονται και άτομα τα οποία δεν είναι συγγενείς (π.χ. υπηρέτες, 

παραγιοί, οικότροφοι κλπ.) (Μουσούρου, 2005). 

 Η οικογένεια είναι το σύνολο των προσώπων που αισθάνονται ισχυρούς 

δεσμούς αμοιβαίων υποχρεώσεων γιατί είναι συγγενείς (Μουσούρου, 2005). 

 Η οικογένεια είναι το σύνολο των προσώπων που έχουν ένα κοινό 

πρόγονο(Μουσούρου, 2005). 

 Η οικογένεια είναι το σύνολο των συγγενών εξ αίματος και εξ αγχιστείας – 

ενός προσώπου- είτε συνδέεται μαζί τους είτε όχι(Μουσούρου, 2005). 

 Η οικογένεια είναι μια κοινωνική μονάδα που, στις σύγχρονες κοινωνίες, την 

αποτελούν κατά κανόνα οι σύζυγοι και τα παιδιά τους αλλά, όλο και 

συχνότερα, και ένας γονέας και παιδιά. Η οικογένεια που την αποτελούν οι 

σύζυγοι και τα παιδιά τους είναι αυτή που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 

«πυρηνική οικογένεια» ή «οικογένεια- πυρήνας» και που πολλοί προτιμούν να 

αποκαλούν «συζυγική οικογένεια». Στις νεότερες κοινωνίες, η κοινωνική 

μονάδα που είναι η συζυγική οικογένεια αποτελεί το συμβατικό σχήμα- 
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δηλαδή το οικογενειακό σχήμα που είναι κοινωνικά αναμενόμενο αλλά όχι 

και κοινωνικά επιβεβλημένο(Μουσούρου, 2005). 

 Τέλος, η οικογένεια είναι μια μονάδα ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής 

(οικογενειακής ή ευρύτερης) που, στη διεθνή πρακτική, θεωρείται ότι 

περιλαμβάνει δύο ενήλικες (ενωμένους ή όχι με τα δεσμά του γάμου) ή ένα 

ενήλικα και ένα ή περισσότερα παιδιά. Σε αντίθεση προς όλους τους 

προηγούμενους, ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί 

συγκεκριμένες σχέσεις. Έτσι, με τον χρηστικό αυτόν ορισμό, η οικογένεια δεν 

είναι μια κοινωνιολογική πραγματικότητα αλλά μια «ομπρέλα» που καλύπτει 

την ποικιλία σύνθεσης, χαρακτηριστική των νοικοκυριών στις σύγχρονες 

νεότερες κοινωνίες. Τούτο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την 

οικογένεια και την κοινωνιολογία της οικογένειας- εξέλιξη του δεύτερου 

μισού της δεκαετίας του 1990, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της οποίας το 

μέλλον τόσο της οικογένειας όσο και της κοινωνιολογίας της οικογένειας δεν 

έχουν ακόμα εκτιμηθεί (Μουσούρου, 2005). 

Η οικογένεια ως κοινωνική ομάδα έχει δομή. Αυτή συνίσταται σε ένα 

σταθερό πλέγμα κοινωνικών θέσεων και κοινωνικών ρόλων, σε ένα δίκτυο σχέσεων 

ανάμεσα σε κοινωνικές θέσεις και ρόλους  (Ντικμεγιερ και Μακκαίη, 2007). 

Σύμφωνα με τη Μουσούρου (2005),  «παραδοσιακά, οι θέσεις και οι ρόλοι 

μέσα στην οικογένεια εξαρτώνται από το φύλο και την ηλικία, δηλαδή από 

χαρακτηριστικά που είναι δεδομένα για το άτομο, και δεν επηρεάζονται απ’ την 

προσωπικότητα, τις ικανότητες ή τις επιθυμίες του». Το παραδοσιακό, λοιπόν, σχήμα 

οικογενειακής δομής εξαρτάται από ένα χαρακτηριστικό που δεν αλλάζει κατά την 

διάρκεια ζωής του ατόμου (δηλαδή το φύλο) και από ένα χαρακτηριστικό που, εξ 

ορισμού, μεταβάλλεται (δηλαδή την ηλικία). Αυτό σημαίνει πως η θέση και ο ρόλος 

του ατόμου προσδιορίζονται από ένα σταθερό και ένα ρευστό, συνεχώς 
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μεταβαλλόμενο χαρακτηριστικό. Οι οικογενειακοί ρόλοι χαρακτηρίζονται έτσι από 

μια εγγενή ασάφεια, ρευστότητα και αντιφατικότητα οι οποίες επιτείνονται απ’ την 

στιγμή που η οικογένεια και ο κοινωνικός της περίγυρος εισέρχονται στη διαδικασία 

του εκσυγχρονισμού (Παρασκευόπουλος, 1998). 

 Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το παραδοσιακό σχήμα, στο οποίο η δομή της 

οικογένειας παραπέμπει στις σχέσεις των φύλων και των ηλικιών στα πλαίσιά της, 

«εκφράζει και αναπαράγει την έννοια της εξουσίας: του άνδρα πάνω στη γυναίκα, 

του ενήλικα πάνω στο παιδί-όπως και την αντίστοιχή της έννοια της εξάρτησης: της 

γυναίκας απ’ τον άνδρα και του παιδιού από τον ενήλικα». Επιπλέον, το σχήμα αυτό 

είναι άκαμπτο.  Η ακαμψία του συνίσταται στην απόρριψη κάθε καινοτομίας ως προς 

τους ρόλους και τις σχέσεις μεταξύ ρόλων στην οικογένεια. Όσο πιο παραδοσιακή 

είναι μια κοινωνία τόσο πιο άκαμπτη οικογενειακή δομή, τόσο πιο απόλυτη 

αναπαραγωγή των ρόλων μέσω της κοινωνικοποίησης και τόσο πιο αποτελεσματική 

οικογένεια ως φορέας κοινωνικής σταθερότητας και συντηρητισμού. «Αυτός ο 

συντηρητισμός δικαιολογείται είτε με μια μυστικιστική θεώρηση του παραδοσιακού 

οικογενειακού σχήματος είτε με απόπειρες ορθολογικής απόδειξης της 

λειτουργικότητας του σχήματος αυτού-και μάλιστα, της λειτουργικότητάς του όχι 

μόνο στο «παραδοσιακό» αλλά και στο «σύγχρονο» κοινωνικό πλαίσιο (Μουσούρου, 

2005). 
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1.3 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Οι κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών επέφεραν σημαντικές 

αλλαγές γενικότερα στην οικογένεια ως βασικό κοινωνικό θεσμό, και ειδικότερα, στη 

μορφή της οικογένειας (Μπρούμου, 2010), η οποία εμφανίζεται με πολλές και 

διαφορετικές μορφές και οι οποίες επηρέασαν τη συμπεριφορά των παιδιών 

γενικότερα. Είναι πλέον γεγονός, ότι οι παραδοσιακές μορφές οικογένειας χάνουν 

έδαφος. Οι πολύτεκνες επίσης οικογένειες μειώνονται όλο και περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια, ενώ οι μονογονεϊκές αυξάνονται συνεχώς. Παράλληλα ο μεγάλος 

αριθμός διαζυγίων και η δημιουργία νέων οικογενειών, μέσω ενός δεύτερου γάμου 

συνθέτουν ένα ολοένα διαφορετικό τοπίο μονογονεϊκών ή ανασυγκροτημένων 

οικογενειών (Παπαδιώτη, Αθανασίου, 1999). Συνεπώς, οι τύποι οικογένειας που 

δημιουργούνται με την αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων ή αποτελούν ήδη 

παραδοσιακά πρότυπα πάνω στα οποία «πατούν» οι νεότεροι άνθρωποι είναι: 

 

 Πατριαρχική Οικογένεια 

 

Η πατριαρχική μορφή οικογένειας αποτελούνταν από τους συζύγους και τα 

πολλά παιδιά τους, με τις δικές τους οικογένειες και λειτουργούσε με επικεφαλή τον 

πατέρα φαμίλια, που αποφάσιζε για όλα τα ζητήματα και αντιμετωπιζόταν από όλους 

με σεβασμό. Η παλιά μορφή αυτής της οικογένειας διατηρείται σε πολλές σύγχρονες 

κοινωνίες στο αστικό βιομηχανικό περιβάλλον. Ωστόσο, η μορφή της σύγχρονης 

οικογένειας έχει μεταβληθεί σε πυρηνική (Καλλινικάκη, 1992). 

 

 Παραδοσιακή-Πυρηνική Οικογένεια 
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Όπως, έχει αναφερθεί παραπάνω η οικογένεια αποτελούσε σημαντικό 

κοινωνικό θεσμό. Δεν υπάρχει χρονική περίοδος που να απουσιάζει ο θεσμός αυτός. 

Από πολύ παλιά ως σήμερα οι γονείς αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους αφού τα 

αγόρια συνηθίζουν να μιμούνται τον πατέρα και τα κορίτσια την μητέρα τους (Kelly, 

1991). 

Η παραδοσιακή μορφή οικογένειας είναι η πιο παλιά μορφή οικογένειας, 

δημιουργείται με το γάμο και αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά. 

Παραδοσιακά, οι θέσεις και οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια εξαρτώνται από το φύλο 

και την ηλικία και είναι ανεξάρτητη από την προσωπικότητα, τις επιθυμίες και τις 

ικανότητες των μελών της. Όπως είναι φυσικό ο άντρας αναλαμβάνει ένα μεγάλο 

οικονομικό βάρος και μια δυσανάλογη ευθύνη σε σχέση με τη γυναίκα. Οι γυναίκες 

είναι κλεισμένες στο σπίτι και ασχολούνται με την φροντίδα του σπιτιού, την 

ανατροφή των παιδιών και την υφαντουργεία (Τσαούσης, 1993). Υποστηρίζεται 

ακόμα πως ο ρόλος της γυναίκας σε αυτόν τον τύπο οικογένειας είναι παθητικός 

(Mosse, 1993). Οι άντρες εργάζονται και πολύ συχνά επισκέπτονται το καφενείο σε 

αντίθεση με το γυναικείο φύλο που μόνο στη βρύση μπορούσε να πάει (Τσαούσης, 

1993). Επίσης, στις οικογένειες αυτές το αγόρι αναθρέφεται για να γίνει ο αρχηγός, ο 

τροφοδότης της οικογένειας που θα παίρνει τις αποφάσεις της οικογένειας. Το 

κορίτσι προορίζεται για άξια οικοδέσποινα, πειθαρχημένη σύζυγος και μητέρα, που 

θα διατηρεί και θα αναπαράγει τους στερεοτύπους ρόλους των δυο φύλων: ο άντρας 

μαχητής έξω από το σπίτι και η γυναικά υπεύθυνη στο σπίτι (Χουρδάκη, Μαρούδα & 

Σταύρου, 1989). 

Επιπλέον, χαρακτηριστικά του σχήματος αυτού είναι η ακαμψία, η 

σταθερότητα και η συντηρητικότητα. Μια οικογένεια μπορεί να ονομαστεί 

παραδοσιακή όταν υπάρχει απολύτως προσδιορισμός ως προς το φύλο και την ηλικία 

και όταν η γυναικά είναι απομονωμένη στον ιδιωτικό χώρο δηλαδή όταν δε υπάρχει 
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ισότητα ανάμεσα στα δυο φύλα (Μαράτου-Αλιμπραντή, 1999). Παλαιότερα, η 

οικογένεια αυτή διακρινόταν για την σταθερότητα του γαμήλιου δεσμού, ο οποίος 

κατά κανόνα λυνόταν μόνο με απόφαση του άντρα. Σε περίπτωση που η γυναικά 

αποφάσιζε να χωρίσει, δε γινόταν αποδεκτό (Καλτσούνη-Νόβα, 2004). Η διάρκεια 

του γάμου και η παρατεταμένη παραδοσιακή δραστηριότητα των συζύγων είχε ως 

αποτέλεσμα ο ρόλος της μητέρας να καλύπτει όλη την διάρκεια της έγγαμης ζωής και 

να επεκτείνεται και σε σημαντικό  μέρος της χηρείας της (Τσαούσης, 1993). Αξίζει 

να αναφερθεί πως αυτή η «παραδοσιακή» υπεροχή του άντρα είναι αδικαιολόγητη. 

Και αυτό διότι δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος που θέτει τον άντρα υπεράνω της 

γυναίκας (Οικογενειακός Σύμβουλος, 1996). 

Στον παραδοσιακό χώρο οι άνδρες, εκπλήρωναν τις κοινωνικές υποχρεώσεις 

και στην συνέχεια τις ατομικές. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κανόνας διότι 

μόνο όταν ενεργούσαν έτσι μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί από το κοινωνικό 

σύνολο. Τότε στο παραδοσιακό χώρο οι υποχρεώσεις στους άλλους ήταν 

συνυφασμένες με την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών (Κατάκη, 1998). 

Η παραδοσιακή οικογένεια ως προς το περιεχόμενο της μπορεί να διακριθεί: 

 οικογένεια με την κλασσική παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ των 

συζύγων, όπου η γυναίκα παραμένει στο σπίτι και φροντίζει για την ανατροφή 

των παιδιών σε αντίθεση με τον πατέρα ο οποίος εργάζεται για να συνεισφέρει 

οικονομικά. 

 οικογένεια με την ημιπαραδοσιακή κατανομή της εργασίας, στην οποία ο 

άντρας εργάζεται εκτός σπιτιού και η γυναίκα εργάζεται εντός σπιτιού για να 

φροντίζει τα παιδιά αλλά και εκτός σπιτιού για να προφέρει και αυτή 

οικονομικά. 
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 οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας όπου και οι δυο σύζυγοι εργάζονται εκτός 

σπιτιού και συμβάλουν το ίδιο στις οικιακές εργασίες και στην ανατροφή των 

παιδιών (Θεοδοροπούλου, 2003). 

 

 Μονογονεϊκή Οικογένεια  

 

Αποτελείται από ένα γονέα και το ή τα παιδιά του. Μονογονεϊκές οικογένειες 

προκύπτουν από τον θάνατο του ενός γονέα, από το διαζύγιο ή χωρισμό. 

Δημιουργούνται ακόμα, όταν ανύπαντρο άτομο ανατρέφει τα παιδιά μόνο του. Στις 

σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες, η μονογονεϊκή οικογένεια (ιδιαίτερα αυτή που ο γονέας 

είναι γυναίκα) γίνεται όλο και πιο συνήθης και κοινωνικά ανεκτή. Σε πολλές 

παραδοσιακές κοινωνίες η ανύπαντρη μητέρα, ενθαρρύνεται ή εξαναγκάζεται να 

παντρευτεί, αλλιώς είναι υποχρεωμένη να δώσει το παιδί της για υιοθεσία. Και σε 

αυτές ωστόσο γίνεται όλο και πιο σύνηθες μια μητέρα να ανατρέφει η ίδια τα παιδιά 

της, συχνά συνεπικουρούμενη από τους γονείς της ή από το κράτος. 

Τον καιρό των γιαγιάδων μας, το να μεγαλώνει μια γυναίκα μόνη της το παιδί 

της ήταν κάτι παραπάνω από αδιανόητο. Η χωρισμένη γυναίκα ή ανύπαντρη μητέρα 

ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος μιας κοινωνίας με αυστηρούς κανόνες και αυστηρούς 

διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα πρέπει και στα μη. Τώρα πια, η μητέρα που 

ανατρέφει το παιδί της, χωρίς την βοήθεια του πατέρα δεν αντιμετωπίζει κατακραυγές 

και καταναγκασμούς, αλλά είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει διπλή προσπάθεια για 

να ανταποκριθεί στον ρόλο της, που η εποχή μας έχει φορτώσει με πλήθος 

υποχρεώσεων. Ο κίνδυνος, όμως, που δημιουργείται στην μονογονεϊκή οικογένεια 

είναι να ταυτιστεί το παιδί με την μητέρα και να εγκλωβιστούν και οι δύο σε έναν 

κόσμο δικό τους, που δύσκολα χωρά τρίτους (Cole&Cole, 2002). 
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Όσον αφορά τους πατέρες, ο ρόλος τους, τόσο των παντρεμένων όσο και των 

χωρισμένων έχει αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα ο σύγχρονος πατέρας, αφιερώνει 

περισσότερο χρόνο στα παιδιά του (εξωσχολικές δραστηριότητες και μελέτη 

μαθημάτων), καθώς επίσης και στις οικιακές δουλειές. Παρόλο που από την φύση 

τους δεν είναι τόσο στοργικοί, όσο οι μητέρες τους, ο τρόπος ζωής των χωρισμένων ή 

μόνων αντρών είναι ίδιος ή παρόμοιος με των μόνων γυναικών (Κρασανάκης και 

Πασχάλης, 1996). 

 

 Χωλή οικογένεια 

 

Εμφανίζεται άλλοτε ως μονογενεϊκή και άλλοτε ως μέρος διευρυμένης 

οικογένειας. Το κύριος χαρακτηριστικό του τύπου αυτού είναι η μακρά απουσία του 

ενός από τους συζύγους- γονείς, χωρίς όμως αυτό να δηλώνει διάσπαση της 

συναισθηματικής ενότητας και της λειτουργίας της οικογένειας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιων οικογενειών είναι οικογένειες ναυτικών και εμπόρων (Νόβα- 

Καλτσούνη, 2004).  

 

 Μεικτή οικογένεια 

 

Σχηματίζονται όταν οι γονείς ξαναπαντρεύονται. Απαντώνται σε όλο τον 

κόσμο, αλλά είναι πιο διαδεδομένες στις Η.Π.Α, όπου τα διαζύγια και οι γάμοι 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα (Νόβα- Καλτσούνη, 2004). 

 

 Θετή οικογένεια 
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 Η υιοθεσία αποτελεί από τα αρχαία χρόνια έναν τρόπο πλήρους ένταξης ενός 

παιδιού σε µια οικογένεια άλλη από την βιολογική του. Μέσω της υιοθεσίας το παιδί 

«ανήκει» στους γονείς που το υιοθετούν και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 

µε κάθε παιδί – δηλαδή και οι γονείς του κατά κάποιο τρόπο «του ανήκουν» εξίσου. 

Οι θετές οικογένειες δημιουργούνται με 2 τρόπους:  

 με την εκούσια συναίνεση των φυσικών γονέων τους,(συνήθως της μητέρας)  

  μέσω του συστήματος παιδικής προστασίας(Κουσίδου,1989). 

Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για παιδιά, συνήθως μικρής ηλικίας, που 

για διάφορους λόγους (οικονομικούς, ανεπιθύμητη-μη προγραμματισμένη 

εγκυμοσύνη,εκτός γάμου γέννηση κ α) οι γονείς (ή η μητέρα αν δεν υπάρχει πατέρας) 

δεν έχουν τη δυνατότητα να τα μεγαλώσουν. Τα παιδιά που εκουσίως προσφέρονται 

από τους γονείς για υιοθεσία, παραδίδονται στην προστασία μιας κοινωνικής 

οργάνωσης, η οποία έχει την ευθύνη των παιδιών ώσπου να υιοθετηθούν, αλλά και 

της παρακολούθησης, της μετά από την υιοθεσία πορείας τους (Κουσίδου,1989). 

Στην δεύτερη περίπτωση, η υιοθεσία γίνεται ακούσια, χωρίς συνήθως οι 

γονείς να το επιθυμούν, (η οργάνωση μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να 

αναπληρώσει τη συναίνεσή τους). Τα παιδιά ανατίθενται στην προστασία μιας 

κρατικής ή κοινωνικής οργάνωσης για το λόγο ότι οι γονείς έχουν χάσει την 

επιμέλεια (η οργάνωση την έχει αναλάβει)(Κουσίδου,1989). 

 

 Ανάδοχη Οικογένεια 

 

Η έννοια της αναδοχής καλύπτει µια λειτουργία ευρύτατα διαδεδομένη  σε 

κοινωνικό επίπεδο, που εκτείνεται από την περιστασιακή φύλαξη ενός παιδιού (π.χ. 

το baby-sitting ή µια βραχύχρονη φιλοξενία) μέχρι  την πλήρη ανάληψη ενός παιδιού 

από µια οικογένεια που δεν είναι η βιολογική του οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να 
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είναι µια ανεπίσημη συμφωνία μεταξύ ενός βιολογικού γονιού και ενός ενηλίκου που 

φροντίζει το παιδί του (που ασκεί δηλαδή μεγάλο μέρος των καθηκόντων ενός 

γονιού), αλλά και ένας κοινωνικός ή και θεραπευτικός θεσμός, ο οποίος  

επιχορηγείται και ελέγχεται από το κράτος (τοποθέτηση ενός παιδιού σε ανάδοχη 

οικογένεια). Στις περιπτώσεις αναδοχής, η νομική υπόσταση του παιδιού σε σχέση µε 

τους βιολογικούς του γονείς  δεν μεταβάλλεται, το κύριο όμως μέρος της 

καθημερινής  φροντίδας του ανατίθεται στους ανάδοχους γονείς(Νόβα- Καλτσούνη, 

2004). 

Σκοπός της αναδοχής είναι να αναλάβει η νέα οικογένεια την φροντίδα και 

ανατροφή ενός  παιδιού που οι γονείς του δεν μπορούν να το φροντίσουν. 

Προσφέρεται αγάπη, ασφάλεια και σταθερότητα από την νέα οικογένεια σε ένα παιδί 

που το έχει στερηθεί. Υπάρχει κατανόηση και  βοήθεια στο παιδί για τα προβλήματα  

και τις δυσκολίες του, ώστε να εξελιχθεί σε ένα υγιές συναισθηματικά και κοινωνικά 

άτομο (Νόβα- Καλτσούνη, 2004). 

 Η αναδοχή μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Ένα παιδί  μπορεί να μείνει 

στην ανάδοχη οικογένεια από λίγα χρόνια έως πολλά. Τα περισσότερα παιδιά 

παραμένουν στις ανάδοχες οικογένειες και μετά  την ενηλικίωση τους, χωρίς όμως  η 

κατάσταση αυτή να προκαλεί την αλλαγή της ταυτότητας του παιδιού, όπως 

συμβαίνει στις περιπτώσεις υιοθεσίας (αυτό αποτελεί και µια πολύ βασική διαφορά 

μεταξύ  υιοθεσίας και αναδοχής). Οι παράγοντες που ωθούν προς την κατεύθυνση της 

αναδοχής είναι οι εξής:  

 παράγοντες που σχετίζονται µε την απουσία των γονιών εξαιτίας θανάτου ή 

εγκατάλειψης.  

 καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια όπως ψυχικά ή σωματικά νοσήματα, 

μακροχρόνιες νοσηλείες, φυλάκιση µελών της οικογένειας.  
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 παράγοντες που αναφέρονται στην ανάγκη για προστασία ενός παιδιού που 

έχει κακοποιηθεί, παραμεληθεί ή βρίσκεται σε κίνδυνο(Νόβα- Καλτσούνη, 

2004). 

Συνήθως κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν αποτελεί µόνος του 

αιτία τοποθέτησης, αλλά ο συνδυασμός παραγόντων μπορεί να λειτουργήσει 

ιδιαίτερα επιβαρυντικά και να οδηγήσει στη λύση της αναδοχής. Η απόφαση για 

τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια λαμβάνεται μετά από ιδιαίτερη και σε βάθος 

αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης. Φυσικά διερευνάται πάντα και η δυνατότητα 

συγγενικής αναδοχής (Νόβα- Καλτσούνη, 2004). 

 

 Διευρυμένη οικογένεια 

 

Αποτελείται από τους γονείς, τα παιδιά και άλλους ενήλικες συγγενής, όπως 

παππούδες γιαγιάδες θείους και θείες. Αυτός ο τύπος οικογένειας είναι ο πιο 

συνηθισμένος κατά την διάρκεια της ιστορίας στα περισσότερα μέρη του κόσμου. 

Στις μέρες μας, οι διευρυμένες οικογένειες εξακολουθούν να είναι διαδομένες στις μη 

δυτικές χώρες, ενώ στης Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική αποτελεί ένα μόνο μικρό 

μέρος των νοικοκυριών (Νόβα- Καλτσούνη, 2004). 
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1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Παρά τις διαφοροποιήσεις τους στο χώρο και το χρόνο και παρά τις διαφωνίες 

των κοινωνιολόγων ως προς την ταξινόμηση τους, οι λειτουργίες της οικογένειας 

μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: α) αναπαραγωγικές, 

β) οικονομικές, γ) εκπαιδευτικές και δ) ψυχολογικές λειτουργίες. Η ταξινόμηση αυτή 

καλύπτει μια σειρά από λειτουργίες που γίνονται προοδευτικά λιγότερες και 

διαφοροποιούνται καθώς η κοινωνία «εκσυγχρονίζεται» - καθώς, δηλαδή, η κοινωνία 

μετατρέπεται σταδιακά από αγροτική – γεωργική-παραδοσιακή σε αστειακή-

βιομηχανική- σύγχρονη. 

 α) Αναπαραγωγική λειτουργία: Πρόκειται για την απαραίτητη λειτουργία 

εξασφάλισης της βιολογικής αναπαραγωγής της κοινωνίας. Τα παιδιά είναι, βέβαια, 

επίσης απαραίτητα για την δημιουργία της οικογένειας ως ομάδας και για την 

εξασφάλιση της συνέχειας των συγγενικών δεσμών. Η σύγχρονη τεχνολογία και οι 

κοινωνικές αξίες των σύγχρονων κοινωνιών έχουν επιτρέψει το διαχωρισμό της 

αναπαραγωγική λειτουργίας από τις σεξουαλικές σχέσεις. Έτσι, το σεξ και η 

αναπαραγωγή είναι πλέον δύο διαφορετικοί (ατομικοί και) κοινωνικοί σκοποί και άρα 

αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές λειτουργίες της οικογένειας. Η εξέλιξη αυτή είχε 

σημαντικότατες επιπτώσεις στη οικογένεια και την δυναμική της αλλά και επιπτώσεις 

δημογραφικές και άλλες (Τσιπλιτάρης, 2001).  

β) Οικονομικές λειτουργίες: Κατά τη άποψη πολλών μελετητών, οι 

οικονομικές λειτουργίες διαφοροποιούνται περισσότερο από όλες τις άλλες σαν 

αποτέλεσμα του κοινωνικο-οικονομικού εκσυγχρονισμού. Σε μια παραδοσιακή 

κοινωνία οι λειτουργίες αυτές συνίσταται σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων όπου η 

κατανομή της εργασίας εξαρτάται από το φύλο («ανδρικές» και «γυναικείες» 

δουλειές)και καθιστούν την οικογένεια ως ομάδα μια πλήρη οικονομική μονάδα – 
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δηλαδή μια μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Ο εκσυγχρονισμός (δηλαδή η 

σταδιακή μετατροπή της παραδοσιακής αγροτικής- γεωργικής κοινωνίας σε σύγχρονη 

αστειακή –βιομηχανική) επέδρασε καταλυτικά στις οικονομικές λειτουργίες της 

οικογένειας. Και τούτο γιατί : 

 στην σύγχρονη κοινωνία το κέντρο παραγωγής δεν είναι το σπίτι (ή ο αγρός, 

που μπορεί να θεωρηθεί ως μια προέκταση του σπιτιού, του ιδιωτικού χώρου- 

που ανήκει στον οίκο) αλλά το εργοστάσιο (χώρος δημόσιος, αγορά)˙  

 σ’ αυτό το κέντρο παραγωγής, δηλαδή το εργοστάσιο, δεν είναι πια ενεργή η 

οικογένεια ως ομάδα αλλά είναι οικονομικά ενεργά μέλη της οικογένειας ως 

άτομα και  

 η βιομηχανική οικονομία παράγει αγαθά και  υπηρεσίες τις οποίες 

«αγοράζουν» άτομα (-μέλη της οικογένειας) προκειμένου αυτές να 

καταναλωθούν και από την οικογένεια.  

Έτσι, στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια ως ομάδα είναι κατά κύριο λόγο 

μια μονάδα κατανάλωσης –όχι μια μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης όπως στις 

παραδοσιακές κοινωνίες. Η αλλαγή αυτή  σημαίνει μεταξύ άλλων και τη δραματική 

διαφοροποίηση των ρόλων των φύλων (ιδιαίτερα του ρόλου των γυναικών) 

(Τσαούσης, 1991).  

γ) Εκπαιδευτικές λειτουργίες: Πρόκειται για λειτουργίες απαραίτητες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η πολιτισμική αναπαραγωγή της κοινωνίας, δηλαδή η 

αναπαραγωγή της ως κοινωνίας. Η κατηγορία αυτή λειτουργιών μπορεί να διακριθεί 

σε δύο υποκατηγορίες- οι περισσότεροι μάλιστα κοινωνιολόγοι της οικογένειας 

επιμένουν στη διάκριση αυτή:  λειτουργίες που αποβλέπουν στην απόκτηση γνώσεων 

και ικανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες στην παραγωγή και λειτουργία της 

κοινωνικοποίησης. Από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου, η λειτουργία αυτή 

«συνίσταται στην μεταβίβαση της κοινωνικής κληρονομιάς, του πολιτισμού του 
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κοινωνικού συνόλου από την μια γενιά στην άλλη»- ενώ «από την μεριά του ατόμου 

η κοινωνικοποίηση σημαίνει την εκ μέρους του εσωτερίκευση των κανόνων 

συμπεριφοράς, τον τρόπο ενέργειας και του συστήματος αξιών ενός κοινωνικούς 

συνόλου» (Μουσούρου, 2005).  

Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι λειτουργίες της εκπαίδευσης και της 

κοινωνικοποίησης δεν διαχωρίζεται. Στις σύγχρονες, όμως, κοινωνίες η εκπαίδευση 

αποτελεί ευθύνη εξειδικευμένων θεσμών (σχολείο, πανεπιστήμιο, κέντρα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης  κλπ). Αν και η κοινωνικοποίηση περιλαμβάνεται στις  

λειτουργίες και άλλων φορέων (όλες οι ομάδες έχουν τους δικούς τους 

κοινωνικοποιητικούς μηχανισμούς – σύγχρονες μάλιστα «μαζικές» έχουν και 

μαζικούς μηχανισμούς), αυτή παραμένει ως μια από της σπουδαιότερες λειτουργίες 

της οικογένειας (Μουσούρου, 2005).  

δ) Ψυχολογικές λειτουργίες: Οι λειτουργίες αυτές συνίσταται κυρίως στην 

ικανοποίηση της ανάγκης των ατόμων να αισθάνονται ασφαλή και να απολαμβάνουν 

την στοργή των άλλων. Στις σύγχρονες κοινωνίες , όπου η ταχύτητα των κοινωνικών 

μετασχηματισμών δημιουργεί ρευστότητα στις κοινωνικές σχέσεις και επομένως 

ανασφάλεια στα άτομα, ικανοποίηση αυτών των αναγκών και κατ επέκταση οι 

σχετικές λειτουργίες έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Ένα από τα 

προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας είναι η συχνά  υπερβολικές προσδοκίες των 

μελών της για σταθερότητα και ασφάλεια – προσδοκίες τις οποίες η σημερινή 

οικογένεια δύσκολα μπορεί  να ανταποκριθεί (Μουσούρου, 2005). 

Οι διαφοροποιήσεις τις οποίες υφίστανται οι λειτουργίες της οικογένειας 

καθώς αυτή εκσυγχρονίζεται (καθώς, δηλαδή, προσαρμόζεται στην διαδικασίας 

μετατροπής της κοινωνίας από παραδοσιακή σε σύγχρονη)δεν είναι βέβαια ενιαίες σε 

μια κοινωνία αλλά εξαρτώνται από το επίπεδο εκσυγχρονισμού του κοινωνικο-

οικονομικού περιβάλλοντος της οικογένειας – και εντέλει, από την θέση του 
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περιβάλλοντος αυτού στην κοινωνική δομή (έστω : στη μεταβαλλόμενη κοινωνική 

δομή). Από τη άλλη μεριά αυτές οι μη ενιαίες διαφοροποιήσεις των λειτουργιών της 

οικογένειας είναι αλληλένδετες με τους μετασχηματισμούς που χαρακτηρίζουν την 

δομή της  (Μουσούρου, 2005). 

Η σύγχρονη οικογένεια, όμως, απογυμνώθηκε από όλες τις λειτουργίες, 

διατήρησε μόνο την συναισθηματική λειτουργία που αποσκοπεί στην διάπλαση και 

διατήρηση ισχυρών συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μελών της, καθώς και την 

λειτουργία της ανατροφής και κοινωνικοποίησης των νέων της (Fletcher, 1985). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

«ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 

 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η έννοια της γονικότητας δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990, εξαιτίας της 

σύγχυσης μεταξύ γεννητόρων και συζύγων, που προκάλεσε η εμφάνιση νέων μορφών 

οικογενειών, διαφοροποιώντας έτσι τον γονικό από τον συζυγικό ρόλο. Σύμφωνα με 

τον Carr (2000 στο Τάνταρος 2008:17) ως γονικότητα νοείται η συμπεριφορά που 

προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιος είναι γονέας ή ενεργεί ως γονέας. Οι  άνθρωποι 

μαθαίνουν πώς να ασκήσουν τον γονικό τους ρόλο από τα βιώματα και τις 

προσλαμβάνουσες που έχουν από τους δικούς τους γονείς, από άλλους ρόλους- 

πρότυπα που συναντούν στο περιβάλλον μέσα στο οποίο διαβιούν, καθώς και από 

διάφορα κοινωνικά πρότυπα. Οι γονείς προσπαθούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους 

καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών τους για ασφάλεια, φροντίδα, έλεγχο και 

νοητικά ερεθίσματα (Παππά, 2006). 

Ο όρος γονικός τύπος (parenting style) είναι δηλωτικός του τρόπου με τον 

οποίο ένα άτομο ασκεί το γονικό του ρόλο. Κάθε γονικός τύπος υποδεικνύει τη 

μορφή μεθόδου ή πρακτικής που ακολουθούν οι γονείς σε θέματα ανατροφής και 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Γενικά θα μπορούσε να πούμε, ότι οι γονικοί τύποι 

αποτελούν πρότυπα πρακτικών ανατροφής των παιδιών, όπως και αξιών αλλά και 

συμπεριφορών. Ωστόσο, οι γονείς διαδραματίζουν τον κεντρικότερο ρόλο στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας, των σκέψεων, των συναισθημάτων και της 

συμπεριφοράς των παιδιών (Darling, 1999). 
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Η γονικότητα είναι η κύρια λειτουργία της οικογένειας. Ιδιαίτερα κατά την 

προσχολική και τη σχολική περίοδο, οι γονείς αποτελούν αναμφίβολα το κέντρο του 

κόσμου των παιδιών, το πιο σημαντικό σημείο αναφοράς τους, το βασικό τους 

πρότυπο, ένα πρότυπο σαφώς εξιδανικευμένο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου- 

και καθώς το παιδί ωριμάζει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά – αποκτά όλο 

και περισσότερο «ανθρώπινες», ρεαλιστικές διαστάσεις, με αποκορύφωμα την 

εφηβεία, οπότε η «αποκαθήλωση» αυτού του εξιδανικευμένου προτύπου γίνεται 

συνήθως με απότομο, αιφνίδιο και ισοπεδωτικό τρόπο (Παππά, 2006).  

Τα παιδιά παρατηρούν, καταγράφουν και αναπαράγουν τη συμπεριφορά των 

γονέων απλώς μιμούμενα στην αρχή αυτή τη συμπεριφορά, τις στάσεις που υιοθετούν 

σε κάθε περίπτωση και αργότερα διυλίζουν τη συμπεριφορά τους, την κριτικάρουν, 

την αποδοκιμάζουν ή την επιδοκιμάζουν, στο σύνολό της ή μερικώς, παίρνοντας τα 

στοιχεία εκείνα που «τους ταιριάζουν» για να χτίσουν την δική τους προσωπικότητα, 

για να δομήσουν το δικό τους προσωπικό αξιολογικό σύστημα (Παππά, 2006). 

Επιπροσθέτως, ένας επιμέρους στόχος της δημιουργίας του όρου της 

γονεϊκότητας είναι η περιγραφή ειδικότερων συνθηκών όπως είναι η 

μονογονεϊκότητα, η συγγονεϊκότητα και η γονεϊκότητα θετών γονέων.  

 Με τον όρο «μονογονεική οικογένεια», εννοούμε την οικογένεια στην οποία 

είναι ένας γονέας χωρίς σύζυγο, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο έχει 

μείνει μόνος/ ή από την ύπαρξη άλλων ενήλικων μελών στην οικογένεια, ζει 

με ένα παιδί εξαρτημένο από αυτόν/-η (άγαμη μητέρα ή άγαμος πατέρας, 

χήρος/-α, διαζευγμένος/-η) (Παππά, 2006). 

 Συγγονεϊκότητα είναι η παροχή φροντίδας στα παιδιά, όχι μόνο από τους 

γονείς, αλλά και από άλλα στενά μέλη της οικογένειας (π.χ. γιαγιά, παππούς) 

ή από ένα άτομο το οποίο πληρώνεται, για να φροντίζει το παιδί, όταν 

απουσιάζουν οι γονείς από το σπίτι (Boisson, 2009).  
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 Η Γονεϊκότητα των Θετών Γονέων σχετίζεται με την δημιουργία οικογένειας 

από θετούς γονείς. Αυτή η μορφή οικογένειας είναι η συνάντηση ανάμεσα σε 

ένα άτεκνο συνήθως ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί και σε ένα παιδί 

που είτε δεν έχει γονείς είτε, ακόμα και αν έχει, δεν είναι σε θέση να του 

παράσχουν την απαραίτητη ασφάλεια και φροντίδα. Το αποτέλεσμα της 

συνάντησης αυτής είναι για πολλούς η ικανοποίηση πολύ βαθιών προσωπικών 

αναγκών για εγγύτητα, συνύπαρξη και ολοκλήρωση (Boisson, 2009). 

Επιπλέον, στη σύγχρονη εποχή έχει προστεθεί ο όρος «πολυγονεϊκότητα», με 

κύριο σκοπό τη διασαφήνιση της σχέσης ενός παιδιού με κάποιον ενήλικα ο οποίος 

είτε περισσότερο, είτε λιγότερο εμπλέκεται στη γονική λειτουργία. Σύμφωνα με την 

πολυγονεϊκότητα για την ανατροφή και την φροντίδα του παιδιού την ευθύνη έχουν 

τόσο οι γεννήτορες, όσο και οι «κοινωνικοί γονείς», οι οποίοι θεωρούνται ως 

συμπληρωματικοί γονείς. Συμπληρωματικοί γονείς ορίζονται κατά περίπτωση οι 

θετοί γονείς, οι ανάδοχοι γονείς, οι συγγενείς (παππούς - γιαγιά), οι baby – sitters κ.α. 

(Boisson, 2009).  

Απότοκος των παραπάνω είναι ότι η ποιότητα της σχέσης, όπως αυτή 

αποδεικνύεται μέσα από τη φροντίδα και την ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση, που 

αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν ενήλικα και σε ένα παιδί, καθορίζει τη γονική 

ιδιότητα. Η γονικότητα είναι μία ιδιαίτερα ενσυνείδητη πράξη, διότι μέσω αυτής 

επηρεάζεται η εξέλιξη του παιδιού. Γι’ αυτό το λόγο συνεπιφέρει αυξημένη 

ψυχολογική ένταση στους γονείς η οποία αποτυπώνεται συχνά με άγχος, συγκρούσεις 

και εντάσεις. Έτσι, έχει παρατηρηθεί ότι συχνά το άτομο εκείνο το οποίο έχει την 

κύρια ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού, σε περιπτώσεις όπου δεν γνωρίζει τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα που αναδύεται, να 

αισθάνεται ενοχές και ένταση. Στον αντίποδα αυτού σε περιπτώσεις όπου η 
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παρέμβαση του γονιού κρίνεται επιτυχής, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του ίδιου 

αναφορικά με τον γονικό του ρόλο (Χουντουμάδη, 1994).                                                                                                                             

Η ικανότητα των ενηλίκων να ενεργούν αποτελεσματικά σε κρίσιμες 

καταστάσεις του βίου τους, η προσαρμοστικότητα, η δημιουργία σχέσεων, καθώς 

επίσης και οι παιδικές τους εμπειρίες είναι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

την προσωπικότητα τους κατά τη μετάβαση τους στον γονικό τους ρόλο. Η 

γονικότητα επιφέρει στους ενήλικους την ανάπτυξη μίας διαφορετικής πλευράς του 

εαυτού τους, η οποία πιθανώς να ήταν ανεκμετάλλευτη από τους υπόλοιπους 

κοινωνικούς τους ρόλους Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι από 

τους πιο σημαντικούς ρόλους που αναλαμβάνει κάθε ενήλικο άτομο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του (Παπαδιώτη - Αθανασίου, 2002).  

Έτσι, η γονικότητα περιλαμβάνει τις ενέργειες των γονέων να ελέγχουν και 

να κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους. Επίσης, δυο βασικά στοιχεία της γονικότητας 

είναι:  

 Ο βαθμός γονικής ανταπόκρισης. 

 Ο βαθμός γονικής απαιτητικότητας. 

Η γονική ανταπόκριση σχετίζεται με το βαθμό που οι γονείς σκοπίμως 

συμβάλλουν στην καλλιέργεια της προσωπικότητας, της αυτορρύθμισης (self – 

regulation) και της αυτοπροβολής του παιδιού με το να είναι σε επαγρύπνηση, 

υποστηρικτικοί και συναινετικοί στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των παιδιών 

τους (Στρατουδάκη, 2008). 

Η γονική απαιτητικότητα σχετίζεται με τις απαιτήσεις που έχουν οι γονείς από 

τα παιδιά τους. Για παράδειγμα ζητούν από το παιδί τους να έχει ώριμη συμπεριφορά, 

το επιβλέπουν, χρησιμοποιούν μεθόδους πειθαρχίας, αντιμετωπίζουν το παιδί που δεν 

υπακούει, καθώς επίσης δε διστάζουν να του αρνηθούν πράγματα (Στρατουδάκη, 

2008). 
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Η γονικότητα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει πολύ 

περισσότερα από μια μητέρα ή έναν πατέρα που παρέχουν τροφή, ασφάλεια και 

στοργή σε ένα παιδί. Η άσκηση του γονικού ρόλου προϋποθέτει δι-κατευθυντήριες 

σχέσεις μεταξύ μελών δυο (ή περισσότερων) γενεών και μπορεί να επεκταθεί μέσω 

όλων των κύριων μερών των σχετικών περιόδων ζωής αυτών των ομάδων. Εν 

κατακλείδι, μπορεί να έχει να έχει σχέση με όλους τους θεσμούς μέσα σε έναν 

πολιτισμό (εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς) (Ford & 

Lener, 1992). 
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2.2 ΟΙ ΓΟΝΕΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η πιο σημαντική και ουσιαστική ευθύνη που αναλαμβάνει ένα άτομο κατά τη 

διάρκεια της ζωής του είναι η ευθύνη για το μεγάλωμα, για την ανατροφή και 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού του, με άλλα λόγια η ευθύνη για την σωστή άσκηση του 

γονικού του ρόλου. Η γονική ευθύνη προηγείται αυτονόητα άλλων ειδών ευθύνης – 

κυρίως επαγγελματικής μορφής- διότι πρόκειται για μια μοναδική δέσμευση όσον 

αφορά στις ζωές άλλων ανθρώπων, καθώς και για μια άρρητη δέσμευση ως προς το 

κοινωνικό σύνολο, το οποίο θεωρεί την ευθύνη αυτή αδιαπραγμάτευτη (Παππά, 

2006). 

Σύμφωνα με τους ευρέως γνωστούς ορισμούς, «γονέας» θεωρείται το άτομο 

που αποκτά, γεννάει παιδιά ή γίνεται νόμιμα μητέρα ή πατέρας κάποιου παιδιού μέσα 

από τον θεσμό της υιοθεσίας. Εάν ο φυσικός πυρήνας της οικογένειας θεωρείται το 

βασικό οικοδόμημα της κοινωνίας, τότε οι γονείς πρέπει να αναγνωρίζονται ως οι 

πρώτοι παιδαγωγοί των παιδιών, παιδαγωγοί μοναδικοί και αναντικατάστατοι, 

ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής- κατά τα 

οποία οι γονείς είναι σχεδόν οι αποκλειστικοί παιδαγωγοί των παιδιών τους – 

διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό η προσωπικότητα του νέου ανθρώπου (Χουρδάκη, 

2000). 

Η σημαντικότατη συμβολή των γονέων στην ανάπτυξη των παιδιών τους 

συνοψίζεται σε γενικές γραμμές ως  εξής (Monagle, 1998): 

 Η φυσική οικειότητα της σχέσης γονέα-παιδιού ευνοεί την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού. Με τον όρο «προσωπικότητα» εννοούμε την 

μοναδικότητα και τον ξεχωριστό προσωπικό τύπο κάθε παιδιού, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του και την αίσθηση της αυτοαξίας και της αξιοπρέπειας του 

εαυτού (μια διάσταση που καλλιεργείται με ιδανικό τρόπο κατά τη βρεφική 
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και την πρώτη παιδική ηλικία, για να εκδιπλωθεί πλήρως στα επόμενα 

αναπτυξιακά στάδια) (Monagle, 1998).  

 Οι γονείς είναι οι πρώτοι που εισάγουν το παιδί στην κοινωνία των 

ανθρώπων, που βοηθούν στην κοινωνικοποίησή του και μεταδίδουν τον τρόπο 

συμβίωσης με τους άλλους (Monagle, 1998).   

 Οι γονείς είναι με τα λόγια και τις πράξεις τους οι πρώτοι και βασικοί 

υπεύθυνοι για την συναισθηματική σταθερότητα του παιδιού, τη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα του, την ηθικότητά του και την αισιοδοξία του για την ζωή 

(Monagle, 1998).  

 Οι γονείς εισάγουν το παιδί στην έννοια των δικαιωμάτων και των ευθυνών, 

καθώς και του κοινού καλού, της κοινωνικής ανοχής και της διάστασης του 

πολίτη (Monagle, 1998). 

 Οι γονείς εισάγουν το παιδί στον κόσμο του πολιτισμού και των παραδόσεων 

(Monagle, 1998).  

 Μέσα από την σχέση γονέα- παιδιού, η οποία βασίζεται στην αγάπη, οι γονείς 

αποδέχονται το παιδί ως μοναδικό και ανεπανάληπτο, αποδίδοντας του την 

μοναδική αξία που προέρχεται από αυτό που είναι, όχι από αυτό που μπορεί 

να δώσει. Αυτή η άνευ όρων αποδοχή έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για την 

αίσθηση αυτοαξίας του παιδιού (Monagle, 1998). 

Οι γονείς έχουν τρείς κύριους στόχους όσον αφορά στην ανατροφή των 

παιδιών τους: 

 Το στόχο της επιβίωσης: Βασικός στόχος γονέων είναι η φροντίδα της 

υγείας και της ασφάλειας των παιδιών (Cole & Cole, 2001). 
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 Τον οικονομικό στόχο: Την εξασφάλιση των παιδιών με την απόκτηση 

δεξιοτήτων και των άλλων προσόντων, ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν σε 

οικονομικά παραγωγικούς ενήλικες (Cole & Cole, 2001). 

 Τον πολιτιστικό στόχο: Την εξασφάλιση των παιδιών με βασικές 

πολιτισμικές αξίες της ομάδας στην οποία ανήκουν (Cole & Cole, 2001). 

Παλιότερα, επικρατούσε η άποψη ότι η συμπεριφορά του παιδιού 

συσχετίζεται αποκλειστικά με τη συμπεριφορά των γονέων, και πιο συγκεκριμένα ότι 

αποτελεί άμεση συνέπειά της. Η «μονοκατευθυντική» αυτή η άποψη, που επικράτησε 

ως την δεκαετία του 60’, σήμερα θεωρείται παρωχημένη. Μετά το 1690 δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία (Καλαντζή, 1990): 

 Στον αμφίδρομο χαρακτήρα των σχέσεων των μελών μιας οικογένειας και 

υπογραμμίστηκε ότι οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα 

στα πλαίσιά της δεν μπορούν να διαχωριστούν σε εξαρτημένες και 

ανεξάρτητες (Καλαντζή, 1990). 

 Σε άλλους «περιφερειακούς» παράγοντες ενδο- ή έξω-προσωπικούς, που 

επιδρούν και επηρεάζουν αυτές τις σχέσεις (Καλαντζή, 1990). 

Είναι γεγονός ότι και άλλοι παράγοντες είναι καθοριστικοί στη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών, όπως οι συνομήλικοι, οι άλλοι 

ενήλικοι, οι κληρονομικές καταβολές ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η 

Καλαντζή (1990), αναφέρει ότι υπάρχει ένα πλέγμα παραγόντων γονικής 

συμπεριφοράς σε αλληλεπίδραση με την συμπεριφορά του παιδιού. Οι πιο 

σημαντικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι: 

 Η ψυχολογικοί κατάσταση των γονέων: Οι γονείς που παρουσιάζουν 

ψυχολογικής φύσης προβλήματα δυσκολεύονται να αντιληφτούν τα 

προβλήματα των παιδιών τους όπως είναι στην πραγματικότητα, με 
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ρεαλιστικές διαστάσεις. Συνήθως αντιλαμβάνονται τα προβλήματα αυτά ως 

περισσότερο αρνητικά από ότι είναι στην πραγματικότητα και αντιδρούν με 

τρόπο δυσανάλογο προς το πρόβλημα (Καλαντζή, 1990). 

 Η γονική αντίληψή της συμπεριφοράς του παιδιού: Με άλλα λόγια, πόσο 

υποκειμενική είναι η άποψη των γονέων για την συμπεριφορά του παιδιού 

τους. Οι λόγοι της μη αντικειμενικής αντίληψης των γονέων είναι ποικίλοι: 

καταρχήν, υπάρχει άμεση συσχέτιση με την ψυχολογική κατάσταση των 

γονέων, με την ύπαρξη προβλημάτων μεταξύ των συζύγων, με τις προσδοκίες 

των γονέων, καθώς και με την μειωμένη ανοχή ως προς ορισμένες 

συμπεριφορές των παιδιών (Καλαντζή, 1990). 

 Η σχέση των γονέων ως ζευγάρι: Η σχέση των συζύγων παίζει σημαντικό 

ρόλο στην γονική τους επάρκεια. Οι γονείς που παρουσιάζουν συζυγικές 

δυσκολίες δυσκολεύονται να ασχοληθούν σωστά και να αντιμετωπίσουν 

έγκαιρα τις δυσκολίες των παιδιών τους και να αναλώνουν λιγότερο χρόνο σε 

κοινές δραστηριότητες. Οι γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις 

σχέσεις τους με τον σύντροφό τους είναι λιγότερο «ψυχολογικά παρόντες» 

στη σχέση τους με το παιδί τους (Καλαντζή, 1990). 

 Οι σχέσεις με τους άλλους: Οι σχέσεις όπως διαμορφώνονται εκτός του 

πλαισίου της οικογένειας επηρεάζουν και τις μεταξύ των μελών σχέσεις εντός 

του πλαισίου. Οι λιγοστές κοινωνικές επαφές των γονέων (όταν η οικογένεια 

αποτελεί ένα κλειστό σύστημα), αλλά και οι αρνητικές εξωοικογενειακές 

εμπειρίες των γονέων συσχετίζονται με αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών 

(Καλαντζή, 1990).  

 Η συμπεριφορά του παιδιού: Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς του γονέα είναι, σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο, η συμπεριφορά του παιδιού. Η γονική συμπεριφορά με την σειρά της 
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αποτελεί επίσης τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς του. Πιο συγκεκριμένα, συνήθως οι γονείς που αντιμετωπίζουν 

έντονα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού τους καταφεύγουν σε 

αρνητικές, μη ελεγχόμενες και μη δομημένες παρεμβάσεις (Καλαντζή, 1990).  

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, ο Christensen (1983), αναφέρει 

επίσης: τις  πηγές στρες (επαγγελματικές, οικογενειακές), την προσωπικότητα των 

γονέων, την ανεκτικότητά τους προς προβλήματα συμπεριφοράς, τις προσδοκίες των 

γονέων από το παιδί, την τωρινή ψυχολογική κατάσταση των γονέων, τα προβλήματα 

γάμου των γονέων και, τέλος, το μαθησιακό ιστορικό των γονέων.  

Κάθε παιδί ως ξεχωριστή οντότητα με ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά, 

προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους γονείς του και αυτές οι αντιδράσεις 

παρέχουν την βάση για ανατροφοδότηση στο παιδί. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργείται 

ένα νέο ερέθισμα που επηρεάζει την περαιτέρω ατομική του ανάπτυξη. Οι δι-

κατευθυντήριες αυτές σχέσεις παιδιού- γονέα μπορούν να οριστούν ως «κυκλικές 

λειτουργίες». Ο γονέας διαμορφώνει το παιδί, αλλά μέρος του τι καθορίζει τον τρόπο 

με τον οποίο ο γονέας το κάνει αυτό είναι το ίδιο το παιδί (Παππά, 2006).  

 

2.2. 1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Ο ρόλος των γονέων στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πρωταρχικός, καθόσον 

το παιδί δέχεται την επίδρασή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο παιδαγωγικός 

και μορφωτικός ρόλος της οικογένειας οφείλεται στο ένστικτο που ωθεί τους γονείς 

όχι µόνο να φροντίζουν για την υγεία των παιδιών τους, αλλά και να τα οπλίσουν µε 

τις αναγκαίες και απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν με 

επιτυχία τη ζωή. Η γυναίκα έχει διαδραματίσει πολλούς ρόλους μέσα στην 
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οικογένεια. Ο πρώτος και πιο σημαντικός, όμως γι’ αυτή είναι αυτός που της χάρισε η 

φύση προνομιακά και αυτός είναι ο ρόλος της ως μητέρα. (Στυλλιανάκης, 1999).   

 «Η μέχρι θυσίας αγάπη της μητέρας για το παιδί, η οποία δεν «ζητείται 

εαυτής» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ψυχική, κοινωνική και πνευματική  

του ανάπτυξη» (Κρασανάκης, 1991). Επιπροσθέτως, αναγκαία και σημαντική  

θεωρείται η σχέση που αναπτύσσει το παιδί µε την μητέρα του, από την οποία το 

άτομο τους πρώτους μήνες της ζωής του εξαρτάται σωματικά και ψυχικά. Ο ρόλος 

της μητέρας αναφέρεται κυρίως:  

1. Κάλυψη βιολογικών αναγκών. 

Ο ρόλος της μητέρας στη ζωή του παιδιού είναι πρώτα απ’ όλα βιολογικός.  

Κυοφορεί το παιδί εννέα μήνες, το γεννά και εκπληρώνει βασικές ζωτικές του  

ανάγκες. Από τις πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού η μητέρα δημιουργεί ένα κλίμα 

αγάπης και εμπιστοσύνης  σε αυτό (Μπέρτ, 1995).  

Ο ρόλος της μητέρας λοιπόν ξεκινά να διαφαίνεται στην ανάπτυξη του 

παιδιού  από τα πρώτα χρόνια και μάλιστα μέρες, της ζωής του. Το παιδί από τα 

πρώτα στάδια εξέλιξής του προσκολλάται στην μητέρα, η οποία λειτουργεί ως 

πρόσωπο  αναφοράς που εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά (Μπέρτ, 1995).   

2. Διαμόρφωση κοινωνικής συμπεριφοράς-ικανότητας  

Ο Schaffer (1989), υποστηρίζει ότι για το παιδί η εμπειρία των πρώτων 

κοινωνικών συναναστροφών, ξεκινά από την σχέση µε την μητέρα του, όπου 

επισυμβαίνει µια χαρακτηριστική εναλλαγή ρόλων, λόγω της συμπεριφοράς του 

παιδιού, που συνεχώς εναλλάσσεται και της επιθυμίας της μητέρας να εναρμονιστεί 

με αυτόν τον διαδοχικό τύπο συμπεριφοράς. Η παραπάνω συναναστροφή παίρνει την 

μορφή διαλόγου που το παιδί οφείλει να κατανοήσει προκειμένου να αναπτύξει την 

κοινωνικότητά του (μαθαίνει ότι με την συμπεριφορά του μεταβιβάζει μηνύματα, για 



40 
 

παράδειγμα, κλάμα, γέλιο, στα οποία τα πρόσωπα του περιγύρου ανταποκρίνονται  

µε διάφορους τρόπους). Η ανάπτυξη αυτή παρουσιάζει δυο πλευρές, την 

αμοιβαιότητα και την σκοπιμότητα, µε στις οποίες αναπτύσσονται οι πρώτες 

αλληλεπιδράσεις. Η διεργασία βέβαια του διαλόγου πραγματώνεται σταδιακά από το  

παιδί, καθώς αρχικά ο διάλογος είναι μονόπλευρος, δεν παρουσιάζει αμοιβαιότητα  

και κύριος υπεύθυνος για την διατήρηση της αμοιβαιότητας είναι η μητέρα. Έτσι, 

ξεκινά να μαθαίνει τρόπους επικοινωνίας, έως ότου φτάσει εξελικτικά στην  

ικανότητα για επικοινωνία µέσω της γλώσσας και στην ανάπτυξη εκείνων των 

γνωστικών διαδικασιών που επιτρέπουν την ικανότητα αμοιβαίας σχέσης (Schaffer, 

1989). 

  
3. Υιοθέτηση του ρόλου του φύλου.  

Σύμφωνα με τον Seltzer (1991), η μητέρα αποτελεί το πρώτο πρόσωπο µε το 

οποίο το παιδί συνάπτει µια εξέχουσας σημασίας «δυαδική σχέση» προτού αποκτήσει 

τη συνείδηση του φύλου του και εσωτερικεύσει τον αντίστοιχο ρόλο. Το παιδί 

συγχέεται µε την μητέρα του γιατί ακόμη δεν έχει διαμορφώσει το δικό του Εγώ. 

Είναι το στάδιο του «καθρέπτη», όπου το παιδί κυριαρχείται από το φανταστικό 

«βλέπει στον άλλο έναν όμοιό του, µε τον οποίο συγχέεται και ταυτίζεται». Στην προ 

οιδιπόδεια φάση ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης υπάρχει η κυριαρχία της μητέρας ως 

ειδώλου καλού ή κακού αλλά και το πρώτο αντικείμενο πάνω στο οποίο επικάθεται η 

σεξουαλικότητα του παιδιού. Η μητέρα δηλαδή θεωρείται πηγή αγάπης, ζωής, 

θέρμης, τροφής, ικανοποίησης των διάφορων αισθήσεων προσωποποιούμενη στο 

ασυνείδητο ως μορφοείδολο της «καλής μητέρας». Σε αντίθετη περίπτωση οι  

ματαιώσεις που υφίσταται το βρέφος εισάγουν µια αντιδραστική επιθετικότητα στη 

συμπεριφορά του διαμορφώνοντας το μορφοείδολο της «κακής μητέρας» 

(Παρασκευόπουλος, 1996). 
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Από την άλλη πλευρά, συχνά ο τύπος των γονέων ενός ατόμου αποτελεί γι’ 

αυτό συνολικά παράδειγμα προς αποφυγή, οπότε συνειδητά αποφασίζει να 

υιοθετήσει ένα αντιδιαμετρικά αντίθετο μοντέλο, έναν εξ ολοκλήρου διαφορετικό 

γονικό τύπο από εκείνο των δικών του γονέων. Έτσι σύνηθες είναι το άτομο με 

αυταρχικούς γονείς, για παράδειγμα, να κάνει πλήρη στροφή, επιλέγοντας ο ίδιος τον 

τύπο του επιτρεπτικού και ανεκτικού γονέα (Παππά, 2006).  

 

4. Πνευματική – γνωστική ανάπτυξη.  

Οι μητέρες βοηθούν µε πολλούς τρόπους τα παιδιά τους να πλουτίσουν τις  

γνώσεις τους. Πολύ αποτελεσματικός τρόπος είναι να τους δίνουν ερεθίσματα μέσα 

από την ομιλία, το παιχνίδι ή ακόμα και την περιγραφή διαφόρων αντικειμένων 

παιχνιδιού ανταποκρινόμενες στις ανάγκες του παιδιού τους ανάλογα µε την ηλικία  

τους. Η πνευματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από τις εκδηλώσεις στοργής, 

μητρικής αγάπης και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τους στα παιδιά. Έτσι οι μητέρες 

προάγουν την πνευματική ικανότητα των παιδιών τους μέσα από την παροχή όσο το  

δυνατό καλύτερης μητρικής φροντίδας, βοηθώντας τα να αντιλαμβάνονται και να  

εκφράζονται (Μπέρτ, 1995).    

Σύμφωνα µε τον Parke (1987), η ίδια σειρά μητρικών εκδηλώσεων συνδέεται 

µε την γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Βέβαια η μητέρα επηρεάζει 

διαφορετικά τα παιδιά της ανάλογα µε το φύλο τους. Παρόλο που και οι δυο γονείς 

παρέχουν ερεθίσματα, οι μητέρες  επιδρούν περισσότερο στα κορίτσια μέσα από την 

στοργή και την παροχή λεκτικών ερεθισμάτων, ενώ στα αγόρια μέσα  από πρακτικές 

ενέργειες, όπως το παιχνίδι.  

Εκτός από την επίδραση της προσωπικότητας, κάθε πρόσωπο που παίρνει 

μέρος στην ανατροφή του παιδιού, ασκεί ειδική επίδραση µέσω της ειδικής 

λειτουργίας που εκτελεί μέσα στην οικογένεια. Συνεπώς, φαίνεται πως το 
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σημαντικότερο  πρόσωπο στην ζωή ενός παιδιού είναι η μητέρα. Αυτή είναι που από 

την στιγμή της γέννησης του ασχολείται πιο άμεσα με το παιδί. Ακόμα και κατά τις 

πρώτες στιγμές της νηπιακής ηλικίας, το παιδί ανταποκρίνεται στην συμπεριφορά 

της. Η μητέρα είναι το πρώτο πρόσωπο που θα αντικρίσει το παιδί και το ίδιο αυτό 

πρόσωπο θα καταβάλει τα μέγιστα στην αγωγή και κοινωνικοποίησή του. Είναι ο 

πρωταρχικός φορέας για να αναπτυχθεί, ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια να 

προσαρμοστεί στην κοινωνία. Δέχεται την επίδρασή της, δημιουργεί την εικόνα 

κάποιας συμπεριφοράς και ανάλογα ενεργεί. Έτσι, λοιπόν, η μητέρα έχει υποχρέωση 

να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα ερεθίσματα και τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες που 

είναι απαραίτητες για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον 

(Μαρκαντώνη, 1991). 

 

2.2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Σύμφωνα με τον Κρασανάκη (1991), το έργο της αγωγής του παιδιού δεν 

είναι υπόθεση µόνο μητρική, όπως συνήθως πιστεύεται. Η συμβολή  του πατέρα είναι 

αναγκαία. Χωρίς την παρουσία του, η συμπεριφορά της μητέρας θα ήταν πολύ 

διαφορετική και το κλίμα της οικογένειας δεν θα ήταν υγιεινό. Πολλοί πατέρες, 

δείχνουν να ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση των υλικών αναγκών των παιδιών 

τους. Συνήθως το έργο που σχετίζεται για την αγωγή το αναθέτουν στις γυναίκες – 

συζύγους τους.  

Πριν από λίγα χρόνια, ο άντρας δεν ενδιαφερόταν για την φροντίδα των 

παιδιών του με τη δικαιολογία ότι η μητέρα αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες. Στις 

περισσότερες οικογένειες, έτεινε να επικρατεί το σχήμα: πατέρας-προμηθευτής 

υλικών αγαθών, μητέρα-υπεύθυνη του έργου της αγωγής και της μόρφωσης των 

παιδιών. Ο πατέρας δεν μπορούσε να κατορθώσει να συμβιβάσει την επαγγελματική 
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του δραστηριότητα με την πατρική του παρουσία δίπλα στα παιδιά του (Χουρδάκη, 

1992).  

 Σήμερα η γυναίκα είναι, μητέρα, εργαζόμενη και νοικοκυρά πράγμα που 

αναγκάζει τον πατέρα να αλλάζει σκέψη και νοοτροπία απέναντι στις ευθύνες που 

πρέπει να μοιραστεί με τη γυναίκα του. Σταδιακά, ο ρόλος του πατέρα πήρε άλλη 

μορφή που ταιριάζει με αυτή του ρόλου της σύγχρονης μητέρας. Τα τελευταία χρόνια 

έχει παρατηρηθεί αλλαγή στην σχέση ανάμεσα στον πατέρα και το παιδί. Ο πατέρας 

έχει αναπτύξει απέναντι στο παιδί του, μια ευαίσθητη σχέση όμοια και ισάξια 

συγκριτικά με την σχέση ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Εμφανίζεται συχνότερη 

επικοινωνία μεταξύ πατέρα και παιδιού η οποία χαρακτηρίζεται πιο ποιοτική. Όσον 

αφορά την συμμετοχική του δράση, στην επιμέλεια της παιδικής προσωπικότητας δεν 

περιορίζεται στα στενά πλαίσια των υποχρεώσεων, σχετικά με την προμήθεια των 

μέσων διατροφής (Κορώσης, 2003).  

Για το παιδί της προσχολικής ηλικίας, ο πατέρας είναι φορέας εξουσίας και 

δυνάμεως. Όταν τον θαυμάζει, αλλά και όταν εκδηλώνει επιθετικές τάσεις απέναντί 

του, δεν παύει να αναγνωρίζει την υπεροχή του και να επιβεβαιώνει τον βασικό ρόλο 

που αυτός παίζει μέσα στην οικογένεια. Οι ψυχαναλυτές λένε ότι κατά την 

προσχολική ηλικία και μάλιστα γύρω στα τέσσερα µε έξι χρόνια της ζωής τους, 

πολλά παιδιά εκδηλώνουν στους γονείς τους και μάλιστα στον πατέρα, παράξενα 

συναισθήματα. Η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από µίσος και επιθετικότητα, 

αλλά και από αγάπη και θαυμασμό. Το αγόρι θαυμάζει τον πατέρα του για την 

υπεροχή του, αλλά και τον μισεί. Θέλει να πάρει την θέση που εκείνος έχει δίπλα 

στην μητέρα. Πρόκειται για το γνωστό Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα, που συνοπτικά 

εκφράζεται ως ταύτιση του παιδιού µε τον πατέρα και στροφή προς την μητέρα. Η 

παραδοχή του πατρικού προτύπου δεν δημιουργεί µόνο συναισθήματα 

κατωτερότητας για το αγόρι, αλλά και ισχυρά κίνητρα για την μεγαλύτερη 
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αυτοανάπτυξή του. Αντίθετα το κορίτσι πάσχει από το λεγόμενο Σύμπλεγμα της 

Ηλέκτρας, που χαρακτηρίζεται από ταύτιση µε την μητέρα και ιδιαίτερη στροφή και 

αγάπη µε τον πατέρα (Κρασανάκης, 1991). 

Η εικόνα του πατέρα στην παιδική σκέψη τροποποιείται ριζικά κατά την 

σχολική ηλικία. Το παιδί συγκρίνοντας τον εαυτό του ιδιαίτερα μάλιστα με τους 

συμμαθητές του, ωθείται σε ένα είδος αυτοκριτικής και αυτοεκτίμησης, πολύ 

αναγκαίας στην ρύθμιση των σχέσεων του µε το πρόσωπο που ενσαρκώνει την πρώτη 

εξουσία του σπιτιού, τον πατέρα του. Το αγόρι δεν βλέπει πια τον πατέρα του µε µάτι 

ανταγωνιστικό, εχθρικό. Αλλά ούτε και το κορίτσι τον αγαπά περισσότερο από την 

μητέρα του. Οι σχέσεις πατέρα – παιδιού σε αυτήν την μεταβατική φάση είναι 

βασισμένες σε μια πραγματική, συνειδητή εκτίμηση της ζωής (Κρασανάκης, 1991).  

Ο πατέρας έρχεται πιο κοντά στο παιδί του και μέσα από την στενή σχέση 

τους αναπτύσσονται κάποιες πλευρές της προσωπικότητάς του που ήταν κρυμμένες 

όπως η φαντασία, η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι 

απαραίτητα για μια επιτυχημένη επικοινωνία ανάμεσα στον πατέρα και το παιδί. Ο 

πατέρας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού. Βοηθάει 

να αναπτύξει υπευθυνότητα και αυτονομία έξω από την ισχυρή οικειότητα της 

σχέσης μεταξύ μητέρας – παιδιού και συμμετέχει αποφασιστικά στην διαμόρφωση 

της ταυτότητας ανάλογα με το φύλο του (Κρασανάκης, 1991).  

Σήμερα αν και ο πατέρας δεν ασχολείται πολύ με τις οικιακές εργασίες, 

προσπαθεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο παιδί του. Συζητά μαζί του, το 

βοηθάει στα μαθήματα του και έτσι το παιδί αναπτύσσει μια θετική προσωπικότητα. 

Η συνεργασία μαζί του, η αγάπη του, η συμπαράστασή του, η κριτική θέση μπροστά 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά, όχι µόνο γίνονται δεκτές από το 

παιδί, αλλά επιδιώκονται κιόλας από αυτό. Ο έπαινος από τον πατέρα αξίζει πολύ 
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περισσότερο από πολλούς των ξένων προσώπων. Αντίστοιχα µια τιμωρία του θα 

στοιχίσει στο παιδί όσο καμία άλλη (Κρασανάκης, 1991).  

Η μητέρα από την πλευρά της νοιώθει ασφάλεια όταν έχει την υποστήριξη του 

πατέρα στη φροντίδα του παιδιού. Μέσα από αυτή τη συνεργασία η μητέρα αποκτά 

ελεύθερο χρόνο και την ευκαιρία να ασχοληθεί με κάποιες δραστηριότητες που 

βοηθάνε στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας της ως γυναίκα και μητέρα. Με αυτό 

τον τρόπο η θετική προσωπικότητα της μητέρας μετατρέπεται σε θετική συμπεριφορά 

απέναντι στα παιδιά της και την οικογένειά της (Αναστασιάδης,1993). 

Όταν οι δύο γονείς μοιράζονται την ευθύνη για την φροντίδα και την 

ανατροφή του παιδιού, μέρος από το ψυχολογικό βάρος της μητέρας απορροφάται 

από τον πατέρα. Ο πατέρας παρέχει τη βοήθεια, την υποστήριξη και τη λύση σε 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί και έτσι 

επιτυγχάνεται εξισορρόπηση στη σχέση των μελών της οικογένειας 

(Αναστασιάδης,1993).  
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2.3 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΟΝΕΩΝ &  ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ  

 

Οι γονείς τείνουν να διαμορφώσουν σταθερούς κανόνες συμπεριφοράς 

απέναντι στα παιδιά τους. Αυτοί οι κανόνες βασίζονται στην αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς του παιδιού, καθώς και στην αποδοχή ή μη αποδοχή του παιδιού και 

των χαρακτηριστικών του. Για να διαμορφώσουν τους κανόνες της συμπεριφοράς 

τους, οι γονείς χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ενέργειες, πρακτικές, συμπεριφορές 

(Παππά, 2006).  

Σύμφωνα με τους Darling & Steinberg (1993), είναι σημαντικό να γίνει 

διάκριση μεταξύ των δύο βασικών όρων: των γονεϊκών πρακτικών και της γονεϊκής 

τυπολογίας. Οι γονεϊκές πρακτικές είναι οι μηχανισμοί και οι συγκεκριμένες 

συμπεριφορές των γονέων, οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προκειμένου αυτά να 

κοινωνικοποιηθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Παραδείγματος χάριν, εάν ο 

στόχος είναι η επιτυχία του παιδιού σε κάποιο διαγωνισμό, η βοήθεια που παρέχουν 

οι γονείς στο παιδί για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που απαιτεί 

αυτός ο διαγωνισμός είναι μια γονεϊκή πρακτική. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί πως παρότι οι πρακτικές αυτές επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού, από 

μόνες τους δεν είναι ικανές να προβλέψουν την ψυχολογική ευεξία του παιδιού. «Το 

αντίθετο συμβαίνει με την γονεϊκή τυπολογία η οποία είναι μια σύνθετη διαδικασία» 

(Darling, 1999).  

Η γονεϊκή τυπολογία είναι αξιολόγηση των γονέων σχετικά με το ποιες 

διαδικασίες της ανατροφής είναι πιο αποτελεσματικές για την πραγματοποίηση των 

διαπαιδαγωγικών τους στόχων. Ορίζεται ως το σύνολο των στάσεων και των 

συμπεριφορών του γονέα προς το παιδί, οι οποίες δημιουργούν το ανάλογο 

ψυχολογικό κλίμα στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί. Επομένως, ο όρος γονεϊκή 
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τυπολογία αντανακλά τις μεθόδους ανατροφής των παιδιών από τους γονείς, τα 

πρότυπα, καθώς και τις μορφές συμπεριφοράς που μεταβιβάζονται από τους γονείς 

στα παιδιά. Περιλαμβάνει επιπλέον τις γονεϊκές πρακτικές, εκφράζεται μέσα από 

αυτές και έτσι το παιδί διαισθάνεται και κατανοεί τις διαθέσεις των γονέων και τον 

τρόπο επικοινωνίας μαζί του. Η γονεϊκή τυπολογία αποτελεί, επίσης την 

αντανάκλαση των γονεϊκών στάσεων, πρακτικών και μη λεκτικών εκφράσεων, που 

χαρακτηρίζουν την φύση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στον γονέα και στο παιδί σε 

ποικίλες καταστάσεις (Darling & Steinberg, 1993).  

Επιπροσθέτως, στις μελέτες της γονεϊκής τυπολογίας δόθηκε έμφαση στης 

διερεύνηση της συμπεριφοράς των γονέων απέναντι στα παιδιά τους με βάση την 

ικανότητα συναισθηματικής τους έκφρασης μέσα στην οικογένεια (Piorkowska-

Petrovich, 1990), την ικανότητα ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των παιδιών 

(Schaefer, 1959), την άσκηση ελέγχου προς την συμπεριφορά των παιδιών (Schaefer, 

1959), τον βαθμό αποδοχής ή απόρριψης των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών τους καθώς 

και τον βαθμό επικοινωνίας τους με τα παιδιά (Baldwin, 1948). 

Χρησιμοποιώντας τον όρο τυπολογία γονέων τους κατατάσσουμε με αυτόν 

τον τρόπο σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

εμφανίζει ο καθένας. Η κάθε κατηγορία γονέων προσδιορίζει και ένα συγκεκριμένο 

τύπο γονεϊκής συμπεριφοράς από την πλευρά τους. Αυτού του είδους η 

διαφοροποίηση μεταξύ των γονέων γίνεται για την επίτευξη μιας καλύτερης μελέτης 

όσον αφορά το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια, τη σκιαγράφηση του προφίλ τους 

ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και την συμπεριφορά που αναπτύσσουν ο 

καθένας ξεχωριστά (Baumrind, 1967).  

Οι τύποι γονέων έχουν μελετηθεί διεξοδικά διεθνώς, ξεκινώντας  από τις 

ΗΠΑ πριν από τρεις περίπου δεκαετίες. Πρωτοπόρος σε αυτό τον τομέα υπήρξε η 

Diana Baumrind, η τυπολογία της οποίας είναι πλέον  πιο γνωστή και διαδεδομένη 
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παγκοσμίως. Ξεκινώντας τις έρευνες της δεκαετίας του 60 και έχοντας ως 

αντικείμενο μελέτης τις γονικές συμπεριφορές στη μεσοαστική πυρηνική οικογένεια 

της Βόρειας Αμερικής, η Baumrind διέκρινε αρχικά τρεις τύπους γονέων τον 

αυταρχικό, τον ανεκτικό και τον δημοκρατικό (Baumrind, 1967). 

 

2.3.1 ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Σύμφωνα με τους Maccoby & Martin (1983), οι αυταρχικοί γονείς είναι 

αυτοί που αξιολογούν υπερβολικά την εξουσία και τη διεκδικούν με κάθε τρόπο, 

ασκούν σημαντικό έλεγχο στο παιδί, είναι απαιτητικοί αλλά και απορριπτικοί και 

δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.  Πιο συγκεκριμένα οι αυταρχικοί γονείς: 

Κάνουν χρήση αυστηρού ελέγχου (θέτουν υπερβολικούς και αδικαιολόγητους 

περιορισμούς, είναι τιμωρητικοί, βάζουν αυστηρά και άκαμπτα όρια στα 

παιδιά και γενικά τα ελέγχουν σε υπερβολικό βαθμό) (Παππά, 2006). 

 Αξιολογούν τη συμπεριφορά και τις στάσεις του παιδιού με απόλυτα κριτήρια 

(Παππά, 2006). 

 Δίνουν μεγάλη σημασία στην υπακοή και καθώς οι ίδιοι επιδεικνύουν 

σεβασμό για την εξουσία και αξιολογούν σημαντικά την παράδοση, 

αυτονόητα απαιτούν το ίδιο και από το παιδί (Παππά, 2006). 

 Αναγκάζουν το παιδί να ακολουθήσει τις οδηγίες και τις επιθυμίες τους χωρίς 

να καταφεύγουν στη συζήτηση, στην επιχειρηματολογία και στον 

δημοκρατικό διάλογο (Παππά, 2006). 

 Επιδεικνύουν σεβασμό στην εργατικότητα και τη σκληρή προσπάθεια (όταν 

αυτή ακολουθείται από θετικό αποτέλεσμα) (Παππά, 2006). 
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 Αλληλεπιδρούν πολύ λίγο λεκτικά με το παιδί, θεωρώντας ότι αυτό θα έπρεπε 

να συμμορφώνεται στις επιθυμίες του γονέα, σε αυτό που ο γονέας θεωρεί 

σωστό (Παππά, 2006). 

 Έχουν άγχος όσον αφορά στην κοινωνική σύγκριση. Επιθυμούν από το παιδί 

τους την πρωτιά στον ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και γενικά σε όλες τις 

δραστηριότητες στις οποίες αυτό επιδίδεται και το συγκρίνουν με άλλα παιδιά 

για να ενισχύσουν το κίνητρο για επιτυχία (Παππά, 2006). 

Οι αυταρχικοί γονείς έχουν υψηλό βαθμό απαιτήσεων αλλά και χαμηλό βαθμό 

ανταπόκρισης. Είναι πολύ απαιτητικοί, ασυμβίβαστοι, θέτουν αυστηρούς κανόνες και 

προσδοκούν απόλυτη υπακοή από το παιδί τους. Οι απαιτήσεις τους είναι τόσο 

πολλές και μεγάλες, που δεν συμβαδίζουν με την ηλικία του παιδιού. Οι ίδιοι είναι 

αποφασιστικοί και απόλυτοι στις θέσεις και στις απόψεις τους, θέτουν στόχους και 

κερδίζουν σχεδόν κάθε πρόκληση. Αυτοί οι γονείς θεωρούν ότι είναι γεννημένοι 

νικητές και νιώθουν άνετα μόνον όταν έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο της κατάστασης. Και 

φυσικά, θέλουν πάση θυσία το παιδί τους να ανήκει στην κατηγορία των νικητών 

(Belsky, 1984). 

Έτσι, για παράδειγμα, όταν το παιδί γυρίσει από το σχολείο, ενώ ο 

δημοκρατικός γονέας θα το ρωτήσει «Πως πέρασες στο σχολείο σήμερα;», ο 

αυταρχικός γονέας θα ρωτήσει «Τι βαθμό πήρες σήμερα;». Η άριστη επίδοση και η 

πρωτιά για τον αυταρχικό γονέα έχει ύψιστη αξία όχι μόνον όσον αφορά στο σχολείο 

αλλά και άλλους τομείς, π.χ. αθλήματα και χόμπι. Ακόμα και οι δραστηριότητες –οι 

λεγόμενες «εξωσχολικές»- οι οποίες υποτίθεται εξυπηρετούν την ψυχαγωγία του 

παιδιού, την απόκτηση δεξιοτήτων, τη θωράκιση του πνεύματος και του σώματός 

του, την κοινωνικοποίησή του και τη γενικότερη καλλιέργειά του, αντιμετωπίζονται 
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από τους αυταρχικούς γονείς ως προκλήσεις για επίδοση, και μάλιστα για την 

καλύτερη επίδοση (Χουρδάκη, 1992).  

Χαρακτηριστικό επίσης, τον αυταρχικών γονέων είναι ότι χρησιμοποιούν ως 

μέσο επιβολής την τιμωρία. Τη χρησιμοποιούν συχνά για να νουθετήσουν, να 

διαπαιδαγωγήσουν και να παραδειγματίσουν τα παιδιά τους. Οι τιμωρίες στις οποίες 

καταφεύγουν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «παραδοσιακού τύπου». Ξεκινώντας 

από τις πιο απλές, τις πιο συνήθεις και σχετικά πιο ακίνδυνες – όπως είναι οι φωνές, 

οι επιπλήξεις, οι απειλές, ο εκφοβισμός-, φτάνουν ως την σωματική τιμωρία, που 

αποτελεί την πλέον σοβαρή κατάργηση της αξιοπρέπειας του παιδιού. Οι αυταρχικοί 

γονείς θεωρούν ότι «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», ότι «διαπλάθει 

χαρακτήρες» και ότι είναι απαραίτητο μέσο νουθέτησης των παιδιών (Χουρδάκη, 

1992). 

Τα παιδιά των αυταρχικών γονέων συνήθως: 

 δεν είναι ευχαριστημένα με τον εαυτό τους, είναι ανικανοποίητα (Χουρδάκη, 

1992). 

 Δεν έχουν στόχους, δυσκολεύονται να δεσμευτούν σε οποιοσδήποτε στόχο, να 

επενδύσουν στην επίτευξή του, παραιτούνται εύκολα από την προσπάθειά 

τους και απογοητεύονται γρήγορα. Επιδεικνύουν μικρή ανοχή στη ματαίωση 

(Χουρδάκη, 1992). 

 Είναι αποσυρμένα, επιδεικνύουν εσωστρέφεια, είναι φοβισμένα και με 

χαμηλή αυτοεκτίμηση (Χουρδάκη, 1992). 

 Δεν εμπιστεύονται εύκολα τους άλλους και συχνά τους συμπεριφέρονται με 

επιθετικότητα όταν βρίσκονται υπό πίεση (Παππά, 2006). 

 Δυσκολεύονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, κυριαρχούνται από φόβο και 

στερούνται αυθορμητισμού (Παππά, 2006). 
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 Διστάζουν, δειλιάζουν, αμφιταλαντεύονται γιατί δεν έχουν πραγματικά 

πειστεί για την αγάπη των γονιών τους (Παππά, 2006). 

 

2.3.2 ΑΝΕΚΤΙΚΟΙ - ΕΠΙΕΙΚΕΙΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Είναι οι γονείς που είναι ήπιοι και συγκαταβατικοί στις κρίσεις τους. Είναι 

αντίθετοι των αυστηρών γονιών. Συγχωρούν εύκολα τα παιδιά τους, όταν 

σφάλλουν και προσπαθούν να τα καταλαβαίνουν και να έχουν καλή επαφή μαζί 

τους. Και αυτοί οι γονείς, όπως οι αυστηροί παρακινούνται από την υπερβολική 

τους αγάπη για τα παιδιά. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι αυστηροί γονείς 

προσπαθούν να την κρύψουν όσο πιο καλά μπορούν, ενώ οι επιεικείς γονείς την 

διαλαλούν με τις πράξεις τους και την προσφέρουν απλόχερα στα παιδιά τους, 

χωρίς να τα τιμωρούν και να τα πικραίνουν καθόλου (Canitz, 1980). 

Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας γονέων 

είναι τα ακόλουθα: 

 Οι γονείς αυτοί δεν ασκούν έλεγχο, αφήνουν το παιδί να ρυθμίσει μόνο του 

την συμπεριφορά του και δεν το ενθαρρύνουν να υπακούει σε εξωτερικά 

προσδιορισμένους κανόνες (Παππά, 2006). 

 Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την λογική και όχι την εξουσία τους για να 

επιτύχουν στόχους  (Παππά, 2006). 

 Δεν είναι απαιτητικοί, έχουν λίγες απαιτήσεις όσον αφορά στις δουλείες του 

σπιτιού και στη διατήρηση της τάξης (Παππά, 2006). 

 Δεν είναι τιμωρητικοί και αποδέχονται τις παρορμήσεις του παιδιού (Παππά, 

2006). 

 Συζητούν με το παιδί τις τακτικές που ακολουθούν και παρέχουν εξηγήσεις 

σχετικά με τους κανόνες της οικογένειας (Παππά, 2006). 
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Οι ανεκτικοί-επιεικείς γονείς είναι εκείνοι που, δυσκολεύονται να πουν «όχι» 

στα παιδιά τους. Είναι οι γονείς που δεν στερούνται ζεστασιάς και στοργής αλλά 

ελέγχου. Επιδεικνύουν μεγάλη ανταπόκριση στα παιδιά τους, αλλά έχουν ελάχιστες 

έως μηδαμινές απαιτήσεις από αυτά. Δεν τους θέτουν επαρκή όρια και αφήνουν τα 

ίδια να ορίσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί η συμπεριφορά τους. 

Αφήνουν μεγάλη ελευθερία, δεν ελέγχους τις αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών 

και συνήθως γίνονται απλώς θεατές αυτών των συμπεριφορών. Ενθαρρύνουν τα 

παιδιά να κάνουν τις επιλογές τους χωρίς να τους παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο μπορούν να γίνουν αυτές οι επιλογές και δεν οριοθετούν το χρόνο του παιδιού 

(ώρα για ύπνο, ώρα για φαγητό κ.α. ) (Maccoby & Martin, 1983). 

Επιπλέον, οι ανεκτικοί γονείς, εκδηλώνουν υψηλό βαθμό ανταπόκρισης, αλλά 

χαμηλό βαθμό απαιτήσεων. Πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο τα παιδιά τους είναι 

δημιουργικά και επιδίωξή τους είναι να αποκαλύπτουν τον κόσμο με ένα τρόπο με 

τον οποίο αποφεύγουν να θέτουν όρια στην συμπεριφορά τους. Απαιτούν μικρή 

ωριμότητα, αφήνουν σημαντική δυνατότητα αυτορρύθμισης στα παιδιά τους και 

αποφεύγουν δε να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί τους (Baumrind, 1991). 

Τα παιδιά ανεκτικών γονέων μπορεί σε πρώτο επίπεδο να διακρίνονται από 

υψηλότερη αυτοεκτίμηση, συγκρινόμενα με τα παιδιά των υπολοίπων γονικών τύπων, 

να έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και να σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα 

κατάθλιψης, αλλά συχνά, μακροπρόθεσμα, βλέπουμε να πλήττεται η αυτοεκτίμησή 

τους, καθώς και οι κοινωνικές τους δεξιότητες. Είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν 

προβληματική συμπεριφορά και δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά στο σχολείο. Επίσης, 

είναι περισσότερο εγωκεντρικά, παρορμητικά και ανυπάκουα από τα άλλα παιδιά. 

Έχουν χαμηλό αυτοέλεγχο και μικρή ικανότητα να χειριστούν το άγχος και 

διακρίνονται από χαμηλή ανοχή στην ματαίωση. Είναι πιο ανώριμα, δυσκολεύονται 
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να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, ενώ, εμφανίζονται υπερβολικά απαιτητικά 

και εξαρτώμενα από τους ενήλικες (Maccoby & Martin, 1983).  

Τα  παιδιά που μεγαλώνουν με ανεκτικούς γονείς συχνά δυσκολεύονται να 

σεβαστούν τους άλλους, να αναλάβουν την άμεση ικανοποίησή τους για έναν πιο 

μακροπρόθεσμο στόχο και να εφαρμόσουν τα σχέδια που έχουν καταστρώσει. Ως 

αποτέλεσμα αυτής τους της συμπεριφοράς, έχουν λίγους φίλους, είναι πολύ επιεική 

με τον εαυτό τους, δεν τους αρέσει να ακολουθούν κανόνες και δεν αναλαμβάνουν 

ευθύνη για την κακή τους συμπεριφορά. Μαθαίνουν να παίρνουν και όχι να δίνουν, 

με αποτέλεσμα να μην διαμορφώνουν ισορροπημένες και ισότιμες σχέσεις με τους 

άλλους. Τέλος, δυσκολεύονται ιδιαίτερα να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και να νιώθουν 

αληθινή συμπόνια για τον συνάνθρωπό τους (Baumrind, 1991). 

 

2.3.3 ΑΝΕΚΤΙΚΟΙ – ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Οι ανεκτικοί-αδιάφοροι γονείς αποτελούν μια άλλη κατηγορία γονέων στην 

οποία, αν και η ανεκτικότητα αποτελεί το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό (όπως και 

στον προηγούμενο τύπο), το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η αδιαφορία και όχι η 

επιείκεια. Χαρακτηριστικό αυτών των γονέων είναι ότι αν και είναι υπερβολικά 

εμπλεκόμενοι, είναι αδιάφοροι και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών. 

Αλληλεπιδρούν όσο το δυνατόν λιγότερο με τα παιδιά τους (Παππά, 2006). 

Οι αδιάφοροι γονείς χαρακτηρίζονται επίσης από χαμηλό βαθμό απαιτήσεων 

και από χαμηλό βαθμό ανταπόκρισης. Αυτοί οι γονείς δεν εμπλέκονται και δεν 

ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Απορρίπτουν και αγνοούν το παιδί. Δεν 

εμπλέκονται στην ζωή του. Αφήνουν τα παιδιά να ενεργήσουν όπως επιθυμούν. Δεν 

ενεργοποιούν, δεν οργανώνουν, δεν πειθαρχούν, δεν παρακολουθούν και δεν 

επιτηρούν, και ίσως ενεργά απορρίπτουν τα παιδιά τους. Έχουν λίγες απαιτήσεις και 
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δεσμεύονται ελάχιστα όσον αφορά στην ανατροφή των παιδιών τους, στα οποία 

παρέχουν συνήθως τα απολύτως αναγκαία: τροφή, ρουχισμό και κατάλυμα (Παππά, 

2006). 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι αδιάφοροι γονείς, γνωρίζουν ελάχιστα για τις 

δραστηριότητες των παιδιών τους, επιδεικνύουν μικρό ενδιαφέρον για τις εμπειρίες 

τους στο σχολείο ή με τους φίλους τους, σπάνια συζητούν μαζί τους και δεν 

λαμβάνουν σχεδόν καθόλου υπόψη την γνώμη τους όταν παίρνουν αποφάσεις. Αντί 

να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σύμφωνα με ένα σύστημα αξιών που προσδιορίζει 

αυτό που είναι καλό για την ανάπτυξή τους, είναι «γονεοκεντρικοί», δηλαδή δομούν 

την ζωή τους πρωταρχικά με βάση τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους 

ενδιαφέρονται (Vander, 1993). 

Οι αδιάφοροι γονείς, συνήθως διατηρούν τον εγωκεντρισμό της παιδικής τους 

ηλικίας. Ίσως επειδή δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το πώς έζησαν οι ίδιοι την 

ηλικία αυτή, δεν απόλαυσαν τις χαρές της ζωής που είναι σημαντικές στην ανάπτυξη 

ενός παιδιού και γι΄ αυτό θέλουν να τις ζήσουν καθυστερημένα. Η κύρια αιτία της 

συμπεριφοράς αυτής είναι η ανωριμότητά τους και η ανεπάρκειά τους για το ρόλο 

του γονέα (Παππά, 2006). 

Τα παιδιά των ανεκτικών-αδιάφορων γονέων είναι αντικοινωνικά, 

χαρακτηρίζονται από περισσότερα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, 

σημειώνουν χαμηλότερη επίδοση στις γνωστικού τύπου δοκιμασίες, είναι πιο 

ανώριμα και χαρακτηρίζονται από έντονα απορριπτική στάση προς τους γονείς τους, 

ιδιαίτερα κατά την εφηβική ηλικία. Επίσης μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ως 

προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, την εμπιστοσύνη, την αυτοεκτίμησή τους, 

ενώ συνήθως ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για παραμέληση και 

κακοποίηση (Παππά, 2006).  
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Ως προς την συγκεκριμένη συμπεριφορά των γονιών τους, τα παιδιά συχνά 

επιδεικνύουν έλλειψη αυτοελέγχου, δεν συμμορφώνονται στους κανόνες, είναι 

επιθετικά, δεν έχουν όρια και κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους να υιοθετήσουν 

παραβατική συμπεριφορά (Γεωργίου,2002). Συνολικά, θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη 

κατηγορία παιδιών, εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις στην συμπεριφορά τους, οι 

οποίες μπορεί να φτάνουν στα όρια της διαταραχής και γενικά συγκροτούν μια ομάδα 

υψηλού κινδύνου, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι συνομήλικοι τους με γονείς που 

ανήκουν στις άλλες κατηγορίες (Παππά, 2006).  

 

2.3.4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Οι δημοκρατικοί γονείς έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ασκούν έλεγχο αλλά με ευέλικτο τρόπο, όχι άκαμπτο και απόλυτο. Ο έλεγχός 

τους χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, αλλά είναι επιδεκτικός αλλαγών και 

τροποποιήσεων κάτω από ορισμένες συνθήκες (Ντράικωρς, 1991). 

 Ενθαρρύνουν το παιδί να είναι ανεξάρτητο, ωστόσο θέτουν όρια στην 

συμπεριφορά του και είναι απαιτητικοί, (σε λογικά πλαίσια), ανάλογα με την 

ηλικία και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού (Ντράικωρς, 1991). 

 Αλληλεπιδρούν λεκτικά σε μεγάλο βαθμό: συζητούν, ανταλλάσουν απόψεις 

με το παιδί τους, είναι ζεστοί και στοργικοί και χρησιμοποιούν λογικά 

επιχειρήματα ώστε να πετύχουν τους στόχους τους (Ντράικωρς, 1991). 

 Ακούν το παιδί, είναι δεκτικοί στα μηνύματα του. Χρησιμοποιούν την 

ενεργητική ακρόαση και την αντανακλαστική ακοή ως δεξιότητες 

επικοινωνίας (Διαμαντόπουλος, 1995).  
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 Δίνουν σημασία στα όρια και επιδιώκουν την απόκτηση εσωτερικής 

πειθαρχίας στο παιδί τους, δίχως να παραγκωνίζουν την σημασία της 

ανεξαρτησίας και της μοναδικότητάς του (Διαμαντόπουλος, 1995).  

 Αναγνωρίζουν ότι έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα ως γονείς, αλλά επίσης ότι το 

παιδί έχει ξεχωριστά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερες ανάγκες (Buri, 1989). 

 Θεωρούν ότι η ύπαρξη ιεραρχίας και οι διακριτοί ρόλοι είναι απαραίτητα 

στοιχεία για την καλή λειτουργία της οικογένειας (Buri, 1989). 

Τα παιδιά των δημοκρατικών γονέων λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στο 

γνωστικό τομέα σε σχέση με άλλα παιδιά. Διακρίνονται από επιμονή όσον αφορά 

στην επίτευξη του στόχου που κάθε φορά αναλαμβάνουν και σημειώνουν καλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις. Επίσης, χαρακτηρίζονται από κοινωνική ωριμότητα, από 

υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση ως προς την εκπλήρωση νέων καθηκόντων. 

Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ο αυτοέλεγχος που τα διακρίνει, ο 

οποίος τα βοηθά να αντιστέκονται στην υιοθέτηση διασπαστικής συμπεριφοράς 

(Berk, 1996). 

Τα παιδιά αξιολογούν τους εαυτούς τους ως περισσότερο επαρκή κοινωνικά 

και ως περισσότερο λειτουργικά από αυτά που οι γονείς τους δεν χαρακτηρίζονται 

δημοκρατικοί. Επιπλέον, είναι πιο συνεργατικά, πιο φιλικά με τους συνομηλίκους 

τους και έχουν ισχυρότερα κίνητρα να πετύχουν (Ginsburg & Bronstein, 1993). 

Σύμφωνα με την Baumrind (1991), «τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών δείχνουν 

ότι ο δημοκρατικός τύπος γονέα συσχετίζεται με παιδιά που συνεργάζονται και 

πείθονται εύκολα από την επιχειρηματολογία του γονέα, χωρίς να αντιδικούν μαζί 

του». Επιπροσθέτως, τα παιδιά δημοκρατικών γονέων φαίνεται ότι έχουν υψηλή 

αυτοεκτίμηση, τρέφουν μεγάλο σεβασμό για τους γονείς τους, εμφανίζουν λιγότερα 
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προβλήματα συμπεριφοράς και χαρακτηρίζονται ως συναισθηματικά υγιέστερα από 

τα άλλα παιδιά.  

Σε σχετική μελέτη του Bluestein (2000), έγινε σύγκριση των επιδράσεων της 

θετικής άσκησης του γονικού ρόλου, ή αλλιώς του δημοκρατικού τύπου γονέα, με τις 

επιδράσεις του αυταρχικού τύπου γονέα. Ο δημοκρατικός τύπος προσδιορίστηκε από 

τις ακόλουθες συμπεριφορές: 

 Θέσπιση ορίων ως προς την επιθυμητή συμπεριφορά και παροχή θετικών 

συνεπειών για την εκδήλωση επιθυμητής συμπεριφοράς (Bluestein, 2000). 

 Εξήγηση των αιτιών για την θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς μέσω συνεχούς 

αλληλεπίδρασης του γονέα με το παιδί και συμμετοχή με το παιδί σε 

δραστηριότητες που παρέχουν ευκαιρίες για αναζήτηση, φιλική 

συναναστροφή και αμοιβαία ψυχαγωγία (Bluestein, 2000). 

 Επίδειξη της γνώσης για τις δραστηριότητες του παιδιού και των φίλων του 

(Bluestein, 2000). 

 Ενθάρρυνση της έκφρασης των σκέψεων του παιδιού και ενδιαφέρον όσον 

αφορά στην παράθεση επιχειρημάτων για την θέσπιση κανόνων (Bluestein, 

2000).  

Ο αυταρχικός τύπος προσδιορίστηκε από τις ακόλουθες συμπεριφορές: 

 Αλληλεπίδραση με το παιδί με θυμό και ανταπόκριση στην κακή 

συμπεριφορά με φωνές, απειλές και σωματικές τιμωρίες (Bluestein, 2000). 

 Σύμφωνα με την Παππά (2006), οι δημοκρατικοί γονείς δε χρησιμοποιούν 

την τιμωρία. Καταφεύγουν σε καθοδηγητικές μορφές ελέγχου, που απαιτούν 

περισσότερο χρόνο, αλλά αυξάνουν την ποιότητα σχέσης με τα παιδιά τους. Αυτή η 

πρακτική που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα επωφελής κατά την περίοδο της εφηβείας, 

κατά την οποία η σχέση γονέα-παιδιού δοκιμάζεται και η επικοινωνία συνήθως 
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διαταράσσεται. Για παράδειγμα, ο δημοκρατικός γονέας απευθύνεται προς το παιδί 

με αφορμή διάφορα θέματα, προσπαθώντας να βάλει όρια μέσα από την συζήτηση, 

αφού ακούσει και σεβαστεί την άποψή του.  

Οι γονείς αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα επιλογής 

στα παιδιά τους. Ισορροπούν τις απαιτήσεις που έχουν με την ελευθερία που 

παρέχουν. Ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία. Η εφαρμογή της τεχνικής της εξεύρεσης 

των εναλλακτικών λύσεων είναι γι’ αυτούς απαραίτητη ώστε να ενδυναμωθεί η 

ατομικότητα του παιδιού και να ενισχυθεί η αυτονομία του και η ανεξαρτησία του. 

Διαμορφώνουν απλούς κανόνες και διατυπώνουν λογικές συνέπειες για την 

παραβίαση των κανόνων ή των ορίων που τους έχουν τεθεί. 

Επιπροσθέτως, η Baumrind (1967), δεν αρκέστηκε στη διατύπωση της 

αρχικής της θεωρίας των τριών τύπων, στους οποίους κατέληξε βάσει των ερευνών 

που διεξήγαγε. Συνέχισε να μελετά τους γονικούς τύπους επανεξετάζοντας την 

αρχικής της θεωρία, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας την τυπολογία της. 

Συγκεκριμένα οι περαιτέρω τύποι είναι οι εξής:  

 

2.3.5 ΝΕΥΡΩΣΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Νευρωσικοί ονομάζονται οι γονείς, των οποίων η συμπεριφορά 

χαρακτηρίζεται από έντονη υπερβολή, όσον αφορά την ευερεθιστικότητα και την 

γενικότερη στάση τους. Έτσι, οι γονείς αυτοί αρκούνται στη παραμικρή αφορμή που 

θα τους δώσει το παιδί, όπως για παράδειγμα, μία αταξία, ή κακή επίδοση στο 

σχολείο, για να δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις μέσα στο σπίτι. Όπως 

αναφέρει ο Smyrnoff στο βιβλίο του «Οι νευρωτικοί γονείς» (στο Χουρδάκη, 1992) 

οι γονείς μολονότι γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη πράξη του παιδιού έχει μικρή 

βαρύτητα, η ανάγκη τους για την ελευθέρωση της νευρικότητας τους είναι τόσο 
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μεγάλη που αρχίζουν να φωνάζουν, να απειλούν, να τιμωρούν, ή ακόμα και να 

χτυπούν το παιδί.  

Παράλληλα, υπάρχει και μια ερεθιστικότητα των γονέων κρυφή, 

παρασκηνιακή, σιωπηλή, που όμως είναι κατά τον ίδιο τρόπο επιβλαβής για το παιδί. 

Πολλοί γονείς είναι συγκρατημένοι, ενώ στο βάθος είναι το ίδιο νευρικοί, το ίδιο 

ευερέθιστοι. Αυτοελέγχονται και δεν θέλουν να κάνουν σκηνές μπροστά στα παιδιά. 

Ο εκνευρισμός όμως, υπάρχει διάχυτος, πλανάται και είναι γεμάτος από απειλές. 

Όμως το παιδί διαισθάνεται πως κάτι δεν πάει καλά, οι φωνές ασφαλώς είναι 

λιγότερες, έχουν όμως αντικατασταθεί από συνεχείς επιπλήξεις, από μια αυστηρή 

πειθαρχία και από «καυτερές» παρατηρήσεις (π.χ. τι αδέξιος που είσαι;) (Χουρδάκη, 

1992). 

Αυτός ο ψυχολογικός τύπος γονέα προκαλεί δυσάρεστες συνέπειες στο παιδί, 

το οποίο είναι βέβαιο για τη δυσαρέσκεια των γονέων του για κάθε τι που κάνει, 

καθώς και για τις συνέπειες που θα επωμιστεί. Αυτό φέρει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός εξίσου νευρικού, ευερέθιστου, επιφυλακτικού και φοβισμένου 

παιδιού. Επιπρόσθετα, μ’ αυτό τον τρόπο ενδέχεται οι κακές συνήθειες του παιδιού, 

οι απροσεξίες και η κακή επίδοση του στο σχολείο, διαρκώς να αυξάνονται. Η 

επιρροή αυτού του γονέα, εκδηλώνεται και στη μετέπειτα ζωή του παιδιού, το οποίο 

δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει και να βρει λύσεις στα προβλήματα που θα 

ανακύπτουν στη ζωή του. Συνεπώς, η νευρικότητα των γονέων επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τη συμπεριφορά και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού (Χουρδάκη, 1992). 

 

2.3.6 ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Ως φιλόδοξοι χαρακτηρίζονται οι γονείς οι οποίοι έχουν ως γνώμονα τις δικές 

τους δυνατότητες και επιθυμίες, χωρίς να εξετάζουν εάν αυτές συμπίπτουν και με του 

παιδιού τους. Όταν από το παιδί αναμένονται επιτεύγματα που υπερβαίνουν τις 
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δυνατότητες, αλλά και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, είναι περισσότερο πιθανό να 

αποτύχει στην ικανοποίηση των υπέρμετρων φιλοδοξιών των γονέων του, οι οποίες 

είναι συνήθως απόρροια απωθημένων καταστάσεων, ματαιώσεων και αποστερήσεων 

της δικής τους παιδικής ηλικίας. Οι φιλόδοξοι αυτοί γονείς μεταβιβάζουν τις 

προσωπικές τους επιθυμίες στο παιδί και προβάλλουν την απαίτηση να αποκτήσει 

πράγματα που οι ίδιοι δεν κατόρθωσαν να έχουν, παραγνωρίζουν τους δικούς τους 

στόχους και δεν του επιτρέπουν να ξεδιπλώσει το προσωπικό του δυναμικό, 

προγραμματίζοντας τις επιδιώξεις και επιλέγοντας τα μέσα για την κατάκτηση τους. 

(Δεβίσσης, 1984). 

Σύμφωνα με τον Μάνο (1999), χαρακτηριστικές, είναι οι περιπτώσεις των 

γονέων οι οποίοι, είτε επιθυμούν «να κάνει το παιδί τους, ότι έκαναν και οι ίδιοι», 

είτε επιθυμούν «να κάνει το παιδί τους, ότι δεν κατάφεραν να κάνουν οι ίδιοι». Έτσι, 

οι γονείς οι οποίοι ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, συνήθως είναι άτομα 

επιτυχημένα, με πολλές ικανότητες και το ίδιο επιθυμούν και για το παιδί τους. 

Λησμονούν όμως, ότι τα κατορθώματα της ζωής τους είναι τα δικά τους 

δημιουργήματα τα οποία συμβαδίζουν με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. Αντ’ αυτού επιβάλουν στο παιδί τους να ακολουθήσει την ίδια πορεία 

ζωής με την δική τους.  

Οι γονείς που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία, συνήθως είναι άτομα που 

για ποικίλους λόγους, όπως για παράδειγμα οικονομικούς, δεν κατάφεραν να 

προσφέρουν στον εαυτό τους αυτό που επιθυμούσαν. Έτσι, μεταφέρουν τα 

ανεκπλήρωτα όνειρα τους στο παιδί τους, με σκοπό να ζήσει εκείνο ότι δεν 

κατόρθωσαν οι ίδιοι (Μάνος, 1999).  

Το παιδί των φιλόδοξων γονιών βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αν έχει τις 

ικανότητες και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους, τότε συνήθως το πρόβλημα δεν 

είναι μεγάλο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει συχνά. Στις πιο πολλές περιπτώσεις το παιδί 
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δεν έχει τις ανάλογες δυνάμεις για να αντεπεξέλθει σε αυτά που του ζητάνε. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να αισθάνεται ότι είναι αδύναμος και να απογοητεύεται. 

Διακατέχεται από συναισθήματα κατωτερότητας και ενοχής, αφού δεν μπορεί να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των γονιών του. Ακόμη χειρότερη γίνεται η ψυχολογική 

του κατάσταση όταν αυτοί τον ειρωνεύονται και τον ταπεινώνουν για τις αποτυχίες 

του (Χουντουμάδη, 1998). 

 

2.3.7 ΥΠΕΡΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Η υπερπροστατευτική συμπεριφορά που εκδηλώνεται συνήθως από την 

μητέρα, τείνει να περιορίζει την ελεύθερη δραστηριότητα, την ανεξαρτησία και τη 

δημιουργικότητα του παιδιού, που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική 

του εξέλιξη. Στον πλαίσιο αυτού του τύπου αντίδρασης, ο γονέας διακατέχεται από 

έντονη ανησυχία σχετικά με το παιδί και έναν αρνητικό τρόπο σκέψης για το τι 

πρόκειται να συμβεί σε αυτό, επιζητά μονίμως τον έλεγχο και την πλήρη 

ενημερότητα στα ζητήματα που αφορούν την ζωή του παιδιού, επιδιώκει άμεσα και 

έμμεσα να το προλαβαίνει από τυχόν λάθη (Μισέλ, 1981). 

Η ανησυχία αυτή των γονέων δημιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις και 

σοβαρές συνέπειες στο παιδί, το οποίο στερείται την ελευθερία του, τον 

αυθορμητισμό του και βρίσκεται απομονωμένο από τους υπόλοιπους συνομηλίκους 

του.  Παράλληλα, η ανησυχία των γονέων μεταδίδεται στο ίδιο το παιδί, με 

αποτέλεσμα να φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες, να αναλάβει ευθύνες καθώς και να 

αναπτύξει συνεργασίες στη μετέπειτα ζωή του. Έτσι, θα αναπτύξει μία υποτακτική 

τακτική, κατά την οποία παθητικά θα υπακούει τους γονείς του όσο είναι μικρό, τους 

εργοδότες, τον ή την σύντροφο του όταν μεγαλώσει, μη μπορώντας να εκφράσει 

ελεύθερα τις δικές του απόψεις και τα δικά του «θέλω» για τη ζωή του.  Στον 

αντίποδα αυτού, μπορεί το παιδί να αναπτύξει μία επαναστατική τακτική, κατά την 
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οποία ενώ θα λειτουργεί κατ’ ουσία αυτόνομα, χωρίς να υπακούει τους γονείς του, θα 

καλύπτει τις πράξεις του μέσα από συνεχόμενα ψέματα (Χουντουμάδη, 1994 & 

Χουρδάκη, 1992). 

 

2.3.8 ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Συχνά αποδοκιμάζουν και απορρίπτουν τα παιδιά τους και είναι φειδωλοί σε 

εκδηλώσεις στοργής και ηθικών αμοιβών προς αυτά. Ασκούν συχνά κριτική και 

μεγιστοποιούν τα σφάλματά τους. Θεωρούν τα παιδιά τους ανεπιθύμητα και 

παρείσακτα τονίζοντας τις ατέλειες και τα ελαττώματά τους και δύσκολα 

συμφιλιώνονται ύστερα από κάποια διαφωνία μαζί τους. Οι εχθρικοί γονείς στην 

καθημερινή τους συμπεριφορά είναι βίαιοι, οξύθυμοι, τραχείς και σφοδροί. Οι 

παράγοντες που τους ωθούν σε τέτοιες συμπεριφορές είναι συνειδητοί, όπως είναι και 

οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας, οι αδυναμίες των παιδιών να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των γονέων και άλλα, και συνειδητοί, συνέπεια 

ανάλογων βιωμάτων που είχαν και αυτοί από την παιδική τους ηλικία 

(Διαμαντόπουλος, 1995).  

Γενικά, από τους εχθρικούς ή απορριπτικούς γονείς έχουμε συνήθως επιθετικά 

αντικοινωνικά παιδιά και ειδικά από την ενθάρρυνση των παιδιών για αυτονομία, 

ανεξαρτησία και αδιαφορία που χαρακτηρίζει αυτού του είδους τους γονείς, τα παιδιά 

ταυτίζονται με άλλα πρότυπα εκτός των γονέων, τα οποία τυχαία βρέθηκαν στο 

δρόμο τους. Αν στο δρόμο τους βρεθούν καλά πρότυπα με δημιουργικές εργασίες, 

τότε τα παιδιά αυτά των αδιάφορων γονέων αξιοποιούν τις δυνάμεις τους 

ενθαρρύνονται στην αυτάρκεια, λαμβάνουν πρωτοβουλίες και επιτυγχάνουν στη ζωή 

με υψηλές επιδόσεις (Διαμαντόπουλος, 1995). 
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2.3.9 ΤΥΠΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗ- 

ΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

Βασικό χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού γονέα σύμφωνα με τον 

Gottman (2000), είναι ότι αυτός αποτελεί συναισθηματικό μέντορα ή συναισθηματικό 

παιδαγωγό για το παιδί του, δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα συναισθήματα 

του παιδιού του και στην επεξεργασία αυτών των συναισθημάτων, εφαρμόζοντας τις 

αρχές της συναισθηματικής αγωγής στην ανατροφή του. 

Ο Gottman (2000), διέκρινε τέσσερις τύπους γονέων, ανάλογα με το βαθμό 

συναισθηματικής νοημοσύνης που τους χαρακτήριζε: 

 Οι αποστασιοποιημένοι γονείς: Θεωρούν ότι τα συναισθήματα των παιδιών 

τους είναι ασήμαντα, παράλογα και συχνά τα παραγκωνίζουν. Επιδιώκουν τη 

γρήγορη εξαφάνιση των αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών. 

Προσπαθούν με αντιπερισπασμούς να αναστείλουν τα συναισθήματα των 

παιδιών τους, γιατί τους προκαλούν σύγχυση και άγχος. Συχνά γελοιοποιούν 

ή ελαχιστοποιούν τα συναισθήματα των παιδιών τους. Οι γονείς αυτοί 

συνήθως δεν έχουν επίγνωση ούτε των δικών τους συναισθημάτων ούτε των 

άλλων. Φοβούνται μήπως χάσουν το συναισθηματικό έλεγχο. Νιώθουν 

άβολα, φοβούνται, πιέζονται, ενοχλούνται, πληγώνονται ή πνίγονται από τα 

συναισθήματα των παιδιών τους (Gottman, 2000). 

 Οι επικριτικοί-αποδοκιμαστικοί γονείς: Οι γονείς αυτοί μοιάζουν με 

αποστασιοποιημένους, αλλά αποδοκιμάζουν περισσότερο την 

συναισθηματική έκφραση των παιδιών τους κρίνοντας ή επικρίνοντας τα 

συναισθήματά τους. Θέλουν να βάλουν όρια στα συναισθήματά τους. 

Θεωρούν σημαντική τη συμμόρφωση των παιδιών σε καλά πρότυπα ή 

συμπεριφορές. Επιπλήττουν ή τιμωρούν τα παιδιά για την έκφραση των 



64 
 

συναισθημάτων τους, είτε αυτά συμπεριφέρονται άσχημα είτε όχι. Θεωρούν 

ότι το παιδί όταν εκφράζει αρνητικά συναισθήματα, θέλει να πετύχει κάτι. 

Επίσης, πιστεύουν ότι τα συναισθήματα είναι ίδιον των αδύναμων 

ανθρώπων. Δίνουν σημασία στην υπακοή του παιδιού στην εξουσία. 

Ασφαλώς, το συνηθέστερο είναι οι γονείς αυτοί να λειτουργούν 

αποδοκιμαστικά υπό ορισμένες συνθήκες (Gottman, 2000). 

 Οι επιτρεπτικοί-παραχωρητικοί: Επιτρέπουν και αποδέχονται ελεύθερα τη 

συναισθηματική έκφραση των παιδιών τους, χωρίς όμως να προσφέρουν 

καθοδήγηση σε θέματα συμπεριφοράς. Παρηγορούν το παιδί που βιώνει 

αρνητικά συναισθήματα. Δεν μαθαίνουν στο παιδί τίποτα σχετικό με τη 

διαχείριση των συναισθημάτων και δεν θέτουν καθόλου όρια παρά μόνο 

ασχολούνται με την απελευθέρωσή τους (Gottman, 2000). 

 Οι συναισθηματικοί μέντορές: Οι γονείς που εφαρμόζουν τη 

συναισθηματική αγωγή. Ο γονέας-συναισθηματικός μέντορας διαπαιδαγωγεί 

το παιδί του σύμφωνα με τις ακόλουθες πέντε αρχές της συναισθηματικής 

αγωγής (Gottman, 2000): 

 Έχει επίγνωση των συναισθημάτων του παιδιού του 

(Gottman, 2000). 

 Αντιμετωπίζει το συναίσθημα ως μια ευκαιρία μεγαλύτερης 

προσέγγισης του παιδιού για ανάπτυξη οικειότητας μεταξύ 

γονέα- παιδιού, καθώς και ως ευκαιρία διδασκαλίας 

(Gottman, 2000). 

 Ακούει προσεκτικά, δείχνει ενσυναίσθηση και αναγνωρίζει τα 

συναισθήματα του παιδιού, είτε είναι θετικά είτε είναι 

αρνητικά (Gottman, 2000). 
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 Βοηθά το παιδί να κατονομάσει, να εκφράσει λεκτικά τα 

συναισθήματά του (Gottman, 2000). 

 Θέτει όρια και επίσης εξετάζει πιθανές στρατηγικές για την 

επίλυση κάποιου προβλήματος (Gottman, 2000). 

Οι γονείς αυτοί αποδέχονται και τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών τους 

και προωθούν τη λεκτική τους έκφραση. Η έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων 

των παιδιών αντιμετωπίζεται ως αφορμή για διερεύνηση και εμβάθυνση της 

επικοινωνίας τους μαζί τους. Επιπλέον, οι συναισθηματικοί μέντορες αφιερώνουν 

λίγο χρόνο στην έκφραση αυτών των συναισθημάτων, θεωρώντας ότι αποτελούν 

σημαντική πτυχή της διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Έχουν και οι ίδιοι επίγνωση των 

δικών τους συναισθημάτων και είναι ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε συναισθηματική 

κατάσταση του παιδιού τους, χωρίς να βιώνουν σύγχυση ή άγχος όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με τα συναισθήματά του. Χαρακτηρίζονται από σεβασμό όσον αφορά 

στην αντιμετώπιση των συναισθημάτων, όπως επίσης και από ενσυναίσθηση και 

προσφέρουν καθοδήγηση στα παιδιά τους σχετικά με τη διαχείριση των 

συναισθημάτων τους (Gottman, 2000). 
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2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 

 

Η πειθαρχία αποτελεί βασική- ίσως την βασικότερη- πλευρά διαφοροποίησης 

μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών γονέων της γνωστής πλέον τυπολογίας. Η 

πειθαρχία αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες έναν τομέα που απασχολεί έντονα και 

ταλανίζει, θα λέγαμε, τους γονείς, οι οποίοι αναζητούν ασφαλείς και αποτελεσματικές 

πρακτικές έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

συμπεριφορά των παιδιών τους. Ο έντονος προβληματισμός τους αντανακλά 

συνήθως τη δική τους προσωπική δυσκολία για τον προσδιορισμό, τη διαφύλαξη και 

τη συνεπή τήρηση των ορίων γενικά σε θέματα καθημερινής πρακτικής. Όταν λέμε 

πειθαρχία εννοούμε την θέσπιση ορίων, εν αντίθεση με ορισμένους που θεωρούν ότι 

πειθαρχία είναι συνώνυμη με τις λέξεις τιμωρία και καταπίεση (Παππά, 2006). 

Ένα από τα σπουδαιότερα «δώρα» που μπορούν να δώσουν οι γονείς στο 

παιδί τους, είναι η αίσθηση της πειθαρχίας, διότι αποτελεί μέρος της πορείας του προς 

την αυτογνωσία. Έτσι, μέσω της πειθαρχίας οι γονείς επιδιώκουν να διδάξουν, καθώς 

επίσης και να βοηθήσουν το παιδί να αποκτήσει σημαντικές αρχές για τη ζωή του, 

όπως είναι ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα και η αυτοκυριαρχία (Fauchier 

& Straus, 2006).  

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί γονείς προβληματίζονται έντονα και 

αμφιταλαντεύονται, γι’ αυτό και συχνά παραπαίουν ανάμεσα στην αυταρχικότητα και 

την υπερβολική επιείκεια. Συνήθως, βρίσκονται ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις : αν 

είναι πολύ επιτρεπτικοί, το παιδί θα γίνει ένας υπερεξαρτημένος «δορυφόρος» των 

γονέων του ή ένας εγωκεντρικός, αντιπαθητικός και ισχυρογνώμων τύραννος. Το 

υπερβολικό κανάκεμα των παιδιών ενθαρρύνει τις κακές συνήθειες και την 

απειθαρχία. Από την άλλη πλευρά, αν οι γονείς είναι πολύ περιοριστικοί, αυταρχικοί 
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και τιμωρητικοί, η πειθαρχία τους θα προκαλέσει συμμόρφωση και θα δημιουργήσει 

ένα νευρωτικό, υποχωρητικό κα άβουλο άνθρωπο (Παππά, 2006). 

 

 Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφορα είδη πειθαρχίας, τα 

οποία εκπαιδεύουν με διαφορετικό τρόπο το παιδί σε θέματα συνεργασίας, 

υπευθυνότητας και προσδοκιών αναφορικά με την αποδεκτή και τη μη αποδεκτή 

συμπεριφορά (Παππά, 2006). 

 Η θετική πειθαρχία (positive discipline): Πρόκειται για το είδος πειθαρχίας 

που εστιάζει στην καλή, την επιθυμητή συμπεριφορά(Παππά, 2006).  

 Η αντιδραστική πειθαρχία (reactive discipline): Είναι το είδος πειθαρχίας 

που επιδιώκει να αποτρέψει την κακή συμπεριφορά (Παππά, 2006).  

 Η προενεργητική πειθαρχία (proactive discipline): Η πειθαρχία που 

ενθαρρύνει την καλή συμπεριφορά.  

Σύμφωνα με άλλο μοντέλο προσέγγισης της έννοιας της πειθαρχίας, η πειθαρχία 

μπορεί να διακρίνεται σε:  

 πειθαρχία που είναι προσανατολισμένη στην αγάπη  (love-oriented 

discipline): πειθαρχία που καταφεύγει σε στέρηση στοργής και 

επιδοκιμασίας όταν τα παιδιά δε συμπεριφέρονται όπως πρέπει (Παππά, 

2006).  

 πειθαρχία που διεκδικεί την ισχύ (power- assertive discipline): χρησιμοποιεί 

τη φυσική τιμωρία, τη στέρηση προνομίων και τις λεκτικές προσταγές  

(Παππά, 2006).  

 επαγωγική πειθαρχία (inductive discipline): παροχή στο παιδί λόγων και 

αιτιών ώστε να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους (Παππά, 2006).  

 Σύμφωνα με την Παππά (2006) η πειθαρχία που εφαρμόζει κάθε γονέας 

αποτελεί περισσότερο μέρος μιας γενικότερης προσέγγισης παρά μια συγκεκριμένη 
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τεχνική. Οι σχετικές μελέτες που έχουν γίνει για τους τύπους γονέων υπογραμμίζουν 

τις δεξιότητες και τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι γονείς ώστε να ασκούν με 

επιτυχία τα ρόλο τους και τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων που έχουν μέχρι 

στιγμής δημιουργηθεί έχουν βασιστεί σε πολλές αυτές τις ιδέες. Σε γενικές γραμμές, 

αυτό που έχει ανάγκη ένα παιδί από τους γονείς του είναι:  

 βασική σωματική φροντίδα 

 στοργή και ασφάλεια 

 ενεργοποίηση του εγγενούς δυναμικού του  

 καθοδήγηση και έλεγχο (πειθαρχία) 

 υπευθυνότητα και ανεξαρτησία 

 Υπάρχουν διάφορες μορφές πειθαρχίας τις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς 

προκειμένου να αναθρέψουν ηθικά και υπεύθυνα άτομα που θα συνεισφέρουν στη 

κοινωνία και θα ζήσουν ευτυχισμένα.  

 Η πειθαρχία έχει την έννοια να γνωρίσουμε στα παιδιά τα όρια της 

συμπεριφοράς τους και να τα διαπαιδαγωγήσουμε σωστά. Οι μορφές της πειθαρχίας 

που θα υιοθετήσουν οι γονείς, έχουν να κάνουν με τα δικά τους προσωπικά βιώματα, 

όταν ήταν παιδιά, με τον προσωπικό τους χαρακτήρα, αλλά και με την επικρατούσα 

κοσμοθεωρία. Η πειθαρχία μπορεί να είναι εξουσιαστική και μη εξουσιαστική 

(Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

 

  Εξουσιαστική πειθαρχία  

Στην εξουσιαστική πειθαρχία επιβάλλουμε τιμωρία με την πειθαρχία, τον έλεγχο, τις 

απαιτήσεις, τις απαγορεύσεις ή τις μη αμοιβές, λέγοντας  «ότι έτσι πρέπει να γίνει, 

γιατί στο λέω εγώ». Οι τρόποι αυτοί διαπαιδαγώγησης δημιουργούν σχέσεις εξουσίας 

με μονόπλευρες απαιτήσεις, καθήκοντα, όρια και συγκρούσεις και οδηγούν σε 

συμμόρφωση και συμβιβασμό. Αναπτύσσονται αρνητικά συναισθήματα στο παιδί και 
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χάνεται ο αρχικός του αυθορμητισμός. Όταν για παράδειγμα  η πειθαρχία, 

συνεπάγεται ξυλοδαρμό, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη του προς το γονιό και 

νοιώθει ανασφάλεια. Αρχίζει να πιστεύει ότι επιτρέπεται να χτυπά κανείς αυτόν που 

αγαπά. Στο βιβλίο τους, οι Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και 

Μπότου (2008), περιγράφουν τους συνήθεις μηχανισμούς αντιμετώπισης γονεϊκής 

δύναμης από τα παιδιά:  

 Αντίσταση, επανάσταση, αρνητισμός 

Μερικά παιδιά επαναστατούν ενάντια στην κρίση εξουσίας εκ μέρους των γονέων 

τους, κάνοντας ακριβώς το αντίθετο από αυτό που οι γονείς τους επιθυμούν για αυτά. 

Τα παιδιά μάχονται σθεναρά όταν απειλείται η ελευθερία τους. 

 Δυσαρέσκεια, θυμός, εχθρότητα  

Τα παιδιά δυσανασχετούν ενάντια σε αυτούς που ασκούν δύναμη πάνω τους. Το 

θεωρούν ανέντιμο και συχνά άδικο. Δυσανασχετούν με το γεγονός ότι οι γονείς ή οι 

δάσκαλοι είναι μεγαλύτεροι και δυνατότεροι, εφόσον αυτό το πλεονέκτημα 

χρησιμοποιείται, για να ελέγχουν ή να περιορίζουν την ελευθερία τους (Καραθάναση 

Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

 Επιθετικότητα, εκδίκηση, ανταπόδοση 

Η κυριαρχία των γονέων μέσω άσκησης εξουσίας συχνά εμποδίζει την ικανοποίηση 

αναγκών του παιδιού και τα οδηγεί στην επιθετικότητα. Τα παιδιά εκδικούνται τους 

γονείς τους, προσπαθούν να τους δείξουν ότι δεν είναι τόσο σπουδαίοι, ασκούν 

κριτική και αντιμιλάνε με άσχημη γλώσσα (Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση 

Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

 Ψευδολογία, απόκρυψη συναισθημάτων 

Μερικά παιδιά μαθαίνουν νωρίς στην ζωή τους ότι αν λένε ψέματα μπορούν να 

αποφύγουν πάρα πολλές τιμωρίες γνωρίζοντας βέβαια τι εκκρίνουν και τι δεν 
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εγκρίνουν οι γονείς τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις το ψέμα μπορεί να τους 

φέρει και ανταμοιβές. (Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και Μπότου, 

2008). 

 Επίρριψη ευθυνών σε άλλους, εξαπάτηση «κουτσομπολιό» 

Στις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, τα παιδιά φανερά ανταγωνίζονται 

για να κερδίσουν  τις αμοιβές των γονέων τους και να αποφύγουν τις ποινές. Σύντομα 

μαθαίνουν και ένα άλλο μηχανισμό αντιμετώπισης: να φέρουν τους άλλους σε 

μειονεκτική θέση, να δυσφημούν τα άλλα παιδιά, να τα κάνουν να φαίνονται κακά 

παιδιά να εξαπατούν και αν μεταθέτουν τις ευθύνες (Καραθάναση- Κατσαούνου, 

Μαλικιώση- Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

 Επιβολή, αρχηγισμός, τρομοκράτης 

Τι κάνει ένα παιδί να θέλει να επιβάλλεται ή να τρομοκρατεί τα μικρότερα παιδιά; 

Μια αιτία είναι ότι οι γονείς χρησιμοποιούσαν την δύναμη τους, για να επιβάλλονται 

στο ίδιο. Γι’ αυτό, όποτε βρίσκεται σε θέση ισχύος έναντι ενός άλλου παιδιού, 

προσπαθεί αυτό να επιβάλλεται και να κυριαρχεί. Έτσι, οι γονείς που 

χρησιμοποιούσαν την  εξουσία τους για να κατευθύνουν και να ελέγχουν το παιδί 

ασυναίσθητα, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, να μεγαλώσουν ένα παιδί που θα γίνει 

αυταρχικό με τα άλλα παιδιά (Καραθάναση- Κατσαούνου, Μαλικιώση- Λοϊζου και 

Μπότου, 2008). 

 Ανάγκη για νίκη, απέχθεια ήττας 

Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον γεμάτο από αμοιβές και ποινές, ίσως 

αναπτύξουν μια ισχυρή ανάγκη του κερδίζουν και μια ανάγκη του να αποφεύγουν ή 

να χάνουν. Αυτό συμβαίνει, ιδιαίτερα σε οικογένειες με γονείς, που έχουν ένα 

προσανατολισμό αμοιβών, που στηρίζονται πάρα πολύ στην θετική αξιολόγηση, τις 

χρηματικές αμοιβές και τα δώρα (Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και 

Μπότου, 2008). 
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 Σύσταση συμμαχιών, οργάνωση ενάντια γονέων  

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς κατευθύνουν και ελέγχουν μέσω εξουσίας και 

δύναμης καθώς μεγαλώνουν, μαθαίνουν και έναν ακόμα τρόπο αντιμετώπισης αυτής 

της δύναμης: την σύστασης συμμαχιών με άλλα παιδιά, είτε μέσα από την οικογένεια 

είτε έξω από αυτήν. 

 Συμφωνώντας μεταξύ τους να πουν την ίδια ιστορία. 

 Λέγοντας στους γονείς τους ότι σε όλα τα άλλα παιδιά επιτρέπεται να κάνουν 

συγκεκριμένα πράγματα. 

 Επηρεάζοντας άλλα παιδιά να ενωθούν μαζί τους σε κάποια ύποπτη 

δραστηριότητα, ελπίζοντας ότι τότε οι γονείς τους, δεν θα τα ξεχώριζαν για να 

τα τιμωρήσουν. 

 Υποταγή, υπακοή και συμμόρφωση 

Μερικά παιδιά επιλέγουν να υποταχτούν την εξουσία των γονέων τους, για λόγους 

που συνήθως δεν γίνονται κατανοητοί. Αντιμετωπίζουν την κατάσταση με υποταγή, 

συμμόρφωση και υπακοή. Αυτό συμβαίνει συχνά σε γονείς, όταν είναι σκληροί στην 

χρήση της δύναμής τους. Όταν οι ποινές είναι σοβαρές τα παιδιά μαθαίνουν να 

υποτάσσονται, λόγω του μεγάλου φόβου τιμωρίας (Καραθάναση- Κατσαούνου, 

Μαλικιώση- Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

 Κολακεία, φαβοριτισμός 

Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης ενός προσώπου, που έχει την δύναμη να τιμωρεί ή 

να αμείβει. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς χρησιμοποιούν κολακευτικούς όρους, 

προκειμένου να «κερδίσουν» την συμπάθεια των παιδιών τους (Καραθάναση 

Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

 Συμφωνία, έλλειψη δημιουργικότητας, φόβος δοκιμής νέου τρόπου 

διαπαιδαγώγησης      
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Η εξουσία των γονέων ευνοεί την συμμόρφωση παρά την δημιουργικότητα στα 

παιδιά, ακριβώς όπως το αυταρχικό κλίμα συνεργασίας σε ένα οργανισμό πνίγει την 

καινοτομία. Η δημιουργικότητα προέρχεται από την ελευθερία πειραματισμού 

δοκιμής νέων πραγμάτων και συνδυασμών. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα 

περιβάλλον με δυνατές αμοιβές και τιμωρίες είναι λιγότερο πιθανόν να αισθάνονται 

αυτή την ελευθερία από ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον 

μεγαλύτερης αποδοχής (Καραθάναση- Κατσαούνου, Μαλικιώση- Λοϊζου και 

Μπότου, 2008) 

 Απομάκρυνση, αποφυγή, φαντασίωση, υποχώρηση  

Όταν γίνεται πολύ δύσκολο τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την εξουσία των γονέων, 

τότε μπορεί να απομακρυνθούν ή αν την αποφύγουν. Η δύναμη των γονέων μπορεί 

να προκαλέσει απομάκρυνση, αν η ποινή είναι υπερβολικά σκληρή για τα παιδιά, αν 

οι γονείς δεν είναι σταθεροί στις αμοιβές, αν είναι πολύ δύσκολο να κερδηθούν οι 

αμοιβές ή αν είναι πολύ δύσκολο να μάθει το παιδί τις συμπεριφορές που 

απαιτούνται, για να αποφύγει την τιμωρία (Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση 

Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

Σύμφωνα με τους Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και 

Μπότου, (2008), οι μορφές της απομάκρυνσης και της αποφυγής ποικίλλουν: 

 ονειροπόληση και φαντασίωση,  

 αδράνεια, παθητικότητα, απάθεια,  

 παλινδρόμηση σε βρεφική συμπεριφορά 

 υπερβολική παρακολούθηση τηλεόρασης,  

 υπερβολική ανάγνωση μυθιστορημάτων,  

 μοναχικό παιδί,  

 εκδήλωση αδιαθεσιών,  

 φυγή, 
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 χρήση ναρκωτικών,   

 υπερβολικό φαγητό από αντίδραση,  

 κατάθλιψη  

 

 Μη εξουσιαστική πειθαρχία  

Στην μη εξουσιαστική πειθαρχία βασιζόμαστε στην καλή επικοινωνία και τον 

αμοιβαίο σεβασμό με το παιδί. Τα παιδιά χρειάζονται συναισθηματική στήριξη από 

τους γονείς τους, προκειμένου να εξελιχθούν σε ευτυχισμένα ενήλικα άτομα. Μια 

τέτοιου είδους στήριξη πρέπει να περιλαμβάνει τον σεβασμό του παιδιού, τον 

σεβασμό των δικαιωμάτων του, την αποδοχή των συναισθημάτων του (Καραθάναση 

Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

Στην μη εξουσιαστική αντιμετώπιση του παιδιού, ο γονιός αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα  του παιδιού και στοχεύει σε μια συνεργατική συμπεριφορά και από τις 

δύο πλευρές, για την επίλυση των συγκρούσεων όταν προκύπτουν. Όταν 

δημιουργούνται συγκρούεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά τους (ή ανάμεσα σε 

οποιοσδήποτε ανθρώπους), πρέπει να προσεγγισθούν να λυθούν σε κλίμα 

αποφορτισμένο και με γνώμονα την σκέψη ότι δεν επιδιώκουμε να δικαιωθεί ένας 

από τους δύο. Όταν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, στοργή και εμπιστοσύνη οι 

συγκρούσεις μπορούν να λυθούν με την ενθάρρυνση του παιδιού να συμμετέχει στην 

επίλυση σύγκρουσης ακλουθώντας τα εξής στάδια (Gordon, 1994). 

 Αναγνώριση  και προσδιορισμός της σύγκρουσης (εξασφάλιση της προσοχής 

του παιδιού και της διάθεσης για να μπει τη διαδικασία λύσης του 

προβλήματος). 

 Δημιουργία πιθανών λύσεων (τι θα μπορούσαμε να κάνουμε). 

 Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (ποια από τις δύο λύσεις φαίνεται 

καλύτερη).  
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 Χρειάζεται λήψη απόφασης για την καλύτερη λύση. 

 Εφαρμογή της απόφασης. 

 Παρακολούθηση εφαρμογής της λύσης και αξιολόγηση. 

Στην μη εξουσιαστική πειθαρχία η διαπαιδαγώγηση του παιδιού βασίζεται 

στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και την εξήγηση. Όταν οι κανόνες δεν 

συνοδεύονται από επεξηγήσεις, δείχνουν μια υποτίμηση του παιδιού. Όταν η σχέση 

με το παιδί βασίζεται στην αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό, το προσεγγίζουμε ως 

άτομο με οντότητα και θεωρούμε ότι μπορούμε να του εξηγήσουμε τις επιπτώσεις 

κάποιας συμπεριφοράς με αποτέλεσμα να το οδηγούμε σιγά- σιγά στον αυτοέλεγχο 

της. (Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και Μπότου, 2008). 

Η συμπεριφορά των γονέων στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι αποδοχή 

ή απόρριψη και εκδηλώνεται με θέρμη ή στοργή στο ένα άκρο και εχθρότητα στο 

άλλο. Ο συνδυασμός των δύο αυτών διαστάσεων δείχνει καλύτερα το πλέγμα των 

μεταξύ τους σχέσεων (Καραθάναση  Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και Μπότου, 

2008). 

Στην εφηβεία οι σχέσεις γονέων και παιδιών μπορεί να δυσχεράνουν ακόμα 

περισσότερο. Είναι μια δύσκολη περίοδο ανάπτυξης τόσο για τον έφηβο, όσο  και για 

την οικογένειά του. Μερικά επιπλέον προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και 

που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 

στην επίλυση είναι τα εξής (Καραθάναση Κατσαούνου, Μαλικιώση Λοϊζου και 

Μπότου, 2008) :  

 Ανάγκη εγκαθίδρυσης σεξουαλικής ταυτότητας. 

 Ανάγκη υιοθέτησης αποδεκτού συστήματος αξιών. 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός. 

 

2.4.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
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 Παιδικοί παράγοντες: 

 
Κατά την εφαρμογή των εκάστοτε μεθόδων πειθαρχίας που εφαρμόζουν οι 

γονείς, είναι αναγκαίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να συνυπολογίζονται η ηλικία, το 

επίπεδο ανάπτυξης, καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Επιπλέον, 

καθοριστικός παράγοντας θεωρείται ο οικογενειακός αστερισμός, δηλαδή η σειρά  

γέννησης του παιδιού μέσα στην οικογένεια. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα πρωτότοκα 

παιδιά είναι περισσότερο υπάκουα στους κανόνες από τα μεταγενέστερα αδέλφια 

τους.  Συνεπώς οι παιδικοί παράγοντες επηρεάζουν αφενός την επιλογή των μεθόδων 

πειθαρχίας, και αφετέρου τον τρόπο εφαρμογής τους (Fauchier & Straus, 2006). 

 Γονικοί παράγοντες: 

Με δεδομένο ότι οι γονείς ενεργούν ως βασικά πρότυπα αποδεκτής και 

προσδοκώμενης συμπεριφοράς, τα οποία επηρεάζουν δραστικά την συμπεριφορά του 

παιδιού, οι γονικοί παράγοντες, όπως η ανατροφή, η φροντίδα, η επικοινωνία και η 

σταθερότητα, παίζουν καθοριστικό ρόλο για την υιοθέτηση και εφαρμογή των 

μεθόδων πειθαρχίας. Έτσι, η σχέση του γονιού με το παιδί του είναι θεμελιώδης για 

την καλύτερη διαπαιδαγώγηση του, διότι το παιδί ανταποκρίνεται καλύτερα εάν η 

διαπαιδαγώγηση λαμβάνει χώρα σε μία ζεστή, στοργική και δεκτική σχέση (Fauchier 

& Straus, 2006). 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες: 

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η κουλτούρα, η εθνικότητα, ο βαθμός 

πίστης στη θρησκεία, καθώς και η σύνθεση του γειτονικού περιβάλλοντος, 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα που έχουν στο παιδί οι μέθοδοι πειθαρχίας. Για 

παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα, ή οικογένειες με μεγάλη πίστη στη θρησκεία, θεωρούν την σωματική 

τιμωρία αποτελεσματικότερη από τις υπόλοιπες μεθόδους (Fauchier & Straus, 2006). 
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 Συμπεριφορά παιδιού:  

Η εξωτερικευμένη συμπεριφορά του παιδιού είναι ένα μέτρο της 

αποτελεσματικότητας των μεθόδων πειθαρχίας. Εντούτοις, το ενδεχόμενο ότι  ένα 

παιδί θα εμφανίσει μία επιθυμητή συμπεριφορά ακόμα και κατά την απουσία 

συμμορφωτικών ενεργειών, είναι ο πιο αληθινός δείκτης της μακροχρόνιας επίδρασης 

που έχουν οι μέθοδοι πειθαρχίας που υιοθετούν οι γονείς. Συνεπώς, ο παρόν δείκτης 

καθιστά τις εκάστοτε μεθόδους που χρησιμοποιούν οι γονείς ως επιτυχημένες ή 

αποτυχημένες αντίστοιχα (Fauchier & Straus, 2006). 

 

2.4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 
 

Κάποιες βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία θετικών και 

εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, κατά τη διάρκεια της 

ανατροφής, είναι οι εξής: 

  Αμοιβαίος σεβασμός: επιτυγχάνεται από την προσπάθεια των γονιών, οι 

οποίοι πρέπει να δείξουν πρώτοι σεβασμό προς τα παιδιά τους, περιορίζοντας 

τις αρνητικές παρατηρήσεις (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).. 

  Ενθάρρυνση, μέσω της αναγνώρισης των θετικών σημείων των παιδιών και 

της μείωσης της σημασίας των λαθών τους (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  

  Αγάπη – Ασφάλεια: τα παιδιά λαμβάνουν την αγάπη των γονιών τους 

κυρίως μέσω της σωστής επικοινωνίας μαζί τους και μέσω του αμοιβαίου 

σεβασμού (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).. 

 Ενεργητική ακρόαση: επιτυγχάνεται μέσω της συγκέντρωσης – με το 

βλέμμα αλλά και με τη στάση του σώματος – έτσι ώστε να νιώσει το παιδί ότι 

οι γονείς δέχονται τα συναισθήματά του (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).. 
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  Χρόνος για διασκέδαση: πέρα από την ώρα που θα έχει κάθε παιδί δική του, 

η οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να διαθέτει 

χρόνο διασκεδάζοντας σαν οικογένεια (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007) . 

  Ειλικρίνεια: αρχικά επιτυγχάνεται από τους γονείς και έπειτα υιοθετούν 

ειλικρινή στάση και τα παιδιά απέναντί τους (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 

2007). 

  Χρόνος για συζήτηση: πρέπει να πραγματοποιείται σε ήρεμο κλίμα, χωρίς 

επικριτική και αυστηρή συμπεριφορά (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007). 

  Αποφυγή χρήσης «ετικετών»: Οι γονείς που συνηθίζουν να κολλάνε 

ετικέτες στα παιδιά τους δείχνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν σ’ 

αυτά. Και τα παιδιά, δυστυχώς, έχουν την τάση να επαληθεύουν τις ετικέτες 

αυτές (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007). 

 

2.4.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 

 

Α) Φυσικές & Λογικές συνέπειες  

Οι γονείς οι οποίοι συνηθίζουν να ενθαρρύνουν το παιδί τους να λαμβάνει 

μόνο του αποφάσεις, ενισχύοντας του με αυτό τον τρόπο την αίσθηση της 

υπευθυνότητας, καθώς και την ικανότητα να μαθαίνει μέσα από τα λάθη του, 

υιοθετούν την τεχνική των φυσικών και λογικών συνεπειών. Ως φυσική συνέπεια 

θεωρείται οποιοδήποτε επακόλουθο προκύπτει από τις ενέργειες ενός παιδιού (από 

όσα κάνει και όσα δεν κάνει) όταν δεν παρεμβαίνει ο ενήλικας. Έτσι, τα παιδιά 

μαθαίνουν βιώνοντας τις άμεσες συνέπειες των αποφάσεων τους και έτσι οι γονείς 

δεν προστατεύουν με τις γνώσεις τους τα παιδιά τους από την πιθανότητα μιας 

ανεπιθύμητης έκβασης της συμπεριφοράς τους. Από την άλλη πλευρά, η λογική 

συνέπεια, ορίζεται η συμμόρφωση του παιδιού από το κοινωνικό περιβάλλον. 
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Συνεπώς, τόσο οι φυσικές, όσο και οι λογικές συνέπειες διδάσκουν στο παιδί να είναι 

υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του. Για παράδειγμα,  για ένα 

νεαρό άτομο που έσπασε το παράθυρο του γείτονα θα ήταν, να κάνει αγγαρείες 

προκειμένου να ξεπληρώσει τα έξοδα για την αντικατάσταση του παραθύρου. Με 

άλλα λόγια όταν οι γονείς χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική, θεωρούν τα παιδιά 

υπεύθυνα για τα λάθη τους και τα βοηθούν να αποκαταστήσουν με κάποιο τρόπο την 

βλάβη που προκάλεσαν (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007). 

 

Β) Ενθάρρυνση  
 

Η ενθάρρυνση, είναι πολύ σημαντική για την αγωγή του παιδιού, αλλά και 

γενικά στη ζωή του ανθρώπου. Επίσης, είναι μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες 

που έχουν οι γονείς για να βελτιώσουν τη σχέση με τα παιδιά τους. Είναι η 

διαδικασία με την οποία συγκεντρώνουν την προσοχή τους στα θετικά τους σημεία, 

καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθηση και την εκτίμηση στον εαυτό 

τους (π.χ. τι καλά που εργάστηκες ή είσαι τόσο καλό παιδί). Ο γονιός που 

ενθαρρύνει, βοηθά τα παιδιά να  δεχτούν τα λάθη τους και να μάθουν από αυτά, ώστε 

να βελτιωθούν. Τα βοηθά να καλλιεργήσουν το θάρρος να μην είναι τέλεια. Έτσι, το 

παιδί αισθάνεται ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση, όταν οι γονείς αναγνωρίζουν την 

προσπάθεια του (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  

         Τα παιδιά έχουν μάθει να αντλούν την αίσθηση της αξίας τους με το να 

δέχονται αμοιβές και τιμωρίες από αυτούς που ασκούν εξουσία. Οι γονείς για να τα 

βοηθήσουν να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης, είναι καλό να τονίζουν 

ότι τους αρέσει και ότι εκτιμούν από αυτά που κάνουν, αντί να συγκεντρώνουν την 

προσοχή τους στα λάθη τους. Επιπροσθέτως, μέσα από τον έπαινο οι γονείς 

κινητοποιούν τα παιδιά, για εξωτερική αμοιβή. Ο έπαινος είναι ένα είδος ανταμοιβής. 

Δίνεται όταν κερδίζουμε, όταν είμαστε οι καλύτεροι. Στην περίπτωση όπου ο 
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ενδυναμωτής εκδηλώνεται με τη μορφή δώρου, είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπ’ 

όψιν τους οι γονείς ότι δεν θα πρέπει να είναι μεγάλης αξίας, διότι ενδέχεται το παιδί 

κάθε φορά που θα διορθώνει την εκάστοτε λανθασμένη συμπεριφορά του, να έχει 

απαιτήσεις για όλο και μεγαλύτερης αξίας ανταμοιβές, με αποτέλεσμα να διορθώνει 

τη συμπεριφορά του όχι επειδή θεωρεί ότι ήταν λανθασμένη, αλλά επειδή περιμένει 

το «αντάλλαγμα» (Κουνελάκη, 2009). 

 
 
Γ) Τιμωρία  
 

Η τιμωρία είναι μια σκληρή λέξη για τα παιδιά. Η λέξη τιμωρία φέρνει στη 

σκέψη μας έννοιες όπως αμάρτημα, ποινή, πόνο οι οποίες δεν ταιριάζουν σε αυτό που 

επιβάλλουμε, για τις λάθος παιδικές πράξεις, δηλαδή να διορθώσουμε ή να 

εξαλείψουμε συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την  επιθυμητή συμπεριφορά του 

παιδιού. Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό, ότι τα παιδιά μέσω της τιμωρίας θα 

πρέπει να ξεχωρίζουν το σωστό από το μη σωστό και το επιτρεπτό από το μη 

επιτρεπτό.  Να μάθουν ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες και έτσι να τα βοηθήσουμε να 

ασκηθούν στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας, για την υπόλοιπη ζωή που είναι 

γεμάτη πράξεις και συνέπειες (Τζίκας και Βγενοπούλου, 2007).   

Οι γονείς πρέπει να προσδιορίζουν πάντοτε στο παιδί την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά που πρέπει να τιμωρηθεί, ενώ, η τιμωρία θα πρέπει να επέρχεται 

αμέσως μετά την εκδήλωση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς του παιδιού, καθώς και 

να συμβαδίζει με την ανεπιθύμητη συμπεριφορά του. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό 

οι γονείς να βάζουν στο παιδί τιμωρίες οι οποίες έχουν άμεση και λογική σχέση με το 

παράπτωμά του, διαφορετικά το παιδί θα εκλαμβάνει την τιμωρία, σαν μια καθαρή 

μορφή εκδίκησης και δεν θα έχει κανένα νόημα και αποτέλεσμα, παρά μόνο να 

δηλητηριάζουν μακροπρόθεσμα τις σχέσεις τους και να δημιουργούν ένα άσχημο 

κλίμα μεταξύ τους. Για παράδειγμα: Δεν μπορούν να πουν σε ένα παιδί «δεν θα πάμε 
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βόλτα το απόγευμα επειδή δεν τρως όλο σου το φαγητό». Ακούγεται παράλογο και 

είναι. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αυτή η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ της 

συμπεριφοράς του παιδιού και της τιμωρίας προκαλεί στα παιδιά σύγχυση και την 

αίσθηση πως τα εκδικούμαστε. Μπορούν όμως να του πουν «δεν θα φας γλυκό, αν 

δεν φας το φαγητό σου πρώτα». Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το είδος της ποινής 

που συνήθως εξαρτάται από το μέγεθος της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, 

αξιολογώντας τις συνέπειες της, καθώς και από το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.  

(Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι,2007).   

Η τιμωρία μπορεί να εκδηλωθεί με σύντομες εκφράσεις αποδοκιμασίας, με 

σωματική αναχαίτιση ή δυσφορία, με αφαίρεση προνομίων ή με κατ’ οίκον εγκλεισμό 

(Fauchier & Straus, 2006). Πιο αναλυτικά, η τιμωρία μπορεί να εμφανιστεί με τις 

ακόλουθες μορφές: 

 Η σωματική τιμωρία: θεωρείται από κάποιους γονείς ως χρήσιμη και 

αποτελεσματική μέθοδος πειθαρχίας, που περιλαμβάνει τον ξυλοδαρμό τα 

χαστούκια και γενικότερα κάθε μορφή βίας από τους γονείς προς τα παιδιά 

τους. Οι σωματικές τιμωρίες αποτέλεσαν σε παλιότερες εποχές μια ιδιαίτερα 

διαδεδομένη και ευρέως αποδεκτή πρακτική χειραγώγησης των παιδιών. 

Ωστόσο μια σειρά επιστημονικών ερευνών τη δεκαετία του 70, σε συνδυασμό 

με το γενικότερο κλίμα φιλελευθερισμού εκείνης της εποχής ενοχοποίησαν τις 

σωματικές τιμωρίες. Σε πολλές χώρες έχουν θεσπιστεί νόμοι για την 

προστασία των παιδιών από αυτές ενώ στην Αυστρία και στις Σκανδιναβικές 

χώρες κάθε μορφή σωματικής τιμωρίας έχει ρητά απαγορευθεί και 

ποινικοποιηθεί. Τέλος είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι η σωματική 

τιμωρία, δημιουργεί προβλήματα στην μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού 

(Fauchier & Straus, 2006). 
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 Αποκλεισμός από προνόμια- κόστος: Αυτή η τεχνική τιμωρίας αναφέρεται 

στο να απαγορεύουμε στα παιδιά την πρόσβαση σε αντικείμενα και 

δραστηριότητες που τους αρέσουν, σαν αποτέλεσμα πειθαρχίας ή κακής 

συμπεριφοράς. Έτσι, οι γονείς μπορεί να απαγορεύουν στα παιδιά τους την 

πρόσβαση στην τηλεόραση, στο παιχνίδι, σε πιθανή έξοδο ή σε άλλες μορφές 

διασκέδασης που αρέσουν στα παιδιά τους σαν το αποτέλεσμα της ανυπακοής 

τους (Fauchier & Straus, 2006). 

 Η τεχνική του διαλείμματος (time out): Η τεχνική αυτή αναφέρεται στην 

απομάκρυνση του παιδιού από την ομάδα συνομηλίκων του ή και από τις 

δραστηριότητες της οικογένειας σαν αποτέλεσμα της κακής του 

συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, αν τα μέλη μιας οικογένειας παίζουν όλα μαζί 

ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και το μικρότερό της μέλος επιμένει να διαταράσσει 

το παιχνίδι με φωνές, οι γονείς μπορούν να το απομακρύνουν και να το 

αφήσουν να συμμετάσχει ξανά στο παιχνίδι μόνο όταν νιώσει ότι μπορεί να 

ακολουθήσει τους κανόνες του παιχνιδιού και να μην «ανησυχεί» την 

υπόλοιπη ομάδα. Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε 

παιδιά προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας. Το νόημα της τιμωρίας αυτής 

είναι να καταλάβει το παιδί πως για να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα 

πρέπει να έχει την αρμόζουσα συμπεριφορά, διαφορετικά η συμμετοχή του 

είναι αδύνατη. Δυστυχώς, αυτή η τεχνική σε κάποιες περιπτώσεις έχει 

παρεξηγηθεί και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις γονιών και διδασκάλων που 

παρατείνουν την ώρα του διαλείμματος αν και το παιδί τους διαβεβαιώνει πως 

είναι έτοιμο να επιστρέψει στην ομάδα. Κατά αυτό τον τρόπο το παιδί παίρνει 

το μήνυμα πως αυτό που απορρίπτεται δεν είναι η συμπεριφορά του, αλλά 

αυτό το ίδιο σαν κοινωνική οντότητα (Fauchier & Straus, 2006). 
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 Αδιαφορία: Τα παιδιά πολλές φορές για να προσελκύσουν την προσοχή των 

γονέων τους, καταφεύγουν σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Έτσι, οι γονείς  

αδιαφορούν στην προκλητική τους συμπεριφορά και προσανατολίζουν το 

ενδιαφέρον τους σε κάτι άλλο. Είναι απαραίτητο οι γονείς να ασχοληθούν με 

τα παιδιά, αφιερώνοντας τους χρόνο και ενισχύοντας τους θετικές 

συμπεριφορές (Fauchier & Straus, 2006). 

 Υπερεπανόρθωση: Οι γονείς οι οποίοι επιλέγουν την υπερεπανόρθωση ως 

μέθοδο πειθαρχίας, απαιτούν από το παιδί να διορθώσει τις συνέπειες της 

κακής του συμπεριφοράς. Έτσι, το παιδί θα επανορθώσει γι’ αυτό που έκανε 

προσφέροντας και κάτι παραπάνω. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, για 

παράδειγμα όταν ένα παιδί χαλάσει ένα ποδήλατο. Η ποινή θα είναι να το 

αντικαταστήσει και να το γυαλίσει (Καλαϊτζάκη, 2010) (Κουνελάκη, 2009). 

 

2.4.4 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές πειθαρχίας που μπορούν να δημιουργήσουν 

περισσότερα προβλήματα στη συμπεριφορά του παιδιού. Παρά το γεγονός, ότι δεν 

εφαρμόζεται συνήθως με τις καλύτερες προθέσεις, αυτές οι τεχνικές πειθαρχίας 

μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά των παιδιών (Ντινκμέγιερ & Μακ – 

Κέι, 2007).  

1. Δυνατή φωνή  

Πιθανόν η μητέρα δεν υψώνει μόνο μια φορά την φωνή της στη ζωή ενός 

παιδιού. Ωστόσο, αν αυτό συμβαίνει συχνά, φωνάζοντας οι γονείς στα παιδιά, 
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δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά δεν 

συμμορφώνονται στις υποδείξεις των γονέων τους, όταν εκείνοι φωνάζουν 

επανειλημμένα, με αποτέλεσμα να απευαισθητοποιούνται (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 

2007). 

2. Γκρίνια  

Η συνεχής γκρίνια διδάσκει τα παιδιά να μην συμπεριφέρονται υπεύθυνα. 

Όταν τα παιδιά γνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τι πρέπει να κάνουμε 

σήμερα, γιατί ένας γονέας πρόκειται να τους γκρινιάζει κατ 'επανάληψη, δεν τίθεται 

καμία προσπάθεια να συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 

2007).  

Η γκρίνια μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παιδιά που δίνουν, ως απάντηση  το 

"Το ξέρω!" Ενθαρρύνει τα παιδιά να υποστηρίζουν ή να υπόσχονται να το κάνουν 

αργότερα, αντί να αναλάβουν δράση τώρα. Οι γονείς πρέπει να αντικαταστήσουν την 

γκρίνια με τη λέξη «αν»  και τότε μάλλον θα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 

(Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  

3. Επαναλαμβανόμενες Απειλές  

Αν οι γονείς επαναλαμβάνουν απειλές στα παιδιά, χωρίς να τις 

πραγματοποιούν, θα αντιληφθούν γρήγορα ότι δεν ισχύουν και δεν έχουν υπόσταση 

τα λόγια των γονέων (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007). 

Είναι σημαντικό οι γονείς να απειλούν, ότι θα πάρουν τα  προνόμια ή θα 

δώσουν μια αρνητική συνέπεια, όταν είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν την απόφασή 
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τους κατευθείαν. Η συνεπής πειθαρχία είναι απαραίτητη, αν θέλουν οι γονείς να 

αλλάξουν  τη συμπεριφορά του παιδιού (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007). 

4. Διαλέξεις  

Τα παιδιά δεν μπορούν να δουν το λάθη τους, μέσα από μια μακροσκελή 

ομιλία. Στην πραγματικότητα, οι πολλές διαλέξεις δημιουργούν στα παιδιά έντονη 

«δυσφορία», καθώς αντιπαθούν να ακούν μικρές συμβουλές- διαλέξεις από τους 

γονείς τους (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  

Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν σύντομες επεξηγήσεις στο παιδί. Δηλαδή να 

εξηγούν το λόγο που θέλουν η συμπεριφορά να αλλάξει και να αναφέρουν τις 

προσδοκίες τους για το μέλλον. Αντί να λένε επανειλημμένα στο παιδί, ότι έκανε μια 

κακή επιλογή, να δράττονται την ευκαιρία, ώστε να διδάξουν δεξιότητες για την 

επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, θα μπορούσαν να συζητήσουν με το παιδί τι θα  

μπορούσε να κάνει διαφορετικά την επόμενη φορά (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 

2007).  

5. Διαπόμπευση  

Η διαπόμπευση του παιδιού γίνεται, από γονείς που βρίσκονται σε απόγνωση,  

μέσω της τιμωρίας που του δίνουν με στόχο να το ταπεινώσουν, τεχνική που μπορεί 

να κάνει τα πράγματα χειρότερα (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007). 

Οι τιμωρίες, έχουν σαν αποτέλεσμα το παιδί να αισθάνεται ντροπή, αίσθημα 

που μπορεί να το τροφοδοτήσει με οργή και να κάνει τις συμπεριφορές του 

χειρότερες. Εάν οι γονείς δεν είναι σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν για τα 
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προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού τους, είναι απαραίτητο να αναζητήσουν 

επαγγελματική βοήθεια (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  

6. Μη συνδεδεμένη Συνέπεια 

Δίνοντας οι γονείς στο παιδί ένα αποτέλεσμα- συνέπεια που είναι εντελώς 

άσχετη με την κακή συμπεριφορά μπορεί να του προκαλέσει σύγχυση. Εάν για 

παράδειγμα, ένα παιδί χτυπά τον αδελφό του και οι γονείς του, τον τιμωρήσουν 

βάζοντας να γράψει 100 φορές, «εγώ δεν θα χτυπήσω τον αδελφό μου» δεν διδάσκει 

πώς να επιλύσει συγκρούσεις ειρηνικά. Αντ’ αυτού, είναι πιθανό το παιδί να μισήσει 

το γράψιμο (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  

Ο καλύτερος τρόπος για να διδάξουν τα παιδιά είναι με λογικές συνέπειες. Οι 

λογικές συνέπειες βοηθούν τα παιδιά να θυμηθούν για ποιο λόγο λαμβάνεται η 

συνέπεια και αποτρέπει το παιδί από την επανάληψη της ανάρμοστης συμπεριφοράς 

στο μέλλον (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  

8. Ξυλιές  

Αν και υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη γύρω από το «ξύλο», χτυπώντας ένα παιδί 

του προβάλλουμε ως αποδεκτό μοντέλο διαπαιδαγώγησης την επιθετικότητα. Αν οι 

γονείς δέρνουν το παιδί, επειδή χτύπησε τον αδελφό του, του δίνουν το μήνυμα, ότι 

το χτύπημα είναι μια αποδεκτή πράξη (Ντινκμέγιερ & Μακ – Κέι, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

 

3.1 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται, στα άτομα τα οποία είναι στα 

αρχικά στάδια της ενήλικες ζωής, ανησυχητική αύξηση φαινομένων παραβατικής 

συμπεριφοράς, που συχνά φθάνουν σε επίπεδο παράβασης του κοινού ποινικού 

κώδικα και παραπομπή σε δικαστικές αρχές. Παράλληλα τα μείζονα προβλήματα των 

τελευταίων δεκαετιών, όπως η χρήση ναρκωτικών και ο αλκοολισμός, δεν φαίνεται 

να µμειώνονται, παρά την προσοχή που τους αποδίδεται από την σύγχρονη κοινωνία, 

και συμβάλλουν στην εμφάνιση ή επίταση των ψυχοπαθολογικών προβλημάτων που 

οδηγούν ακόμη και σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (κοινωνική απόσυρση, 

αυτοκτονική συμπεριφορά κ.ά.). Τα παραπάνω φαινόμενα συνιστούν την λεγόμενη  

αντικοινωνική συμπεριφορά και αποδίδονται:  

 σε εσωτερικούς εξελικτικούς παράγοντες, που σχετίζονται µε τις βιολογικές, 

γνωστικές και συναισθητικές αλλαγές, αλλά και µε τις γενετικές τους 

καταβολές 

 σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι κοινωνικό-

πολιτιστικοί, η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία κ.λπ. (Πετρόπουλος & 

Παπαστυλιανού, 2001). 

Το ζήτημα της υπερκατανάλωσης αλκοόλ λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο της έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ σε 

πολύ νεαρή ηλικία, ακόμη και από 12 χρόνων, και βέβαια αυξάνεται µε την πρόοδο 

της ηλικίας μέχρι τα 20 χρόνια (Grant, Β., Dawson, D. Α., 1997). Επιπλέον, 
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παρατηρείται αύξηση της ποσότητας που καταναλίσκεται και της συχνότητας της 

κατανάλωσης.  

Η κατανάλωση αλκοόλ σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερβολική και φθάνει 

στο επίπεδο της καθημερινής χρήσης. Αυτό συμβαίνει γιατί τα άτομα, δεν μπορούν 

να κάνουν διάκριση ανάμεσα στη μέτρια χρήση αλκοόλ που χρησιμοποιούν οι γονείς 

τους που διευκολύνει τις κοινωνικές σχέσεις, μειώνει την ένταση και δημιουργεί κέφι 

και στην κατάχρηση ή τη χρήση σε μικρότερη  και πιο ευαίσθητη ηλικία. Θεωρούν 

ότι η κατάχρηση προσφέρει µια απόδραση από τη δυσάρεστη πραγματικότητα, 

μειώνει τη στεναχώρια και κάνει  τον άνθρωπο ευτυχισμένο «ως δια μαγείας». Η 

συχνή και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στα αρχικά στάδια της ενηλικίωσης 

σχετίζεται µε την εμφάνιση κατάθλιψης, αγχώδους συμπεριφοράς, αντικοινωνικής 

και βίαιης προσωπικότητας και μπορούν υπό την επήρεια του να εκτελέσουν 

αξιόποινες πράξεις (επιθετικότητα, βίαιη συμπεριφορά, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και 

πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κ.ά.) (Ηerbert, M., 1996: 107-120) 

Η έναρξη της κατανάλωσης αλκοόλ σε μικρές ηλικίες σχετίζεται άμεσα µε 

μεγαλύτερη πιθανότητα τακτικής και αυξημένης κατανάλωσης αργότερα κατά την 

ενήλικη ζωή, καθώς και µε την αυξημένη εμφάνιση προβλημάτων υγείας που 

σχετίζονται µε τη συνήθεια της υπερκατανάλωσης αλκοόλ (υπέρταση, εγκεφαλικά 

επεισόδια, καρδιοαγγειακές νόσους, κίρρωση του ήπατος αλλά και ψυχοπαθολογικά 

προβλήματα) (Herbert, M., 1996: 171-177). 

Αρκετή έμφαση δόθηκε επίσης τα τελευταία χρόνια και στην αναζήτηση 

ψυχοπαθολογικών διαταραχών που μπορεί να υποκρύπτονται πίσω από την 

αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων. Οι διαταραχές αυτές συχνά προϋπάρχουν από 

την παιδική ηλικία (όπως η ελλειμματική  προσοχή και υπερκινητικότητα, η 

εναντιωματική διαταραχή ή και απλές µμαθησιακές δυσκολίες µε επιπτώσεις στη 

στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο) και σε συνάρτηση µε το ψυχοκοινωνικό 
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περιβάλλον ευθύνονται ποικιλοτρόπως αργότερα για αντικοινωνική παραπτωματική 

συμπεριφορά (Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2001). 

Η αντικοινωνική συμπεριφορά εκδηλώνεται, γιατί η προσωπικότητα του νέου 

έχει δομηθεί λανθασμένα από την βρεφική του ηλικία. Για παράδειγμα, όπως έχει 

αναφέρει ο Freud, σε κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα κυριαρχούν τρία στοιχεία, το 

εγώ, το αυτό και το υπερεγώ. Το αυτό, αντιπροσωπεύει τις ορμές, οι οποίες είναι 

συνήθως αποδοκιμαζόμενες επιθυμίες. Το εγώ, αντιπροσωπεύει την αυτοκυριαρχία 

του ατόμου και το υπερεγώ είναι η γονεϊκή επιρροή, που είναι έντονη τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Όταν ο νέος δεν μπορέσει να κρατήσει ισορροπία 

ανάμεσα στο Εγώ και στο Αυτό και όταν το Υπερεγώ δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο, 

τότε οι εσωτερικές συγκρούσεις του ατόμου εκδηλώνονται µε τη μορφή 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς» (Γεωργούλας, 2000:69). Το άτομο, δηλαδή, δεν 

μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του λόγω της σύγχυσης που κυριαρχεί μέσα του και άρα 

εξελίσσεται σε κοινωνικά απροσάρμοστο άτομο.  Επίσης, η έννοια της 

αντικοινωνικής προσωπικότητας δεν δομείται µόνο λόγω της ύπαρξης ανεξάρτητων 

και ασυνείδητων ψυχικών δυνάμεων αλλά και λόγω της ύπαρξης εξωτερικών 

ερεθισμάτων, µε σημαντικότερο αυτό της κοινωνικοποίησης (Γεωργούλας, 2000). 

«Το μικρό παιδί, σχηματίζει ασυνείδητα την έννοια του καλού και του κακού, 

κυρίως από τις απαγορεύσεις ή τις προτροπές, από την καταπίεση ή τη στοργή των 

γονιών, ή ακόμα και από τη διαδικασία της ταύτισης. Όταν όμως αυτές οι εξωτερικές 

διαδικασίες αποτύχουν, οι ψυχολογικές αντιδράσεις του παιδιού δεν θα είναι οι 

αναμενόμενες» (Γεωργούλας, 2000:71-72).     

Σύμφωνα με νέες έρευνες και οι οικογενειακοί παράγοντες συντελούν στην 

εμφάνιση διαταραχών διαγωγής, αφού  η ανεπαρκής γονική παρακολούθηση 

αναγνωρίζεται ευρέως ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη του παιδιού και του 

εφήβου (Razh & MacMahon, 2011). 
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 «Οι Glueck (1950) διαπίστωσαν πως το 70% των περιπτώσεων των 

παραβατικών νέων, οι γονείς τους κατέφευγαν στη λήψη εσφαλμένων μέτρων 

τιμωρίας για να επιτύχουν πειθάρχησή τους (ασυνέπεια και ακραία ποικιλία 

στάσεων). Επίσης, πως µία ανύπαρκτη πειθαρχία χωρίς επίβλεψη που αφήνει στο 

παιδί απόλυτη ελευθερία είναι πολύ πιο συχνή στους παραβατικούς  νέους απ’ ότι 

στους µη παραβατικούς (56,8% έναντι 11,7% από την πλευρά της μητέρας και 26,6% 

έναντι 17,9% από την πλευρά του πατέρα), ενώ µια πολύ αυστηρή και παράλογη 

πειθάρχηση συναντάται, επίσης πιο συχνά στους πατέρες των παραβατικών ατόμων 

απ’ ότι σε εκείνους των µη παραβατικών. Τέλος σε νεότερη έρευνα τους, 

διαπιστώνουν πως το 65% των περιπτώσεων που ερευνήθηκαν εμφανίζουν ως κύρια 

ή κυριαρχούσα αιτιώδη προϋπόθεση παραβατικότητας την αστάθεια του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και την παιδευτική αρμοδιότητα των γονέων» 

(Φαρσεδάκης, 1985: 58).  

«Η αδιαφορία των γονέων, οι αλλοπρόσαλλες καταναγκαστικού τύπου 

στάσεις, αναφορικά µε την πειθαρχία συναντώνται, κατά κύριο λόγο, σε όλους τους 

τύπους παραβατικής συμπεριφοράς. Οι αδιάφορες μητέρες παρήγαγαν ένα υψηλό 

ποσοστό γιων µε παραβατική σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ οι 

υπερπροστατευτικές μητέρες παρήγαγαν ένα υψηλό ποσοστό γιων µε 

παραβατικότητα βίαιης μορφής  ( κατά της ζωής και σωματικής ακεραιότητας)» 

(Φαρσεδάκης, 1985: 58). 

Ιδιαίτερα σημαντικά συμβάλλει στην παραβατικότητα των νέων το γεγονός 

πως ανήκουν σε οικογένειες που μειονεκτούν παιδευτικά και από άποψη στοργής, 

γιατί έτσι δεν επιτυγχάνεται η σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού.  

«Η έλλειψη στοργής που μπορεί να εμφανίζεται ως αδιαφορία ή και 

εχθρότητα ή να οφείλεται σε απουσία των γονέων, μπορεί να οδηγήσει σε 

αποστερήσεις που είναι πιθανό να οδηγήσουν ένα ή και όλα τα παιδιά της οικογένειας 
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στην παραβατικότητα. Αλλά και η αγχωτική στοργή θέτει σε κίνδυνο την 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Η τεταµένη ατμόσφαιρα την οποία 

συντηρεί το οδηγεί στην αστάθεια. Εν κατακλείδι, η υπερπροστατευτική στοργή 

δημιουργεί νέους απαιτητικούς που δεν µμαθαίνουν να συμμορφώνονται στις 

διάφορες υποχρεώσεις της ζωής, ούτε να αντιστέκονται στους διάφορους 

πειρασμούς» (Φαρσεδάκης, 1985: 62). 

 

3.1.2 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής αποτελούν αντικείμενο έντονου 

ενδιαφέροντος, τα τελευταία κυρίως χρόνια, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού 

των ατόμων, που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα στη συμπεριφορά λήψης τροφής. 

Οι διαταραχές αυτές μπορεί να είναι πρωτογενείς ή να αποτελούν συμπτώματα μιας 

άλλης ψυχικής διαταραχής (ψύχωσης, νεύρωσης ή διαταραχής της προσωπικότητας) 

(Kaplan, & Sadock 1991). 

Γενικά, η πορεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής ποικίλει σε μεγάλο 

βαθμό. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση είναι: η ηλικία 

έναρξης της νόσου, η διάρκειά της, η προσωπικότητα του ατόμου, ο βαθμός της 

προσαρμοστικότητάς του πριν ασθενήσει και οι ενδοοικογενειακές σχέσεις. Μελέτες 

σε άτομα που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης τροφής έχουν δείξει ότι είναι 

κυρίως γυναίκες (ποσοστό μεγαλύτερο του 90%), ενώ η μέση ηλικία για την έναρξη 

των διαταραχών πρόσληψης τροφής είναι η όψιμη εφηβεία ή η πρώιμη ενήλικη ζωή 

(Kaplan, & Sadock 1991).    

Σύμφωνα με τους Σκούρας, Χατζηδήμος, Καλούτσης, & Παπαδημητρίου 

(1991), οι διαταραχές στη λήψη τροφής εμφανίζονται κυρίως στην εφηβείας και αν δε 

αντιμετωπιστεί συνεχίζουν και στην ενηλικίωση. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η 
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διαταραγμένη στάση απέναντι στο βάρος και το φαγητό, η οποία γεννά ένα εύρος 

συμπεριφορών που οδηγούν σε περισσότερα ή λιγότερα παθολογικά συμπτώματα. 

Δύο είναι τα είδη των διαταραχών στην πρόσληψη τροφής:  

 η ψυχογενής ή νευρική ανορεξία (anorexia nervosa)  

 η ψυχογενής βουλιμία  

Στην περίπτωση της ψυχογενούς ανορεξίας, η έναρξη της διαταραχής 

συνδέεται συνήθως με κάποιο στρεσσογόνο γεγονός ζωής, όπως όταν το άτομο 

απομακρύνεται από το οικογενειακό του περιβάλλον λόγω σπουδών ή την πίεση που 

νοιώθει το άτομο από το οικογενειακό του περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις, 

επειδή η διαταραχή αυτή προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στον οργανισμό του ατόμου 

(διαταραχές λειτουργίας διαφόρων οργάνων του σώματος και σοβαρές διαταραχές 

στο μεταβολισμό, όπως ηλεκτρολυτικές διαταραχές κ.λπ.), απαιτείται η νοσηλεία του 

ατόμου που πάσχει. Λόγω των σοβαρών επιπλοκών που προκαλεί στον οργανισμό, η 

ψυχογενής ανορεξία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο (Σκούρας, 

Χατζηδήμος, Καλούτσης, & Παπαδημητρίου 1991). 

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της ψυχογενούς βουλιμίας (που 

εμφανίζονται συνήθως μετά από καταστάσεις που προκαλούν δυσφορία στο άτομο, 

όπως διαπροσωπικά προβλήματα, αρνητικά συναισθήματα για την εμφάνιση και το 

βάρος του σώματός του ή έντονη πείνα μετά από υπερβολική δίαιτα) καταναλώνονται 

τροφές πλούσιας θερμιδικής αξίας. Το άτομο δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει 

παρά μόνο όταν αισθανθεί πόνο στην κοιλιά, όταν κάποιος το διακόψει ή όταν 

προκαλέσει εμετό ή πάρει καθαρτικά (Σκούρας, Χατζηδήμος, Καλούτσης, & 

Παπαδημητρίου 1991). 

Στην αιτιολογία της ψυχογενούς ανορεξίας παίζουν σημαντικό ρόλο πολλοί 

παράγοντες, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, γενετικοί, βιολογικοί και πολλές φορές 
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οικογενειακοί. Γι αυτό το λόγο συνήθως προτείνεται, οικογενειακή ψυχοθεραπεία για 

την αντιμετώπιση των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, των προβλημάτων και των 

διαταραγμένων σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, που πιθανόν 

εμπλέκονται στην εμφάνιση και διατήρηση της προβληματικής συμπεριφοράς λήψης 

τροφής (Σκούρας, Χατζηδήμος, Καλούτσης, & Παπαδημητρίου 1991). 
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3.2 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

3.2.1 ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Το παιδί έρχεται στον κόσμο οπλισμένο µε την ικανότητα να εκφράζει 

βασικές συναισθητικές καταστάσεις και να επικοινωνεί µε τη μητέρα για τις ανάγκες 

του.  Η μητέρα διαβάζει αυτά τα μηνύματα και ανταποκρίνεται µε τρόπους που έχουν 

σαν αποτέλεσμα εμπειρίες είτε ευχάριστες και επιβραβεύτηκες, είτε δυσάρεστες και 

στερητικές. Αυτές οι εμπειρίες, γίνονται η συναισθηματική μνήμη του παιδιού και 

ταυτόχρονα σχηματίζουν τον πρώτο πυρήνα της απεικόνισης του εαυτού και του 

αντικειμένου. Όταν υπερισχύουν οι δυσάρεστες στερητικές εμπειρίες, η αίσθηση του 

εαυτού που αναπτύσσεται περιλαμβάνει στοιχεία κακίας και αναξιότητας. 

Παράλληλα, αισθήματα θλίψης και ανησυχίας αρχίζουν σταδιακά να κυριαρχούν και 

να συνεχίζονται στην υπόλοιπη ζωή του, ενώ η χαρά, το ενδιαφέρον και η περιέργεια 

βιώνονται όλο και λιγότερο (Sandler & Joff, 1965). 

 Φυσικά, αυτές οι πρώιμες αρνητικές συναισθηματικές εμπειρίες μπορεί να 

τροποποιηθούν αν, σε κατοπινά στάδια, οι σχέσεις μητέρας – παιδιού και πατέρα – 

παιδιού προσφέρουν στο παιδί ευκαιρίες για ευχαρίστηση και ικανοποίηση.  Στην 

περίπτωση, όμως, που η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος δεν προσφέρουν 

αυτές τις εμπειρίες ή έστω την ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει αυτοπεποίθηση και 

να ικανοποιηθεί μέσα από τις δικές του πρωτοβουλίες, το παιδί μαθαίνει και 

εσωτερικεύει την ανικανότητα και την απελπισία (Spitz, 1949).   

Η οικογένεια, όπως αναλύσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου, από κοινωνιολογικής και ψυχολογικής 

πλευράς. Μέσα στην οικογένεια τα μέλη χαίρονται, λυπούνται, απογοητεύονται, 

έχουν τις δεσμεύσεις τους κ.α. Εκείνο, όμως, που έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην αξία 

της οικογένεια στην εποχή μας, ήταν οι έρευνες του Freud. Ο Freud έστρεψε τον 
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προβολέα της επιστήμης προς την οικογένεια με την εξής άποψη: «Τα βιώματα της 

παιδικής ηλικίας είναι εκείνα που καθορίζουν τη μετέπειτα ψυχολογική δομή του 

ατόμου» και υπογράμμισε πως η ψυχική υγεία του ατόμου εξαρτάται από τις 

οικογενειακές σχέσεις. Σήμερα, όλοι όσοι μελετάνε τον άνθρωπο, αρχίζουν από τα 

παιδικά του βιώματα και ιδιαίτερα από τη στάση και τις σχέσεις που είχε με τους 

γονείς του κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας αλλά και της εφηβείας 

(Λαζαράτου κα Αναγνωστόπουλος, 2001). 

Η εφηβεία ορίζεται ως η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου και 

αρχίζει βιολογικά µε τις μεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει 

ψυχολογικά µε την απόκτηση της ταυτότητας του εαυτού και του φύλου, καθώς και 

του αισθήματος της ανεξαρτησίας που σηματοδοτεί την ενηλικίωση του. Η 

ενηλικίωση κοινωνικά γίνεται αποδεκτή µε άλλο τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο, 

σύμφωνα με τις πολιτισμικές αξίες της κάθε κοινωνίας. Έτσι η εφηβεία 

αντιμετωπίζεται ως το σύνολο των ψυχολογικών αναπτυξιακών διαδικασιών που 

συνδέονται µε τις ωριµοποιητικές μεταβολές της ήβης, διαμέσου των συγκεκριμένων 

ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών (Λαζαράτου κα Αναγνωστόπουλος, 2001). 

Η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη ζωή του ατόμου καθότι 

την περίοδο που ο ίδιος καλείται να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα, επηρεάζεται 

άμεσα από διάφορα πρόσωπα που αποτελούν πρότυπα για εκείνον αλλά και από τους 

τρόπους διαπαιδαγώγησης που ασκούσαν και συνεχίζουν να ασκούν οι γονείς. Την 

εφηβεία συχνά την περιγράφουν µε όρους που θα ταίριαζαν για την περιγραφή ενός 

καταθλιπτικού επεισοδίου. Μιλώντας για την εφηβεία, αναφέρουμε αυθόρμητα τη 

λύπη, τη διέγερση, το θυμό. Η απότομη αλλαγή της διάθεσης είναι γνωστό 

παράδειγμα της εφηβείας, αλλά οι περισσότεροι έφηβοι παρουσιάζουν συχνά 

σταθερό καταθλιπτικό συναίσθημα  (Κορώσης, 1997). 
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Όπως η ψυχολογία ενός ατόμου βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, έτσι και η 

ψυχική διαταραχή διαμορφώνεται ή επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές και 

οικογενειακές συνθήκες. Αυτό είναι πιο εύκολα αντιληπτό, στις διαταραχές του 

συναισθήματος. Κάθε άνθρωπος, έχει µια ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα, η 

οποία προσδίδει και την συμπεριφορά του. Στην ψυχολογία ενός ενήλικα, όμως, όπως 

και στις ψυχικές εκδηλώσεις της ισχύει ότι, το ίδιο το στοιχείο της προσωπικότητας, 

μπορεί να λειτουργεί καταστρεπτικά (Council of Europe, 1984).  

Το συναίσθημα της κατάθλιψης είναι δυνατόν να εμφανισθεί  ξεκινώντας από 

µια απλή δυσφορία και καταλήγοντας σε βαθιά μελαγχολία. Χαρακτηριστικό είναι το 

συναίσθημα της εύκολης κόπωσης και της σωµατοψυχικής αδυναμίας. Επίσης, η 

κατάθλιψη μειώνει την ταχύτητα της σκέψης και διαταράσσει ζωτικά συναισθήματα. 

Το άτομο µε κατάθλιψη, χάνει την αυτοπεποίθησή του και κάθε ζωτικό ενδιαφέρον 

(Csikzent- Mihalyli & Larson, 1984). 

Ιδιαίτερα συχνή είναι η ανικανότητα να λάβει αποφάσεις και να εκπληρώσει 

καθημερινές υποχρεώσεις που αφορούν είτε επαγγελτικές, είτε οικιακές εργασίες. 

Ωστόσο κατανοεί το γεγονός ότι χρειάζεται βοήθεια. Στη βαθιά μελαγχολία, το άτομο 

κατακλύζεται από καταθλιπτικές παραληρητικές ιδέες, οι οποίες σχετίζονται µε 

ατομική ανικανότητα, οικονομική  καταστροφή, υποχονδρία και άλλες ιδέες. Μέσα 

στο παραλήρημα, ωστόσο, εμφανίζονται παραισθητικές ή ψευδαισθητικές 

διαταραχές, που έχουν να κάνουν µε την αυτοπεποίθηση του ατόμου. Στη φάση της 

μελαγχολίας, είναι δυνατόν να εμφανιστούν ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία 

καλύπτουν την συναισθητική διαταραχή και αντιμετωπίζονται λανθασμένα ως 

σωματικές ασθένειες (Erikson, 1982). 

Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το άτομο μπορεί να πέσει ξαφνικά 

από τον ενθουσιασμό στην μελαγχολία, από την χαρά στη θλίψη και από τη φιλική 

διάθεση στην εχθρότητα και την επιθετικότητα. Τα καταθλιπτικά συναισθήματα που 



96 
 

παρουσιάζονται λοιπόν, µε κύριο και βαθιά ριζωμένο το αίσθημα της απελπισίας και 

της απόγνωσης είναι κάτι συνηθισμένο εκείνη την περίοδο (Glennys, 1980).   

Πολύ συχνά η καταθλιπτική ιδέα, συνδέεται µε ένα αίσθημα ηττοπάθειας και 

χαμηλής αυτοεκτίμησης.  Σε περιπτώσεις σαν αυτές, ο ασθενής υποφέρει απίστευτα. 

Ανάλογα λοιπόν µε τις αιτίες που προκαλούν την κατάσταση, διακρίνονται σε δύο 

είδη κατάθλιψης. Το πρώτο είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ως αντίδραση σε ένα 

συγκεκριμένο γεγονός. Για παράδειγμα, τον θάνατο ενός συγγενικού προσώπου, το 

διαζύγιο των γονιών, την προδοσία από ένα φίλο ή τους λανθασμένους τρόπους 

διαπαιδαγώγησης. Το αίσθημα που διακατέχει το άτομο είναι αυτό της 

απογοήτευσης, το οποίο επεκτείνεται στο χρόνο και παίρνει υπερβολικές διαστάσεις, 

που δεν αφήνουν τον ασθενή να κάνει µια φυσιολογική ζωή (Hartmann, 1944).  

Το δεύτερο είδος, είναι αυτό που δεν έχει εμφανή  αίτια. Αρχίζει χωρίς να έχει 

προφανή αίτια και σιγά – σιγά, όσο περνάει ο καιρός, κατατρώει την ψυχή και τη 

θέληση του ασθενούς, υπονομεύοντας τελικά τη ζωή του. Ο ασθενής δυσκολεύεται 

και δεν καταφέρνει να θυμηθεί  πότε μπήκε σε αυτό το αδιέξοδο. Αισθάνεται ενοχές 

για πράγματα χωρίς ιδιαίτερη σημασία.  Όλα του φαίνονται ανούσια, τίποτα δεν 

αξίζει τον κόπο, ούτε καν οι απλούστερες, καθημερινές συνήθειες, όπως το να κάνει 

μπάνιο, να ντυθεί ή να χτενιστεί (Charbol, 1987).  Νιώθει συνέχεια κουρασμένος και 

έχει ένα αίσθημα ακατανίκητης τεμπελιάς. Κλαίει χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος 

λόγος, δεν έχει διάθεση να μιλήσει µε κανένα και γενικώς δεν έχει όρεξη να κάνει 

απολύτως τίποτα. Τέλος, δεν κοιμάται καλά και ζει, μέρα και νύχτα, έχοντας ως 

συντροφιά µια αξεπέραστη απαισιοδοξία (Jaeger, 1945).  

Υπάρχουν λοιπόν δύο τύποι κατάθλιψης. Η πρώτη είναι η πρωτογενής 

κατάθλιψη, όπου εδώ το σύνδρομο παρουσιάζεται ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει 

ψυχιατρική παθολογία, παρόλο που η δυσφορική διάθεση δεν είναι το κύριο 
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χαρακτηριστικό.  Ενώ, ο δεύτερος τύπος, είναι η δευτερογενής κατάθλιψη, η οποία 

είναι µια πιο χρόνια και πιο συγκεκριμένη μορφή δυσφορίας (Kraepelin, χ).   

Τις περισσότερες φορές η κατάθλιψη, είναι συνδεδεμένη µε συγκεκριμένες 

διαταραχές της συμπεριφοράς όπως εθισμό στα ναρκωτικά, ανορεξία, βουλιμία, 

δυσκολίες στη μάθηση ή στην αυτοσυγκέντρωση, σεξουαλική σύγχυση.  Η διάγνωση 

σε αυτό το είδος κατάθλιψης είναι δύσκολη εξαιτίας των γρήγορων ψυχολογικών 

διακυμάνσεων των νέων. Υπάρχουν αλλαγές στο σώμα τους που τους κάνει να 

νιώθουν ανασφάλεια (Offer, Ostrov και Howard, 1981). 

Η κατάθλιψη στα αρχικά στάδια της ενηλικίωσης είναι µια ετερογενής 

διαταραχή και πολλοί διαφορετικοί παράγοντες συμμετέχουν στην παθογένεσής της. 

Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είναι δυνατό να επηρεάσει άτομα όλων των 

ηλικιών (Offer, Ostrov και Howard, 1981).  

Η κλινική κατάθλιψη επομένως, είναι πολύ διαφορετική από το αίσθηµα 

κακής διάθεσης ή από το αίσθημα λύπης ή πένθους που συνήθως συνοδεύουν την 

απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου.  Η ασθένεια αυτή, δεν οφείλεται σε 

προσωπική αδυναμία του ατόμου, ούτε σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, 

πρόκειται όμως για µια ψυχική ασθένεια που επηρεάζει όλο το σώμα και έχει 

αντίκτυπο στον τρόπο που ένα άτομο αισθάνεται, σκέφτεται και συμπεριφέρεται. Οι 

διαταραχές της διάθεσης παρουσιάζονται στα παιδιά όλων των ηλικιών, αποτελώντας 

µια επίμονη κατάσταση διαταραγμένης διάθεσης, μειωμένης διάθεσης για ευχάριστες 

δραστηριότητες, αθλήματα, φίλους ή σχολείο και γενικότερα συναίσθημα 

αναξιότητας. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές  ενδείξεις ότι οι διαταραχές της διάθεσης 

αποτελούν ουσιαστικά την ίδια διαταραχή µε εκείνη των ενηλίκων. (Rowe, 1983).   

Τα άτομα που παρουσιάζουν μεγάλες πιθανότητες να εμφανίσουν 

συμπτώματα κατάθλιψης προέρχονται από οικογένειες που χαρακτηρίζονται από 

εντονότερες συγκρούσεις, απόρριψη, προβλήματα στην επικοινωνία, μικρότερη 
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έκφραση των συναισθημάτων, λιγότερη υποστήριξη και αυξημένα ποσοστά 

κακοποίησης των παιδιών (Τσιαντης, 1997). 

 

3.2.2 ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

Η κατάθλιψη από την άλλη πλευρά, μπορεί να εντάσσεται στα πλαίσια της 

διπολικής διαταραχής, δηλαδή να αποτελεί μέρος της μικτής εικόνας της 

μανιοκατάθλιψης. Μέχρι το 1970, η μανιοκατάθλιψη δεν αναγνωριζόταν ως 

ψυχιατρική διάγνωση στα παιδιά και στους εφήβους. Σήμερα είναι πλέον γνωστή η 

αυξημένη συχνότητα έναρξης της νόσου στην εφηβεία (0,3 % νηπιακή ηλικία, 1,8% 

παιδική ηλικία, 4,7% εφηβεία) και η συνέχισή της στην ενήλικη ζωή. Η διπολική 

διαταραχή συνήθως ξεκινάει µε κατάθλιψη στην προεφηβεία και κατά την εφηβεία 

εμφανίζεται υποµανία ή µανία (Λαζαράτου & Αναγνωστόπουλος, 2001). 

Η κλινική εικόνα παρουσιάζει μικτά συμπτώματα και από τους δύο πόλους 

των συναισθητικών διαταραχών. Καταθλιπτικά συμπτώματα είναι αναμεμιγμένα ή 

εναλλάσσονται ταχύτατα κάθε λίγες μέρες ή μέσα στην ίδια μέρα. Εξαιρετικά μεγάλη 

ευερεθιστότητα, ιδιαίτερα το πρωί, και ξεσπάσματα θυμού  που διαρκούν μέρες είναι 

συχνότερα στους εφήβους, αντί για την κλασική ευφορία. Υπάρχει επιβάρυνση στη 

σχολική επίδοση και στις σχέσεις µε τους συνομηλίκους  και αύξηση του κινδύνου 

για χρήση ουσιών και αυτοκτονία. Η διπολική νόσος της εφηβικής έχει µμεγαλύτερο 

κίνδυνο κακής έκβασης από αντίστοιχη νόσο μεγαλύτερης ηλικίας, επειδή 

παρεμβαίνει σε σημαντικές αναπτυξιακές διαδικασίες, όπως η ρύθμιση των 

συναισθημάτων, η απόκτηση ικανοτήτων και η επίτευξη και διατήρηση κοινωνικών 

σχέσεων. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν αυξημένη συχνότητα συναισθητικών 

διαταραχών σε οικογένειες εφήβων µε διπολική διαταραχή, εύρημα που υπαινίσσεται 
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γενετική βάση της νόσου, η οποία, λόγω της πρώιμης έναρξής της, αποτελεί 

εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση (ΕΠΙΨΥ, 2006). 

Είναι απαραίτητο οι γονείς να μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα της 

κατάθλιψης και να τα διαχωρίσουν από αυτά της φυσιολογικής ανάπτυξης. Στην 

περίπτωση που το παιδί ζητήσει βοήθεια είτε από τους γονείς είτε από κάποιον ειδικό 

θα  πρέπει να φροντίσουν να του την προσφέρουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν δε 

απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, οι γονείς δεν θα πρέπει να πιστέψουν, ότι η απειλή είναι 

απλώς µια προκλητική κουβέντα και επιβάλλεται να ζητήσουν βοήθεια από τον 

ειδικό.  

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της κατάθλιψης είναι οι εξής:  

 τα παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση έντονου στρες, που έχουν 

βιώσει µια σημαντική απώλεια, έχουν µμαθησιακές δυσκολίες ή 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

εμφανίσουν κατάθλιψη   

 η εφηβεία είναι ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για τα κορίτσια σε 

σύγκριση µε τα αγόρια o τα παιδιά που εμφανίζουν κλινική 

κατάθλιψη, συνήθως προέρχονται από οικογένειες µε ιστορικό 

κατάθλιψης.     

  Οι επιπτώσεις για την εμφάνιση  της κατάθλιψης είναι οι εξής :  

 τα παιδιά που έχουν περάσει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο είναι πολύ 

πιθανό στα επόμενα πέντε χρόνια να εμφανίσουν ένα δεύτερο 

επεισόδιο  

 η κατάθλιψη στην παιδική ηλικία μπορεί  να προοιωνίζει σοβαρότερες 

καταστάσεις κατά την ενήλικη ζωή   
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 η κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους είναι συνδεδεμένη µε τον 

αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας ( ΕΠΙΨΥ, 2006 ). 

 

Αν τα συναισθηματικά ζητήματα δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, 

μπορεί να εξελιχτούν σε συναισθηματικές διαταραχές: αγχώδεις διαταραχές 

(διαταραχή πανικού, ιδεοψυχαναγκστικη διαταραχή, φοβίες και κατάθλιψη) (Παππα, 

2013). 

3.2.3 ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ- ΦΟΒΙΕΣ 

Θεωρίες υποστηρίζουν, ότι το άγχος προκαλείται από ένα συνδυασμό 

γενετικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Έχουν αποδείξει, ότι μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων, οι μη ικανοποιητικές αποδόσεις των παιδιών και 

οι μη σωστή διαπαιδαγώγηση μπορεί να συμβάλλουν σε μη λειτουργικές  διαδράσεις 

μεταξύ γονέων και παιδιών καθώς και στη δημιουργία άγχους στα άτομα στην 

ενήλικη ζωή τους (Cobham, 1998). 

Έρευνα στον τομέα των παιδικών εσωτερικευμένων διαταραχών (Cobham, 

1998) προτείνει, ότι γονείς εφήβων με αγχώδεις διαταραχές αναφέρουν απαισιόδοξες 

προσδοκίες σχετικά με την κοινωνική και ακαδημαϊκή λειτουργικότητα των παιδιών 

τους. Αυτές οι χαμηλές προσδοκίες των γονέων για την ικανότητα των παιδιών τους 

να ανταπεξέλθουν σε διάφορες καταστάσεις, ίσως να καλλιεργούν έναν 

υπερπροστατευτικό τρόπο ανατροφής, ο οποίος συντηρεί το άγχος. Αρκετές θεωρίες, 

βέβαια, αναφέρονται και σε φοβικά ερεθίσματα μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, τα 

οποία προκαλούν αρνητικά συναισθήματα στα άτομα (Kearney & Silverman ,1995).  

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μία πολυπαραγοντική 

αιτιολογία του άγχους και των φοβιών στα άτομα. Με μία και μόνο θεωρία φαίνεται 

να είναι αδύνατη η ερμηνεία όλων των περιπτώσεων διαταραχών άγχους καθώς 
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επίσης και  όλου του φάσματος των συμπτωμάτων με τα οποία μπορεί να 

εκδηλωθούν οι διαταραχές αυτές. Άλλωστε, οι μηχανισμοί  παθογένεσης ενδέχεται να 

είναι διαφορετικοί ανάλογα με το είδος της διαταραχής άγχους (Κάκουρος, Ε. 

Μανιαδάκη, Κ. 2005). 

Οι αγχώδεις διαταραχές, λόγω της μη σωστής διαπαιδαγώγησης στην παιδική 

ηλικία, αποτελούν τις πιο συχνά εμφανιζόμενες διαταραχές κατά την ενήλικη ηλικία. 

Συγκεκριμένα, η συχνότητα εμφάνισης στον παιδικό πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 3-

18%. Οι διαταραχές άγχους χαρακτηρίζονται από έντονο και χρόνιο άγχος, το οποίο 

ορίζεται ως ένα πολύπλοκο μοτίβο κινητικών, υποκειμενικών και φυσιολογικών 

αντιδράσεων απέναντι σε μια αληθινή ή υποτιθέμενη απειλή (Κάκουρος, Ε. 

Μανιαδάκη, Κ. 2005).  

Τα περισσότερα άτομα βιώνουν άγχος και φόβους κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξής τους. Συγκεκριμένα, το άγχος αποτελεί ένα φυσιολογικό μοτίβο 

αντιδράσεων που όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουν όταν έρχονται αντιμέτωποι με 

καταστάσεις που θεωρούν τρομακτικές ή δύσκολες. Επομένως, το άγχος αποτελεί μία 

λειτουργική αντίδραση, αφού θέτει το άτομο σε κατάσταση ετοιμότητας(Μάνος, Ν. 

1997). Ένα άτομο που έχει κάποια φοβία αντιμετωπίζει έντονα συμπτώματα άγχους. 

Το άγχος αυτό πυροδοτείται από συγκεκριμένες καταστάσεις που το φοβίζουν και τις 

οποίες τείνει να αποφύγει (Royal College of Psychiatrists, 2008). 

Στρεσογόνα γεγονότα, όπως το να ξεκινήσει ένας έφηβος το σχολείο, η  

μετακόμιση, ο θάνατος ενός συγγενή, ο χωρισμός των γονιών ή μια λανθασμένη 

χρήση πειθαρχίας, μπορούν να προκαλέσουν την απαρχή αυτών των διαταραχών 

(Royal College of Psychiatrists 2008). 
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Συμφωνά με το DSM-IV οι Αγχώδεις Διαταραχές περιλαμβάνουν τις 

παρακάτω διαταραχές: 

 Διαταραχή Πανικού Χωρίς Αγοραφοβία 

 Διαταραχή Πανικού Με Αγοραφοβία 

 Αγοραφοβία Χωρίς Ιστορικό Διαταραχής Πανικού 

 Ειδική Φοβία 

 Κοινωνική Φοβία  

 Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή 

 Διαταραχή Μετά Από Ψυχοτραυματικό Στρες 

 Διαταραχή Από Οξύ Στρες 

 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή 

 Διαταραχή Οφειλόμενη Σε Γενική Ιατρική Κατάσταση 

 Αγχώδης Διαταραχή  Προκαλούμενη Από Ουσίες 

 Αγχώδης Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς  

 Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού  (η μόνη διαταραχή η οποία διαγιγνώσκεται  

στην παιδική ηλικία σύμφωνα με το DSM-IV) (Κάκουρος, Ε. Μανιαδάκη,Κ 

2005). 

Οι ενήλικοι είναι δυνατόν να αναπτύξουν οποιαδήποτε από τις διαταραχές 

άγχους, όμως κάποιες είναι πιο συχνές στην παιδική ηλικία. Η διαταραχή άγχους 

αποχωρισμού και οι ειδικές φοβίες εμφανίζονται συχνότερα στα μικρότερα παιδιά 
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ηλικίας 6-9 ετών. Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και η κοινωνική φοβία είναι οι 

πιο συνηθισμένες στη εφηβεία. (Royal College of Psychiatrists 2008).Τα παιδιά 

βιώνουν τα ίδια συμπτώματα άγχους με τους ενήλικες, ωστόσο αντιδρούν με 

διαφορετικό τρόπο, γεγονός που κάνει δυσκολότερη τη διάγνωση της διαταραχής 

κατά την παιδική ηλικία. Επιπλέον η διαταραχή δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς 

τα συμπτώματά της δεν προκαλούν επιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον των 

παιδιών. Τέλος, οι γονείς δεν είναι πάντα σε θέση να καταλάβουν αν τα συμπτώματα 

άγχους του παιδιού τους βρίσκονται στα όρια του φυσιολογικού με αποτέλεσμα να 

κάνουν λάθος χειρισμούς (Κάκουρος, Ε. Μανιαδάκη, Κ. 2005). 
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3.3 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η οικογένεια, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση της σωστής 

προσωπικότητας του ατόμου και όταν λέμε οικογένεια, δεν είναι μόνο ο πατέρας και 

η μητέρα αλλά είναι και το σωστό και εξισορροπημένο συναίσθημα που τους συνδέει 

έτσι ώστε περνάει στο παιδί και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας η θετική πλευρά 

της οικογενειακής συμβίωσης (Μάνου, 1997). 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια είναι προς δυο κατευθύνσεις, 

δίνω και παίρνω. Η ασφάλεια μέσα στην οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο διότι, η 

ανασφάλεια δημιουργεί προβλήματα (Μάνου, 1997). 

Η πεποίθηση, ότι οι πρώτες εμπειρίες της ζωής προσδιορίζουν τη 

συμπεριφορά του ενηλίκου είναι τόσο πλατιά διαδεδομένη, ώστε μπορεί να θεωρείται 

πια κοινή αντίληψη. Η πρώτη σχέση που δημιουργεί το παιδί χρησιμεύει σαν πρότυπο 

για τις κατοπινές σχέσεις του και συνεχίζει να χαρακτηρίζει τη ζωή του. Οι 

καθημερινές στερήσεις ή απογοητεύσεις που δοκιμάζει το παιδί είναι εμπειρίες που 

διαμορφώνουν αμετάκλητα την συμπεριφορά του. Οι γονείς έχουν την δυνατότητα να 

επιλέξουν ανάμεσα σε συγκεκριμένους τρόπους ανατροφής του παιδιού και έτσι να 

καλλιεργήσουν τον επιθυμητό γι’ αυτούς τύπο της προσωπικότητας του. Διότι, εάν η 

προσωπικότητα διαμορφωνόταν µε βάση συγκεκριμένες πρακτικές ανατροφής του 

παιδιού, το άτομο θα έμενε στο έλεος των συγκεκριμένων εμπειριών του παρελθόντος 

του (Schaffer, 1989). 

Πέρα από την διάσταση που θα αναλυθεί παρακάτω, όλες οι υπάρχουσες 

θεωρίες αναφέρουν το ενδεχόμενο της ύπαρξης διαταραχών στη σχέση του παιδιού 

με τους γονείς κατά τη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας. Στην πρώτη παιδική 

ηλικία ατόμων που εμφανίζουν την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, 

παρατηρείται μια υψηλή συχνότητα απώλειας των γονέων, τραυματικών 

αποχωρισμών ή και τα δύο. Η μητέρα συνήθως είναι καταθλιπτική και το παιδί 
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δημιουργεί μαζί της μια εχθρική και συγκρουσιακή σχέση. Ο πατέρας είναι συχνά 

απών και παρουσιάζει και ο ίδιος κάποιο ψυχοπαθολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα 

το παιδί να μην έχει την ευκαιρία να αναπτύξει μαζί του μια θετική σχέση, η οποία θα 

είχε ως στόχο να αντισταθμίσει το πρόβλημα με τη μητέρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

ενδέχεται η ύπαρξη ιστορικού σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, 

εγκατάλειψης ή γονεϊκής υπερεμπλοκής που μπορεί να συνδέεται με αλκοολισμό 

(Μάνου, 1997). 

Σύμφωνα με τον Γκοτζαμάνη (2004), ο αντικοινωνικός τρόπος ζωής 

συνίσταται από ένα ευρύ φάσμα συναφών συμπεριφορών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται βίαια και μη βίαια παραπτώματα, χρήση απαγορευμένων ουσιών, 

αποφυγή εργασίας, επικίνδυνη οδήγηση και ανεξέλεγκτη σεξουαλική ζωή. Τα 

αντικοινωνικά άτομα συχνά παρουσιάζουν ποικιλομορφία στη συμπεριφορά τους, αν 

και η πρώιμη ενήλικη ζωή χαρακτηρίζεται από μετάπτωση σε ατομική 

παραβατικότητα από την αρχική ομαδική παραβατικότητα. 

Η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας είναι ένας σχετικά 

πρόσφατος όρος για την συγκεκριμένη διαταραχή, που παλαιότερα ονομαζόταν 

«ψυχοπαθητική», «κοινωνικοπαθητική» ή «δυσκοινωνική» διαταραχή. Τα άτομα με 

αυτήν την διαταραχή έχουν συχνά παραβατική συμπεριφορά, είναι παρορμητικά, 

βίαια και ριψοκίνδυνα. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι, ότι ενώ έχουν συνείδηση 

των πράξεών τους δεν αισθάνονται ή και δεν εκφράζουν μετάνοια ή καμία 

ενσυναίσθηση για τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων. Ακόμη, το βασικό 

χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής είναι ένα μακρύ ιστορικό περιφρόνησης και 

παραβίασης των δικαιωμάτων των άλλων, που εκδηλώνεται με ανεύθυνη και χωρίς 

ενοχές συμπεριφορά, αδιαφορία για το νόμο και παράνομη συμπεριφορά, αδυναμία 

για σταθερή εργασία, εκμετάλλευση και χειραγώγηση των άλλων, καθώς και 

αδυναμία για σταθερές σχέσεις (Γκοτζαμάνης, 2004). 
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Άτομα με τη διαταραχή αυτή αρχίζουν την αντικοινωνική τους συμπεριφορά 

πριν τα 15 έτη, οπότε και παρουσιάζουν κάποια από τα συμπτώματα της διαταραχής 

της διαγωγής, δηλαδή επιθετικότητα προς ανθρώπους και ζώα, καταστροφή 

ιδιοκτησίας, εξαπάτηση ή κλοπές και σοβαρή παραβίαση κανόνων. Στη εφηβεία, η 

σεξουαλική δραστηριότητα των ατόμων αυτών ξεκινά νωρίς και μπορεί να είναι 

ασυνήθιστα επιθετική ή βίαιη, εμφανίζεται συχνά κατάχρηση αλκοόλ και άλλων 

ουσιών και αρχίζουν οι δυσκολίες με το νόμο (Γκοτζαμάνης, 2004). 

Κατά την ενήλικη ζωή, τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά εμμένουν και 

επιπροσθέτως τα άτομα αυτά δεν μπορούν συνήθως να κρατήσουν υπεύθυνα μία 

δουλειά, μία σχέση ή να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως γονείς και 

αδιαφορούν για τη δική τους ασφάλεια ή των άλλων. Επιπλέον, προοδευτικά 

ενδέχεται να οδηγούνται σε αλκοολισμό, αλητεία, κοινωνική απομόνωση και 

παράνομες πράξεις (Γκοτζαμάνης, 2004). 

Οι παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση της αντικοινωνικής 

διαταραχής της προσωπικότητας είναι τόσο κοινωνικοί όσο και βιολογικοί. Ο πιο 

βασικός κοινωνικός παράγοντας της εν λόγω διαταραχής είναι η διαταραγμένη 

συμπεριφορά των γονιών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Ακόμη αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι στα άτομα που πάσχουν από τη διαταραχή το τμήμα του 

εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την εκμάθηση από τα λάθη, δηλαδή η αμυγδαλή, 

τείνει να είναι μικρότερο και να ανταποκρίνεται λιγότερο σθεναρά στην ευχαρίστηση 

(Γκοτζαμάνης, 2004). 

Εν κατακλείδι, η σοβαρή αντικοινωνική συμπεριφορά προλαμβάνεται παρά 

θεραπεύεται. Για την πρόληψη απαιτείται πρωτοβουλία της πολιτείας με επίκεντρο 

ειδικότερα την οικογένεια. Η παρέμβαση για το παιδί σε κίνδυνο μέσα στην 

οικογένεια ή για εκείνο που δεν έχει οικογένεια είναι έργο περίπλοκο και απαιτεί 
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συνολική μελέτη και προσέγγιση με πρωτοβουλία και συνεργασία των υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας και ψυχικής υγείας (Μάνου, 1997).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα έρευνα στόχος μας είναι να διερευνήσουμε το πώς επηρεάζεται 

η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη ατόμου μέσα από την διαπαιδαγώγηση που είχε 

δεχθεί από τους γονείς του κατά την προεφηβική του ηλικία. Πιο συγκεκριμένα 

σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσουμε τις μεθόδους πειθαρχίας που εφαρμόζουν 

οι γονείς στο παιδί τους, ενώ επιπλέον επιδιώκουμε να μελετήσουμε το βαθμό 

επιρροής των μεθόδων αυτών στις στην μετέπειτα ψυχοσυναισθηματική τους 

ανάπτυξη(άγχος, κατάθλιψη, εχθρότητα, χρήση αλκοόλ, συμπτώματα αντικοινωνικής 

προσωπικότητας). 
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4.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα εκτεταμένο 

ερωτηματολόγιο  το οποίο απαρτίζεται από 3 βασικά μέρη:  

1. Δημογραφικά στοιχεία (π.χ. ηλικία και φύλο), 

2. Ερωτηματολόγιο Διαστάσεων της Πειθαρχίας (Dimensions of 

DisciplineInventory; DDI) των Straus & Fauchier (2007) – Φόρμα Ανάκλησης 

του Ενήλικα (AdultRecallform). Αυτοσυμπληρούμενο.  

Αποτελείται από 3 μέρη:  

 Παραδείγματα και συχνότητα μη επιθυμητών συμπεριφορών που είχαν οι 

ερωτώμενοι στην ηλικία των 10 ετών 

 26 συμπεριφορές/μέθοδοι πειθαρχίας (χωριστά για την μητέρα και τον 

πατέρα) με 11 επιλογές απαντήσεων (Ποτέ έως 2 φορές την μέρα) σχετικά με 

το τι έκαναν οι γονείς των συμμετεχόντων, για την διόρθωση της μη 

επιθυμητής συμπεριφοράς. Κατατάσσονται σε 9 υποκλίμακες (π.χ. στέρηση 

προνομίων). 

 23 θέματα (χωριστά για τη μητέρα και τον πατέρα) για τον τρόπο (π.χ. 

παρορμητικότητα-συνέπεια) και το πλαίσιο επιβολής της πειθαρχίας 

(σύγκρουση με τον άλλο γονέα, αντιλαμβανόμενη αναποτελεσματικότητα). 

3. Κλίμακα Συμπτωμάτων Ελέγχου (Symptoms Checklist-90, SCL). Είναι μια 

κλίμακα 6 ερωτήσεων που κατανέμονται σε 3 υποκλίμακες (άγχος, 

επιθετικότητα, αυτοέλεγχος) για την μέτρηση των προβλημάτων που έχουν 

ενοχλήσει ή στεναχωρήσει το άτομο κατά την διάρκεια των τελευταίων επτά 

ημερών:  

 Να ανησυχείς υπερβολικά  

 Να έχεις την παρόρμηση να δείρεις, να τραυματίσεις, να κάνεις κακό σε 

κάποιον 
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 Νευρικότητα ή τρεμούλα εσωτερικά  

 Να αισθάνεσαι ότι ενοχλείσαι εύκολα ή εξαγριωμένος/η 

 Περιόδους φόβου ή πανικού  

 Ξεσπάσματα θυμού που δεν μπορούσες να ελέγξεις 

Οι ερωτήσεις 1 και 5 μετρούν το άγχος, οι ερωτήσεις 2 και 6 τον αυτοέλεγχο και 

οι ερωτήσεις 3 και 4 την επιθετικότητα. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 1 = 

Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 = Αρκετά, 5 = Πάρα πολύ. 

4. WHO-5 Well Being Index (WHO5). Είναι μία κλίμακα 5 ερωτήσεων για τη 

μέτρηση της συναισθηματικής κατάστασης- ευημερίας του ατόμου τις τελευταίες 

δύο εβδομάδες. 1: Αίσθημα χαράς, 2: Αίσθημα ηρεμίας, 3: Ενεργητικότητα, 

έντονη δραστηριότητα, 4: Αίσθημα ξεκούρασης, 5: Αίσθημα πληρότητας στην 

καθημερινή ζωή. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 5= όλο τον καιρό, 4= τον 

περισσότερο καιρό, 3= περισσότερο από τις μισές μέρες, 2= λιγότερο από τις 

μισές μέρες, 1= κάποιες μέρες, 0= ποτέ.  

5. Major Depression Inventory (MDI). Είναι μια κλίμακα 12 ερωτήσεων για τη 

μέτρηση της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου κατά την διάρκεια των 

δύο εβδομάδων: 

 Αισθανόσουν κακοδιάθετος/η ή στενοχωρημένος/η;  

 Είχες χάσει το ενδιαφέρον σου για τις καθημερινές σου δραστηριότητες;  

 Αισθάνθηκες έλλειψη ενέργειας και δύναμης;  

 Αισθάνθηκες λιγότερη αυτοπεποίθηση;  

 Αισθανόσουν άσχημα με τη συνείδησή σου ή είχες συναισθήματα ενοχής;  

 Είχες αισθανθεί ότι δεν αξίζει να ζεις;  

 Είχες δυσκολία συγκέντρωσης, π.χ. όταν διάβαζες εφημερίδα ή έβλεπες 

τηλεόραση;  

 Είχες αισθανθεί πολύ ανήσυχος/η;  
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 Είχες αισθανθεί ισοπεδωμένος/η ή πεσμένος/η;  

 Είχες δυσκολία να κοιμηθείς τη νύχτα;  

 Είχες μειωμένη όρεξη για φαγητό;  

 Είχες αυξημένη όρεξη για φαγητό; 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 5= όλο τον καιρό, 4= τον περισσότερο 

καιρό, 3= περισσότερο από τις μισές μέρες, 2= λιγότερο από τις μισές μέρες, 1= 

κάποιες μέρες, 0= ποτέ.  

6. Κλίμακα Κατάχρησης Αλκοόλ (Alcohol abuse, SU). Είναι μια κλίμακα 3 

ερωτήσεων για την κατάχρηση αλκοόλ: 

 Ανησυχώ ότι είμαι αλκοολικός/ή 

 Όταν πίνω, συνήθως πίνω πέντε ή περισσότερα ποτά τη φορά 

 Μερικές φορές δεν μπορώ να θυμηθώ τι έγινε το προηγούμενο βράδυ επειδή 

είχα πιεί  

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 

3=Συμφωνώ, 4= Συμφωνώ απόλυτα. 

7. Κλίμακα Συμπτωμάτων Αντικοινωνικής Προσωπικότητας (Antisocial 

Personality Symptoms, AS). Είναι μια κλίμακα 5 ερωτήσεων που εξετάζει την 

αντικοινωνική συμπεριφορά του ατόμου: 

 Συχνά κάνω πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι επικίνδυνα 

 Δε σκέφτομαι για το πώς αυτό που κάνω θα επηρεάσει άλλους ανθρώπους 

Συχνά λέω ψέματα για να πετύχω αυτό που θέλω 

 Δυσκολεύομαι να ακολουθώ τους κανόνες στη δουλειά ή στο σχολείο 

 Μετανιώνω όταν πληγώνω κάποιον 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = 

συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ απόλυτα. 
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8. Κλίμακα Προσωπικής Επικράτησης/Ελέγχου  (Personal Mastery Scale, PMS). 

Είναι μια κλίμακα 3 ερωτήσεων που αναφέρονται προσωπική εκτίμηση του 

ατόμου: 

 Δεν υπάρχει πραγματικά τρόπος να λύσω κάποια από τα προβλήματα που έχω  

 Υπάρχουν λίγα που μπορώ να κάνω για να αλλάξω πολλά από τα σημαντικά 

πράγματα στη ζωή μου  

 Έχω λίγο έλεγχο στα πράγματα που μου συμβαίνουν 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = 

συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ απόλυτα. 

9. Κλίμακα Νόμιμου Κυνισμού (Legal Cynicism, LC). Είναι μια κλίμακα 5 

ερωτήσεων που μελετά μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από ωμή 

ειλικρίνεια και έλλειψη (ηθικής) ευαισθησίας: 

 Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις  

 Δεν υπάρχουν σωστοί και λάθος τρόποι να βγάλεις χρήματα  

 Ο άνθρωπος πρέπει να ζει χωρίς να σκέφτεται το μέλλον  

 Οι νόμοι είναι για να καταπατούνται  

 Εάν έχω ένα καβγά με κάποιο, δεν είναι δουλειά κανενός άλλου 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = 

συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ απόλυτα. 

10. Κλίμακα Αυτοελέγχου (Self control, SC). Είναι μια κλίμακα μίας ερώτησης 

(«Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να ελέγξω τα συναισθήματά μου όταν κάποιος 

με ενοχλεί») που μελετά την δυνατότητα κάποιου να ελέγχει τις αντιδράσεις του. 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι: 1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = 

συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ απόλυτα. 
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4.3 ΔΕΙΓΜΑ 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των 967 φοιτητών και φοιτητριών της 

έρευνας.  

  ν % 
    

Φύλο Άνδρες/Γυναίκες 266/702 27,5/72,5 
    

Ηλικία, χρόνια 18-19 368 37,9 
 20-21 338 34,8 
 22-23 141 14,5 
 24-25 66 6,8 
 26-29 24 2,5 
 30+ 33 3,4 
    

Ύπαρξη παιδιών ναι 22 2,3 
 όχι 949 97,7 
    

Οικογενειακή κατάσταση γονιών    
παντρεμένοι  806 83,4 

συζούν 5 0,5 
διαζευγμένοι 101 10,4 

δεν έζησαν ποτέ μαζί 2 0,2 
ο ένας ή και οι δύο βιολογικοί γονείς έχουν πεθάνει 51 5,3 

μητέρα 14 1,4 
πατέρας 42 4,3 

δεν έζησε ποτέ με τους βιολογικούς γονείς (είναι 
υιοθετημένος/η) 2 0,2 

    

Ηλικία των ερωτώμενων όταν οι γονείς χώρισαν 
ή απεβίωσαν 

<10 58 6,0 
10 13 1,3 

 >10 82 8,4 
 δεν χώρισαν/απεβίωσαν 818 84,2 

    

 

Στον Πίνακα 1,  από το σύνολο των 967 φοιτητών & φοιτητριών της μελέτης 266 

είναι άνδρες (27,5%) και 701 γυναίκες (72,5%). Επίσης, φαίνεται, ότι το 37,9% 

ατόμων που ερωτήθηκαν είναι ηλικίας 18-19 ετών, ενώ η μειοψηφία (2,5%) είναι24-

29 ετών. Από το σύνολο των ατόμων, το 97,7% δηλώνουν άτεκνοι, το 83,6% 

αναφέρουν πως οι γονείς τους είναι ακόμα παντρεμένοι, ενώ το 8,4% βίωσαν τον 

χωρισμό των γονέων τους μετά την ηλικία των 10 ετών. 
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4.3.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται πως το 30,9% των μητέρων των 973 φοιτητών και 

φοιτητριών, είναι απόφοιτοι μέσης ή τεχνικής σχολής ή έχουν κάποια έτη ανώτατης 

εκπαίδευσης. Αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό ισχύει και για το μορφωτικό επίπεδο των 

πατεράδων.   

Εκπαίδευση Γονέων  

 

 

 

Το Σχήμα 2, αναπαριστά τις κατανομές σχετικών συχνοτήτων οικογενειακού 

εισοδήματος (€) του δείγματος. Σύμφωνα με αυτό φαίνεται, πως το 42,2% από τις 

οικογένειες του δείγματος, έχουν οικογενειακό εισόδημα που κυμαίνεται μεταξύ 

18.000 και 44.999 €. 
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Βιοτικό Επίπεδο Οικογένειας 

 
 

Το σχήμα 3, αναπαριστά τις κατανομές σχετικών συχνοτήτων του μόνιμης 

κατοικίας των 973 φοιτητών και φοιτητριών της έρευνας. Σύμφωνα με αυτό  η 

πλειοψηφία του δείγματος (61,5%), διαμένει σε Πόλη. 

 

 

Μόνιμη Κατοικία του Δείγματος. 
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Στον Πίνακα 2, όπου καταγράφονται οι συχνότητες και τα ποσοστά αναφοράς 

ατόμων που είχαν τον μεγαλύτερο ρόλο στη διαπαιδαγώγησή των 973 φοιτητών και 

φοιτητριών της έρευνας σε ηλικία δέκα ετών, φαίνεται, ότι το 95,6% των 

ερωτώμενων αναφέρουν ως κυρίαρχη φιγούρα στην διαπαιδαγώγησή τους την 

βιολογική μητέρα, ενώ το 95,5% ανέφεραν ως  κυρίαρχη φιγούρα, τον βιολογικό 

πατέρα. 

 

Κυρίαρχες Φιγούρες στην Διαπαιδαγώγηση του Δείγματος 

Περιγραφή μητρικής ή 
άλλης γονεϊκής 

φιγούρας 

Μητρική   Πατρική  Περιγραφή πατρικής ή 
άλλης γονεϊκής 
φιγούρας ν %  ν % 

       

Βιολογική μητέρα 930 95,6  919 94,5 Βιολογικός πατέρας 

Θετή μητέρα 5 0,5  4 0,4 Θετός πατέρας 

Ανάδοχη μητέρα - -  1 0,1 Ανάδοχος πατέρας 

Μητριά 2 0,2  10 1,0 Πατριός 

Φίλη του πατέρα - -  2 0,2 Φίλος της μητέρας 
Άλλη ενήλικη γυναίκα 

συγγενής 33 3,4  27 2,8 Άλλος ενήλικος άντρας 
συγγενής 

Άλλη  3 0,3  9 0,9 Άλλος  
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4.4 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Η ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Ποιοι είναι οι τρόποι διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιούν οι γονείς για τη 

διόρθωση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς των παιδιών τους όταν αυτά είναι στην 

προεφηβεία; 

 Ποιο ήταν το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονταν οι μέθοδοι πειθαρχίας (π.χ. 

καταστάσεις στρες) και με ποιούς  τρόπους εφαρμόζονταν (π.χ. με συνέπεια); 

 Οι τρόποι διαπαιδαγώγηση που χρησιμοποιούν οι γονείς, επηρεάζουν την 

ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών στην ενήλικη ζωή τους; Για παράδειγμα, 

η σωματική τιμωρία που ενδεχομένως να ασκούν οι γονείς έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης και άλλων συναφών προβλημάτων 

ψυχικής υγείας;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

 «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» 
 
 

5.1  ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 

 

 

Πίνακας 3. Συχνότητες και ποσοστά αναφοράς σε επαναλαμβανόμενες ανάρμοστες 

συμπεριφορές ελάσσονος ή μείζονος σημασίας των 973 φοιτητών/ τριών της 

έρευναςόταν ήταν 10 χρονών.  

 Συχνότητα εμφάνισης μίας ανάρμοστης συμπεριφοράς στην 
ηλικία των 10 ετών: 

 Ελάσσονος σημασίας Μείζονος σημασίας 

 % 95%ΔΕ % 95%ΔΕ 

Ποτέ 15,6 13,2-18,1 27,0 24,1-30,1 

Όχι όταν ήμουν 10 ετών, αλλά πιο 
πριν ή πιο μετά 8,5 6,7-10,3 12,7 10,7-15,1 

1-2 φορές όταν ήμουν 10 ετών 19,0 16,6-21,7 20,7 18,2-23,5 

3-5 φορές όταν ήμουν 10 ετών 14,5 12,1-16,8 9,3 7,4-11,4 

6-9 φορές όταν ήμουν 10 ετών 10,0 8,2-12,1 8,7 6,8-10,7 

Σε μηνιαία βάση (10-14 φορές όταν 
ήμουν 10 ετών) 5,2 3,8-6,7 4,5 3,1-6,0 

Μερικές φορές το μήνα (2-3 φορές το 
μήνα) 8,9 7,2-10,9 5,7 4,2-7,3 

Σε εβδομαδιαία βάση (1-2 φορές την 
βδομάδα) 7,9 6,0-9,6 4,3 2,9-5,8 

Αρκετές φορές την βδομάδα (3-4 
φορές) 6,5 4,9-8,1 3,0 2,0-4,1 

Καθημερινά (5 ή περισσότερες φορές 
την βδομάδα) 2,7 1,6-3,8 2,8 1,7-4,1 

Δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα 1,3 0,6-2,1 1,3 0,6-2,1 

 
Στον Πίνακα 3, καταγράφεται η συχνότητα εμφάνισης μίας ανάρμοστης 

συμπεριφοράς.Το19% των ερωτώμενων είχε μια ανάρμοστη συμπεριφορά ελάσσονος 
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σημασίας 1-2, ενώ το 27% από τους ερωτώμενους αναφέρει πως ποτέ δε εμφάνισε μια 

ανάρμοστη συμπεριφορά μείζονος σημασίας. 

 

Πίνακας 4. Σχετικές συχνότητες της αναφοράς και των ποσοστών για την 

περισσότερη ευθύνη διαπαιδαγώγησης των 973 φοιτητών και φοιτητριών της 

έρευναςόταν ήταν στην ηλικία των 10 χρονών.  

 
Ποιος είχε περισσότερη ευθύνη 

για τη διαπαιδαγώγησή σας όταν 
ήσασταν 10 ετών; 

 % 95%ΔΕ 

Η μητέρα μου είχε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη στη 
διαπαιδαγώγησή μου από τον πατέρα μου 32,9 29,9-35,9 

Η μητέρα μου είχε κάπως μεγαλύτερη ευθύνη από τον 
πατέρα μου 30,0 26,9-32,8 

Οι γονείς μου μοιράζονταν εξίσου την ευθύνη 31,9 28,9-35,1 

Ο πατέρας μου είχε κάπως μεγαλύτερη ευθύνη από την 
μητέρα μου 3,9 2,6-5,0 

Ο πατέρας μου είχε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από την 
μητέρα μου 1,4 0,6-2,1 

 

Στον Πίνακα 4, αναφέρεται ποιος είχε περισσότερο την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης. 

Το 32,9% απάντησε ότι την περισσότερη ευθύνη την είχε η μητέρα από ότι ο 

πατέρας. 
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Σχήμα 4. Απαντήσεις στη ερώτηση «Όταν ήσασταν 10 ετών, πόσο δίκαιη ήταν η 

διαπαιδαγώγηση των γονιών σας;» του δείγματος. 

 
 
 
 

Στο Σχήμα 4, το 60% των 973 φοιτητών και φοιτητριών, αναφέρουν πως η μητέρα τους 

ασκούσε αρκετά δίκαιη διαπαιδαγώγηση και αντίστοιχα το 52,3% από τους ερωτώμενους 

αναφέρουν πως ο πατέρας ασκούσε και αυτός αρκετά δίκαιη διαπαιδαγώγηση. 
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5.2 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 

 
Πίνακας 5. Πόσες φορές το χρόνο, οι ερωτώμενοι δέχτηκαν την συγκεκριμένη μέθοδο 

πειθαρχίας όταν ήταν στην ηλικία των 10 χρονών: μέση τιμή και τυπική απόκλιση των 

κλιμάκων μέτρησης. 

Εννιά μέθοδοι πειθαρχίας  Μέση τιμή Τυπ. απόκλ. 

Σωματική Τιμωρία μητέρα 11,6 45,9 

 πατέρας 8,7 39,3 

Στέρηση των προνομίων μητέρα 10,4 39,0 

 πατέρας 9,2 36,4 

Αντιπερισπασμός μητέρα 23,7 66,0 

 πατέρας 17,5 51,7 

Επεξήγηση/ Διδασκαλία μητέρα 117,6 156,8 

 πατέρας 83,8 130,7 

Παράβλεψη ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς μητέρα 16,4 53,2 

 πατέρας 17,4 60,2 

Επίβλεψη/ Επιτήρηση μητέρα 46,1 106,8 

 πατέρας 27,3 71,9 

Κυρώσεις και 
επανορθωτική συμπεριφορά μητέρα 27,6 66,5 

 πατέρας 22,1 60,7 

Ψυχολογική βία μητέρα 39,4 89,4 

 πατέρας 33,5 86,5 

Επιβράβευση μητέρα 64,7 93,6 

 πατέρας 50,5 82,3 

 

Στον Πίνακα 5, αναφέρεται πόσες φορές το χρόνο, οι ερωτώμενοι δέχτηκαν μία 

συγκεκριμένη μέθοδο πειθαρχίας όταν ήταν στην ηλικία των 10 χρονών με τις 

υψηλότερες μέσες τιμές (117,6 από την μητέρα και 83,8 από τον πατέρα) να τις 

συγκεντρώνει η Επεξήγηση/ Διδασκαλία. 
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Πίνακας 5.1. Πλαίσιο και τρόποι εφαρμογής πειθαρχίας που δέχτηκαν οι ερωτώμενοι 

όταν ήταν στην ηλικία των 10 χρονών: μέση τιμή και τυπική απόκλιση των κλιμάκων 

μέτρησης. 

 

   Μέση τιμή Τυπ. απόκλ. 

Πλαίσιο (context) Αυτοπεποίθηση μητέρα 2,95 0,83 

  πατέρας 2,84 0,88 

 Συγκρούσεις με το/τησύντροφο μητέρα 1,41 0,94 

  πατέρας 1,26 0,91 

 
Αντιλαμβανόμενη 
αναποτελεσματικότητα μητέρα 2,22 0,97 

  πατέρας 2,08 1,01 

 Στρες μητέρα 3,13 0,82 

  πατέρας 3,02 0,88 

Τρόποι (modes) Συνέπεια μητέρα 2,09 0,91 

  πατέρας 1,92 0,92 

 Γνωστική αναπλαισίωση μητέρα 2,69 0,97 

  πατέρας 2,68 1,00 

 Παρορμητικότητα μητέρα 1,45 1,05 

  πατέρας 1,40 1,06 

 Ζεστασιά/ Υποστήριξη μητέρα 1,77 0,88 

  πατέρας 1,60 0,85 

 Προειδοποίηση μητέρα 2,69 0,74 

  πατέρας 2,54 0,77 

 Ανταπόκριση/ Κατανόηση μητέρα 1,11 0,86 

  πατέρας 1,02 0,83 

 
 
Στον Πίνακα 5.1, το Στρες φαίνεται να έχει τις υψηλότερες μέσες τιμές ως προς το 

πλαίσιο εφαρμογής της πειθαρχίας που δέχτηκαν οι ερωτώμενοι από την μητέρα και τον 

πατέρα τους αντίστοιχα. Ως προς τους τρόπους εφαρμογής της πειθαρχίας, τις 

υψηλότερες μέσες τιμές φαίνεται να τις συγκεντρώνουν η γνωστική αναπλαισίωση και η 
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Προειδοποίηση από την μεριά της μητέρας, ενώ η γνωστική διαμόρφωση από την μεριά 

του πατέρα. 

 

 

Πίνακας 6. Συχνότητα εμφάνισης των μεθόδων πειθαρχίας που δέχτηκαν οι ερωτώμενοι 

όταν ήταν στην ηλικία των 10 χρονών ως προς το φύλο τους.  

  Φοιτητές Φοιτήτριες  

Εννιά μέθοδοι πειθαρχίας  % p-value 

Σωματική Τιμωρία μητέρα 66,5 61,3 0,137 

 πατέρας 65,5 48,1 <0,001 

Στέρηση των προνομίων μητέρα 74,1 60,7 <0,001 

 πατέρας 75,1 50,9 <0,001 

Αντιπερισπασμός μητέρα 80,5 72,9 0,016 

 πατέρας 79,3 65,0 <0,001 

Επεξήγηση/ Διδασκαλία μητέρα 98,9 97,0 0,109 

 πατέρας 98,1 92,4 0,001 
Παράβλεψη ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς μητέρα 66,9 57,8 0,010 

 πατέρας 68,6 55,2 <0,001 

Επίβλεψη/ Επιτήρηση μητέρα 84,1 71,5 <0,001 

 πατέρας 77,6 61,1 <0,001 
Κυρώσεις και επανορθωτική 
συμπεριφορά μητέρα 90,9 79,9 <0,001 

 πατέρας 88,4 65,8 <0,001 

Ψυχολογική βία μητέρα 91,0 86,3 0,050 

 πατέρας 89,7 77,0 <0,001 

Επιβράβευση μητέρα 94,7 91,7 0,131 

 πατέρας 92,3 89,0 0,148 

 

Στον Πίνακα 6, η χρήση της επεξήγησης/ διδασκαλίας φαίνεται να συγκεντρώνει τις 

μεγαλύτερες μέσες τιμές και στα δυο φύλα και από τους δυο γονείς. 



Πίνακας 7. Διαφορές στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των ερωτώμενων του 

δείγματος μεταξύ αυτών που δέχτηκαν και αυτών που δε δέχτηκαν Σωματική Τιμωρία 

στην ηλικία των 10 ετών από τη μητέρα τους.  

 Σωματική Τιμωρία από την Μητέρα  
 

 
Χωρίς Σωματική 

Τιμωρία Με Σωματική Τιμωρία  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Άγχους. 362 2,40±0,97 609 2,55±0,99 
 
5,525 0,019 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Εχθρότητας. 362 1,86±0,91 609 2,12±0,96 
 
16,838 <0,001 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 363 59,69±19,96 609 55,34±20,99 

 
10,125 

 
0,002 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 363 1,53±1,23 608 1,82±1,34 

 
11,923 0,001 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 363 1,62±1,43 608 1,94±1,51 

 
11,068 0,001 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 363 11,66±7,77 608 14,32±8,97 

 
22,115 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 364 1,69±0,43 609 1,86±0,46 

 
30,366 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών.  364 1,48±0,58 607 1,58±0,61 

 
5,643 0,018 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 364 1,77±0,50 606 1,93±0,49 

 
24,057 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 364 2,13±0,38 608 2,22±0,41 
 

11,014 
 

0,001 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 363 2,08±0,57 608 2,21±0,57 

 
11,789 0,001 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 

Στον Πίνακα 7,βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών που δέχτηκαν 

Σωματική Τιμωρία σε σχέση με την εμφάνιση Θετικών Συναισθημάτων. 

Συγκεκριμένα, αυτοί που δε δέχτηκαν Σωματική Τιμωρία είχαν υψηλότερες τιμές 

στην κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων από αυτούς που δέχτηκαν Σωματική Τιμωρία 

(59,7 έναντι 55,3). 
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Πίνακας 8. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς τη Σωματική Τιμωρία που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 

χρονών από τον πατέρα.  

 Σωματική Τιμωρία από τον Πατέρα  
 

 
Χωρίς Σωματική 

Τιμωρία Με Σωματική Τιμωρία  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Άγχους. 449 2,46±1,02 505 2,53±0,95 
 

5,525 0,271 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Εχθρότητας. 449 1,92±0,91 505 2,12±0,99 
 

16,838 0,002 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 450 57,75±20,66 505 56,04±20,78 

 
10,125 0,203 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 450 1,60±1,28 504 1,82±1,34 

 
11,923 0,008 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 450 1,70±0,43 504 1,94±1,53 

 
10,068 0,013 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 450 12,18±8,10 504 14,46±9,02 

 
22,115 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 451 1,70±0,43 505 1,88±0,46 

 
30,366 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 451 1,48±0,58 504 1,60±0,61 

 
5,634 0,002 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 449 1,78±0,48 504 1,95±0,50 

 
24,057 

 
<0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 450 2,16±0,39 505 2,21±0,41 
 

11,014 0,039 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 450 2,10±0,58 504 2,21±0,57 

 
11,789 0,002 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 8, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Σωματική Τιμωρία στην ηλικία των 

10 ετών από το πατέρα τους. Συγκεκριμένα τις υψηλότερες τιμές στις κλίμακες των 

Επιπέδων Εχθρότητας(1,92 έναντι 2,12), στην εμφάνιση Επίπεδων Ενεργητικότητας 

(1,60 έναντι 1,82), στα Επίπεδα όρεξης των ατόμων (1,70 έναντι 1,94), στα Επίπεδα 

εμφάνισης καταθλιπτικής συμπεριφοράς (12,18 έναντι 14,46), στα Επίπεδα 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,70 έναντι 1,88), στην Χρήση Ουσιών (1,48 έναντι 

1,60), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,78 έναντι 1,95), στην καταγραφή Κυνισμού (2,16 

έναντι 2,21) και στα επίπεδα Αυτογνωσίας των ατόμων (2,10 έναντι 2,21)τις 
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συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Σωματική Τιμωρία. Ενώ, υψηλότερες τιμές 

βρέθηκαν στην κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων για όσους δε έχουν δεχτεί 

Σωματική Τιμωρία (57,75 έναντι 56,04). 

 

Πίνακας 9. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς τη Στέρηση των προνομίων που δέχθηκαν όταν ήταν στην 

ηλικία των 10 χρονών από τη μητέρα τους.  

 Στέρηση Προνομίων από την Μητέρα  
 

 
Χωρίς Στέρηση 

Προνομίων Με Στέρηση Προνομίων  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 347 2,55±1,03 624 2,47±0,96 
1,386 

 0,239 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Εχθρότητας. 347 1,98±0,97 624 2,05±0,94 
1,272 

 0,260 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 348 58,36±21,62 624 56,18±20,16 

2,495 
0,115 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 347 1,63±1,30 624 1,76±1,31 

2,253 
0,134 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 347 1,81±1,51 624 1,83±1,48 

 
0.054 
 

0,816 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 347 12,30±8,02 624 13,90±8,91 

 
7,691 
 

0,006 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 348 1,70±0,45 625 1,85±0,45 

 
25,192 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 347 1,45±0,57 624 1,59±0,61 

 
12,132 0,001 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 346 1,78±0,50 624 1,92±0,49 

 
17,449 <0,001 

Κλίμακα καταγραφή του κυνισμού. 348 2,12±0,41 624 2,22±0,40 
 
13,889 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 347 2,14±0,60 624 2,17±0,56 

 
0,351 0,554 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 9, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Στέρηση των προνομίων στην ηλικία 

των 10 ετών από τη μητέρα τους. Συγκεκριμένα τις υψηλότερες μέσες τιμές στις 

κλίμακες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπεριφοράς (12,30 έναντι 13,90), της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,70 έναντι 1,85), στην Χρήση Ουσιών (1,45 έναντι 
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1,59), Αυτοελέγχου (1,78 έναντι 1,92) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,12 έναντι 

2,22) τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Στέρηση Προνομίων.  

 

 

Πίνακας 10. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς τη Στέρηση των προνομίων που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία 

των 10 χρονών από τον πατέρα.  

 Στέρηση Προνομίων από τον Πατέρα  
 

 
Χωρίς Στέρηση 

Προνομίων Με Στέρηση Προνομίων  
 

Κλίμακες Ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 405 2,55±1,03 549 2,45±0,94 
 

2,119 0,146 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Εχθρότητας. 405 2,00±0,97 549 2,05±0,95 
 

0,615 0,433 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 406 57,56±21,49 549 56,42±20,08 

 
  0,707 0,401 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 406 1,68±1,29 548 1,74±1,33 

 
0,410 0,522 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 406 1,80±1,55 548 1,83±1,45 

 
  0,100 0,751 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 406 12,75±8,20 548 13,83±8,97 

 
3,657 0,056 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 407 1,70±0,42 549 1,86±0,46 

 
  30,29 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 407 1,44±0,55 548 1,62±0,62 

 
 20,350 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 405 1,77±0,48 548 1,94±0,50 

 
 26,600 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 407 2,13±0,40 548 2,22±0,40 
 

 11,174 0,001 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 406 2,15±0,59 548 2,16±0,56 

 
  0,026 0,873 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 10, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Στέρηση των προνομίων στην ηλικία 

των 10 ετών από το πατέρα τους. Συγκεκριμένα, στα Επίπεδα αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς (1,70 έναντι 1,86), στην Χρήση Ουσιών (1,44 έναντι 1,62), στα 

Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,77 έναντι 1,94) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,13 έναντι 

2,22) τις υψηλότερες τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Στέρηση 

Προνομίων. 
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Πίνακας 11. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των  

ερωτώμενων ως προς τον Αντιπερισπασμό που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 

χρονών από τη μητέρα τους.  

 Αντιπερισπασμός από την Μητέρα  
 

 Χωρίς Αντιπερισπασμό Με Αντιπερισπασμό  
 

Κλίμακες Ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 243 2,45±1,01 727 2,51±0,98 
 

0,628 0,428 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Εχθρότητας. 243 1,96±0,89 727 2,04±0,97 
 

1,538 0,215 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 244 56,64±22,50 727 57,05±20,10 

 
0,071 0,790 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 243 1,66±1,31 727 1,73±1,31 

 
0,572 0,450 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 243 1,83±1,53 727 1,82±1,48 

 
0,011 0,917 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 243 13,14±8,95 727 13,40±8,53 

 
0,160 0,689 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 244 1,74±0,45 728 1,81±0,46 

 
5,004 0,026 

SUT1M Substance Total (SU02,07,11-
1MV) 244 1,50±0,57 726 1,55±0,61 

 
1,267 0,261 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 244 1,82±0,53 725 1,88±0,49 

 
3,288 0,070 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 244 2,15±0,42 727 2,20±0,40 
 

3,699 0,055 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 243 2,15±0,63 727 2,16±0,56 

 
0,129 0,720 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 11, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα Επίπεδα 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,74 έναντι 1,81, f=5,004) μεταξύ αυτών που δε 

δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Αντιπερισπασμό στην ηλικία των 10 ετών από τη 

μητέρα τους με τις υψηλότερες τιμές να τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν 

Αντιπερισπασμό. 
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Πίνακας 12. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς τον Αντιπερισπασμό που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 

χρονών από τον πατέρα.  

 Αντιπερισπασμός από τον Πατέρα  
 

 Χωρίς Αντιπερισπασμό Με Αντιπερισπασμό  
 

Κλίμακες Ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 296 2,44±1,00 656 2,52±0,97 
 

1,266 0,261 

ΛίσταΕλέγχουτων επιπέδων Εχθρότητας. 296 1,91±0,91 656 2,08±0,97 
 

6,176 0,013 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 297 57,40±21,68 656 56,64±20,25 

 
0,277 0,599 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 296 1,60±1,28 656 1,77±1,32 

 
3,252 0,072 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 296 1,75±1,50 656 1,86±1,49 

 
1,011 0,315 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 296 12,52±8,85 656 13,77±8,57 

 
4,218 0,040 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 297 1,71±0,42 657 1,83±0,46 

 
15,415 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 297 1,46±0,55 656 1,58±0,62 

 
7,158 0,008 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 297 1,79±0,50 654 1,90±0,49 

 
10,673 0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 296 2,14±0,40 657 2,20±0,40 
 

5,016 0,025 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 296 2,14±0,63 656 2,16±0,55 

 
0,232 0,630 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 12, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Αντιπερισπασμό στην ηλικία των 10 

ετών από το πατέρα τους. Συγκεκριμένα, στα Επίπεδα Εχθρότητας (1,91 έναντι 2,08), 

στα Επίπεδα καταθλιπτικής συμπεριφοράς (12,52 έναντι 13,77), στα Επίπεδα 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,71 έναντι 1,83), στην Χρήση Ουσιών (1,46 έναντι 

1,58), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,79 έναντι 1,90) και στην καταγραφή Κυνισμού 

(2,14 έναντι 2,20) τις υψηλότερες μέσες τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν 

Αντιπερισπασμό. 
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Πίνακας 13. Μέσα επίπεδα της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των  ερωτώμενων ως 

προς την Επεξήγηση/Διδασκαλία που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 χρονών 

από τη μητέρα τους.  

 Επεξήγηση/Διδασκαλία από την μητέρα  
 

 
Χωρίς 

Επεξήγηση/Διδασκαλία 
Με 

Επεξήγηση/Διδασκαλία 
 

 

Κλίμακες Ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 24 2,60±0,92 947 2,49±0,99 
 

0,259 0,611 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 24 2,11±1,15 947 2,02±0,95 

 
0,212 0,645 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 24 52,33±24,60 948 57,08±20,60 

 
1,229 0,268 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 24 2,21±1,28 947 1,70±1,31 

 
3,545 0,060 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 24 2,63±1,47 947 1,80±1,49 

 
7,200 0,007 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 24 20,21±10,92 947 13,15±8,50 

 
15,878 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 24 1,85±0,46 949 1,79±0,46 

 
0,404 0,525 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 24 1,78±0,81 947 1,54±0,59 

 
3,794 0,052 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 24 1,95±0,55 946 1,87±0,50 

 
0,749 0,387 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 24 2,03±0,39 948 2,19±0,41 
 

3,615 0,058 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 24 2,14±0,52 947 2,16±0,58 

 
0,029 0,864 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 13, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε κλίμακες μεταξύ αυτών 

που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Επεξήγηση/ Διδασκαλία στην ηλικία των 

10 ετών από τη μητέρα τους. Συγκεκριμένα, στα Επίπεδα όρεξης των ατόμων (2,63 

έναντι 1,80) και στα Επίπεδα καταθλιπτικής συμπεριφοράς (20,21 έναντι 13,15) τις 

υψηλότερες τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δε δέχτηκαν Επεξήγηση/Διδασκαλία. 
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Πίνακας 14. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς την Επεξήγηση/Διδασκαλία που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία 

των 10 χρονών από τον πατέρα.  

 Επεξήγηση/Διδασκαλία από τον πατέρα  
 

 
Χωρίς 

Επεξήγηση/Διδασκαλία 
Με 

Επεξήγηση/Διδασκαλία 
 

 

Κλίμακες Ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 57 2,73±1,07 895 2,48±0,97 
 

3,571 0,059 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 57 2,11±1,12 895 2,02±0,95 

 
0,502 0,479 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 57 52,42±24,70 896 57,19±20,40 

 
2,844 0,092 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 57 2,02±1,53 895 1,70±1,30 

 
3,227 0,073 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 57 2,07±1,52 895 1,81±1,49 

 
1,655 0,199 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 57 16,44±11,55 895 13,19±8,42 

 
7,584 0,006 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 57 1,77±0,43 897 1,80±0,46 

 
0,126 0,723 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 57 1,60±0,64 896 1,54±0,60 

 
0,541 0,462 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 57 1,89±0,49 894 1,87±0,50 

 
0,117 0,733 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 57 2,16±0,32 896 2,19±0,41 
 

0,259 0,611 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 56 2,26±0,60 896 2,15±0,57 

 
1,965 0,161 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 14, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα Επίπεδα καταθλιπτικής 

συμπεριφοράς (16,44 έναντι 13,19) μεταξύ αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που 

δέχτηκαν Επεξήγηση/ Διδασκαλία στην ηλικία των 10 ετών από τον πατέρα τους, με 

τις υψηλότερες μέσες τιμές να τις συγκεντρώνουν αυτοί που δε δέχτηκαν 

Επεξήγηση/Διδασκαλία. 
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Πίνακας 15. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των  

ερωτώμενων ως προς την Παράβλεψη ανεπιθύμητης συμπεριφοράς όταν ήταν στην 

ηλικία των 10 χρονών από τη μητέρα τους.  

 
Παράβλεψη ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

από την μητέρα 
 

 

 

Χωρίς Παράβλεψη 
ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς 

Με Παράβλεψη 
ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς 

 

 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 385 2,54±1,03 585 2,47±0,96 
 

1,021 0,313 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 385 1,99±0,98 585 2,05±0,93 

 
0,758 0,384 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 386 56,43±21,74 585 57,29±20,03 

 
0,407 0,524 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 386 1,61±1,28 584 1,78±1,32 

 
4,235 0,040 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 386 1,87±1,52 584 1,79±1,47 

 
0,524 0,469 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 386 12,63±8,25 584 13,79±8,86 

 
4,192 0,041 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 387 1,71±0,42 585 1,85±0,47 

 
25,645 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 387 1,46±0,56 583 1,59±0,62 

 
11,834 0,001 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 387 1,78±0,46 582 1,93±0,51 

 
20,302 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 387 2,15±0,39 584 2,22±0,41 
 

6,523 0,011 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 386 2,17±0,57 584 2,15±0,58 

 
0,280 0,597 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 15, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Παράβλεψη ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς στην ηλικία των 10 ετών από τη μητέρα τους. Συγκεκριμένα, στα 

Επίπεδα ενεργητικότητας των ατόμων (1,61 έναντι 1,78), στα Επίπεδα καταθλιπτικής 

συμπεριφοράς (12,63 έναντι 13,79), στα Επίπεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,71 

έναντι 1,85), στην Χρήση Ουσιών (1,46 έναντι 1,59), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,78 
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έναντι 1,93) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,15 έναντι 2,22) τις υψηλότερες τιμές 

τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Παράβλεψη ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. 

 

 

Πίνακας 16. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς την Παράβλεψη ανεπιθύμητης συμπεριφοράς όταν ήταν στην 

ηλικία των 10 χρονών από τον πατέρα.  

 
Παράβλεψη ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς από τον πατέρα 
 

 

 

Χωρίς Παράβλεψη 
ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς 

Με Παράβλεψη 
ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς 

 

 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Άγχους. 392 2,53±1,03 561 2,47±0,94 

 
0,984 0,321 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 392 2,02±1,02 561 2,03±0,91 

 
0,028 0,866 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 393 56,86±21,96 561 56,93±19,79 

 
0,003 0,957 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 392 1,60±1,27 561 1,79±1,33 

 
4,959 0,026 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 392 1,88±1,56 561 1,78±1,44 

 
1,057 0,304 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 392 12,71±8,59 561 13,83±8,71 

 
3,863 0,050 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 394 1,70±0,42 561 1,86±0,47 

 
28,169 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 394 1,44±0,56 560 1,61±0,62 

 
19,599 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
του Αυτοελέγχου των ατόμων. 393 1,77±0,47 559 1,94±0,51 

 
27,543 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 394 2,12±0,39 560 2,23±0,41 
 

17,440 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της 
Αυτογνωσίας των ατόμων. 393 2,18±0,57 560 2,15±0,58 

 
0,604 0,437 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 16, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Παράβλεψη ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς στην ηλικία των 10 ετών από τον πατέρα τους. Συγκεκριμένα, στα 

Επίπεδα ενεργητικότητας των ατόμων (1,60 έναντι 1,79), στα Επίπεδα καταθλιπτικής 

συμπεριφοράς (12,71 έναντι 13,83), στα Επίπεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,70 

έναντι 1,86), στην Χρήση Ουσιών (1,44 έναντι 1,61), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,77 
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έναντι 1,94) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,12 έναντι 2,23) τις υψηλότερες μέσες 

τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Παράβλεψη ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς. 

 

 

Πίνακας 17. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των  

ερωτώμενων ως προς την Επίβλεψη/ Επιτήρηση που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία 

των 10 χρονών από τη μητέρα τους.  

 Επίβλεψη/ Επιτήρηση από την μητέρα  
 

 
Χωρίς Επίβλεψη/ 

Επιτήρηση 
Με Επίβλεψη/ 

Επιτήρηση 
 

 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 244 2,44±1,00 725 2,52±0,98 
 

1,185 0,277 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 244 1,91±0,94 725 2,06±0,95 

 
4,604 0,032 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 245 56,26±23,12 725 57,27±19,83 

 
0,436 0,509 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 243 1,58±1,31 726 1,75±1,31 

 
3,098 0,079 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 243 1,74±1,47 726 1,85±1,50 

 
0,856 0,355 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 243 12,79±9,27 726 13,51±8,42 

 
1,268 0,260 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 245 1,68±0,42 726 1,83±0,46 

 
20,614 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 245 1,46±0,58 724 1,57±0,61 

 
6,267 0,012 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 244 1,75±0,48 724 1,91±0,50 

 
19,800 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 245 2,11±0,38 725 2,21±0,41 
 

11,950 0,001 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 244 2,13±0,58 725 2,17±0,57 

 
0,625 0,430 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 17, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Επίβλεψη/ Επιτήρηση στην ηλικία 

των 10 ετών από τη μητέρα τους. Συγκεκριμένα, στα Επίπεδα Εχθρότητας (1,91 

έναντι 2,06), στα Επίπεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,68 έναντι 1,83), στην 

Χρήση Ουσιών (1,46 έναντι 1,57), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,75 έναντι 1,91) και 
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στην καταγραφή Κυνισμού (2,11 έναντι 2,21) τις υψηλότερες τιμές τις 

συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Επίβλεψη/ Επιτήρηση. 

 

 

Πίνακας 18. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς την Επίβλεψη/ Επιτήρηση που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία 

των 10 χρονών από τον πατέρα.  

 Επίβλεψη/ Επιτήρηση από τον πατέρα  
 

 
Χωρίς Επίβλεψη/ 

Επιτήρηση 
Με Επίβλεψη/ 

Επιτήρηση 
 

 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 326 2,47±1,02 623 2,51±0,96 
 

0,330 0,566 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 326 1,96±0,96 623 2,06±0,95 

 
2,517 0,113 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 327 55,90±22,32 623 57,48±19,78 

 
1,244 0,265 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 326 1,68±1,35 623 1,73±1,30 

 
0,285 0,594 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 326 1,78±1,52 623 1,85±1,48 

 
0,510 0,475 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 326 13,10±9,16 623 13,55±8,41 

 
0,573 0,449 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 328 1,71±0,42 623 1,84±0,46 

 
18,174 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 328 1,46±0,57 622 1,58±0,61 

 
8,804 0,003 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 327 1,78±0,48 621 1,91±0,50 

 
14,041 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 328 2,13±0,39 622 2,21±0,41 
 

9,252 0,002 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 327 2,17±0,60 622 2,15±0,56 

 
0,125 0,723 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 18, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Επίβλεψη/ Επιτήρηση στην ηλικία 

των 10 ετών από το πατέρα τους. Συγκεκριμένα, στα Επίπεδα αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς (1,71 έναντι 1,84), στην Χρήση Ουσιών (1,46 έναντι 1,58), στα 

Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,78 έναντι 1,91) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,13 έναντι 

2,21) τις υψηλότερες μέσες τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Επίβλεψη/ 

Επιτήρηση. 
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Πίνακας 19. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των  

ερωτώμενων ως προς τις Κυρώσεις και επανορθωτική συμπεριφορά που δέχθηκαν όταν 

ήταν στην ηλικία των 10 χρονών από τη μητέρα τους.  

 
Κυρώσεις και επανορθωτική 
συμπεριφοράαπό την μητέρα 

 
 

 Χωρίς Κυρώσεις Με Κυρώσεις  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 166 2,55±1,04 803 2,48±0,98 
 

0,536 0,464 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 166 1,98±1,02 803 2,03±0,94 

 
0,349 0,555 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 167 55,86±22,38 803 57,25±20,34 

 
0,629 0,428 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 166 1,74±1,42 803 1,71±1,29 

 
0,098 0,755 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 166 1,78±1,49 803 1,83±1,49 

 
0,132 0,716 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 166 13,00±8,94 803 13,39±8,58 

 
0,285 0,593 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 167 1,70±0,43 804 1,81±0,46 

 
8,000 0,005 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 167 1,47±0,58 802 1,56±0,61 

 
2,767 0,097 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 167 1,77±0,50 801 1,89±0,50 

 
7,487 0,006 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 167 2,09±0,37 803 2,21±0,41 
 

12,038 0,001 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 166 2,10±0,54 803 2,17±0,58 

 
2,034 0,154 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 19, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Κυρώσεις και επανορθωτική 

συμπεριφορά στην ηλικία των 10 ετών από τη μητέρα τους. Συγκεκριμένα, στα 

Επίπεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,70 έναντι 1,81), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου 

(1,77 έναντι 1,89) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,09 έναντι 2,21) τις υψηλότερες 

μέσες τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Κυρώσεις. 
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Πίνακας 20. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς τις Κυρώσεις και επανορθωτική συμπεριφορά που δέχθηκαν όταν 

ήταν στην ηλικία των 10 χρονών από τον πατέρα.  

 
Κυρώσεις και επανορθωτική 
συμπεριφοράαπό τον πατέρα 

 
 

 Χωρίς Κυρώσεις Με Κυρώσεις  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 266 2,52±1,01 684 2,48±0,97 
 

0,199 0,656 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 266 1,93±0,95 684 2,06±0,96 

 
3,965 0,047 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 267 54,96±21,84 684 57,73±20,18 

 
3,456 0,063 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 265 1,74±1,40 685 1,70±1,28 

 
0,175 0,676 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 265 1,73±1,51 685 1,86±1,49 

 
1,481 0,224 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 265 12,90±8,84 685 13,58±8,60 

 
1,175 0,279 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 267 1,68±0,42 685 1,84±0,46 

 
23,060 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 267 1,46±0,59 684 1,57±0,60 

 
6,354 0,012 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 267 1,76±0,48 682 1,91±0,50 

 
17,753 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 266 2,11±0,37 685 2,21±0,41 
 

11,089 0,001 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 266 2,13±0,58 684 2,17±0,57 

 
0,618 0,432 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 20, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Κυρώσεις και επανορθωτική 

συμπεριφορά στην ηλικία των 10 ετών από τον πατέρα τους. Συγκεκριμένα, στα 

Επίπεδα Εχθρότητας (1,93 έναντι 2,06), στα Επίπεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

(1,68 έναντι 1,84), στην Χρήση Ουσιών (1,46 έναντι 1,57), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου 

(1,76 έναντι 1,91) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,11 έναντι 2,21) τις υψηλότερες 

μέσες τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Κυρώσεις. 
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Πίνακας 21. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των  

ερωτώμενων ως προς την Ψυχολογική βία που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 

χρονών από τη μητέρα τους.  

 Ψυχολογική βία από την μητέρα  
 

 Χωρίς Ψυχολογική βία Με Ψυχολογική βία  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 121 2,33±1,01 850 2,52±0,98 
 

3,728 
 

0,054 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 121 1,69±0,88 850 2,07±0,95 

 
17,452 <0,001 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 121 61,73±21,30 851 56,28±20,55 

 
7,368 0,007 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 121 1,42±1,13 850 1,75±1,33 

 
6,895 0,009 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 121 1,55±1,41 850 1,86±1,50 

 
4,494 0,034 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 121 10,83±7,26 850 13,68±8,76 

 
11,720 0,001 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 121 1,69±0,44 852 1,81±0,46 

 
7,242 0,007 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 120 1,41±0,54 851 1,56±0,61 

 
6,256 0,013 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 121 1,71±0,55 849 1,89±0,49 

 
14,494 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 121 2,13±0,34 851 2,20±0,41 
 

3,373 0,067 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 120 2,05±0,55 851 2,17±0,58 

 
5,163 0,023 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 21, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών που 

δέχτηκαν και αυτών που δε δέχτηκαν Ψυχολογική βία. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 

υψηλότερες τιμές σε αυτούς που δέχτηκαν Ψυχολογική βία στις κλίμακες Επιπέδων 

Εχθρότητας(1,69 έναντι 2,07), της εμφάνισης Επίπεδων Ενεργητικότητας (1,42 

έναντι 1,75), των Επιπέδων όρεξης των ατόμων (1,55 έναντι 1,86), των Επιπέδων 

εμφάνισης καταθλιπτικής συμπεριφοράς (10,83 έναντι 13,68), των Επίπεδων 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,69 έναντι 1,81), Χρήσης Ουσιών (1,41 έναντι 1,56), 

των Επίπεδων Αυτοελέγχου (1,71 έναντι 1,89, Αυτογνωσίας των ατόμων (2,05 έναντι 

2,17). Ενώ, υψηλότερες τιμές βρέθηκαν στην κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων για 

όσους δε έχουν δεχτεί Ψυχολογική βία (61,73 έναντι 56,28). 
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Πίνακας 22. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς την Ψυχολογική βία που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 

χρονών από τον πατέρα.  

 Ψυχολογική βία από τον πατέρα  
 

 Χωρίς Ψυχολογική βία Με Ψυχολογική βία  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 186 2,45±0,99 768 2,51±0,98 
 

0,401 0,527 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 186 1,88±0,92 768 2,06±0,96 

 
5,773 0,016 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 186 59,18±20,67 769 56,28±20,72 

 
2,946 0,086 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 187 1,61±1,31 767 1,74±1,31 

 
1,557 0,212 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 187 1,73±1,49 767 1,85±1,49 

 
0,953 0,329 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 187 12,05±7,49 767 13,71±8,91 

 
5,558 0,019 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 187 1,67±0,44 769 1,83±0,45 

 
18,723 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 187 1,47±0,58 768 1,56±0,61 

 
3,104 0,078 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 187 1,72±0,49 766 1,90±0,49 

 
21,529 <0,001 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 187 2,11±0,37 768 2,20±0,41 
 

7,852 0,005 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 186 2,11±0,60 768 2,17±0,57 

 
1,763 0,184 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 22, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε πολλές κλίμακες μεταξύ 

αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που δέχτηκαν Ψυχολογική Βία στην ηλικία των 10 

ετών από τον πατέρα τους. Συγκεκριμένα, στα Επίπεδα Εχθρότητας (1,88 έναντι 

2,06),στα Επίπεδα καταθλιπτικής συμπεριφοράς (12,05 έναντι 13,71),στα Επίπεδα 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (1,67 έναντι 1,83), στα Επίπεδα Αυτοελέγχου (1,72 

έναντι 1,90) και στην καταγραφή Κυνισμού (2,11 έναντι 2,20) τις υψηλότερες μέσες 

τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δέχτηκαν Ψυχολογική βία. 

Πίνακας 23. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των  

ερωτώμενων ως προς την Επιβράβευση που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 

χρονών από τη μητέρα τους.  
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 Επιβράβευση από την μητέρα  
 

 Χωρίς Επιβράβευση Με Επιβράβευση  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
F p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 72 2,39±0,96 899 2,50±0,99 
 

0,924 0,337 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 72 1,85±1,00 899 2,04±0,95 

 
2,647 0,104 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 73 54,23±24,26 899 57,18±20,40 

 
1,370 0,242 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 72 1,86±1,47 899 1,70±1,29 

 
1,002 0,317 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 72 2,06±1,53 899 1,80±1,49 

 
1,916 0,167 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 72 15,36±10,12 899 13,16±8,49 

 
4,335 0,038 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 73 1,73±0,43 900 1,80±0,46 

 
1,776 0,183 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 73 1,58±0,59 898 1,54±0,60 

 
0,393 0,531 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 73 1,78±0,49 897 1,88±0,50 

 
2,557 0,110 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 73 2,17±0,34 899 2,19±0,41 
 

0,232 0,630 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 73 2,09±0,61 898 2,16±0,57 

 
1,084 0,298 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχοLevene) 
 
 
Στον Πίνακα 23, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα Επίπεδα καταθλιπτικής 

συμπεριφοράς (15,36 έναντι 13,16) μεταξύ αυτών που δε δέχτηκαν και αυτών που 

δέχτηκαν Επιβράβευση στην ηλικία των 10 ετών από την μητέρα τους. Τις 

υψηλότερες μέσες τιμές τις συγκεντρώνουν αυτοί που δε δέχτηκαν Επιβράβευση. 
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Πίνακας 24. Μέσα επίπεδα κλιμάκων της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των 

ερωτώμενων ως προς την Επιβράβευση που δέχθηκαν όταν ήταν στην ηλικία των 10 

χρονών από τον πατέρα.  

 Επιβράβευση από τον πατέρα  
 

 Χωρίς Επιβράβευση Με Επιβράβευση  
 

Κλίμακες ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

ν 
Μέση 

τιμή±τυπική 
απόκλιση 

 
p-value 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων Άγχους. 96 2,50±1,03 857 2,49±0,98 
 

0,002 0,967 

Λίστα Ελέγχου των επιπέδων 
Εχθρότητας. 96 2,01±1,11 857 2,03±0,94 

 
0,029 0,864 

Κλίμακα Εμφάνισης Θετικών 
Συναισθημάτων. 97 54,52±24,18 857 57,16±20,26 

 
1,424 0,233 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
ενεργητικότητας των ατόμων. 96 1,85±1,41 857 1,70±1,30 

 
1,210 0,272 

Κλίμακα καταγραφής των επίπεδων 
όρεξης των ατόμων. 96 1,95±1,60 857 1,81±1,48 

 
0,763 0,383 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων 
καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 96 14,99±10,23 857 13,19±8,46 

 
3,712 0,054 

Κλίμακα καταγραφής επιπέδων 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 97 1,71±0,40 858 1,80±0,46 

 
3,458 0,063 

Κλίμακα καταγραφής της χρήσης 
ουσιών. 97 1,53±0,56 857 1,54±0,61 

 
0,038 0,845 

Κλίμακα καταγραφής των επιπέδων του 
Αυτοελέγχου των ατόμων. 96 1,79±0,42 856 1,88±0,50 

 
2,743 0,098 

Κλίμακα καταγραφής του Κυνισμού. 97 2,18±0,36 857 2,19±0,41 
 

0,040 0,842 

Κλίμακα καταγραφής της Αυτογνωσίας 
των ατόμων. 97 2,20±0,62 856 2,15±0,57 

 
0,559 0,455 

Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχος Levene) 
 
 
Στον Πίνακα 24, φαίνεται ότι δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

κλίμακες ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης μεταξύ αυτών που δέχτηκαν και αυτών 

που δε δέχτηκαν Επιβράβευση από τον πατέρα τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

  «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ» 
 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

1. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι, τον μεγαλύτερο ρόλο στη 

διαπαιδαγώγησή των φοιτητών και φοιτητριών της έρευνας σε ηλικία δέκα ετών, 

φαίνεται, να είχαν οι βιολογικοί γονείς και πιο συγκεκριμένα η βιολογική μητέρα. 

2. Οι μέθοδοι ανατροφής που επέλεγαν οι γονείς είναι κυρίως η 

επεξήγηση/διδασκαλία και η επίβλεψη, οι οποίες εφαρμόζονταν εξίσου δίκαια και 

από τους δύο τους.  

3. Ο κυρίαρχος τρόπος εφαρμογής της πειθαρχίας για την μητέρα είναι η γνωστική 

αναπλαισίωση και η προειδοποίηση, ενώ για τον πατέρα μόνο η γνωστική 

διαμόρφωση. Όσον αφορά  το κυρίαρχο πλαίσιο εφαρμογής της πειθαρχίας και για 

τους δυο φαίνεται να είναι η κατάσταση στρες.   

4. Τα άτομα που δεν δέχτηκαν σωματική τιμωρία και από τους δύο γονείς εμφάνισαν 

θετικά συναισθήματα σε αντίθεση με τα άτομα που δέχτηκαν σωματική τιμωρία, 

τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα εχθρότητας, κατάθλιψης, αυτοελέγχου, 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κυνισμού και χρήση ουσιών.   

5. Όσα άτομα είχαν ως μέθοδο πειθαρχίας την στέρηση προνομίων, τον 

αντιπερισπασμό, την παράβλεψη ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, την επιτήρηση και 

τις κυρώσεις  και από τους δύο γονείς, παρουσίασαν συμπτώματα αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς, χρήσης ουσιών, αυτοέλεγχο και κυνισμό σε αντίθεση με τα άτομα 

που είχαν ως μέθοδο πειθαρχίας την επεξήγηση/διδασκαλία, τα οποία εμφάνισαν 

θετικά συναισθήματα.   
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6. Τα άτομα που δέχτηκαν ψυχολογική βία και από τους δύο γονείς σε ηλικία δέκα 

ετών, παρουσίασαν συμπτώματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, χρήσης ουσιών, 

αυτοέλεγχο και κυνισμό σε αντίθεση με τα άτομα που δεν δέχτηκαν ψυχολογική 

βία, τα οποία εμφάνισαν θετικά συναισθήματα.   

7. Όσον αφορά τα άτομα που δέχτηκαν επιβράβευση και από τους δύο γονείς σε 

ηλικία δέκα ετών, εμφάνισαν θετικά συναισθήματα, σε αντίθεση με τα άτομα που 

δεν δέχτηκαν επιβράβευση, τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα καταθλιπτικής 

συμπεριφοράς.  
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6.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε σε ένα βαθμό τον συσχετισμό που υπάρχει 

ανάμεσα στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου ως ενήλικα και στις 

μεθόδους πειθαρχίας που χρησιμοποιούσαν οι γονείς, στην προεφηβεία τους. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης, μας δίνουν μια πρώτη εικόνα για τις μεθόδους 

πειθαρχίας, καθώς και για το βαθμό επιρροής τους στην ενήλικη ζωή και 

αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στο άμεσο 

μέλλον. 

Οι γονείς διαδραματίζουν τον κεντρικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας, των σκέψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των 

παιδιών (Darling, 1999). Συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται 

ότι ενώ σε γενικές γραμμές δεν διαφέρει ο τρόπος χειρισμού των παιδιών από το 

πατέρα και τη μητέρα, η «επεξήγηση» και η «επίβλεψη» που είναι οι κυρίαρχες 

μεθόδους πειθαρχίας, χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τη μητέρα.  

Όπως επισημαίνει ο Woolett (1999 στο Τάνταρος, 2008:18) ανάμεσα στη μητέρα και 

το παιδί αναπτύσσονται περισσότερες συναισθηματικές σχέσεις, καθώς εκείνη είναι 

υπεύθυνη για την ανάληψη περισσότερων φροντίδων. Ο ρόλος της μητέρας λοιπόν 

ξεκινά να διαφαίνεται στην ανάπτυξη του παιδιού  από τα πρώτα χρόνια και μάλιστα 

μέρες, της ζωής του. Το παιδί από τα πρώτα στάδια εξέλιξής του προσκολλάται στην 

μητέρα, η οποία λειτουργεί ως πρόσωπο αναφοράς που εμπνέει ασφάλεια και 

σιγουριά (Μπέρτ, 1995).   

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική με σκοπό τη διερεύνηση 

της άσκησης βίας στα παιδιά, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (94%) των 

γονέων, εφάρμοζαν την σωματική τιμωρία στα παιδιά τους, με σκοπό τον 

σωφρονισμό (Straus & Stewart, 1999:55-70). Παράλληλα, σε μία παρόμοια έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, από το Εθνικό Κέντρο Μελέτης της Σωματικής 
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Τιμωρίας και Εναλλακτικών Μορφών Τιμωρίας, σε προπτυχιακούς φοιτητές της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία (73%) των 

ερωτηθέντων είχε δεχθεί σωματική τιμωρία όταν ήταν παιδιά. (Halkias, 2001 στο 

Νικολαΐδης & Πετρουλάκη &Σταυριανάκη, 2007). 

Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τη δική μας έρευνα όπου  ο 

κυρίαρχος τρόπος εφαρμογής της πειθαρχίας & για τους δύο γονείς είναι η επεξήγηση 

η επίβλεψη και η ζεστασιά ενώ το κυρίαρχο πλαίσιο εφαρμογής είναι η κατάσταση 

στρες.  

Εν συνεχεία, μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 

το 2011 με τίτλο «Οι συντροφικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή και πως αυτές 

επηρεάζονται από τις μεθόδους πειθαρχίας που ασκούσαν οι γονείς τους στην 

προεφηβεία», αναφέρει πως τον κύριο ρόλο στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τον 

είχε η μητέρα και πως οι μέθοδοι πειθαρχίας που χρησιμοποίησε, σχετίζονται με τις 

παρούσες συντροφικές σχέσεις των παιδιών τους στην ενήλικη ζωή. Διαφαίνεται ότι 

η πλειοψηφία εκείνων που είχαν «επιτεθεί σωματικά στο σύντροφό τους» (81%) ήταν 

εκείνοι που είχαν  δεχτεί σωματική τιμωρία από τη μητέρα τους, έναντι 19% εκείνων 

που δεν είχαν δεχτεί σωματική τιμωρία. Επίσης, το 90,2% και το 78,6% που είχαν 

υποστεί «σωματική επίθεση από το σύντροφο» & «ψυχολογική βία από το 

σύντροφο» αντίστοιχα, ήταν εκείνοι που ως παιδιά είχαν δεχτεί σωματική τιμωρία 

από τη μητέρα. Τέλος, οι περισσότεροι απ’ αυτούς που είχαν «τραυματίσει το 

σύντροφό τους» (88,9%) είχαν δεχθεί σωματική τιμωρία από τη μητέρα, γεγονός που 

ισχύει και για εκείνους που είχαν «τραυματιστεί από το σύντροφό τους», εκ των 

οποίων το 95,7% είχε υποστεί σωματική τιμωρία έναντι 4,3% που δεν είχαν υποστεί. 

Συνεπώς,  η σωματική τιμωρία και ο αντιπερισπασμός από την μητέρα σχετίστηκαν 

τόσο με τη θυματοποίηση όσο και με την εκδήλωση / διάπραξη βίαιης συμπεριφοράς 

στη συντροφική σχέση του ερωτώμενου.  
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Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, οι σχέσεις που αναπτύσσει ένα άτομο στην 

παιδική του ηλικία, με βασικά πρόσωπα αναφοράς, όπως οι γονείς και τα αδέλφια 

του, καθώς επίσης και οι τρόποι πειθαρχίας που εφαρμόζονται κατά την περίοδο της 

ανατροφής του, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά 

του και διαμορφώνεται ο τρόπος συμπεριφοράς του. Κρίνεται απαραίτητο επίσης, να 

σημειωθεί ότι οι σχέσεις αυτές καθορίζουν, σε εξίσου σημαντικό βαθμό, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου και τη συμπεριφορά του με άλλα άτομα (Fauchier 

& Straus, 2006).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται να συσχετίζονται με την δική μας 

μελέτη καθώς διαφαίνεται ότι η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη ζωή 

του ατόμου καθότι την περίοδο που ο ίδιος καλείται να διαμορφώσει τη δική του 

ταυτότητα, επηρεάζεται άμεσα από διάφορα πρόσωπα που αποτελούν πρότυπα για 

εκείνον αλλά και από τους τρόπους διαπαιδαγώγησης που ασκούσαν και συνεχίζουν 

να ασκούν οι γονείς. 

Όσον αφορά την καθημερινή πρακτική στο σπίτι, τα δεδομένα που έχουμε 

προέρχονται από την έρευνα του Παρίτση (1987), όπου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

μαθητών 13-15 χρόνων από όλη την Ελλάδα, έδειξε ότι το 15% των μαθητών είχαν 

υποστεί σοβαρή σωματική τιμωρία από τους γονείς τους και κυρίως από τη μεγάλη 

έρευνα των Φερέτη και Σταυριανάκη (1997), με θέμα «Η χρήση της σωματικής 

τιμωρίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Η 

έρευνα διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 591 οικογενειών μαθητών δημοτικών 

σχολείων, και έδειξε ότι το 65,5% των γονέων κατέφευγαν στη σωματική τιμωρία. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, 1 στις 10 μητέρες ανέφεραν ότι χτυπούν το παιδί τους 

καθημερινά και 1 στις 3 ότι το χτυπούν παρουσία τρίτων. Επιπλέον, 73% των 

μητέρων ανέφεραν ότι παράλληλα με τη σωματική τιμωρία χρησιμοποιούν και 

λεκτικές επιπλήξεις προς το παιδί. Σύμφωνα με την έρευνα, η ένταση και ο 

εκνευρισμός των γονέων ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των παιδιών, η ευρύτερη 
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κοινωνική αποδοχή της σωματικής τιμωρίας ως μεθόδου διαπαιδαγώγησης και η 

απουσία βοήθειας στην ανατροφή των παιδιών από τρίτα πρόσωπα είναι οι κύριοι 

παράγοντες που οδηγούν τους Έλληνες γονείς στη χρήση της βίας σε ήπια μορφή 

(Φερέτη & Σταυριανάκη, 1997).  

Επιπλέον, το 2001 η Unicef (2001), διεξήγαγε μια έρευνα στην οποία 

περιέλαβε 17 χώρες της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Στην έρευνα 

συμμετείχε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 10.073 παιδιών και έφηβων ηλικίας 9-17 

ετών. Το 29% των παιδιών ανέφεραν ότι υπήρχε βία μεταξύ των μελών της 

οικογένειας. Επίσης, το 23% των παιδιών ανέφεραν ότι το ξύλο χρησιμοποιούνταν 

από τους γονείς τους σαν βασικό τρόπο πειθαρχίας. Τα υψηλότερα ποσοστά 

εμφανίστηκαν στο Ανατολικό Τιμόρ (53%), την Καμπότζη (44%) και τη Μιάνμαρ 

(40%), ενώ τα πιο χαμηλά ποσοστά στην Αυστραλία (1%) και τη Μογγολία (7%). 

Ενδιαφέρον ήταν ότι στην έρευνα αυτή τα παιδιά όλων των χωρών ανέφεραν 

συναισθήματα θλίψης ως αποτέλεσμα της τιμωρίας (Unicef (2001). Το παρόν εύρημα 

όσον αφορά τα συναισθήματα θλίψης που επιφέρει η σωματική τιμωρία, 

επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.  Οι 

Sandler & Joff (1965), διαπίστωσαν ότι  το παιδί έρχεται στον κόσμο οπλισμένο µε 

την ικανότητα να εκφράζει βασικές συναισθητικές καταστάσεις και να επικοινωνεί µε 

τους γονείς του για τις ανάγκες του.  Αυτοί διαβιβάζουν αυτά τα μηνύματα και 

ανταποκρίνονται µε τρόπους που έχουν σαν αποτέλεσμα εμπειρίες είτε ευχάριστες 

και επιβραβεύτηκες, είτε δυσάρεστες και στερητικές. Αυτές οι εμπειρίες, γίνονται η 

συναισθηματική μνήμη του παιδιού και ταυτόχρονα σχηματίζουν τον πρώτο πυρήνα 

της απεικόνισης του εαυτού και του αντικειμένου. Όταν υπερισχύουν οι δυσάρεστες 

στερητικές εμπειρίες, η αίσθηση του εαυτού που αναπτύσσεται περιλαμβάνει 

στοιχεία κακίας και αναξιότητας. Παράλληλα, αισθήματα θλίψης και ανησυχίας 

αρχίζουν σταδιακά να κυριαρχούν και να συνεχίζονται στην υπόλοιπη ζωή του, ενώ η 
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χαρά, το ενδιαφέρον και η περιέργεια βιώνονται όλο και λιγότερο.  (Sandler & Joff, 

1965). 

Επιπροσθέτως, σε μια δεύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Unicef 

(2001), περιλήφθηκαν χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Ευρώπης. Η έρευνα 

διεξήχθη σε 35 χώρες, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν 15.200 δομημένες 

συνεντεύξεις παιδιών ηλικίας 9-17 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 59% των 

παιδιών ανέφεραν ότι είχαν εμπειρίες βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς στο 

οικογενειακό πλαίσιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αυτών βρέθηκε στην 

Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία, όπου το 61% αυτών 

ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί σωματική βία έναντι του 54% των παιδιών στη Δυτική 

Ευρώπη (Unicef (2001).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα ερευνών διαφέρουν σημαντικά από την δική μας 

μελέτη, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δέχονταν ως μέθοδο 

πειθαρχίας από τους γονείς του την επεξήγηση/διδασκαλία και επίβλεψη, οι οποίες 

εφαρμόζονταν εξίσου δίκαια και από τους δύο τους.  Ο κυρίαρχος τρόπος εφαρμογής 

της πειθαρχίας για την μητέρα ήταν η γνωστική αναπλαισίωση και η προειδοποίηση, 

ενώ για τον πατέρα μόνο η γνωστική διαμόρφωση. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως 

ερμηνεύεται από το  εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων και την περιοχή κατοικίας των 

φοιτητών του δείγματος. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων είναι ικανοποιητικό, 

καθώς σύμφωνα με την έρευνα μας  το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων είναι  

απόφοιτοι μέσης - τεχνικής σχολής και διαμένουν στην πόλη. Το παραπάνω εύρημα 

επιβεβαιώνεται και από του τους Brown & Richman, (1976) οι οποίοι διαπίστωσαν 

ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες έχουν μεγάλη σημασία. Έχει  βρεθεί ότι μια 

μεγάλη αναλογία (40%) των γονέων που ανήκουν στην εργατική τάξη υποφέρουν 

από κατάθλιψη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

παιδιών τους. Ενδεχομένως λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι οι γονείς βρίσκονται 
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συνεχώς σε ένταση και ξεσπούν, με το να στρέφονται στα παιδιά τους ασκώντας τους 

σε μεγάλο βαθμό σωματική τιμωρία.  

Επιπροσθέτως, σε μια έρευνα που υλοποίησε το Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, με θέμα την εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα 

παιδία αναφέρει πως μόνο το 5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η σωματική τιμωρία 

προλαμβάνει την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ αντίθετα, σε πολύ 

υψηλά ποσοστά, άνω του 90%, υπήρξαν απαντήσεις όπως ότι με τη χρήση της 

σωματικής τιμωρίας «το παιδί μπορεί να φύγει από το σπίτι», «να εκδηλώσει 

διάφορες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς», «να γίνει επιθετικό, πεισματάρικο και 

αδιάφορο στην τιμωρία». Επίσης, ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η 

συχνή υιοθέτησή της σωματικής τιμωρίας, συνδέεται με αρνητικά επακόλουθα (π.χ. 

εμφάνιση ψυχολογικών διαταραχών, προβλήματα κοινωνικοποίησης κ.ά.) (Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 2007).  

Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με την δική μας μελέτη απόλυτα, καθώς τα άτομα 

που δέχτηκαν σωματική τιμωρία, παρουσίασαν συμπτώματα εχθρότητας, 

κατάθλιψης, αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κυνισμού και χρήση ουσιών. Εν 

κατακλείδι, όλα τα παραπάνω, έρχονται να επιβεβαιώσουν και την άποψη του  Freud 

ο οποίος έστρεψε τον προβολέα της επιστήμης προς την οικογένεια με την εξής 

άποψη: «Τα βιώματα της παιδικής ηλικίας είναι εκείνα που καθορίζουν τη μετέπειτα 

ψυχολογική δομή του ατόμου» και υπογράμμισε πως η ψυχική υγεία του ατόμου 

εξαρτάται από τις οικογενειακές σχέσεις (Λαζαράτου κα Αναγνωστόπουλος, 2001). 
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6.3  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποιους  σημαντικούς περιορισμούς. Ένας 

από αυτούς αφορά τη σύσταση του δείγματος καθώς τα αποτελέσματα της μελέτης 

μας αναφέρονται σε φοιτητές και ενδεχομένως  να μην ισχύουν στο γενικό πληθυσμό. 

Επιπλέον ένας ακόμα περιορισμός είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν 

μπορούν να γενικευτούν σε όλους τους φοιτητές της Ελλάδας, καθώς οι φοιτητές που 

αποτελούν το δείγμα μας προέρχονται  από το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

επομένως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικοί 

ενός έθνους.  
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