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ΠερίληψηΗ ψυχική υγεία αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεμελιώνεταιολόκληρη η πορεία του ατόμου. Στην Ελλάδα, οι ομάδες εκπαίδευσης καισυμβουλευτικής γονέων, οι Σχολές Γονέων, λειτουργούν από το 1962 ωςθεσμός πρωτογενούς πρόληψης, ενώ βασικοί σκοποί τους είναι: α) η στή-ριξη του θεσμού της οικογένειας, β) η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας τουπαιδιού και όλων των μελών της οικογένειας και γ) η εκπαίδευση των γο-νέων σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί τους(Χουρδάκη, 2001. Παππά, 2008). Για την πραγματοποίηση αυτών τωνσκοπών οι Σχολές Γονέων έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους γονείς: α)ενημέρωση (information) για σημαντικά θέματα της εξέλιξης του παιδιούτους και β) διαμόρφωση-διαφοροποίηση (formation) της στάσης και τηςσυμπεριφοράς τους ως προς το παιδί και κατά συνέπεια, όλων των μελώντης οικογένειας. Στόχος της παρουσίασης είναι να εξετάσει τη συμβολή τηςεκπαίδευσης και της συμβουλευτικής γονέων, στα πλαίσια των ΣχολώνΓονέων, στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παι-διών, καθώς και τη σημαντική συνεισφορά τους στην ενδυνάμωση του γο-νικού ρόλου.
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ΜΠΡΟΥΜΟΥ Μ. – ΠΑΠΠΑ Β.190 AbstractMental health is the foundation upon which the whole course of an in-dividual is built. In Greece, parent education and counseling groups, ParentSchools, operate as an institution of primary prevention since 1962 andtheir basic objectives are: a) to support the institution of the family, b) topreserve the mental health of children and all family members and c) toeducate parents on methods of effective communication with their child(Hourdakis, 2001. Pappa, 2008). To achieve these goals the Parent Schoolsare designed to offer parents: a) information on major development issuesof children and b) the setting-differentiation (formation) of their attitudesand behavior towards their children and, therefore, all family members.The current presentation aims at examining the contribution of parents’education and counseling, in the context of Parent Education and Counsel-ing Groups, in the prevention and promotion of the mental health of chil-dren, as well as their significant involvement in the strengthening of theparental role.
Keywords: Education, Mental Health, Parent Counseling, Prevention

ΕισαγωγήΗ γονικότητα (η απόκτηση του πρώτου παιδιού) θεωρείται σημαντι-κός αναπτυξιακός σταθμός στη ζωή τόσο των ανδρών όσο και των γυναι-κών, συμβολίζοντας, συχνά, την είσοδο στην ενήλικη ζωή. Η γονικότητα, ε-πίσης, προϋποθέτει μία κάποια σταθερότητα, ωριμότητα και προθυμία α-νάληψης ρόλων και ευθυνών ενηλίκου (Burns, 2002). Η μετάβαση στο γο-νικό ρόλο, συνδέεται συχνά με θετικά συναισθήματα, ιδιαίτερα όταν απο-τελεί συνειδητή κι υπεύθυνη επιλογή των συζύγων και επιφέρει πολλά θε-τικά αποτελέσματα, όπως: α) η εκπλήρωση των ισχυρών βιολογικών ανα-γκών για αναπαραγωγή, β) η εκπλήρωση των κοινωνικών προσδοκιών, γ)μια αίσθηση επιτεύγματος, δ) η συνέχεια του ονόματος της οικογένειας, ε)η διασκέδαση, η αγάπη και η συντροφικότητα και, στ) θεωρείται συχνά ωςένα σύμβολο αγάπης και σταθερότητας στη σχέση (Feeney, Hohaus, Noller,& Alexander, 2001). Εντούτοις, η μετάβαση στη γονικότητα, η οποία αφο-
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ρά κυρίως την περίοδο από την εγκυμοσύνη έως και το πρώτο έτος τηςζωής του παιδιού, είναι πάντοτε μια περίοδος στρες και αλλαγών καθώς οιγονείς και το βρέφος αλληλοπροσαρμόζονται και δεν παύει και σήμερα ναθεωρείται ότι αποτελεί κρίσιμη καμπή στη ζωή του ζεύγους, καθώς απαι-τεί νέες αλλαγές σε όλους τους τομείς, όπως: 1) οι αλλαγές ως προς τηνταυτότητα, και 2) η αλλαγή των ρόλων μέσα στο γάμο (π.χ. παραδοσιακήκατανομή εργασιών, η φύση της επικοινωνίας αλλάζει και εστιάζεται στοβρέφος, αλλάζει η σχέση μεταξύ των συντρόφων κ.ά.) (Cowan & Cowan,2000). Για να προσαρμοστεί κανείς στην εγκυμοσύνη, τη γέννηση και τηναπόκτηση παιδιού απαιτούνται σωματικές και διαπροσωπικές αλλαγές,καθώς και αλλαγές στις σχέσεις.Ουσιαστικά, η γονικότητα απαιτεί τη σωματική και ψυχολογική φρο-ντίδα ενός παιδιού, με στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας του, της ανά-πτυξης και της εξέλιξής του από τη βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωση.Συνεπάγεται τον προσδιορισμό κριτηρίων συμπεριφοράς για το παιδί καιτην παροχή ενός περιβάλλοντος με τις αξίες της οικογένειας και της κοινω-νίας (Burns, 2002).Σύμφωνα με την Galinsky (1987) οι γονείς, επίσης, περνούν από κά-ποια στάδια ανάπτυξης. Σε συνεντεύξεις της με πάνω από 200 γονείς, ηGalinsky διαπίστωσε ότι οι γονείς έχουν σχηματίσει "εικόνες" (οπτικέςπροσδοκίες) σχετικά με το πώς τα πράγματα θα έπρεπε να εξελιχθούν καιο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι και τα παιδιά τους θα έπρεπε να ενεργούν.Συνήθως, οι γονείς δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυτές τις προσδοκίες ή ότικρίνουν τη συμπεριφορά τους και τη συμπεριφορά του παιδιού τους απόαυτές τις εικόνες. Αλλά ακόμα και όταν οι εικόνες αυτές είναι ασυνείδητες,τις χρησιμοποιούν για να μετρήσουν τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες τους ωςγονείς. Εάν η συμπεριφορά τους ή η συμπεριφορά του παιδιού τους δενταιριάζει με την εικόνα που έχουν σχηματίσει τότε μπορούν αυτό να το α-ντιμετωπίσουν ως μια απώλεια και αισθάνονται θυμό και κατάθλιψη. Αν ηεικόνα που έχουν σχηματίσει και η συμπεριφορά που τα παιδιά εμφανί-ζουν ταυτίζονται, τότε αισθάνονται χαρά και επιτυχία.Αυτά τα στάδια γονικότητας συμβαίνουν όταν οι γονείς τροποποιούνή αλλάζουν μια εικόνα για να είναι πιο κοντά στην πραγματική συμπερι-φορά, ή αλλάζουν τη συμπεριφορά για να ταιριάζει περισσότερο με την ει-κόνα. Το ταξίδι της γονικότητας είναι μια προσωπική ιστορία "εικόνωνπου έχουν αποτύχει και εικόνων που έχουν επιτευχθεί." Τα στάδια είναι
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χρόνοι όταν καταναλώνουν ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους για νακατασκευάσουν τις εικόνες τους σχετικά με το τι θεωρούν ότι θα έπρεπενα συμβεί και τι συμβαίνει πραγματικά. Τα έξι στάδια της γονικότητας,σύμφωνα με την Galinsky είναι πιο αναλυτικά τα εξής:
• Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της διαμόρφωσης εικόνας και εμφα-νίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι η στιγμή που οι γο-νείς αρχίζουν να σκέφτονται και να συνθέτουν εικόνες για το τι πρό-κειται να συμβεί στο μέλλον, για τη γέννηση και τη γονικότητα. Οιμελλοντικοί γονείς φαντάζονται το παιδί που περιμένουν και τους ί-διους στο ρόλο των γονέων, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για μιααλλαγή στον ίδιο τους τον εαυτό, καθώς και σε άλλες σημαντικές ενή-λικες σχέσεις τους.
• Το δεύτερο στάδιο, το στάδιο της φροντίδας, διαρκεί από τη γέννησηέως ότου μάθει το παιδί να λέει «όχι», κάπου περίπου ανάμεσα στουςδεκαοκτώ μήνες έως τα δύο χρόνια. Σε αυτό το στάδιο, οι γονείς συ-γκρίνουν τις εικόνες που είχαν σχηματίσει για τη γέννηση, για το παιδίτους, και για τον ίδιο τους τον εαυτό ως γονείς με την πραγματική ε-μπειρία που βίωσαν. Εδραιώνεται ο δεσμός τους με το παιδί και γίνε-ται ο συμβιβασμός του πραγματικού με το φανταστικό παιδί. Οι αντι-λήψεις των γονιών για τον εαυτό τους αλλάζουν, ενώ συχνά οδηγού-νται σε ερωτήματα ταυτότητας: ποιές είναι οι προτεραιότητές μου;Πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώνω στο παιδί και πόσο στις άλλεςπτυχές της ζωής μου;
• Το στάδιο της εξουσίας, ξεκινά περίπου στο δεύτερο έτος της ηλικίαςτου παιδιού και διαρκεί έως ότου το παιδί γίνει 4 ή 5 ετών. Στο στάδιοτης εξουσίας το παιδί διευρύνει το περιβάλλον του και οι πρωταρχικέςευθύνες των γονιών είναι να φροντίζουν το παιδί να μην εκτίθεται σεκίνδυνο ενώ του αφήνουν συγχρόνως αρκετή ελευθερία και ανεξαρ-τησία να εξερευνά τον κόσμο. Ένα σημαντικό θέμα για τους γονείς εί-ναι πώς να θέσουν όρια και να χειρισθούν τις συγκρούσεις με το παιδί,να αποφύγουν τις διαμάχες που απορρέουν από την επιθυμία να επι-βάλει ο καθένας τη θέλησή του και να προσαρμοστούν στις αλλαγέςτου παιδιού. Σε αυτό το στάδιο, οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν πό-σο αυστηροί ή επιτρεπτικοί πρέπει να είναι, τι είδους κανόνες χρειά-ζονται και πώς να τους θέσουν και τι να κάνουν όταν παραβιαστούν οι
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κανόνες.

• Το ερμηνευτικό στάδιο αρχίζει τη στιγμή που το παιδί εισέρχεται στηνπροσχολική ή σχολική ηλικία και τελειώνει με την έναρξη της εφηβεί-ας – περίπου στην ηλικία των 11 ή 12. Η είσοδος του παιδιού στηνπροσχολική ή σχολική ηλικία οδηγεί συνήθως τους γονείς στο να επα-νεξετάσουν τις εικόνες που είχαν σχηματίσει για τη γονικότητα και νααναρωτηθούν πόσο ρεαλιστές υπήρξαν. Το έργο σε αυτό το στάδιο εί-ναι έργο διερμηνείας, δηλαδή οι γονείς πρέπει να εξηγούν στο παιδί τοπολιτισμικό πλαίσιο και τον φυσικό κόσμο έτσι ώστε να αφομοιώνειτις απόψεις των γονιών του για την κοινωνία και για τον κόσμο. Έναπρόσθετο έργο των γονιών είναι να πορεύονται ανάλογα με τη φυσι-κή, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Οι γονείς, επί-σης, μπορεί να ανησυχούν σχετικά με τον τρόπο που επιλέγουν να ερ-μηνεύσουν την πραγματικότητα, με τον τρόπο που επιλέγουν να απα-ντήσουν στις ερωτήσεις των παιδιών τους, καθώς και τι είδους γνώ-σεις, δεξιότητες και αξίες να προωθήσουν.
• Το στάδιο της αλληλεξάρτησης αρχίζει λίγο πριν από την ήβη και γιατους γονείς συνεπάγεται τον συμβιβασμό δύο εικόνων: της εικόναςτου εαυτού τους ως γονιών ενός παιδιού που ωριμάζει και την εικόνατου παιδιού τους, σε αντιδιαστολή με την εικόνα που έχει το ίδιο τοπαιδί για τον εαυτό του. Στη διάρκεια αυτού του σταδίου, η τιμωρίακαι η επικοινωνία πρέπει να προσαρμοστούν στην αυξημένη αυτονο-μία και ωριμότητα του παιδιού. Τα θέματα που κυριάρχησαν στο στά-διο της εξουσίας έρχονται ξανά στο προσκήνιο, απαιτώντας συχνά νέ-ες απαντήσεις. Οι γονείς έχουν τις ίδιες ερωτήσεις σχετικά με τους κα-νόνες, την αυστηρότητα και την ανεκτικότητα, αλλά τώρα χρειάζονταιδιαφορετικές απαντήσεις. Καθώς το παιδί τους οδεύει προς την ενηλι-κίωση, οι γονείς πρέπει να αρχίσουν να σχηματίζουν ένα διαφορετικόείδος σχέσης μαζί του.
• Το στάδιο της αποχώρησης σηματοδοτείται από την αποχώρηση τουπαιδιού από το σπίτι και από την ανάληψη προσωπικής ευθύνης γιατη ζωή του, ενώ η υποχρέωση των γονιών είναι να το αφήσουν να φύ-γει και να δεχθούν την αποχώρηση και την ατομικοποίηση του παι-διού. Αυτό είναι ένα στάδιο αξιολόγησης και, συχνά, απώλειας γιατους γονείς. Οι γονείς κρίνουν πόσο καλά τα έχουν πάει και πώς η ει-κόνα του παιδιού τους ταιριάζει με την πραγματικότητα. Επιπλέον, α-
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ξιολογούν τις εικόνες που είχαν σχηματίσει για την αποχώρηση, δηλα-δή πότε και πόσο μακριά σκέφτηκαν ότι το παιδί τους θα μπορούσενα φτάσει. Επίσης, αξιολογούν κατά πόσο έχουν επιτύχει τη σχέση γο-νιού / ώριμου παιδιού που επιθυμούσαν και κάνουν τον απολογισμότων συνολικών επιτυχιών και αποτυχιών τους. Τέλος, οι γονείς πρέπεινα αλλάξουν τη ζωή τους για να αφήσουν το παιδί τους να φύγει, νααφήσουν το παιδί τους να γίνει ένας άλλος ενήλικας.Η ανάπτυξη μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτεστάδιο, κάθε φορά που ένας γονέας επιλύει τη σύγκρουση μεταξύ μιας ει-κόνας που είχε σχηματίσει και της πραγματικότητας. Αν και προφανώςκάποιοι γονείς αντιστέκονται ή αποφεύγουν την ανάπτυξη / την ωριμότη-τα - αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ένα παιδί, ή που αντιμετωπίζουν μεθυμό ή με ανησυχία το πώς θα εξηγήσουν τον κόσμο σε ένα παιδί -οι άν-θρωποι αλλάζουν. Η γονικότητα είναι από μόνη της μια εμπειρία αλλαγής.Η κρίση που συνοδεύει τη μετάβαση στη γονική ιδιότητα αποτελεί μιαδοκιμασία για την ψυχική υγεία, απ’ όπου ο μελλοντικός γονέας μπορεί ναβγει, σύμφωνα με τις συνθήκες, είτε ενδυναμωμένος, ή αντίθετα, αποδυ-ναμωμένος, καθώς θέτει νέα θέματα διαπραγμάτευσης και δημιουργεί νέ-ες σημαντικές απαιτήσεις και προκλήσεις (Δραγώνα, 1995).

Προαγωγή ψυχικής υγείαςΤι σημαίνει όμως ο όρος «Ψυχική Υγεία»; Η ψυχική υγεία αποτελεί τουπόβαθρο πάνω στο οποίο θεμελιώνεται ολόκληρη η πορεία του ατόμου.Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την παγκόσμια ιατρικήκοινότητα ώστε να ορισθεί τί είναι ακριβώς η ψυχική υγεία. Σύμφωνα μετον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν μπορεί να υπάρξει υγεία χωρίς ψυχι-κή υγεία και, από την ίδρυσή του, συμπεριέλαβε την ψυχική ευημερία στονορισμό της υγείας:  «... είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικήςκαι κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία  ασθένειας ή αναπηρί-ας» (WHO, 2001 a.c in Herrman, Saxena, Moodie, & Walker, 2005). Τρεις ι-δέες κεντρικής σημασίας για την βελτίωση της υγείας προκύπτουν από τονορισμό αυτό: η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο τμήμα της υγείας, η ψυχι-κή υγεία είναι κάτι περισσότερο από την απουσία της ψυχικής ασθένειας,και η ψυχική υγεία είναι στενά συνδεδεμένη με τη σωματική υγεία και τη
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συμπεριφορά. Αναφορικά με την ψυχική υγεία, ο Παγκόσμιος ΟργανισμόςΥγείας έδωσε τελευταία τον εξής ορισμό: «...είναι μια κατάσταση ευημερί-ας, κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, είναι σεθέση να αντιμετωπίσει τα συνηθισμένα άγχη της ζωής, μπορεί να εργάζε-ται παραγωγικά και αποτελεσματικά, και είναι ικανό να προσφέρει στοκοινωνικό του περιβάλλον» (WHO, 2001 a.c in Herrman, Saxena, Moodie, &Walker, 2005) .Ένα ακόμη ερώτημα που προκύπτει αφορά την «Προαγωγή της Ψυχι-κής Υγείας». Η «Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας» αποτελεί, σύμφωνα με τηΒασιλειάδου (2007), νέο ιατρικό αντικείμενο που αναπτύχθηκε τα τελευ-ταία χρόνια με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των υγιών στοι-χείων της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και την εξασφάλιση υπο-στηρικτικών κοινωνικών δομών, προκειμένου να προαχθεί και να βελτιω-θεί η ψυχική και η σωματική υγεία σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο δη-μόσιας υγείας. Η εκπαίδευση αποτελεί την βασικότερη μέθοδο την οποίαχρησιμοποιεί η ΠΨΥ για την επίτευξη των στόχων της (π.χ. η ανάπτυξη δε-ξιοτήτων που ενδυναμώνουν και διαφυλάσσουν την ψυχική υγεία, η ανά-πτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και του άγ-χους, ο καθορισμός «προτύπων υγείας»). Τέλος, οι βασικές δεξιότητες τιςοποίες μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος προκειμένου να ενισχύσει τηνψυχική του υγεία είναι οι παρακάτω:α) Δεξιότητες για παραγωγική διαχείριση των δυσκολιών της ζωής.β) Δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του στρες.γ) Δεξιότητες για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και ταυτότητας.δ) Δεξιότητες για την ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης.ε) Δεξιότητες για την ανάπτυξη των υγιών στοιχείων της προσωπικότητας.στ) Δεξιότητες για την μεταβολή δυσλειτουργικών αντιλήψεων και στά-σεων.ζ) Δεξιότητες για την απόκτηση δημιουργικής αυτονομίας.η) Δεξιότητες για την παροχή και απόκτηση κοινωνικής στήριξης (Βασι-λειάδου,  2007).

Οικογένεια και ψυχική υγείαΤο θέμα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας ενός νέου αν-
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θρώπου προέρχεται από όλα τα στοιχεία που τον περιβάλλουν δηλαδή τό-σο από το οικογενειακό όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. την οι-κογένεια, την κοινότητα, τη γειτονιά, το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-ρωσης, τις ομάδες των φίλων).Σε ό, τι αφορά την πρόληψη, η ίδια η πραγματικότητα αλλά και τα ε-πιστημονικά δεδομένα, φέρνουν την οικογένεια σε πρώτο επίπεδο σημα-σίας για ένα βασικό λόγο: είναι το πρώτο και το σημαντικότερο περιβάλ-λον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί και από αυτό δέχεται τους πρώ-τους ερεθισμούς των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων (Χουρδάκη,2000α).Τις απόψεις αυτές για τη σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντοςέρχονται να ενισχύσουν διεθνή συνέδρια και οι δημοσιεύσεις της «Διε-θνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων» (International Fed-eration for Parent Education-FIEP). Πιο συγκεκριμένα:
• Η Ουνέσκο έχει χαρακτηρίσει τους γονείς «αναντικατάστατους παι-δαγωγούς».
• Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρεται στην ανάγκη «εκπαίδευσηςτων γονέων» και επιμένει ότι όλα τα προγράμματα πρόληψης και εκ-παίδευσης πρέπει να επεκτείνονται στους γονείς.
•  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί την εκπαίδευση των γο-νέων στις βασικές στρατηγικές πρόληψης επισημαίνοντας ότι μπορείνα βελτιώσει τη λειτουργία της οικογένειας σε πολλούς τομείς, όπωςβελτίωση της επικοινωνίας των συζύγων, αλλά και συζύγων-παιδιών,απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα στάδια ανάπτυξηςτων παιδιών για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν προβλημάτων (WHO,2003).
• Η Εισηγητική έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για ταναρκωτικά, διατυπώνει την άποψη πως η οικογένεια θεωρείται οπρώτος βασικός πυρήνας της  ανάπτυξης της προσωπικότητας τουπαιδιού και στη συνέχεια έρχεται το σχολείο.Εκτός από τα παραπάνω, και οι ίδιοι οι νέοι τα  τελευταία χρόνια δί-νουν μεγάλη σημασία στη διατήρηση της οικογένειας, δεν  αμφισβητούντην αξία της, επιζητούν όμως την ανανέωσή της και τον επαναπροσδιορι-σμό της, ζητώντας διάλογο με τους γονείς, δικαίωμα στο λόγο, άρνηση κα-ταπιεστικής εξουσίας (Georgas, 1989, 1999. Χουρδάκη, 2000α).Πολλοί μιλούν για το «επάγγελμα γονιός». Η Χουρδάκη (2000α), κάνο-
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ντας αναφορά στο Γάλλο ψυχίατρο André Berge, αναφέρει ότι στο βιβλίοτου «Το επάγγελμα των γονέων» (1976), γράφει τα εξής: «Ενώ ο σύγχρονοςάνθρωπος θεωρεί υποχρέωσή του να προετοιμάζεται για όλα τα επαγγέλ-ματα, δεν προετοιμάζεται για τα δύο σπουδαιότερα: του γονιού και τουπολιτικού. Ο καθένας αισθάνεται έτοιμος να τα ασκήσει από τη μια στιγμήστην άλλη». Στη συνέχεια η Νίλσεν (2002) συμπληρώνει: «Η μόνη εκπαί-δευση που έχουν οι νέοι άνθρωπο όταν γίνονται γονείς είναι αυτή πουτους έχουν χαρίσει, μέσα από τον τρόπο που τους μεγάλωσαν, οι δικοίτους γονείς».Οι γονείς πίστευαν και πιστεύουν μέχρι σήμερα ότι επειδή διαθέτουνένστικτο και αγάπη, έχουν εξασφαλισμένη τη σωστή αγωγή του παιδιούτους. Όμως για την προαγωγή της ψυχικής και της σωματικής υγείας τουπαιδιού και τη διαμόρφωση σωστής προσωπικότητας, οι γονείς χρειάζο-νται περισσότερα εφόδια από εκείνα που τους προσφέρει η αγάπη και τοένστικτο τους. Ειδικότερα, χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες, συνεχή ε-νημέρωση, διαρκή προβληματισμό και αναζήτηση, επαγρύπνηση και αφύ-πνιση, η οποία θα οδηγήσει τους γονείς στην αυτοσυνειδησία, στη γνωρι-μία με τον εαυτό τους, στην αυτό-αποδοχή και τελικά στην αποδοχή τωνάλλων, και κυρίως των παιδιών τους (Παππά, 2006). Αυτό το «κενό» έρχο-νται να καλύψουν οι Σχολές Γονέων.

Η συμβολή της συμβουλευτικής γονέων στην πρόληψητης ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβωνΜετά την αναγνώριση που έχει η επίδραση της οικογενειακής ζωήςστην παιδική ηλικία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ψυ-χικής υγείας (Χουρδάκη, 2000β, 2001), οι μελετητές της οικογένειας καιτων συζυγικών σχέσεων προτείνουν τη συμμετοχή των συζύγων σε ομά-δες γονέων, όπου οι γονείς μπορούν να βρουν την απαραίτητη υποστήριξηκαι συμβουλευτική για μία πιο ομαλή μετάβαση στο γονικό τους ρόλο(Cowan & Cowan, 2000).Στην Ελλάδα, η προετοιμασία των γονέων για τη μετάβαση στο νέοτους ρόλο γίνεται κυρίως με τη συμμετοχή τους στις ομάδες Σχολών Γονέ-ων που εισήχθησαν στον ελληνικό χώρο το 1962, με πρωτοβουλία της Μα-ρίας Χουρδάκη και μέχρι σήμερα, έχουν επιτελέσει και επιτελούν εξαιρετι-
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κά σημαντικό έργο στο χώρο της πρωτογενούς πρόληψης. Οι βασικοί σκο-ποί λειτουργίας τους είναι: α) η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οι-κογένειας, β) η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικήςεξέλιξης του παιδιού και όλων των μελών της οικογενειακής ομάδας, και γ)η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίαςμε το παιδί του (Χουρδάκη, 2001. Παππά, 2006, 2008). Η δυσκολία στην ε-πικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών φαίνεται να παίρνει ανησυχητικέςδιαστάσεις, αφού πρόσφατα βρέθηκε ότι το 40% περίπου των μαθητών α-ντιμετωπίζουν προβλήματα με τους γονείς τους και μάλιστα επιλέγουν ναμην τα συζητούν με κανένα (Μπρούμου, 2005, 2008). Για την πραγματο-ποίηση αυτών των σκοπών οι Σχολές Γονέων, σύμφωνα με το «ΕξελικτικόΣύστημα» της Μαρίας Χουρδάκη (το οποίο βασίζεται στις αρχές της «Διε-θνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων») στοχεύουν: α) στην
ενημέρωση-πληροφόρηση (information) των γονέων σχετικά με τα σύγ-χρονα δεδομένα της Εξελικτικής και της Οικογενειακής Ψυχολογίας και β)στη διαμόρφωση - διαφοροποίηση (formation) της στάσης και της συμπε-ριφοράς του γονέα, αλλά και όλων των μελών της οικογένειας και διαφο-ροποιούνται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών σε: α) ΟμάδαΣχολής Γονέων με παιδιά Βρεφικής–Νηπιακής-Προσχολικής ηλικίας, β) Ο-μάδα Σχολής Γονέων με παιδιά Σχολικής ηλικίας και γ) Ομάδα Σχολής Γο-νέων με παιδιά Εφηβικής ηλικίας (Χουρδάκη, 2000β).Σε μικρές ομάδες των 12-15 ατόμων, τις οποίες συντονίζει ειδικός ψυ-χικής υγείας και μέσα από τη γνωστή εργασία με ομάδες (group work) πουακολουθείται, οι γονείς οδηγούνται προς τη συνειδητοποίηση του ρόλουτους και σταδιακά και προοδευτικά προς τη διαφοροποίησή τους. Οι συ-ναντήσεις γίνονται με εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συχνότητα και διαρ-κούν 1:30'. Κάθε συνάντηση έχει ένα συγκεκριμένο θέμα που απασχολείτους γονείς και για το οποίο οι ίδιοι οι γονείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.Οι υποψήφιοι ή οι νέοι γονείς διαμορφώνουν το γονικό τους τύπο καισύμφωνα με έναν άλλον παράγοντα: την αυτογνωσία. Η διαδικασία τηςαυτογνωσίας αποτελεί τον πιο πολύτιμο βοηθό του μελλοντικού ή του νέ-ου γονέα, στο δύσκολο έργο που πρόκειται να αναλάβει. Αν ο γονέας έχειδώσει απαντήσεις στα ερωτήματα: «Ποιος είμαι;» «ποια στοιχεία συγκρο-τούν την προσωπικότητά μου;», «ποια βιώματα της παιδικής μου ηλικίαςπαραμένουν εκκρεμή;», «πώς αισθάνομαι τη συμβίωση με το άλλο φύλο;»,«ποια είναι τα βαθύτερά μου κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας και
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την απόκτηση παιδιών;» (Χουρδάκη, 1989, 2000α), τότε θα συνειδητο-ποιήσει τις απόψεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις του, θα διαμορφώσει συνει-δητά ένα γονικό τύπο, ο οποίος θα αντανακλά τις ιδέες του σχετικά με τηνανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού του. Η δύσκολη και επίπο-νη διαδικασία της απόκτησης αυτογνωσίας μπορεί να διευκολυνθεί σε με-γάλο βαθμό στα πλαίσια μιας Σχολής Γονέων. Οι Σχολές Γονέων:
• Παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση στους γονείς.
• Διαμορφώνουν πρότυπα γονικού ρόλου.
• Προωθούν τις ικανότητες των γονέων.
• Εστιάζουν στα θετικά στοιχεία και τις δυνάμεις (και όχι τις αδυναμίες)των γονέων.
• Συντελούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.
• Τους βοηθούν να ενδυναμώσουν την αυτοεκτίμησή τους.
• Συντελούν στη βελτίωση της σχέσης των συζύγων.
• Τους παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τις ανα-πτυξιακές ανάγκες των παιδιών.
• Βοηθούν τους γονείς να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα πραγματικό-τητα, αποφεύγοντας τη «γονική εξουθένωση» (parent burn-out)(Cowan & Cowan, 1998, 2000).
• Τους βοηθούν να κατανοήσουν ότι δεν είναι αυτές καθαυτές οι αλλα-γές που συμβαίνουν στη ζωή που δημιουργούν πρακτικές ή οι ψυχο-λογικές δυσκολίες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι ενήλικες διαχειρίζο-νται συναισθηματικά τις διάφορες συνθήκες, καθώς και άλλα πρακτι-κά (π.χ. ανεπαρκές υποστηρικτικό δίκτυο, περισσότερες ευθύνες) ήψυχολογικά ζητήματα (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια γονέ-ων) που προκύπτουν (Amato, 2000. Block, Block & Gjerde, 1986.Μπρούμου, 2010. Παππά, 2006).

ΣυμπεράσματαΟι ομάδες Σχολών Γονέων συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή προ-σαρμογή των συζύγων στη νέα πραγματικότητα που σηματοδοτείται απότον ερχομό του νέου μέλους. Προετοιμάζουν τους γονείς ψυχολογικά καισυναισθηματικά για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη ζωή τους και τουςθωρακίζουν ως προς τους πιθανούς κραδασμούς που τυχόν θα αντιμετω-
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πίσουν. Επιπλέον, τους παρέχουν γνώσεις σχετικά με την εξέλιξη του παι-διού και δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο μο-ναδικής και πρωτόγνωρης εμπειρίας. Τέλος, παρέχουν στους μέλλοντεςγονείς ένα πλαίσιο κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης, η οποίαπαρέχεται τόσο από τον ειδικό ο οποίος συντονίζει την ομάδα, όσο και απότους υπόλοιπους γονείς που συμμετέχουν σε αυτήν. Οι Σχολές Μελλοντι-κών Γονέων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο πρόληψης που προω-θεί την ψυχική υγεία όχι μόνο των γονέων, αλλά και των νέων επερχόμε-νων μελών της οικογενειακής ομάδας (Παππά, 2006).
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