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Περίληψη

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας
είναι να διερευνηθούν α) η μετάβαση προς την ενηλι-
κίωση ατόμων με αυτισμό (DCM-V, 2013), β) οι ψυχο-
δυναμικές σχέσεις μεταξύ αδελφών με αυτισμό και
τυπικής ανάπτυξης και γ) η διαχείριση του προβλήματος
σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 

Η έρευνα διεξάχθηκε στο χώρο της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης (Αβραμίδης-Καλύβα, 2006)[10]. Η με-
θοδολογία  είναι μεικτή και χρησιμοποίησε για τη συλ-
λογή ποιοτικών δεδομένων εργαλεία όπως: α) τη
Μεθοδολογία Παρατήρησης ατόμων με αυτισμό σε οκτώ
οικογένειες, β) τη Μεθοδολογία Παρέμβασης ατόμων με
αυτισμό μέσω των εννέα αδελφών τυπικής ανάπτυξης
στο νομό Αχαΐας με ηχογραφημένες συνεντεύξεις και γ)
την Ειδική Διδακτική με έμφαση δεξιότητες (ημι)-αυτό-
νομης διαβίωσης σε περιόδους οικονομικής κρίσης και
όταν οι γονείς αδυνατούν να παρέχουν φροντίδα.  Για
τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποι-
ήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με θέματα του οικογενειακού
περιβάλλοντος του ατόμου με αυτισμό που προχωρεί
προς την ενηλικίωση. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν
με αριθμητική περιγραφή (Ν1) τηρώντας την ερευνητική
δεοντολογία. 

Στα αποτελέσματα αποδεικνύεται ότι η μετάβαση
προς την ενηλικίωση έχει αρκετές δυσκολίες, για το ίδιο
το άτομο με αυτισμό καθώς και για τους αδελφούς/-ές
τυπικής ανάπτυξης. Οι ψυχοδυναμικές σχέσεις μεταξύ
αδελφών με αυτισμό και τυπικής ανάπτυξης αποδεί-
χτηκε ότι επηρεάζονται με αρνητικά και θετικά συναισθή-
ματα στο πλαίσιο των σχέσεων βοήθειας μέσα στην
οικογένεια.

Συμπερασματικά, η διαχείριση του προβλήματος σε
περιόδους οικονομικής κρίσης φαίνεται να επηρεάζει κα-
ταλυτικά το μέλλον του ατόμου με αυτισμό προς την ενη-
λικίωση.Ιδιαίτερα επισημαίνεται η αναποτελεσμα-
τικότητα της ειδικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες (ημι)-αυ-
τόνομης διαβίωσης.

Λέξεις - κλειδιά: αυτισμός, σχέσεις αδελφών, μετα-
βαση,  ενηλικίωση

Εισαγωγή

Ο αυτισμός περιγράφεται σύμφωνα με την Διεθνή
Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και Συναφών
Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και την τρέχουσα έκδοση
του DSM- V (2013) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ορ-
γάνωσης. Η αναθεωρημένη έκδοση του Διαγνωστικού
και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών,
οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού αναφέρονται σε
δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοι-
νωνία, σε στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπε-
ριφορές και  δραστηριότητες και  περιορισμένα
ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με το DSM- V (2013), η  «Δια-
ταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ) θεωρείται ως ενι-
αία διαγνωστική κατηγορία με μία ομάδα συμπτωμάτων.
Οι διαγνωστικές υποκατηγορίες (Αυτισμός, Σύνδρομο
Asperger και ΔΑΔ-μη άλλως προσδιοριζόμενη) απαλεί-
φθηκαν (American Psychiatric Association, 2013)[1]. 

Από τη στιγμή που στην οικογένεια έρχεται το παιδί
με αυτισμό, διαταράσσεται η οικογενειακή αλυσίδα
(Τσώνη, 2010[32], Kogel, Kogel, Frea, Smith, 1995)[8].
Το τι συμβαίνει με την πορεία προς την ενηλικίωση και
την μετάβαση του ατόμου με αυτισμό καθώς και ποιες
ψυχοδυναμικές σχέσεις αναπτύσσονται στα μέλη της οι-
κογένειας έχουμε ελάχιστες έρευνες. Τα αδέλφια παι-
διών με αυτισμό έχουν πολλά ερωτήματα για να
μπορέσουν να κατανοήσουν την κατάσταση (Παλιά-
τσου, Τετράδη, 2015)[28]. Τα αδέλφια δείχνουν ενδιαφέ-
ρον συμμετοχής στη βελτίωση της κατάστασης
(Χρηστάκης, 2013)[34]. Η ανάληψη όμως τεράστιων ευ-
θυνών για την ηλικία τους προκαλεί κούραση, αγανά-
κτηση και άγχος. Η ωριμότητά τους δε μπορεί ν’
ανταποκριθεί σε τόση υπευθυνότητα (Kogel, Kogel,
Frea, Smith, 1995,[8] Δροσινού, 1999,[15] 2007,[14]
2009,[13]  Παλιάτσου, Τετράδη, 2015) [28]. Αυτό απο-
τελεί ένα λόγο που τα αδέλφια επιλέγουν πολλέςφορές
επάγγελμα σχετικό με βοηθό ψυχολόγου ή παιδαγωγό
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε άτομα με αυτισμό. 

H Συνοδινού (1996) περιγράφει στο βιβλίο της ‘’Παι-
δικός Αυτισμός, Θεραπευτική προσέγγιση’’ ψυχοθερα-
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πευτικές προτάσεις με ορισμένες μελέτες περίπτωσης
και διαχείρισης σχέσεων με τους γονείς. Οι γονείς των
παιδιών με αυτισμό  (Συνοδινού, 2014)[31] κατακλύζον-
ται από πληθώρα συναισθημάτων: (α) Ενοχή, το ενο-
χικό αυτό συναίσθημα το έχουν κυρίως οι μητέρες που
καλούνται να το διαχειριστούν συμβουλευτικά (β) η
μομφή, που αυτή η αυτοκατηγορία ισχύει και για τους
δύο γονείς, απαιτεί ομαδική συμβουλευτική και θερα-
πεία. (γ) Η άρνηση, σύμφωνα με την οποία οι γονείς αρ-
νούνται το πρόβλημα ή λένε ότι δε το γνωρίζουν. (δ) Το
περιβάλλον γύρω από την οικογένεια περιβάλλον, το
οποίο δυσκολεύεται να κατανοήσει το πρόβλημα της οι-
κογένειας. (ε) Η συμπεριφορά επίσης επηρεάζεται από
το οικογενειακό σύστημα και προκαλεί επιπτώσεις στη
δομή του. Μόλις οι γονείς καταλάβουν το πρόβλημα και
αναγνωρίσουν την αιτιολογία του, υπάρχει ένα δευτερο-
γενές όφελος. Το πρωτογενές όφελος είναι πιο δύσκολο
όταν δε το αναγνωρίζουν. (στ) Η απενεχοποίηση, είναι
απαραίτητη για τους γονείς. Η Δροσινού (1999[21],
2000[19], 2012[20]) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι γο-
νείς γνωρίζοντας την αιτιολογία του προβλήματος αισθά-
νονται λιγότερο ή καθόλου ένοχοι και μπορούν να είναι
έτοιμοι να παρακολουθήσουν προγράμματα συμβου-
λευτικής θεραπείας και υποστήριξης. Η οικογένεια μπο-
ρεί να υποστηριχτεί μέσω της συστηματικής
προσέγγισης και οι συμβουλές υποστηρίζονται σε follow
up παρεμβάσεις οι οποίες βοηθούν στην ρεαλιστική
αποτύπωση των προσδοκιών των γονέων. Οι μελέτες
για την ελληνική οικογένεια με παιδί με αυτισμό είναι πε-
ριορισμένες. Μία πρόσφατη μελέτη  (Κωτσόπουλος, Πα-
παδάκη, 2012)[25] σε επαρχία της Δυτικής Ελλάδας σε
30 οικογένειες με μέλος ΔΑΦ έδειξε ότι υπάρχουν ση-
μαντικές επιπτώσεις στους γονείς επειδή κατάλλουν εν-
τατική προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις
ειδικές ανάγκες που δημιουργεί ο αυτισμός. 

Ο Κωτσόπουλος (2014) σε άρθρο με τίτλο Οι γονείς
του Παιδιού με Αυτισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά  ότι
στην προσπάθεια να υποστηρίξουν το παιδί τους δοκι-
μάζουν υψηλά επίπεδα στρες και υποφέρουν από κα-
τάθλιψη κυρίως η μητέρα  επειδή είναι επιφορτισμένη
με την καθημερινή φροντίδα του παιδιού. Στο ίδιο άρθρο
(Κωτσόπουλος, 2014)[26] επισημαίνεται ότι οι γονείς
χρειάζονται ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση. Οι γο-
νείς παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης,σε
σύγκριση με γονείς φυσιολογικών παιδιών, με γονείς
παιδιών με σύνδρομο Down και με γονείς παιδιών με
νοητική καθυστέρηση άγνωστης αιτιολογίας.  (Yirmiya,
Shaked, 2005)[9].  Η ψυχολογική ταλαιπωρία των γο-
νέων συνοδεύεται με την υψηλή οικονομική επιβάρυνση
στην αναζήτηση εκπαιδευτικού και θεραπευτικού προ-
γράμματος εκεί που η τοπική κοινωνία φαίνεται να απο-
σιωπά την αναγκαιότητα για δημιουργία  κοινοτικών
δομών. 

Ο Χρηστάκης (2013)[31] στο βιβλίο ‘’Η εκπαίδευση 

των παιδιών με δυσκολίες. Εισαγωγή στην  ειδική
αγωγή’’, στο κεφάλαιο για τα παιδιά του φάσματος του
αυτισμού σελ.190-232, αναφέρεται στη βοήθεια που
χρειάζονται οι γονείς  (Χρηστάκης, 2013 σελ. 209-211,
2013)[32]. Άλλοι ερευνητές (Glazzard, Overall, 2012 [4])
αναφέρουν, ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα αδέλφια υιο-
θετούν τρόπο ζωής ατομικιστικό, αγνοώντας το πρό-
βλημα. Δε συμμετέχουν σε τίποτα, βάζοντας μια
ασφαλιστική δικλείδα για το άτομό τους. Η στάση τους
διαφοροποιείται από την υπόλοιπη οικογένεια, όταν μά-
λιστα αυτοί πρέπει να εργαστούν για να εξασφαλίζουν
τα προς το ζειν σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Ακόμη, όταν το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας είναι
κόρη συχνά αναλαμβάνει γονεϊκό ρόλο,  επιφορτίζεται
με μεγάλες ευθύνες και είναι επιρρεπής σε ψυχολογικά
προβλήματα. Αυτά ενισχύονται περισσότερο από τη
σκέψη των γονέων ότι εκείνη θα συνεχίσει το ρόλο τους,
όταν αυτοί «θα φύγουν από τη ζωή», καθώς και άλλες
δικές της σκέψεις, σχετικά με το «κοινωνικό στίγμα» από
τον αυτισμό, το οποίο συνδέει ακόμα και με το γάμο της.
Όσο περισσότερα αδέλφια υπάρχουν στην οικογένεια,
τόσο η πορεία τους είναι καλύτερη, γιατί το βάρος δια-
μοιράζεται σε όλα, κάνουν ομάδες μεταξύ τους, συνερ-
γάζονται και αλληλοστηρίζονται. Οι ιταλίδες καθηγήτριες
(Barisone, 2015[2] Graziano, 2015[5]) αναφέρουν ότι
στην Ιταλία υπάρχουν ομάδες για αδέλφια παιδιών με
αυτισμό, οι οποίες λειτουργούν ενημερωτικά και υπο-
στηρικτικά για εκείνα. Πολλές φορές τα συναισθήματά
τους είναι αμφιθυμικά και υποστηρίζουν την ένταξη τους
(Δροσινού, 2015)[18]. Η Γκονέλα, (2006)[12] αναφέρει
διαθέσεις προστασίας και βοήθειας εναλλάσσονται με
διαθέσεις παραίτησης. Οίκτος για την οικογένεια, αλλά
και έντονο ενδιαφέρον για τον εαυτό τους, το μέλλον
τους. Απελπισία, αλλά και δύναμη μέσα από τη προβλη-
ματική κατάσταση.

Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής έρευνας στο Διακρα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δι.Π.Μ.Σ.)
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων
σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και
κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους» μελετή-
σαμε την «Ψυχοδυναμική  αλληλεπίδραση αδελφών τυ-
πικής ανάπτυξης σε οικογένειες με άτομο με Διάχυτες
Αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού»,
(Γαλάνη, 2014[11]) από κοινού με τα Πανεπιστήμια της
Πελοποννήσου και του Τορίνο.  Στο πλαίσιο αυτό μελε-
τήθηκαν οι ψυχοδυναμικές σχέσεις βοήθειας αδερφών
τυπικής ανάπτυξης και ο τρόπος διαχείρισης του/της
αδελφού/-ής τους  με την "αναπηρία", οι εξωοικογενει-
ακές δραστηριότητες, ο κοινωνικός περίγυρος που δια-
ταράσσεται, οι αρνητικές και θετικές επιρροές. Ακόμη
μελετήσαμε το άγχος που βιώνουν τα αδέρφια και πως
οι ψυχοδυναμικές σχέσεις βοήθειας αδερφών τυπικής
ανάπτυξης εξαρτώνται από την μελλοντική αυτόνομη ή
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ημιαυτόνομη διαβίωση του αδερφού/ης  με ΔΑΔ-ΦΑ
όταν οι γονείς αποβιώσουν.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του προαναφε-
ρόμενου πονήματος. Ο σκοπός της συγκεκριμένης με-
λέτης εστιάζεται στην διερεύνηση της μετάβασης προς
την ενηλικίωση ατόμων με αυτισμό (DCM-V, 2013), στη
μελέτη των ψυχοδυναμικών σχέσεων μεταξύ αδελφών
με αυτισμό και τυπικής ανάπτυξης και στην διαχείριση
του προβλήματος σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 

Μεθοδολογία

Η έρευνα διεξάγεται στο πεδίο της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία είναι μεικτή και αποτε-
λείται από ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα (Αβραμίδης,
Καλύβα, 2006, σ.198 σ. 337)[10]. 

Το δείγμα των συνεντευξιαζόμενων αποτελείται από
9 αδέλφια τυπικής ανάπτυξης στο νομό Αχαΐας, 6 άν-
δρες και 3 γυναίκες. Τρία από τα αδέλφια του δείγματος
ηλικιακά κυμαίνονταν 5-18 ετών, πέντε αδέλφια από 19-
29 ετών και ένας αδερφός από 30-40 ετών.

Τα εργαλεία για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων
αξιοποίησαν τη Μεθοδολογία Παρατήρησης ατόμων με
αυτισμό σε οκτώ οικογένειες, τη Μεθοδολογία Παρέμ-
βασης ατόμων με αυτισμό μέσω των εννέα αδελφών τυ-
πικής ανάπτυξης στο νομό Αχαΐας  (Γαλάνη, 2014)[11]
με ηχογραφημένες συνεντεύξεις  (Αβραμίδης, Καλύβα,
2006)[10] και την Ειδική Διδακτική  (Δροσινού, 2002[16],
2002[17], 2000)[24] με έμφαση δεξιότητες μετάβασης
και δεξιότητες εκπαίδευσης (ημι)-αυτόνομης διαβίωσης
σε περιόδους οικονομικής κρίσης και όταν οι γονείς αδυ-
νατούν να παρέχουν φροντίδα. Οι ηχογραφημένες συ-
νεντεύξεις με ημι-δομημένα ερωτηματολόγια
αναφέρονται σε ερωτήματα που ζητούσαν την ηλικία και
το φύλο αδελφού/-ής τυπικής ανάπτυξης ακόμη ζητού-
σαν να περιγράψουν τα συναισθήματά στο άκουσμα της
διάγνωσης του αδελφού/-ής με ΔΑΦ.  Επιπλέον ανα-
φέρθηκαν σε ορισμένους θεματικούς άξονες. 

Ο πρώτος  άξονας διερευνούσε θέματα μετάβασης
(Graziano, 2015[5], Αβραμίδης, Καλύβα, 2006[10]) και
σχέσεις βοήθειας  (Barisone, 2015[2], Συνοδινού,
2014)[30][31]. Εδώ οι ερευνήτριες ζητούσαν να μάθουν
αν οι αδερφοί είχαν επισκεφθεί κάποιον ψυχολόγο που
τους βοηθούσε να διαχειριστούν ψυχοδυναμικά τις σχέ-
σεις κατά την μετάβαση προς την ενηλικίωση του αδερ-
φού με αυτισμό  (Δροσινού, 2001)[23]. Ακόμη ζητούσαν
να μάθουν τα συναισθήματά των αδερφών στις διενέξεις
των γονιών (Κωτσόπουλος,  2014)[26] λόγω των ΔΑΦ
του αδελφού/-ής, όπως και αν είχαν αισθανθεί ότι το εν-
διαφέρον των γονιών τους ήταν περισσότερο επικεν-
τρωμένο στο άτομο με ΔΑΦ απ’ ότι στους ίδιους.

Ένας ακόμη θεματικός άξονας διερευνούσε την με-
τάβαση στην οικονομική κρίση και ρωτούσε σχετικά με 

την επιδίωξη για  μελλοντική εύρεση εργασίας του αδερ-
φού/ης στην ίδια πόλη που κατοικεί το άτομο με ΔΑΦ ή
κάπου αλλού και μάλιστα σε αυτή την περίοδο της οικο-
νομικής κρίσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε τα ερώτημα σχε-
τικά με το τι θα κάνουν οι αδερφοί όταν οι γονείς
αδυνατούν να φροντίσουν το άτομα με ΔΑΦ ή φύγουν
από τη ζωή.
Επίσης ένας ακόμη θεματικός άξονας διερευνούσε την
μετάβαση σε σχέση με τη κοινότητα και ρωτούσε αν οι
φίλοι γνωρίζουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
του/της αδελφού/-ής σας, αν έχουν αισθανθεί αμηχανία
από την "αδιάκριτη" συμπεριφορά του στο κοινωνικό πε-
ρίγυρο. Εδώ οι ερευνήτριες ζητούσαν να περιγράψουν
το μέλλον του ‘’ενήλικου’’ αδερφού με ΔΑΦ στη περί-
πτωση που θα είναι ανέφικτο να συνεχίσουν να τον
φροντίζουν οι γονείς. 
Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποι-
ήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 4βάθμιας κλίμακας likert
(Πολύ 1, Αρκετά 2, Λίγο 3, Καθόλου 4),  με θέματα του
οικογενειακού περιβάλλοντος του ατόμου με αυτισμό
που προχωρεί προς την ενηλικίωση.

Ερευνητικό σχέδιο και στάδια 

1ο Στάδιο: Διατυπώθηκαν οι γενικοί άξονες στους οποί-
ους στηρίχθηκε η έρευνα.
2ο Στάδιο: Βρέθηκε η ομάδα στόχου (γονείς ατόμων με
ΔΑΦ και με αδέλφια τυπικής ανάπτυξης), έγινε τηλεφω-
νική επικοινωνία μαζί τους καθώς επίσης και ενημέρωση
για το σκοπό της έρευνας. Στη συνέχεια ορίστηκαν οι
ημερομηνίες και οι ώρες για τη διεξαγωγή των συνεν-
τεύξεων. 
3ο Στάδιο: Λήφθηκαν οι συνεντεύξεις µε ημι- δομημένα
ερωτηματολόγια.
4ο Στάδιο: Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση και η επεξερ-
γασία των δεδομένων με την μέθοδο των πολλαπλών
αναλύσεων. 

Αποτελέσματα- Συμπεράσματα

Το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων αδερφών τυπι-
κής ανάπτυξης βρέθηκε ότι αποτελείται στη πλειοψηφία
από αρκετά καλούς έως και άριστους μαθητές- φοιτη-
τές.

Oι ψυχοδυναμικές σχέσεις μεταξύ αδελφών

Oι ψυχοδυναμικές σχέσεις μεταξύ αδελφών με αυτι-
σμό και τυπικής ανάπτυξης και η μετάβαση προς την
ενηλικίωση ατόμων με αυτισμό (DCM-V, 2013) εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από την διαχείριση του προβλήμα-
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τος σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Τα περισσότερα αδέλφια θα χαρακτήριζαν ισορρο-

πημένες τις ψυχοδυναμικές σχέσεις  μεταξύ αδελφών με
αυτισμό και τυπικής ανάπτυξης και τη μετάβαση προς
την ενηλικίωση. Δύο  από τα αδέλφια υποστήριξαν ότι
δεν  διατηρήθηκε ισορροπημένη σχέση. 

Η μετάβαση προς την ενηλικίωση ατόμων με αυτι-
σμό (DCM-V, 2013)

Στα αποτελέσματα αποδεικνύεται ότι η μετάβαση
προς την ενηλικίωση έχει αρκετές δυσκολίες, τόσο για
το ίδιο το άτομο με αυτισμό όσο και για τους αδελφούς/-
ές τυπικής ανάπτυξης. Αποδείχτηκε από την έρευνα
πως τα περισσότερα αδέλφια τυπικής ανάπτυξης θα
επιδιώξουν εύρεση εργασίας για παρέχουν τη βοήθεια
τους στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και για την συ-
νέχιση αρμονικής ζωής με τον αδερφό με ΔΑΦ.  Μόνο
δύο αδέλφια είναι αδιάφοροι ως προς το μέρος της
επαγγελματικής τους αποκατάσταση και ένας αδερφός
τυπικής ανάπτυξης  δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εργά-
ζεται στην ίδια πόλη με τον αδερφό με ΔΑΦ.

Ως προς τη μετάβαση σε άμεση ή μελλοντική απο-
κατάσταση των ατόμων με ΔΑΦ, αποδείχτηκε ότι δύο
αδέλφια του δείγματος σκέφτονται να τα αναλάβουν υπό
τη πλήρη προστασία τους. Ενώ τέσσερα σκέφτονται τον
Ξενώνα και τις Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης. Δύο
αδέρφια δεν πήραν θέση και δήλωσαν ότι δεν τους απα-
σχολεί η μετάβαση του αδερφού τους.

Αντίστοιχες μελέτες  (Barisone, 2015[2], Kogel,et al,
1995[7], Kogel, R.L.et al., 1995,[8] Δροσινού, 2004[22],
Νότας, 2006[27], Παλιάτσου, Τετράδη, 2015[28], Συνο-
δινού, 1999[31], 2014)[30] καταλήγουν σε παρόμοια
αποτελέσματα.

Οι ψυχοδυναμικές σχέσεις βοήθειας αδερφών τυπι-
κής ανάπτυξης ποικίλουν ως προς τον  τρόπο
διαχείρισης του/της αδελφού/-ής τους με την
"αναπηρία"

Στα αποτελέσματα αποδεικνύεται ότι οι ψυχοδυναμι-
κές σχέσεις μεταξύ αδελφών με αυτισμό και τυπικής
ανάπτυξης ότι  επηρεάζονται με αρνητικά και θετικά συ-
ναισθήματα στο πλαίσιο των σχέσεων βοήθειας μέσα
στην οικογένεια. Από την έρευνα αποδεικνύεται πως τα
7 αδέλφια τυπικής ανάπτυξης του δείγματος  περνούν
αρκετή ώρα καθημερινά με τα άτομα με ΔΑΦ.  Οι φίλοι
των 5 αδελφών χωρίς ΔΑΦ γνωρίζουν μερικώς τις ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες του ατόμου με αυτισμό ενώ
1 από τα αδέλφια δεν έχει επικοινωνήσει την αναπηρία
του αδελφού του. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι φίλοι
των περισσότερων αδελφών τυπικής ανάπτυξης γνωρί-

ζουν εν μέρει την αναπηρία του ατόμου με ΔΑΦ ενώ όλα
τα αδέλφια πλην ενός έχουν έλθει δε δυσάρεστη θέση
λόγω της αδιάκριτης συμπεριφοράς του κοινωνικού πε-
ρίγυρου (Koegel, 2013[6], Kogel, et al., 1995[8], Δροσι-
νού, 2002[17], 2004)[22].

Τα κυρίαρχα συναισθήματα των αδελφών τυπικής
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια διενέξεων των γονιών τους
είναι λύπη (9 απαντήσεις), άγχος (5 απαντήσεις) και πα-
ράπονο (5 απαντήσεις)  καθώς και οργή- θυμός (3
απαντήσεις).

Σε κανέναν από τους συνεντευξιαζόμενους δεν έχει
παραχθεί ψυχολογική υποστήριξη για τη διαχείριση των
συναισθημάτων τους. Τα συναισθήματα των αδελφών
που κυριάρχησαν στο άκουσμα της διάγνωσης του ατό-
μου με ΔΑΦ, ήταν απορία, άγχος και φόβος. Όλα τα
αδέλφια που ερωτήθηκαν γνωρίζουν πως το άτομο με
ΔΑΦ θα έχει την ισόβια ανάγκη για φροντίδα από κά-
ποιον. Τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια διενέ-
ξεων ανάμεσα στους γονείς για το άτομο με ΔΑΦ, ήταν
κυρίως λύπη, άγχος και παράπονο ενώ κανένα από τα
αδέλφια δεν έχει υποστηριχθεί ψυχολογικά από αντί-
στοιχο επαγγελματία. Οι ψυχοδυναμικές σχέσεις βοή-
θειας αδερφών τυπικής ανάπτυξης επηρεάζονται
αρνητικά ή θετικά από την προσπάθεια  επαγγελματικής
αποκατάστασης και το άγχος που βιώνουν για αυτήν.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μισοί από τα αδέλφια δε γνω-
ρίζουν αρκετούς νόμους για την εξασφάλιση του ατόμου
με ΔΑΦ και μελλοντικά οι περισσότεροι σκέφτονται ότι
ένας ξενώνας ή στέγη ημι- αυτόνομης διαβίωσης θα
ήταν μία καλή λύση για το άτομο με ΔΑΦ. Αντίστοιχες
μελέτες (Συνοδινού, 2014[30], Χρηστάκης, 2013[33][34],
Παπαγεωργίου, Μαυροπούλου, 2014[29], Glazzard,
Overall, 2012[4], Δροσινού, 2002[17], 2000[19],
2012[20], Dobbins, & Abbott, 2010[3]) καταλήγουν σε
παρόμοια αποτελέσματα.

Η διαχείριση του προβλήματος σε περιόδους οικο-
νομικής κρίσης

Αποδεικνύεται πλήρως πως κατά τη διάρκεια της οι-
κονομικής κρίσης το οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε.
Αρκετά μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος του δείγ-
ματος έμειναν άνεργα. Περιορίστηκε ο αριθμός των θε-
ραπειών των ατόμων με αυτισμό. Οι γονείς βρίσκουν
λύσεις πηγαίνοντας τα άτομα αυτά σε ΚΔΑΠ, στα οποία
όμως παρέχεται ελλιπή φροντίδα, αφού δε μπορούν να
απορροφήσουν μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων και θερα-
πευτών λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η οικονομική κρίση λειτουργεί καταστροφικά για όλα
τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και του
ίδιου ατόμου με ΔΑΦ αφού όπως αποδείχτηκε από την
έρευνα  οι γονείς υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει «κοι-
νωνικό κράτος». Τα τρία από τα αδέλφια έχουν ήδη βρει 
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εργασία σε άλλη πόλη και χώρα λόγω των οικονομικών
δυσκολιών που μαστίζουν τω χώρα μας, ενώ τα υπό-
λοιπα επιθυμούν να εργαστούν στη Πάτρα  (Γαλάνη,
2014)[11] για να συνεχιστεί η αρμονική σχέση με το αυ-
τιστικό αδελφάκι τους αλλά και για να συνεχίσουν να
προσφέρουν στην  οικογένειά τους. Τα ζευγάρια έχουν
ελαττώσει τις εξόδους τους, κυριεύονται από άγχος,
αγωνία, λύπη και ανασφάλεια για το βαθμό που θα μπο-
ρέσει μελλοντικά να συνεισφέρει στο άτομο με ΔΑΦ,
αλλά εν αντιθέσει με την επιθυμία των αδελφών τυπικής
ανάπτυξης, οι περισσότεροι εικάζουν ότι μετά το θάνατό
τους, ο αδελφός τυπικής ανάπτυξης θα αναλάβει υπό
τη πλήρη προστασία του το παιδί με ΔΑΦ. Αντίστοιχες
μελέτες  (Kogel et al., 1995[7], Δροσινού, 1999[15],
2002[17], Γκονέλα, 2006[12], Παπαγεωργίου, Μαυρο-
πούλου, 2014[29], Τσώνη, 2010[32], Χρηστάκης,
2013[33][34])   καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας αν-
τικατοπτρίζουν τη πραγματικότητα και επιβεβαιώνουν
έρευνες (Koegel, 2013[6], Graziano, 2015[5], Kogel, et
al., 1995[7], Kogel, et al., 1995[8], Barisone, 2015[2],
Dobbins, Abbott, 2010[3], Χρηστάκης,  2013[33][34],
Κωτσόπουλος, 2014[26], Συνοδινού,  2014[30], Τσώνη,
2010[32]). Είναι σημαντικό να αναδείξουμε πως οι γο-
νείς χρειάζονται άμεσα ψυχοθεραπευτική στήριξη, έγ-
κυρη ενημέρωση για το πρόβλημα του παιδιού τους και
συμβουλή για τις πηγές βοήθειας και πού μπορεί να
αναζητηθούν (Κωτσόπουλος, 2014)[26]. Οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τα αδέρφια μπορούν να αντιμετω-
πίζονται ανάλογα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Κωτσόπουλος, (2014)[26] η σύγχρονη θεραπευτική αν-
τίληψη προσπαθεί να καταστήσει τους γονείς μέτοχους
στη θεραπευτική προσπάθεια, όταν μάλιστα κάποιοι γο-
νείς συμπεριφέρονται ως θεατές. Σαφώς οι αδερφοί
είναι θεατές δρώμενων που δεν τα έχουν επιλέξει αλλά
τα βιώνουν επειδή ζουν στο ίδιο χώρο και μοιράζονται
χρόνους οικογενειακής θαλπωρής αλλά και έντασης
(Dobbins, & Abbott, 2010[3], Glazzard, & Overall,
2012[4], Παλιάτσου, & Τετράδη, 2015[28], Χρηστάκης,
2013[33][34). Οι αδερφοί δεν είναι υποχρεωμένοι να
προσφέρουν τη αναγκαία διαρκή φροντίδα επειδή το
επιτάσσει το καθήκον. Η  μέριμνα του αδερφού από τον
αδερφό με αυτισμό μπορεί να χαρακτηρίζεται από υπερ-
προστασία και εξάρτηση, που κάποιες φορές εμποδίζει
την μετάβαση και την αύξηση των επιπέδων αυτονομίας
(Αβραμίδης, Καλύβα, 2006[10], Γαλάνη, 2014[11], Γκο-
νέλα, 2006[12], Δροσινού, 2012[20]).  Οι γονείς με τα
χρόνια προσπαθούν να διατηρήσουν ισορροπίες ανά-
μεσα στα παιδιά τους. Ωστόσο, η έλλειψη στέγης υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης στο νομό Αχαΐας (Γαλάνη,
2014[11], Δροσινού, 2004[22]), είναι η αίτια της ανασφά-
λειας και του άγχους που βιώνουν οι γονείς για το μέλ-
λον των αυτιστικών παιδιών τους και με τη σειρά τους
μεταφέρουν αυτό το «ψυχολογικό βάρος»  (Κωτσόπου-

λος, 2014]26], Συνοδινού, 1999[31], 2014[30]) που νιώ-
θουν στα υπόλοιπα άτομα τυπικής ανάπτυξης του οικο-
γενειακού περιβάλλοντος.
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