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Περίληψη

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ποιο-
τικής έρευνας σε ευαίσθητα ζητήματα, που πραγ-
ματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2018-2019 και 
στόχο είχε να διερευνήσει τις εμπειρίες έξι πατέρων 
που έχουν παιδιά με μέτρια και βαριά νοητική ανα-
πηρία. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 
ότι οι πατέρες που συμμετείχαν φαίνεται να συμ-
βάλλουν στην οικογένεια κυρίως με την οικονομική υποστήριξη και τη σύνδεση 
με τον εξωτερικό κόσμο, ενώ η ενασχόληση με το παιδί κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα. Η εργασία τους αποτελεί μέσο οικονομικής υποστήριξης της οικογέ νειας 
και στρατηγικής αντιμετώπισης του άγχους. Βιώνουν μια μορφή κοινωνικής 
απομόνωσης λόγω του κοινωνικού στιγματισμού και των δυσκολιών κοινωνι-
κής προσαρμογής των παιδιών τους. Οι ανάγκες του παιδιού τους αποτελούν 
προτεραιότητα. Οι εμπειρίες τους από τις διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
είναι κυρίως αρνητικές, ενώ κύρια πηγή υποστήριξής τους στην καθημερινότητα 
αποτελεί η σύζυγος. Παρ’ όλα τα συναισθήματα στεναχώριας, άγχους και αγω-
νίας που βιώνουν, αποτιμούν την εμπειρία τους από την ύπαρξη ενός παιδιού 
με νοητική αναπηρία ως θετική. 
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Abstract

This article presents the results of qualitative 
research on sensitive issues, conducted in the period 
2018-2019 and aimed to explore the experiences 
of six fathers who have children with moderate 
and severe intellectual disability. The analysis of 
the data showed that the participating fathers 
appeared to contribute to the family mainly through financial support and 
attachment to the outside world while occupation with their child was at 
a low level. Their work is a means of supporting the family financially and 
strategically managing stress. They experience a form of social isolation due to 
social stigma and the difficulties of social adjustment of their children. Their 
child’s needs are a priority. Their experiences with the various support services 
are mostly negative and their main source of support in everyday life is the 
spouse. Despite the feelings of sadness, anxiety and anxiety they experience, 
they value their experience of having a mentally disabled child as positive. 

1. Εισαγωγή

Η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια απαιτεί συνεχείς προσπά-
θειες των γονέων για προσαρμογή και για δημιουργία ενός βέλτιστου επιπέδου 
λειτουργίας του οικογενειακού συστήματος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
θεραπευτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού τους. 

Οι αντιδράσεις της μητέρας και του πατέρα απέναντι στην αναπηρία του παι-
διού δεν αναμένεται να είναι κοινές. Αυτό σχετίζεται με τις διαφορετικές αντιλή-
ψεις, στάσεις, γνώσεις απέναντι στην αναπηρία και τη γονεϊκότητα, καθώς και 
με τις διαφορετικές προσδοκίες και επιθυμίες για τα χαρακτηριστικά του παιδιού 
τους (Seligman & Darling, 2007, αναφ. στο Τσιμπιδάκη, 2015). Η βιβλιογραφία 
δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες στην ανταπόκριση και στις στρα-
τηγικές αντιμετώπισης ανάμεσα στις μητέρες και τους πατέρες, όσον αφορά τη 
συνθήκη αναπηρίας των παιδιών τους (Towers, 2009). 

Μολονότι η διεθνής και η ελληνική έρευνα (Carpenter, 2008· Τσιμπιδάκη, 2015· 
Μαυρόγιαννη, 2009· Καστανιάς κ.ά., 2015) συνεχίζουν με ταχείς ρυθμούς τη μελέ-
τη του οικογενειακού συστήματος με παιδιά με αναπηρία, οι έρευνες που αφορούν 
μόνο τον πατέρα είναι περιορισμένες, σε αντίθεση με αυτές που αφορούν τη μητέρα. 
Παρόλο που πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τον σημαντικό ρόλο του πατέρα στην 
οικογένεια που μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρίες (Seligman & Darling, 2007, αναφ. 
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στο Τσιμπιδάκη, 2015), γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς επιδρά η αναπηρία του 
παιδιού στον πατέρα, τι σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι πατέρες για τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες των παιδιών τους, αλλά και πώς διαχειρίζονται τις δικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, από την επισκόπηση των διεθνών και ελληνικών μελετών δεν 
εντοπίστηκε ποιοτική έρευνα που να περιλαμβάνει πατέρες με δείγμα παιδιών 
που να εστιάζει στη νοητική αναπηρία ως πρωτογενές και μοναδικό σύμπτωμα 
του παιδιού (συνήθως η νοητική αναπηρία του παιδιού αποτελεί δευτερογενές 
σύμπτωμα άλλων διαταραχών ή συνδρόμων ή οργανικών βλαβών (όπως π.χ. 
Σύνδρομο Down, αυτισμός, εγκεφαλοπάθειες). 

Έτσι, ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εμπειρίες των πατέ-
ρων παιδιών μέτριας και βαριάς νοητικής αναπηρίας. Ειδικότερα, είχε ως στόχο 
να μελετήσει τις επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στους πατέρες σε 
βασικούς τομείς της ζωής τους, όπως στην εκπλήρωση του πατρικού τους ρόλου, 
στην εργασία τους, στην κοινωνική τους ζωή. Η διερεύνηση των αναγκών τους, 
των πηγών υποστήριξης που χρησιμοποιούν, καθώς και το νόημα που αποδί-
δουν στην εμπειρία τους ως πατέρες παιδιών με νοητική αναπηρία αποτέλεσαν 
επίσης αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Τέλος, η αξιολόγηση της εμπειρίας 
της συνέντευξης από τους πατέρες και των θεμάτων που αυτή μελέτησε, ήταν 
επίσης ένας επιπλέον στόχος της έρευνας.

2. Μέθοδος

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ποιοτική έρευνα. Η αξιοποίηση της ποιοτικής 
μεθοδολογίας προέκυψε από τον βασικό σκοπό και στόχο της έρευνας, που είναι 
η κατανόηση των εμπειριών των πατέρων που έχουν παιδί με νοητική αναπη-
ρία, δίνοντας έμφαση στην υποκειμενική οπτική των πατέρων που συμμετέχουν. 
Επιπλέον, αποτελεί μια ποιοτική έρευνα σε ευαίσθητα ζητήματα. Ο όρος ευαίσθητα 
αφορά, μεταξύ άλλων, συμπεριφορές και στάσεις πολύ ιδιαίτερες και προσωπικές 
και παραπέμπει σε ζητήματα ιδιωτικής σφαίρας, όπως ο προσωπικός βίος και η 
οικογένεια (Καλλινικάκη, 2010). 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προσεγγίστηκε μέσω της Θεματικής 
ανάλυσης, η οποία δίνει έμφαση στα θέματα και στο περιεχόμενο των λεχθέντων 
(Τσιώλης, 2015). Στην ταξινόμηση ακολουθήθηκε η διατμηματική (cross-sectional) 
ή κατηγορική (categorical) κωδικοποίηση των δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2008). 
Στην κωδικοποίηση ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός επαγωγικής και παραγω-
γικής ανάλυσης (Τσιώλης, 2015). Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έγινε 
μέσω της ημιδομημένης συνέντευξης που, σύμφωνα με τον Kvale (1996), είναι ο 
κατάλληλος τρόπος για να εξασφαλίσει ο ερευνητής περιγραφές του τρόπου που 
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γίνεται αντιληπτός ο κόσμος από το άτομο. Η ποιοτική αυτή συνέντευξη στηρί-
χθηκε σε προκαθορισμένους ερευνητικούς άξονες, ενώ οι ερωτήσεις σχεδιάστη-
καν κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας (βλ. Υπόμνημα).

3. Ερευνητικοί άξονες

• 1ος Άξονας: Πατρικός ρόλος. Στον πρώτο άξονα, οι πατέρες καλούνται να απα-
ντήσουν σε ερωτήσεις που διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους συμμε-
τέχουν στην οικογενειακή ζωή και ειδικότερα με το είδος ενασχόλησής τους 
με το παιδί με νοητική αναπηρία. 

• 2ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην εργασία 
του πατέρα. Στον δεύτερο άξονα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των επι-
δράσεων της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην εργασία του πατέρα. Διε-
ρευνώνται κυρίως στοιχεία όπως η απόδοση, οι επαγγελματικές ευκαιρίες, η 
ευελιξία στο ωράριο.

• 3ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην κοινωνι-
κή ζωή του πατέρα. Στον τρίτο άξονα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των 
επιδράσεων της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην κοινωνική ζωή του 
πατέρα. Διερευνώνται κυρίως τυχόν αλλαγές στην ποιότητα, στον χρόνο και 
στο είδος κοινωνικής ζωής του πατέρα.

• 4ος Άξονας: Ανάγκες – Πηγές υποστήριξης του πατέρα. Στον συγκεκριμένο 
άξονα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των αναγκών των πατέρων που σχε-
τίζονται με τη νοητική αναπηρία του παιδιού, των πηγών και το είδος της 
υποστήριξης που αναζητά και δέχεται ο πατέρας.

• 5ος Άξονας: Νοηματοδότηση της αναπηρίας από τον πατέρα. Ο τελευταίος 
άξονας μελετά το πώς νοηματοδοτούν οι πατέρες την εμπειρία να έχουν ένα 
παιδί με νοητική αναπηρία.

• 6ος Άξονας: Ερωτήσεις ανατροφοδότησης της συνέντευξης. Αυτός ο άξονας 
έχει σκοπό να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά ως προς το είδος των θεμάτων 
και των ερωτήσεων που είναι λειτουργικές για τους πατέρες. 

4. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα

Οι πατέρες που συμμετείχαν στην έρευνα αναζητήθηκαν από δύο Ειδικές Σχολικές 
Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας, ακολουθώντας 
τη δεοντολογία της έρευνας. Στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν αριθμητικοί 
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περιορισμοί και σταθεροί κανόνες ως προς το μέγεθος. Έτσι, οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα ήταν 6 πατέρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινά χαρακτηριστικά των 
οποίων ήταν: α) να έχουν ένα βιολογικό παιδί με μέτρια/βαριά νοητική αναπηρία, 
η οποία να μη σχετίζεται με άλλο οργανικό νόσημα ή σύνδρομο, β) τα παιδιά να 
είναι ηλικίας μεταξύ 13-18 ετών, γ) να ανήκουν σε πυρηνική και ακέραια οικο-
γένεια, δ) οι βιολογικοί γονείς να είναι Έλληνες.

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του ΚΕΕΔΥ (τώρα ΚΕΣΥ) του νομού, δύο παιδιά 
είχαν μέτρια νοητική αναπηρία και τέσσερα βαριά. Από αυτά, τα τρία παιδιά είναι 
ηλικίας 13 ετών, δύο παιδιά είναι 16 ετών και ένα παιδί είναι ηλικίας 18 ετών.

Άλλα δημογραφικά στοιχεία που πρέπει να επισημανθούν είναι ότι ο μέσος 
όρος ηλικίας των πατέρων είναι 57 ετών (48-61 ετών). Το μορφωτικό τους επί-
πεδο κυμαίνεται από αποφοίτους Δημοτικού μέχρι και αποφοίτους τεχνικού και 
επαγγελματικού Λυκείου, ενώ όλοι διαβιούν σε επαρχιακή πόλη της Ελλάδας. 
Ειδικότερα, οι τέσσερις πατέρες κατοικούν στην πόλη, ενώ οι δύο πατέρες σε χωριά. 

5. Περιορισμοί

Τόσο το μορφωτικό επίπεδο όσο και ο γεωγραφικός τόπος είναι μεταβλητές που 
μπορεί να επηρεάζουν τις αντιλήψεις, τις στάσεις και συμπεριφορές που μελετά 
μια έρευνα. Η παρούσα πραγματοποιήθηκε με πατέρες από έναν συγκεκριμένο 
γεωγραφικό τόπο, την πόλη και την επαρχία του νομού Μαγνησίας, με συγκεκρι-
μένα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία πιθανόν να διαφοροποιού-
νται από τους πατέρες των μεγάλων αστικών κέντρων (όπως της Θεσσαλονίκης 
ή της Αθήνας) ως προς τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις στάσεις τους 
απέναντι στα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει αυτή η έρευνα.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέτασε διεξοδικά την επίδραση των 
διάφορων βαθμών αναπηρίας στον πατέρα, όπως είναι η διερεύνηση της μέτριας 
μορφής αναπηρίας σε σύγκριση με τη βαριά και τις τυχόν διαφορές τους στην 
επίδρασή τους στον πατέρα. 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω περιορισμούς και δεδομέ-
νου του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και των απαντήσεων των πατέρων, 
οι οποίες είναι υποκειμενικές, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με τις παραπάνω επιφυλάξεις και δεν είναι δυνατή η ασφαλής 
γενίκευση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα των πατέρων 
παιδιών με μέτρια και βαριά νοητική αναπηρία. 
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6. Αποτελέσματα

Οι πατέρες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν την ευκαιρία να αφηγηθούν τις 
εμπειρίες τους όσον αφορά τη συνθήκη της νοητικής αναπηρίας του παιδιού τους 
στο πέρασμα του χρόνου. Αποκάλυψαν τον μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο 
του να είσαι ο πατέρας ενός παιδιού με νοητική αναπηρία. Μια αλληλεπίδραση 
παραγόντων που σχετίζονται με τον εσωτερικό κόσμο των ανδρών, των οικογε-
νειών τους και του εξωτερικού κόσμου καθορίζουν τη φύση και την έκταση αυτού 
του αντίκτυπου των επιπτώσεων.

Από την επεξεργασία των δεδομένων των πατέρων που συμμετείχαν φάνηκε 
ότι οι αντιλήψεις αυτών των ανδρών για τον πατρικό τους ρόλο στην οικογέ-
νεια στηρίζονται στα παραδοσιακά κοινωνικά προσδιορισμένα πρότυπα των δύο 
φύλων. Ο πατέρας περιγράφεται ως ο αρχηγός της οικογένειας, ο καθοδηγητής, 
ο προστάτης και ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής, ενώ η γυναίκα ως η κύρια 
υπεύθυνη για τη φροντίδα των παιδιών και τη φροντίδα του σπιτιού. Ο πατέρας 
συμβάλλει στην οικογένεια κυρίως με την οικονομική υποστήριξη και διεκπε-
ραιώνει εξωτερικές εργασίες, όπως ψώνια και υπηρεσίες. 

Σχετικά με την ενασχόλησή του με το παιδί, αυτή κινείται σε χαμηλά επίπεδα. 
Παράγοντες χαμηλής ενασχόλησης φαίνεται να αποτελούν: 1) η παραδοσιακή κοι-
νωνικά κατασκευασμένη αντίληψη για τον πατρικό ρόλο, που αποσυνδέει τον άνδρα 
από την ενασχόλησή του με το παιδί, 2) οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και 
επικοινωνίας του παιδιού, 3) η έλλειψη ψυχοεκπαίδευσης των πατέρων για τη δια-
χείριση ενός παιδιού με νοητική αναπηρία. Οι πατέρες του δείγματος δεν έχουν την 
κύρια ευθύνη της καθημερινότητας του παιδιού, ωστόσο διαθέτουν υψηλό αίσθη-
μα ευθύνης, που φανερώνεται από το μεγάλο ενδιαφέρον για τη μάθηση και την 
ανάπτυξη των παιδιών τους, καθώς και την αγωνία που έχουν για το μέλλον τους. 

Οι επιδράσεις στην εργασία εστιάζονται κυρίως στην απώλεια επαγγελματικής 
και οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, για πολλούς πατέρες, η εργασία χρησιμο-
ποιείται ως στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους, διαφυγής από την κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν και επιστροφής στην κανονικότητα. 

Η κοινωνική ζωή των πατέρων συνδέεται στενά με αυτήν της οικογένειας 
και του παιδιού. Βιώνουν ως έναν βαθμό μια μορφή κοινωνικής απομόνωσης. 
Οι λόγοι ποικίλλουν και συνδέονται με την αυξημένη ανάγκη του παιδιού για 
εποπτεία, με τα προβλήματα συμπεριφοράς και τις δυσκολίες κοινωνικής προ-
σαρμογής του παιδιού, με τη μείωση κοινωνικών προσκλήσεων από γνωστούς 
και φίλους. Απέναντι στον κοινωνικό στιγματισμό προσπαθούν να προστατεύ-
σουν τα παιδιά τους με την επιλεκτικότητα των χώρων που κινούνται και των 
ανθρώπων που συναναστρέφονται.

Σε σχέση με τις προσωπικές ανάγκες τους, δυσκολεύονται να τις αναγνωρίσουν. 
Εστιάζουν στις ανάγκες των παιδιών τους και η πιθανή αναζήτηση υποστήριξης από 
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επαγγελματικές υπηρεσίες περιστρέφεται γύρω από την απόκτηση γνώσεων για την 
κατάσταση του παιδιού, για τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς και πρακτικές βελτίω-
σης της ανάπτυξής του. Το σημαντικότερο πρόσωπο υποστήριξης αποτελεί η σύζυγος. 

Η εμπειρία για τους περισσότερους πατέρες είχε μια μετασχηματιστική επίδραση 
στη ζωή τους σχετικά με τις προσωπικές και κοινωνικές αξίες και τους μελλοντι-
κούς σχεδιασμούς. Οι περισσότεροι πατέρες, αν και βιώνουν πόνο, στεναχώρια και 
άγχος, κατάφεραν κατά τη διάρκεια των χρόνων να έχουν μια εποικοδομητική 
προσέγγιση στην αναπηρία και βρήκαν τρόπους να την αντιμετωπίσουν και να 
την αποδεχθούν. Στην τελική αποτίμηση αξιολογούν την εμπειρία τους ως θετική. 

Τέλος, σύμφωνα με τα δεδομένα, η διαδικασία και οι περιοχές διερεύνησης 
της συγκεκριμένης μελέτης κάλυψε τα θέματα για τα οποία ήθελαν να μιλήσουν 
οι πατέρες και αποτιμούν την εμπειρία τους αυτή ως θετική.

7. Συζήτηση

Η έννοια της πατρικής εμπλοκής στην οικογένεια έχει αλλάξει στο πέρασμα των 
χρόνων από την ηθική καθοδήγηση στην οικονομική υποστήριξη, από το πρότυπο 
φύλου (κυρίως στα αγόρια) στη συζυγική στήριξη, για να καταλήξει στις μέρες μας 
στον πατέρα τροφό (nurturant), που τρέφει «σωματικά και συναισθηματικά» τα παι-
διά του (Lamb, 1987). Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον μεταβαλ-
λόμενο πατρικό ρόλο και στο «νέο είδος πατέρα», ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην 
καθημερινή φροντίδα και στο μεγάλωμα του παιδιού του (Μαυρόγιαννη, 2009). 

Ωστόσο, από την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τον λόγο των 
πατέρων που συμμετείχαν στην έρευνα, φάνηκε ότι οι αντιλήψεις αυτών των αντρών 
για τον πατρικό τους ρόλο στην οικογένεια στηρίζεται στα παραδοσιακά κοινωνικά 
προσδιορισμένα πρότυπα των δύο φύλων. Πράγματι, η παραδοσιακή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της οικογένειας έχει διαπιστωθεί ότι ενισχύεται από την 
αναπηρία του παιδιού, με τους πατέρες να επικεντρώνονται περισσότερο στις σχέσεις 
με τον εξωτερικό κόσμο, ενώ οι μητέρες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις καθη-
μερινές εργασίες στο σπίτι και την οικογένεια (Breslau et al., 1982). 

Συνεπώς, και η ενασχόληση των πατέρων που συμμετείχαν στην έρευνα με 
τα παιδιά τους κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τα 
αποτελέσματα της έρευνας της Μαυρόγιαννη (2009) σε πατέρες παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες, όσο και από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, που έδειξαν ότι οι 
πατέρες δεν έχουν την κύρια φροντίδα των παιδιών τους και του σπιτιού, ανεξάρ-
τητα από τη μεταβλητή εργασία, τη δική τους ή των συζύγων τους (Bristol et al., 
1988· Roach et al., 1999· Willoughby & Glidden, 1995, αναφ. στο MacDonald & 
Hastings, 2010). Σύμφωνα με τον Sterns (1991), η συμμετοχή της μητέρας στην 
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αγορά εργασίας δεν συνεπάγεται μεγαλύτερη εμπλοκή του πατέρα στη φροντί-
δα του παιδιού, όπως προκύπτει από την έρευνά του. Και όταν αυτή παρέχεται 
από τον πατέρα, περιορίζεται στην εποπτεία του παιδιού (Towers, 2009). Ωστό-
σο, σύμφωνα με άλλες έρευνες, ορισμένοι πατέρες επιθυμούν να ασχολούνται 
και να εμπλέκονται περισσότερο με τη φροντίδα των παιδιών. Ζητούν ευελιξία 
από τους παρόχους υπηρεσιών και εργοδοτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μεγαλύτερη συμμετοχή τους (Carpenter & Towers, 2008). 

Επίσης, οι πατέρες φαίνεται να μην έχουν την κύρια ευθύνη της καθημερινό-
τητας του παιδιού. Αυτό επιβεβαιώνεται από συγκριτικές έρευνες μητέρων και 
πατέρων παιδιών με αναπηρία (Bristol et al., 1988· Erickson & Upshur, 1989· 
Roach et al., 1999, αναφ. στο Μαυρόγιαννη, 2009). Ωστόσο, διαθέτουν ένα υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από ενέργειες που αποσκοπούν 
στη διεκδίκηση κατάλληλων πόρων και υπηρεσιών γι’ αυτά και την αγωνία που 
έχουν για το μέλλον τους (Amato & Rivera, 1999, αναφ. Μαυρόγιαννη, 2009· 
Hastings, 2002a, 2002b, αναφ. στο MacDonald & Hastings, 2008). Δείχνουν 
να ενδιαφέρονται για τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους 
(Young & Roopnarine, 1994, αναφ. στο Μαυρόγιαννη, 2009) και φροντίζουν για 
την ψυχαγωγία, τις κοινωνικές συναναστροφές και τα ερεθίσματα, ευρήματα που 
επιβεβαιώνονται και στην έρευνα των Simmerman et al. (2001). 

Σχετικά με τον βαθμό και το είδος της αλληλεπίδρασής τους με το παιδί με 
νοητική αναπηρία, οι περισσότεροι πατέρες βιώνουν δυσκολίες. Παράγοντες που 
συμβάλλουν σε αυτό φαίνεται να αποτελούν οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμο-
γής και δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού και η έλλειψη ψυχοεκπαίδευσης 
των πατέρων για τη διαχείριση ενός παιδιού με νοητική αναπηρία (Carpenter & 
Towers, 2008· Μαυρόγιαννη, 2009). 

Από την άλλη, ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι πατέρες υπο-
στηρίζουν τις οικογένειές τους είναι η εργασία (Carpenter & Towers, 2008). Τείνουν 
να υπογραμμίζουν κυρίως τον οικονομικό τους ρόλο στην οικογένεια (Towers, 
2009). Αλλά η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια μπορεί να απο-
τελέσει παράγοντα μείωσης ευκαιριών της επαγγελματικής και οικονομικής τους 
ανάπτυξης (Carpenter & Towers, 2008). Επίσης, για κάποιους πατέρες η εργασία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους, διαφυγής 
από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν και επιστροφής στην κανονικότητα (Bray 
et al., 1995· Herbert και Carpenter, 1994, αναφ. στο Davys et al., 2017), καθώς οι 
άλλες πλευρές της κοινωνικής τους ζωής φαίνεται να υπολειτουργούν. 

Η κοινωνική ζωή των πατέρων συνδέεται στενά με αυτήν της οικογέ νειας 
και του παιδιού. Οι πατέρες παιδιών με βαριά κυρίως αναπηρία φαίνεται να 
βιώνουν μια μορφή κοινωνικής απόσυρσης. Οι επισκέψεις σε φίλους και συγ-
γενείς, δημόσιους χώρους εστίασης και εκδηλώσεων φαίνεται να μειώνονται 
σε συχνότητα και σε διάρκεια. Για κάποιους πατέρες, αυτό οφείλεται στις αυξη-
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μένες ανάγκες επιμέλειας του παιδιού, που τους αναγκάζει να μένουν περισ-
σότερες ώρες μέσα στο σπίτι, μειώνοντας τον ελεύθερο προσωπικό τους χρό-
νο (Davis et al., 2009). Επίσης, οφείλεται στα προβλήματα συμπεριφοράς και 
στις δυσκολίες επικοινωνίας των παιδιών τους, που δεν μπορούν να συμπε-
ριφερθούν κατάλληλα σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες, οπότε μειώνονται 
οι ευκαιρίες κοινωνικών συναναστροφών. Οι συναναστροφές με τους φίλους 
έχουν μειωθεί, καθώς οι τελευταίοι έρχονταν σε αμηχανία, επειδή δεν ξέρουν 
πώς να αντιδράσουν απέναντι σε παιδιά με νοητική αναπηρία (ό.π.). Έρευνες 
διαπιστώνουν πως η υψηλότερου βαθμού νοητική έκπτωση συνοδεύεται και 
από μεγαλύτερους περιορισμούς στην κοινωνική αλληλεπίδραση των γονέων 
(Fisman & Wolf, 1991· Hedov et al., 2000· Emerson, 2003· Seltzer et al., 2001· 
Olsson & Hwang, 2001, αναφ. στο Καστανιάς κ.ά., 2015).

Επιπλέον, ένας σημαντικός λόγος κοινωνικής απόσυρσης είναι ο στιγματισμός 
που βιώνουν από την τοπική κοινότητα. Φαίνεται ότι η στάση της τοπικής κοι-
νωνίας απέναντι στην αναπηρία του παιδιού αποτελεί έναν βασικό παράγοντα 
άγχους και παράγοντα μειωμένης συμμετοχής του πατέρα στην κοινωνική ζωή 
(Shin et al., 2006). Απέναντι στον κοινωνικό στιγματισμό, προσπαθούν να προ-
στατεύσουν τα παιδιά τους με την επιλεκτικότητα των χώρων που κινούνται και 
των ανθρώπων που συναντούν. 

Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες που βιώνουν οι πατέρες, φαίνεται να μην ανα-
γνωρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες (Towers, 2009). Οι απαντήσεις τους 
φανερώνουν την έλλειψη των κοινωνικών προσδοκιών, όσον αφορά το ότι οι 
άντρες χρειάζεται να λάβουν υποστήριξη για τον πατρικό τους ρόλο. Οι περισ-
σότεροι ισχυρίζονται ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να 
υποστηρίζουν τα παιδιά και αυτό αποτελεί προτεραιότητα και για τους ίδιους. Η 
καλή στήριξη του παιδιού τους, υπογραμμίζουν, τους βοηθά έμμεσα να εκπλη-
ρώσουν και τον δικό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια (Carpenter & Towers, 
2008· Sullivan, 2002· Dabrowska & Pisula, 2010, αναφ. στο Boström & Broberg, 
2014). Η αναζήτηση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του 
παιδιού και την περαιτέρω βελτίωσή του αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για τη 
συνεργασία με επαγγελματικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Vadasy et al., 1985· 
Rivard & Smith, 2014, αναφ. στο Davys et al., 2017· Bailey et al., 1999· Farmer 
et al., 2004· Perrin et al., 2000, αναφ. στο Χατζηγεωργιάδου, 2009). Η ανάγκη 
για μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία και η δωρεάν πρόσβαση 
σε θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες τονίζονται ιδιαίτερα (Davis, 2009).

Η συναισθηματική υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν υπάρχει 
στις προσδοκίες τους (Sullivan, 2002· Dabrowska & Pisula, 2010, αναφ. στο Boström 
& Broberg, 2014). Ως εμπόδια αναφέρονται η έλλειψη πληροφόρησης για το πού 
πρέπει να απευθυνθούν, η οικονομική επιβάρυνση, οι αρνητικές εμπειρίες που βίω-
σαν από τους ειδικούς επαγγελματίες κατά το παρελθόν, για τους οποίους τονίζουν 
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την έλλειψη κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και την έλλειψη από 
μέρους τους ανάλογης ευαισθησίας και τακτ που απαιτεί η ειδική συνθήκη τους. 

Η υποστήριξη από την εκτεταμένη οικογένεια και τους φίλους δεν φαίνεται να 
αποτελεί προσδοκία για τους πατέρες. Ωστόσο, άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι 
ειδικά η υποστήριξη από την εκτεταμένη οικογένεια αποτελεί ανάγκη για αυτούς, 
ανεξάρτητα από το είδος και την αποτελεσματικότητά της (Pelchat et al., 2003). 
Ως κύρια πηγή συναισθηματικής και πρακτικής υποστήριξης αναφέρουν όλοι οι 
πατέρες τη σύζυγό τους, με την οποία διευθετούν τα θέματα της καθημερινότη-
τας, συζητούν και μοιράζονται προβληματισμούς και αγωνίες σχετικά με το παι-
δί (Saloviita et al., 2003· Carpenter & Towers, 2008· αναφ. στο Towers, 2009). 

Για τους περισσότερους πατέρες, η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία έκανε 
κάποιους μετασχηματισμούς στις ζωές τους, οδηγώντας τους να επανεξετάσουν 
τις αξίες και τις προτεραιότητές τους σε ό,τι αφορά μελλοντικούς σχεδιασμούς, 
προσωπικές και κοινωνικές αξίες. Όλοι οι πατέρες περιγράφουν τον τρόπο με 
τον οποίο η κατάσταση του παιδιού άλλαξε την προοπτική τους στη ζωή. Πριν 
από τη διάγνωση, είχαν περισσότερο ή λιγότερο καθορισμένες ιδέες για το τι θα 
μπορούσαν να περιμένουν από τη ζωή. Μετά τη διάγνωση, αμφισβήτησαν τα 
αρχικά τους σχέδια, παραιτήθηκαν από κάποια ή έγιναν πιο ευέλικτοι στις αλλα-
γές και τόνισαν ότι έπρεπε να βρουν νέους τρόπους σκέψης για το μέλλον τους 
(Boström & Broberg, 2014). Οι πατέρες έχουν άγχος για την ανάπτυξη του παι-
διού και το μακροπρόθεσμο μέλλον τους, γεγονός που φανερώνει την επίδραση 
που έχει το παιδί σε αυτούς, αλλά και τη συναισθηματική δέσμευση απέναντι στα 
παιδιά τους, ανεξάρτητα από τον βαθμό και το είδος της καθημερινής ενασχό-
λησης μαζί τους (Towers & Swift, 2006, αναφ. στο Μαυρόγιαννη, 2009). Παρ’ 
όλες τις δυσκολίες που βιώνουν, τα συναισθήματα άγχους, στεναχώριας, πόνου 
και απογοήτευσης, η τελική αποτίμηση της εμπειρίας τους αξιολογείται ως θετι-
κή (Stainton & Besser, 2009). 

Οι πατέρες, στα πλαίσια της βιβλιογραφίας, συχνά απεικονίζονται ως τα μέλη 
της οικογένειας που είναι οι ισχυροί, οι απρόθυμοι να εκφράσουν τα συναισθή-
ματά τους και απρόθυμοι γενικά να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Όμως, στην 
παρούσα μελέτη, οι πατέρες φάνηκε να μιλούν ανοιχτά για την εμπειρία τους να 
είναι πατέρες παιδιών με νοητική αναπηρία· ανάλογα ευρήματα επιβεβαιώνονται 
και από τους Carpenter και Herbert (1997), (αναφ. στο Towers, 2009). 

Αν λάβουμε υπόψη ότι η κοινωνική ταυτότητα του πατέρα, έτσι όπως αυτή 
έχει διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο και μέσα από τα στερεότυπα των δύο φύλων, 
συμπαρασύρει και τις οικογενειακές αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι πατέρες, 
οι οποίες όμως δεν ενισχύουν τόσο την ενασχόληση με το παιδί, που είναι τόσο 
σημαντική, θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσει μια στρατηγική αλλαγής αυτής της 
νοοτροπίας, με προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ίδιων και 
της ευρύτερης κοινωνίας. Δεδομένης της αναγνώρισης της σημαντικής συμβολής 
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των πατέρων στην ανάπτυξη των παιδιών με νοητική αναπηρία, υπογραμμίζουμε 
την αναγκαιότητα ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της πολύπλευρης 
εμπλοκής με τα παιδιά τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορούν να συμβάλ-
λουν και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να 
βοηθήσει τον πατέρα να κατανοήσει καλύτερα τον ρόλο του ως γονέα και να τον 
ενθαρρύνει να ανακαλύψει τις ανάγκες του, να εκφράσει τις ανησυχίες του σε 
ένα «ασφαλές» περιβάλλον. Η έμφαση που δίνει η κοινωνική εργασία στα δυνατά 
σημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να υιοθετηθεί μια προσέγγιση 
στην προσπάθεια αύξησης της θετικής ενασχόλησης των πατέρων στις οικογέ-
νειες των παιδιών με νοητική αναπηρία (Hawkins et al., 1993, αναφ. στο Quinn, 
1999). Άλλωστε, η σχέση πατέρα-παιδιού εντάσσεται στο πλαίσιο της προάσπι-
σης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αφενός, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της 
γονικής φροντίδας και αφετέρου, οι πατέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
είναι μέρος της ζωής των παιδιών τους (Αρβανίτης κ.ά., 2007, αναφ. στο Μαυ-
ρόγιαννη, 2009).

H πολιτεία και οι ειδικοί επαγγελματίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την 
πατρότητα, όχι μόνο ως ζήτημα ικανοποίησης ατομικών αναγκών και δικαιω-
μάτων, αλλά και ως έναν εθνικό πόρο, ένα κοινωνικό κεφάλαιο που πρέπει να 
αξιοποιηθεί (Towers, 2009). 

Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση

Breslau, N., Staruch, K. & Mortimer, E. (1982). “Psychological Distress in Mothers of Disabled 
Children’’, Am J Dis Child, 136 (8), pp. 682-686.

Boström, K. & Broberg, M. (2014). “Openness and avoidance – a longitudinal study of fathers 
of children with intellectual disability’’, Journal of Intellectual Disability Research, 58 
(9), pp. 810-821.

Carpenter, B. & Towers, C. (2008). “Recognizing fathers: the needs of fathers of children with 
disabilities’’, Support for Learning, 23 (3), pp. 118-125.

Davys, D., Mitchell, D. & Martin, R. (2017). “Fathers of people with intellectual disability: A 
review of the literature’’, Journal of Intellectual Disabilities, 21 (2), pp. 175-196.

Quinn, P. (1999). “Supporting and encouraging father involvement in families of children 
who have a disability Child and Adolescent’’, Social Work Journal, 16 (6), pp. 439-454. 

Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. London: 
Thousand Oaks, CA, Sage.

Lamb, M. E., Pleck, J. H., Charnov, E. L. & Levine, J. A. (1985). “Paternal behavior in humans’’, 
American Zoologist, 25 (3), pp. 883-894.

Macdonald, E. & Hastings, P. (2010). “Mindful parenting and care involvement of fathers 
of children with intellectual disabilities’’, Journal of Child and Family Studies, 19 (2), 
pp. 236-240.



Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΊΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΊΑΣ ΤΟΥ ΠΑΊΔΊΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ 249

Pelchat, D., Lefebvre, H. & Perreault, M. (2003). “Differences and similarities between moth-
ers’ and fathers’ experiences of parenting a child with a disability’’, Journal of health 
care child, 7 (4), pp. 231-247. 

Shin, J., Nhan, N., Crittenden, H. M. & Ladinsky, J. (2009). “Mothers and fathers of young 
children with cognitive delays’’, Journal of Intellectual Disability Research, 50 (10), pp. 
748-760.

Simmerman, S., Blacher, J. & Baker, L. (2001). “Fathers’ and mothers’ perceptions of father 
involvement in families with young children with a disability’’, Journal of Intellectual 
and Developmental Disability, 26 (4), pp. 325-338. 

Stainton, Τ. & Besser, Η. (2009). “The positive impact of children with an intellectual disabil-
ity on the family’’, Journal of Intellectual and Developmental Disability, 23 (1), pp. 57-70.

Sterns, N. (1991). “Fatherhood in historical perspective: The role of social change’’, in Τ. 
Rripp-Reimer & S. E. Wilson (eds.). Cross-cultural perspectives on fatherhood, New York: 
Springer.

Towers, C. (2009). Recognising Fathers: A National Survey of Fathers Who Have Children with 
Learning Disabilities, (Αvailable [on line] in: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506613.
pdf (Eric) [accessed at 12/11/2018].

Ελληνόγλωσση

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες. Aθήνα, Κριτική.
Καλλινικάκη, Θ. (2010). Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα της κοινωνικής εργασίας. Αθήνα, Τόπος.
Καστανιάς, Θ. Β., Δούδα, Ε. Θ., Μπάτσιου, Σ. Α. & Τοκμακίδης, Σ. Π. (2015). «Επισκόπηση της 

υγείας και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σε γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση», Αρχεία 
Ελληνικής Ιατρικής, 32 (3), σσ. 318-327.

Μαυρόγιαννη, Κ. Θ. (2009). Η ενασχόληση πατέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες με τη φροντίδα 
του παιδιού τους και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. 

Τσιμπιδάκη, Α. (2015). Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για 
το παρόν και το μέλλον. Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 
Αθήνα, Ελλάδα 19-21/2015. ΕΚΠΑ – Τομέας Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας ΠΤΔΕ, Κέντρο 
μελέτης και Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης.

Τσιώλης, Γ. (2015). «Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: διλήμματα, δυνατότητες, διαδικασίες», 
στο Γ. Πυργιωτάκης & Χρ. Θεοφιλίδης (επιμ.). Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές 
επιστήμες και στην εκπαίδευση. Συμβολή στην επιστημολογική θεωρία και την ερευνητική 
πράξη, σσ. 473-498. Αθήνα, Πεδίο. 

Χατζηγεωργιάδου, Μ. (2009). Διερεύνηση των αναγκών των γονέων με παιδιά με αναπηρίες – μια 
πιλοτική έρευνα. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής. 

Υπόμνημα

Η ημι-δομημένη συνέντευξη για τη διερεύνηση των εμπειριών του πατέρα οργα-
νώνεται με βάση τους ερευνητικούς άξονες και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που 
περιγράφονται παρακάτω:
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1ος Άξονας: Πατρικός ρόλος.
Θα θέλατε να μας περιγράψετε τις υπευθυνότητες ή τους ρόλους που έχετε 

μέσα στην οικογένειά σας;
Διαφέρουν σε σχέση με τις υπευθυνότητες ή τους ρόλους της μητέρας και πού; 
Η ύπαρξη ενός παιδιού με νοητική αναπηρία άλλαξε αυτές τις υπευθυνότητες 

ή αυτούς τους ρόλους; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;
Ποια είναι τα βασικά πράγματα που κάνετε εσείς για το παιδί σας ή με το παιδί σας;
Υπάρχουν άλλοι ρόλοι ή υπευθυνότητες που θα θέλατε να έχετε, αλλά είναι 

δύσκολο να τους αναλάβετε στην πράξη; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες;

2ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην εργασία του πατέρα.
Έχοντας ένα παιδί με νοητική αναπηρία, έχει επηρεαστεί η εργασία σας/η επαγ-

γελματική σας ζωή; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;

3ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην κοινωνική ζωή του 
πατέρα.

Έχοντας ένα παιδί με νοητική αναπηρία, έχουν συμβεί αλλαγές στην κοινω-
νική σας ζωή; 

4ος Άξονας: Ανάγκες – Πηγές υποστήριξης του πατέρα.
Για ποια θέματα συνήθως αναζητάτε υποστήριξη ως πατέρας;
Πού απευθύνεστε για υποστήριξη;
Πήρατε την υποστήριξη που προσδοκούσατε; 
Θα ζητούσατε υποστήριξη από την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου που 

φοιτά το παιδί σας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας;
Ποιες πηγές υποστήριξης θεωρείτε ότι είναι πιο βοηθητικές, προκειμένου να 

ωφεληθείτε εσείς, η σχέση σας με το παιδί σας και κατ’ επέκταση ολόκληρη η 
οικογένεια; 

Έχετε κάτι να προτείνετε εσείς;

5ος Άξονας: Νοηματοδότηση της αναπηρίας από τον πατέρα.
Τελικά τι σημαίνει για έναν πατέρα να έχει ένα παιδί με νοητική αναπηρία;

6ος Άξονας: Ερωτήσεις ανατροφοδότησης της συνέντευξης.
Νιώσατε άνετα με τις ερωτήσεις που τέθηκαν;
Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιοχές που παραλείψαμε σε αυτήν την έρευνα και 

ήταν σημαντικό για σας να μιλήσετε; 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας!!!




