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Περίληψη

Η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα μέσα στο οποίο 
αλληλεπιδρούν και συνδιαλλάσσονται τα μέλη που 
την απαρτίζουν. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι 
η ανάδειξη της συμβολής της οικογένειας στην 
ανάπτυξη των παιδιών, υπό το πρίσμα του οικοσυ-
στημικού μοντέλου του Minuchin. Αξιοποιήθηκε 
η ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα η 
μελέτη περίπτωσης (case study). Η σύνδεση της 
μελέτης περίπτωσης και του οικοσυστημικού μοντέλου ανέδειξε τη σημαντικό-
τητα της οικογένειας στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ένα 
δυσλειτουργικό οικογενειακό σύστημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά, 
πυροδοτώντας ψυχολογικές, συναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, όχι 
μόνο κατά την περίοδο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά και κατά την 
ενηλικίωση. Η οικογένεια ουσιαστικά διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη 
ζωή των παιδιών, αφού αποτελεί το πρώτο σύστημα μέσα στο οποίο συνυπάρχει 
και συνδιαλέγεται το παιδί. Η λειτουργικότητα του οικογενειακού συστήματος 
συμβάλλει και στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. 
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Abstract

The family is a system in which the members that 
make it up interact and reconcile. The purpose of 
this article is to highlight the contribution of the 
family to the development of children, in the light 
of the ecosystem model Minuchin. The quality 
methodology was used and more specifically 
the case study. The link between the case study and the ecosystem model 
has highlighted the importance of the family in children’s psychoemotional 
development. A dysfunctional family system can negatively affect children, 
triggering psychological, emotional and developmental difficulties not only 
during childhood and adolescence but also during adulthood. The family 
essentially plays the most important role in children’s lives, as it is the first 
system in which the child coexists and converses. The functionality of the 
family system also contributes to the development of children’s mental 
resilience. 

1. Εισαγωγή

Η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησης και αναπόδραστα 
επιδρά στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Στο παρελθόν, οι έρευνες προσανατολί-
ζονταν κυρίως στην ψυχαναλυτική προσέγγιση και εστίαζαν αποκλειστικά στη 
σχέση μητέρας – παιδιού, αφήνοντας στο παρασκήνιο την επίδραση των υπό-
λοιπων μελών. Ωστόσο, η αναπτυξιακή ψυχολογία, που άνθισε πρόσφατα, ανέ-
δειξε τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας, τα 
οποία με τη σειρά τους αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα. Η οικογένεια οφείλει να 
εκπληρώνει τις βασικές ανάγκες των παιδιών, να προωθεί την κοινωνικοποί-
ησή τους και να παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης (Ackerman 1958, αναφέρεται 
στο Γιωσαφάτ, 1987). Η συστημική προσέγγιση έθεσε τα θεμέλια για τη μελέτη 
του οικογενειακού πλαισίου (Τάνταρος, 2011). Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικό-
τητας (resilience) λειτουργεί ως αντίβαρο σε περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά 
βιώνουν δυσκολίες και προβλήματα. Ουσιαστικά, δίνει έμφαση στην υποστήριξη 
των παιδιών, εστιά ζοντας στους προστατευτικούς παράγοντες (Gano-Phillips & 
Fincham, 1995, αναφέρεται στο Τάνταρος, 2011). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η επίδραση της οικογένειας στην ανά-
πτυξη των παιδιών. Στόχος της είναι η ανάδειξη των στάσεων και των συμπε-
ριφορών που ευνοούν την υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και αυτών που 
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δημιουργούν δυσλειτουργίες, δημιουργώντας ψυχοσυναισθηματικά προβλή-
ματα. Επιμέρους στόχος είναι η συσχέτιση της οικοσυστημικής προσέγγισης του 
Minuchin με την παρουσιαζόμενη μελέτη περίπτωσης. 

2. Μέθοδος

Εν προκειμένω, αξιοποιήθηκαν η ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα η 
μελέτη περίπτωσης (case study). Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά η μελέτη 
περίπτωσης και στην επόμενη ενότητα πραγματοποιείται σύνδεση οικοσυστημι-
κού μοντέλου και μελέτης περίπτωσης. 

Ο Γ. από τη νηπιακή ηλικία εμφάνισε προβλήματα συμπεριφοράς (έντονες 
εκρήξεις θυμού και βίας). Ο πατέρας κακοποιούσε τη μητέρα και τα παιδιά. Η 
μητέρα επισκεπτόταν συχνά το σχολείο και κατηγορούσε τον πατέρα, ενώ ο 
πατέρας δεν είχε επισκεφτεί ποτέ το σχολείο, προβάλλοντας ως δικαιολογία την 
εργασία του. Η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς 
το εισόδημά της ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Ο πατέρας ασχολούνταν με γεωργικές 
εργασίες, στις οποίες βοηθούσε και η μητέρα, που δεν εργαζόταν. Ο σύζυγος δεν 
έδινε στη μητέρα χρήματα για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των παιδιών και 
αναγκαζόταν να δανείζεται χρήματα. Ο Γ. ξεκίνησε την προσχολική εκπαίδευση 
συνεχίζοντας να είναι επιθετικός, όμως ήταν φιλότιμος και συμπονετικός, ιδιαί-
τερα με τα μικρότερης ηλικίας παιδιά. Το παιδί ήταν αφρόντιστο (ίδια περιβολή, 
βρόμικα ρούχα). Η μητέρα επισκεπτόταν το σχολείο με εμφανή σημάδια κακοποί-
ησης. Προχωρούσε σε καταγγελίες, τις οποίες στη συνέχεια απέσυρε. 

Η περίπτωση του παιδιού παραπέμφθηκε από τη διευθύντρια σε αρμόδια υπη-
ρεσία. Σε συνάντηση με την ψυχολόγο εκμυστηρεύτηκε ότι δεν περνούσε καλά στο 
σπίτι, ότι δέχεται κακοποίηση και ότι τα παιδιά δεν έπαιζαν μαζί του. Δεν είχε μάθει 
να οικοδομεί υγιείς σχέσεις, είχε συναισθηματικά ελλείμματα και δραματοποιούσε 
τη βία που βίωνε στο σπίτι στο σχολείο. Επιπλέον, είχε αξιολογηθεί ως υπερκινη-
τικός, εμφάνιζε προβλήματα συγκέντρωσης και πενιχρό λεξιλόγιο. Η φοίτηση του 
Γ. στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διαφορο ποιήσεις. 
Ήταν απομονωμένος, με έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Ο ίδιος ανα-
λάμβανε ευθύνες ενηλίκου στο σπίτι, χάνοντας έτσι την παιδικότητά του. Έκανε 
προσπάθειες αυτοτραυματισμού και είχε αυτοκαταστροφικές τάσεις. Από την ηλι-
κία των 8 ετών και έπειτα οι εκρήξεις θυμού μειώθηκαν και ήταν περισσότερο 
συνεργάσιμος και ευγενικός. Περνούσε πολλές ώρες στις αγροτικές δουλειές και 
ήταν κουρασμένος και ατημέλητος. Έως ότου αποφοίτησε από το Δημοτικό ήταν 
θλιμμένος, είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτο-εικόνα λόγω του οικογενειακού 
περιβάλλοντος. Είχε χάσει ανεπιστρεπτί την παιδικότητά του, μιλούσε και φερόταν 
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σαν ενήλικος. Είχε αναλάβει τον ρόλο του προστάτη των μικρότερων αδερφών 
του και είχε μια επίπλαστη ωριμότητα. Απέφευγε ή δυσκολευόταν να μιλάει για 
τα συναισθήματά του. Η συναισθηματική φόρτιση παρεμπόδιζε την ανάπτυξή του 
σε άλλους τομείς. Τα γεγονότα στο σπίτι τον επηρέαζαν ψυχολογικά. Είχε δημι-
ουργήσει ελάχιστες φιλίες στο σχολείο. Ο Γ. είχε άγχος για τη μετάβασή του στο 
Γυμνάσιο, καθώς αντιλαμβανόταν τα γνωστικά και κοινωνικά του ελλείμ ματα. 

Παρ’ όλα αυτά, στη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο είχε πρόοδο στο 
μαθησιακό κομμάτι, καθώς είχε υποστήριξη. Ήταν μέτριος μαθητής αλλά είχε 
ελάχιστες απουσίες. Συνέχιζε να μην αναφέρεται στα οικογενειακά προβλήματα. 
Έδειχνε ότι κάτι τον απασχολούσε και είχε απομακρυνθεί από τους φίλους του. 
Σε ό,τι αφορά το μαθησιακό κομμάτι, αντιμετώπιζε δυσκολίες, όμως προσπαθού-
σε για την επίδοσή του και ήταν συνεπής στις σχολικές υποχρεώσεις, παρά τις 
συνθήκες διαβίωσης. Στο τέλος της Β́ Λυκείου είχε μια ερωτική απογοήτευση και 
χρειάστηκε υποστήριξη για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θεωρούσε ότι δεν 
θα τα καταφέρει να τελειώσει το σχολείο και να φοιτήσει σε κάποιο Πανεπιστή-
μιο λόγω της χαμηλής αυτο-εικόνας και αυτοεκτίμησης. Εισήχθη μέσω Πανελ-
λαδικών εξετάσεων σε ένα ΤΕΙ Γεωπονίας. Από το πρώτο έτος σύναψε σχέση με 
μια συμφοιτήτριά του, όμως έπειτα από τον χωρισμό, κλείστηκε στον εαυτό του. 
Λίγους μήνες μετά, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, οδηγώντας μεθυσμένος.

3. Συζήτηση – Ανάλυση

Σύμφωνα με τους Greif & Lynch (1983) και όπως αναφέρει ο Ungar (2002) στο 
άρθρο του, οι οικοσυστημικές προσεγγίσεις επεξηγούν την προσαρμογή των 
οργανισμών στο περιβάλλον. Ουσιαστικά, η οικοσυστημική προσέγγιση εστιάζει 
στην προσαρμοστικότητα του ατόμου και την ικανότητά του να παρεισφρέει και 
κυρίως να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες, χωρίς να εμφανίζει κάποια 
σοβαρή δυσλειτουργία. Η προσέγγιση εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του 
περιβάλλοντος, των γονέων και των παιδιών. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις (σε 
αντίθεση με τις παραδοσιακές) εστιάζουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας, που 
απαρτίζουν ένα σύστημα. 

Ο Minuchin παρουσίασε ένα οικοσυστημικό μοντέλο, εστιάζοντας στην επί-
δραση του στρες σε ολόκληρο το σύστημα της οικογένειας και κυρίως στα παιδιά. 
Στο μικροσκόπιο τίθενται η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και οι συνδιαλλαγές 
μεταξύ των μελών (Pardeck, 1989). Όπως κατέγραψε ο Burr (1970) και ανέφερε 
αργότερα ο Pardeck (1989), το οικογενειακό στρες δεν το δημιουργεί αυτό καθε-
αυτό ένα γεγονός που προκύπτει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστεί η 
οικογένεια. Το στρες «γεννιέται» όταν η οικογένεια δεν διαθέτει επαρκείς πόρους 
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ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο γεγονός. Ως απόρροια της 
μη επαρκούς αντιμετώπισης του γεγονότος, εμφανίζεται διάχυτο στρες σε όλα 
τα μέλη της οικογένειας. Ορισμένες οικογένειες αντιμετωπίζουν με επάρκεια το 
γεγονός και επομένως θέτουν υπό έλεγχο το στρες, ενώ άλλες δεν μπορούν να 
το αντιμετωπίσουν και απειλούνται ακόμη και με κατάρρευση του οικογενεια-
κού συστήματος (Hill, 1949, όπως αναφέρει και στο άρθρο του ο Pardeck, 1989). 

Η εμφάνιση ενός στρεσογόνου παράγοντα πυρο δοτεί κρίση στην οικογένεια. 
Η επιτυχής ανταπόκριση σε αυτή την κρίση σχετίζεται με την ύπαρξη διαθέσιμων 
πόρων. Η διαχείριση του στρες εξαρτάται από την αλληλεπίδραση, τις συνδιαλλαγές 
και την προσαρμοστικότητα της οικογένειας στις νέες συνθήκες (Kaplan, 1962). Ο 
Minuchin υποστηρίζει ότι οι οικογένειες που έχουν πολύ αυστηρά όρια και είναι 
άκαμπτες στις συνδιαλλαγές τους προσαρμόζονται με δυσκολία στις νέες συνθή-
κες. Το άγχος προέρχεται από τέσσερις πηγές, οι οποίες εντοπίζονται είτε εντός είτε 
εκτός του οικογενειακού συστήματος. Το άγχος μπορεί να ξεκινάει από το εξωγενές 
περιβάλλον και να επηρεάζει ένα συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας. Η πίεση που 
βιώνει το ένα άτομο επηρεάζει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καθώς οι συν-
διαλλαγές του με αυτά μεταβάλλονται λόγω του στρες. Για παράδειγμα, ο σύζυγος 
στρεσάρεται στην εργασία του και όταν επιστρέφει στην οικογένειά του, επικρίνει 
τη σύζυγό του, που με τη σειρά της επιστρέφει αυτή τη συμπεριφορά στον ίδιο. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι οικογενειακοί πόροι συμβάλλουν στην αποδοτικότε-
ρη αντιμετώπιση της εξωγενούς κρίσης. Όπως επισήμαναν οι Pearlin & Schooler 
(1978), οι πόροι αυτοί δεν είναι υλικοί, είναι ψυχοκοινωνικοί και σχετίζονται με 
την αυτο-εκτίμηση, τη στάση της οικογένειας ως προς το εξωτερικό περιβάλλον 
και τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (Pardeck, 1989). Στην αντι-
μετώπιση της κρίσης συμβάλλουν και οι πρότεροι τρόποι αντιμετώπισης των κρί-
σεων.. Στρατηγικές δηλαδή που έχει χρησιμοποιήσει η οικογένεια στο παρελθόν 
για την αντιμετώπιση των κρίσεων και ήταν αποδοτικές (Morris & Engle, 1981, 
αναφέρεται στο άρθρο του Pardeck, 1989). 

Ως δεύτερη εξωγενή πηγή άγχους ο Minuchin όρισε την πίεση προς όλη την 
οικογένεια. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση των δυσμενών οικονομικών 
συνθηκών και της ανεργίας, που προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και αδυ-
ναμία ανταπόκρισης στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι οικογένειες που αντιμε-
τωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες απευθύνονται στις κοινω νικές δομές, με απο-
τέλεσμα τα αιτήματα να είναι ποικίλα και πολλαπλά και το σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας να είναι ξεπερασμένο (Pardeck, 1989). Σύμφωνα με τους Mederer & 
Hill (1983), το στρες πυροδοτείται από τα μεταβατικά γεγονότα που επιδρούν στην 
εξέλιξη της οικογένειας. Βέβαια, το στρες στις μεταβατικές περιόδους δεν οδηγεί 
απαραίτητα σε κατάρρευση του οικογενειακού συστήματος, αλλά σηματοδοτεί 
τη μετάβαση σε μια νέα πραγματικότητα (π.χ. διαζύγιο, γέννηση ενός παιδιού, 
μετάβαση του παιδιού στην εφηβεία) (Hamiliton et., al., 1983). Σύμφωνα με τη 
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θεωρία του Minuchin, η δυσλειτουργία στην οικογένεια μπορεί να σχετίζεται με 
εξατομικευμένα για την οικογένεια ζητήματα, όπως η αναπηρία ή μια ασθένεια. 
Στην προαναφερθείσα περίπτωση, η αλληλεπίδραση και η συνδιαλλαγή με το 
κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να επιφορτίσει το παιδί με άγχος, το οποίο μετέ-
πειτα θα μεταφερθεί και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (Post-Kammer & 
Nickolai, 1985). Όπως κατέγραψε ο Colapinto (2017), oι αλλαγές στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό περιβάλλον μπορούν να διαταράξουν τις σχέσεις μεταξύ των 
μελών. Οι λειτουργικές οικογένειες χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να δια-
χειρίζονται τα προβλήματα με τρόπους που δεν διαταράσσουν την ευημερία και 
την ανάπτυξη των παιδιών. Σε αυτό συμβάλλει και η αλληλεπίδραση της οικογέ-
νειας με το κοινωνικό περιβάλλον. Οι οικογένειες αυτές διατηρούν την ταυτότητά 
τους, επιτρέποντας όμως στα μέλη τους να μη χάσουν τη δική τους. Αντιθέτως, 
οι δυσλειτουργικές οικογένειες δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους και 
εμμένουν στα συνηθισμένα πρότυπα επίλυσης ενός προβλήματος, ακόμη κι αν 
δεν είναι λειτουργικά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των μελών είναι ανεπαρκής. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι μια υπερπρο-
στατευτική μητέρα και ένας απών πατέρας. Στο άλλο άκρο, υπάρχει υπερβολική 
εγγύτητα μεταξύ των μελών. Κατά την άποψη του Minuchin (1974), η οικογέ-
νεια είναι μια δομή με ποικιλία υποσυστημάτων ή συνασπισμών (π.χ. σύζυγοι, 
μητέρα-παιδιά, πατέρας-παιδιά, αδέρφια). Όταν το οικογενειακό σύστημα αντι-
μετωπίζει πιέσεις από εσωτερικές (αναπτυξιακές αλλαγές) ή εξωτερικές πηγές 
(οικονομικά προβλήματα), πρέπει να πραγματοποιήσει ορισμένες προσαρμογές, 
οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν δυσλειτουργία στην οικογένεια. Η θεραπεία 
στοχεύει στην αλλαγή της οργάνωσης ή και της δομής της οικογένειας μέσω της 
βελτίωσης των αλληλεπιδράσεων των μελών (Minuchin & Fishman, 1981, ανα-
φέρεται στο άρθρο του Kassop, 1987). Σύμφωνα με τους Minuchin (1974) και 
Minuchin & Fishman (1981), η δομή της οικογένειας οργανώνει τους τρόπους με 
τους οποίους αλληλεπιδρούν τα μέλη της, δημιουργώντας μοτίβα συνδιαλλαγών. 

Περιορισμούς στις συνδιαλλαγές προκαλούν οι άκαμπτοι και μη ευέλικτοι 
κανόνες (Kassop, 1987). Οι Manis & Meltzer (1978) αναφέρουν ότι οι κανό-
νες που διέπουν οποιοδήποτε σύστημα είναι δημιούργημα των μελών που το 
απαρτίζουν. Επομένως, για να καταστεί κατανοητή η συμπεριφορά των μελών 
τού κάθε υποσυστήματος, πρέπει να αποκαλυφθούν αυτοί οι κανόνες (Kassop, 
1987). Ο Minuchin σημειώνει ότι το πρώτο και πιο σημαντικό υποσύστημα για 
τη δομή της οικογένειας είναι αυτό των συζύγων (Minuchin & Fishman, 1981· 
Minuchin, 1974, αναφέρεται στο Kassop, 1987). Τυχόν δυσλειτουργίες σε αυτό 
το υποσύστημα έχουν σημαντικές συνέπειες και στα υπόλοιπα υποσυστήματα 
της οικογένειας, καθώς τα παιδιά επηρεάζονται αρνητικά. Επιπλέον, το συζυγικό 
υποσύστημα συνήθως αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά, τα οποία, όταν θα δημιουρ-
γήσουν τη δική τους οικογένεια στην ενήλικη ζωή, πιθανόν να το μιμηθούν. Το 
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δεύτερο υποσύστημα είναι το γονικό. Οι σύζυγοι πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους, υποστηρίζοντάς τα, χωρίς όμως να χάσουν την αμοιβαία υποστήριξή τους 
(Minuchin, 1974, αναφέρεται στο Kassop, 1987). Οι γονείς μιμούνται συμπερι-
φορές από την πατρική τους οικογένεια και το δικό τους υπόβαθρο (Hansen & 
L’Abate, 1982). Το τελευταίο υποσύστημα είναι το αδελφικό υποσύστημα, το οποίο 
μπορεί να αποτελείται από πολλά υποσυστήματα, αν η οικογένεια είναι μεγάλη. Οι 
Minuchin & Fishman (1981) επισήμαναν ότι τα αδέλφια μπορούν να χωριστούν 
σε υποομάδες που βρίσκονται σε κοντινά αναπτυξιακά στάδια (Kassop, 1987). 

Οι παράγοντες επικινδυνότητας (οικονομική δυσχέρεια, θάνατος, κακοποίηση, 
αυτοκτονία κ.λπ.) δημιουργούν προβληματικές καταστάσεις και συνιστούν τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη των παιδιών (Garmezy, 1994, αναφέρεται στο Πετρογιάννης, 2011). 
Οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν σημαντικά τα παιδιά. Ιδιαιτέρως, η φτώχεια επι-
δρά αρνητικά στα παιδιά και τους γονείς, που με τη σειρά τους βιώνουν έντονο άγχος 
και ανεπάρκεια του ρόλου τους (Fraser, 1997). Η παιδική κακοποίηση και παραμέ-
ληση των παιδιών αποτελούν επαπειλητικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στην 
εμφάνιση μαθησιακών, κοινωνικοσυναισθηματικών, σωματικών και αναπτυξιακών 
προβλημάτων και δυσκολιών σε μακροχρόνια βάση. Επιπρόσθετα, σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του αποδιοργανωτικού συναισθηματικού δεσμού (Perez & Widom, 1994, 
αναφέρεται στο Πετρογιάννης, 2011). Οι πολλαπλοί απειλητικοί παράγοντες δρουν 
ταυτόχρονα και συσσωρευτικά αυξάνοντας τον κίνδυνο (Werner, 1997). 

Αντισταθμιστικά λειτουργούν οι προστατευτικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζο-
νται με την ψυχική ανθεκτικότητα (resilience). Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με 
την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής και προβλημάτων στα παιδιά (Πετρογιάννης, 
2003). Η κοινωνική επάρκεια, οι δεξιότητες επικοινωνίας και οι αποδεκτές κοινω-
νικά συμπεριφορές συνεισφέρουν στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων (Berndt & 
Ladd, 1989). Εξίσου σημαντικές είναι οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και η 
αυτονομία. Η αυτο-αποτελεσματικότητα και η αισιοδοξία για το μέλλον αποτελούν 
κίνητρο για τα παιδιά που βιώνουν δυσκολίες (Seligman, 1982). Η οικογένεια, το 
σχολείο και η κοινότητα μπορούν να ενδυναμώσουν ή να δυσκολέψουν περισ-
σότερο τα παιδιά (Masten & Coatsworth, 1998, αναφέρεται στο Πετρογιάννης, 
2011). Η υποστήριξη της οικογένειας δημιουργεί ένα ασφαλές και σταθερό περι-
βάλλον για το παιδί, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται συναισθηματικά. Οι γονείς που 
θέτουν υψηλούς στόχους για τα παιδιά τους τούς παρέχουν κίνητρα, εναύσματα 
και τα παρακινούν σε δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θέτουν ασφαλή όρια ώστε 
να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους (Πετρογιάννης, 2011).

Εφαρμόζοντας την προσέγγιση του Minuchin στη μελέτη περίπτωσης, συμπε-
ραίνουμε ότι η οικογένεια δεν είχε καλλιεργήσει αποδοτικούς τρόπους διαχείρι-
σης των κρίσεων, μεταβιβάζοντας με τον τρόπο αυτό το στρες και στα παιδιά. Ο 
Γ., εξαιτίας των ζητημάτων που απασχολούσαν την οικογένεια, είχε εμφανίσει 
προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και ψυχοσυναισθηματικές 
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διαταραχές. Επίσης, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της 
εξέλειπαν, τα όρια ήταν αυστηρά και άκαμπτα, καθιστώντας την οικογένεια πλή-
ρως δυσλειτουργική. Το οικογενειακό σύστημα βρίσκονταν υπό κατάρρευση. Στην 
οικογένεια του Γ. εντοπίζονται πολλαπλοί παράγοντες επικινδυνότητας, προερχό-
μενοι τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές πηγές. Ειδικότερα, οι δυσμε-
νείς συνθήκες διαβίωσης, το εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα και η κακοποίηση είχαν 
ως απόρροια την εμφάνιση αναπτυξιακών, συναισθηματικών και μαθησιακών 
διαταραχών στο παιδί (πενιχρό λεξιλόγιο, χαμηλή σχολική επίδοση). Πράγματι, 
ο Γ. είχε ελάχιστες κοινωνικές επαφές στο σχολείο, αντιμετώπιζε σοβαρά μαθη-
σιακά και αναπτυξιακά προβλήματα λόγω των συνθηκών, των περιορισμένων 
ερεθισμάτων και εμπειριών. Επίσης, εξίσου επιβαρυντικό ρόλο διαδραμάτιζε η 
κακοποίηση και η παραμέληση των παιδιών της οικογένειας. 

Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν συνέβαλαν στην εμφάνιση και την ανά-
πτυξη των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών στο παιδί (κοινωνική απομόνωση, 
εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα, έλλειψη έκφρασης συναισθημάτων κ.λπ.), τα οποία 
μάλιστα είχαν και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (ξεκίνησαν από τη νηπιακή ηλικία 
και συνεχίστηκαν έως το τέλος της ζωής του). Όπως κατέγραψε ο Fraser (1997), 
οι οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα διαβίωσης στην οικογένεια, εκτός 
από πρακτικής φύσης προβλήματα, πυροδοτούν και προβλήματα στην ψυχοσύν-
θεση. Στην παρούσα περίπτωση, η αμφίθυμη στάση της μητέρας στο ζήτημα της 
εγκατάλειψης ή όχι του πατέρα οδήγησε στη μεταβολή της συμπεριφοράς του 
παιδιού προς αυτήν. Υπήρξε δηλαδή μεταβολή της σχέσης τους και κατάρρευση 
του υπο-συστήματος αυτού. Επίσης, το άγχος της μητέρας μεταβιβάστηκε και 
στον Γ. και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, αφού η ίδια δεν είχε ούτε τους 
απαραίτητους συναισθηματικούς πόρους (υποστηρικτικό περιβάλλον) ούτε ήταν 
σε θέση να διαχειριστεί την κρίση που βίωνε λόγω της κακοποίησης. Ο Γ., μεγα-
λώνοντας, είχε ενεργό ρόλο στο αδερφικό υπο-σύστημα. Φρόντιζε και νοιαζόταν 
τα μικρότερα αδέρφια του και λειτουργούσε σαν προστάτης τους. 

Ο Minuchin εστίασε στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
μελών (Pardeck, 1989). Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών 
της οικογένειας ήταν ελάχιστη έως και μηδαμινή. Ο πατέρας ήταν αδιάφορος για 
την πρόοδο του γιου του στο σχολείο και έθετε ως πρόσχημα την εργασία του. Η 
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση εξέλειπαν και από το συζυγικό και από το γονικό 
υποσύστημα και ως εκ τούτου η οικογένεια χαρακτηριζόταν ως δυσλειτουργική. Το 
συζυγικό υποσύστημα είχε καταρρεύσει εξαιτίας της απουσίας της επικοινωνίας. 
Εν προκειμένω, το άγχος στην οικογένεια προερχόταν τόσο από εξωτερικές πηγές 
(οικονομικά προβλήματα) όσο και από εσωτερικές (κακοποίηση, παραμέληση) και 
αφορούσε όλα τα μέλη, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η οικογένεια δεν μπορούσε 
να διαχειριστεί τις δυσκολίες. Οι οικονομικές δυσχέρειες προκαλούσαν αδυναμία 
ανταπόκρισης στον γονικό ρόλο. Ο Γ., εξαιτίας της κατάστασης αυτής, δεν είχε τη 
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δυνατότητα πρόσβασης όχι μόνο σε υλικά αγαθά, αλλά και σε δραστηριότητες που 
άπτονταν στα ενδιαφέροντά του. Γίνεται αντιληπτό ότι οι διαταραχές μεταξύ των 
υπο-συστημάτων και η ακαμψία ολόκληρης της οικογένειας εξαιτίας της απου-
σίας αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας επηρέασαν σημαντικά τη συνολική ανά-
πτυξη του παιδιού. Ο ίδιος δεν είχε υποστηρικτικό δίκτυο, πέραν μερικών φίλων 
του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι προστατευτικοί παράγοντες να είναι λίγοι και η 
ζυγαριά να γέρνει προς τους παράγοντες επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει ψυχική ανθεκτικότητα. Το παιδί λόγω του περιβάλλοντός του δεν είχε 
αναπτύξει επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, είχε μειωμένη αυτο-εκτίμηση 
και στρεβλή αυτο-εικόνα. Εξαιτίας της ακαμψίας και της έλλειψης προσαρμοστι-
κότητας και αλληλεπίδρασης, είχε αποδεχτεί την κατάσταση και προσπαθούσε να 
προσαρμοστεί ο ίδιος σε αυτήν. Οι συνδιαλλαγές της οικογένειας με το κοινωνικό 
περιβάλλον (εξωγενές σύστημα) ήταν λιγοστές. 

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι κοινωνικές επαφές του Γ. στο σχολείο. Στο 
οικοσυστημικό μοντέλο του Minuchin, όλα τα χαρακτηριστικά της οικογένειας 
που προαναφέρθηκαν προσδιορίζουν μια δυσλειτουργική οικογένεια. Οι πολλα-
πλοί επαπειλητικοί παράγοντες, η απουσία αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 
μεταξύ των μελών και η έλλειψη πόρων και κοινωνικών συναναστροφών επη-
ρέασαν την ψυχοσύνθεση του παιδιού, δημιούργησαν μειωμένη αυτο-εκτίμηση 
και στρεβλή αυτο-εικόνα. 

4. Συμπεράσματα

H επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των παιδιών είναι 
μέγιστης σημασίας. Εν προκειμένω, αποδεικνύεται η αρνητική επίδραση της οικο-
γένειας στα παιδιά λόγω της απουσίας λειτουργικότητας και ευελιξίας. Υπό το 
πρίσμα του οικοσυστημικού μοντέλου του Minuchin, τέθηκαν στο μικροσκόπιο 
οι σχέσεις και οι συνδιαλλαγές μεταξύ όλων των υπο-συστημάτων της οικογέ-
νειας, οι οποίες ήταν διαταραγμένες. Το άγχος ήταν διάχυτο σε όλα τα μέλη της 
οικογένειας. Η κακοποίηση, η δύσκολη οικονομική κατάσταση και οι δυσμενείς 
συνθήκες διαβίωσης επηρέαζαν σε μεγάλο βαθμό το παιδί. Επιπρόσθετα, η επι-
κοινωνία και η αλληλεπίδραση εξέλειπαν από την οικογένεια. Σε ό,τι αφορά τα 
εξωτερικά υποσυστήματα, οι επαφές με την κοινότητα ήταν ελάχιστες. Η δυσλει-
τουργία και η ανεπαρκής διαχείριση των κρίσεων μπορούν να προκαλέσουν προ-
βλήματα στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και την αυτο-εικόνα του παιδιού. 
Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια δυσλειτουργική οικογένεια 
επιδρά αρνητικά στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού και τα αποτελέσματα της 
αρνητικής αυτής επίδρασης είναι μακροπρόθεσμα. 
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