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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η Γεωργία Μανωλοπούλου, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω
υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Ιδρυματοποίηση και Εγκέφαλος: Η
επίδραση της τοποθέτησης σε Ίδρυμα νηπίων και παιδιών στη γνωστική,
συναισθηματική, κοινωνική και εν γένει ψυχική τους ανάπτυξη», αποτελεί προϊόν
αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει, έχουν
δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου
έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται
ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά
περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.
Η δηλούσα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το τελευταίο, τουλάχιστον μερικώς, ανεξερεύνητο προπύργιο του ανθρώπινου
οργανισμού, όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του, είναι ο εγκέφαλος. Η συνολική
φύση της εγκεφαλικής δραστηριότητας αποτελεί μία πρόκληση για τους σύγχρονους
επιστήμονες. Αυτό όμως που είναι πλέον βέβαιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι ότι
οι νευρώνες, τα κύτταρα του εγκεφάλου, έχουν μία μοναδική ιδιότητα. Γεννώνται και
πολλαπλασιάζονται μία συγκεκριμένη περίοδο, από τον 6 ο περίπου μήνα της
εγκυμοσύνης και συνεχίζονται μετά τη γέννηση, ολοκληρώνοντας τον κύκλο τους
περί τα 6 έτη της ζωής. Η συγκεκριμένη αυτή περίοδος, που ονομάζεται
«νευρογένεση» είναι καθοριστική για την γνωστική, συναισθηματική και γενικότερα
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Το γεγονός αυτό
προσδίδει μία ιδιαίτερη βαρύτητα στο είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των
ερεθισμάτων που δίδονται στα παιδιά, ήδη από τη γέννησή τους και για τα πρώτα
χρόνια της ζωής τους.
Τα αποτελέσματα της αποστέρησης ποιοτικών και ποσοτικών ερεθισμάτων
στα βρέφη και τα παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας, γίνονται έντονα εμφανή στις
περιπτώσεις εγκλεισμού τους σε ιδρύματα. Η ιδρυματοποίηση, η οποία αναπόφευκτα
συνδέεται με στέρηση της παρουσίας των οικείων προσώπων και συχνά με έλλειψη
ουσιαστικών σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα ερεθισμάτων, έχει συχνά ως
αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή/και διαταραγμένη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών αυτών.
Στην

παρούσα

μελέτη

γίνεται

μία

προσπάθεια

συσχέτισης

της

ιδρυματοποίησης και της επίδρασης που έχει αυτή στην ανάπτυξη των νευρώνων του
εγκεφάλου και παρεπόμενα στην γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και
πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Παράλληλα, μέσα από μία πλειάδα μελετών,
ερευνών, μετα-αναλύσεων και πειραμάτων καταδεικνύεται ότι η συναισθηματική
απεμπλοκή και το φτωχό σε ερεθίσματα περιβάλλον του ιδρύματος, στο οποίο
μεγαλώνουν τα παιδιά, είναι οι κύριες αιτίες που οδηγούν στο «σύνδρομο του
ιδρυματισμού» το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για ψυχικούς τραυματισμούς και
χαμηλή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.
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Λέξεις κλειδιά: νευρογένεση, ιδρυματοποίηση, σύνδρομο ιδρυματισμού, επιπτώσεις
του εγκλεισμού στη σωματική και ψυχική υγεία

ABSTRACT
The last, unexplored, at least partially, frontier of the human body, as far as its
functioning is being concerned, is the brain. The way the brain functions is considered
to be a challenge for modern scientists. Which is certain, especially nowadays, is that
neurons, the brain cells, have a unique capacity: to bear and multiply during a specific
period, starting around the 6th month of pregnancy and continuing to grow till the 6 th
year of life. This specific period, which is called neurogenesis, is crucial for the
cognitive and emotional development of the human personality. This fact attaches a
particular importance to the type, quality and quantity of stimuli given to youngsters,
starting from birth and during the first years of their life.
The effects of the deprivation of quality and quantitative stimuli on infants and
children of early childhood become increasingly apparent in cases of incarceration in
institutions. Institutionalization, which inevitably is associated with the deprivation of
children’s relatives and with a lack of meaningful quality and sufficient quantity of
stimuli, often results in inadequate cognitive, social and emotional development of
these children.
The present study attempts to correlate institutionalization to the effect on
young children’s development of neurons, which, on turn have a negative outcome on
the cognitive, emotional and social development of these children. Moreover, by
examining a variety of studies, surveys, meta-analyses and experiments, it has been
shown that the emotionally distressed environment of institutions is to be blamed for
the “institutional syndrome” which is mainly responsible for mental injuries, low
cognitive development as well as emotional and social one.
KEY

WORDS:

Neurogenesis,

institutionalization

institutionalization on physical and mental health.

syndrome,

effects

of
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μου κ. Γρηγόρη Αμπατζόγλου, όχι μόνο για τη δυνατότητα που μου έδωσε να
ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα, καθώς εστιάζει στην
μοναδική και ευαίσθητη ηλικία που ονομάζεται παιδική, αλλά και για την όλη
συμπαράσταση και αρωγή του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εκπόνησης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται και σε όλους τους καθηγητές της Σχολής,
για την ευκαιρία που μου δώσανε να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό
και για την πληρότητα και ποικιλία των γνώσεων που μας προσέφεραν, δίνοντας και
σε μένα τη δυνατότητα να διευρύνω τους πνευματικούς μου ορίζοντες και να
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«Τα νοητικά φαινόμενα, συνειδητά και μη,
οπτικά ή ακουστικά, οι πόνοι, η φαγούρα, η
επιθυμία για γέλιο, τα συναισθήματα, οι
σκέψεις και όλη η νοητική μας ζωή, έχουν ως
αίτιο εγκεφαλικές λειτουργίες»
Ιπποκράτης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην αυγή του 21ου αιώνα, το τελευταίο μερικώς ανεξερεύνητο προπύργιο του
τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος είναι ο εγκέφαλος, καθώς η συνολική
φύση της εγκεφαλικής δραστηριότητας παραμένει ακόμη στο σκοτάδι και μόνο
τμήματά της έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια1 (Cahoy et al., 2008).
Ο καθορισμός της αποτελεί μία πρόκληση και μία τεράστια περιοχή έρευνας
για τους σύγχρονους επιστήμονες. Αυτό που είναι σαφώς προσδιορισμένο, μεταξύ
άλλων, είναι το γεγονός ότι o εμβρυϊκός και ο νεαρός εγκέφαλος έχουν σημαντικό
βαθμό πλαστικότητας και ότι η πλαστικότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας
(Nilsson et al., 1999). O ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 100 περίπου
δισεκατομμύρια εξειδικευμένα κύτταρα, που ονομάζονται νευρώνες. Η ανάπτυξή
τους ονομάζεται «νευρογένεση» και παρατηρείται ότι αρχίζει κατά τον 6 ο μήνα της
ζωής του εμβρύου, γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξή της γύρω στον 5 ο-10ο μήνα
μετά τη γέννηση και ολοκληρώνεται γύρω στο 6 ο έτος, χωρίς δυνατότητα
αναπαραγωγής τους μετά την ολοκλήρωση (Cahoy et al., 2008; Maragkaki, 2016).
1 Προκειμένου να γίνουν γνωστοί, με κάθε λεπτομέρεια, οι τρόποι με τους οποίους
αναπτύσσονται και λειτουργούν οι νευρώνες του εγκεφάλου και του ΚΝΣ, έρευνα
των Cahoy et al. (2008), «κατακερμάτισε» και μελέτησε τους νευρώνες, ανάλογα με
τον τύπο τους, ώστε να προσδιορίσει τη δράση του καθενός. Ειδικότερα, ο Cahoy και
οι συνεργάτες του, στο άρθρο τους «A Transcriptome Database for Astrocytes,
Neurons and Oligodendrocytes: A New Resource for Understanding Brain
Development and Function», αναφέρουν ότι απομόνωσαν και μελέτησαν τα
αστροκύτταρα, τους νευρώνες και τα ολιγοδενδροκύτταρα σε αναπτυσσόμενο καθώς
και σε ώριμο εγκέφαλο ποντικών, με τη μέθοδο του φθορισμού (FACS). Μετά από
μακροχρόνια έρευνα παρατήρησαν ότι τα προφίλ των γονιδίων των αστροκυττάρων
και των ολιγοδενδροκυττάρων είναι διαφορετικά μεταξύ τους, όπως συμβαίνει και με
τους νευρώνες. Η έρευνα κατέδειξε ότι ανάλογα ερεθίσματα μπορούν να παρέχουν
βελτίωση στις συνάψεις των νευρώνων και η βάση δεδομένων της έρευνας, κατά τους
επιστήμονες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, τόσο για την καλύτερη
κατανόηση της νευρικής ανάπτυξης και λειτουργίας των εγκεφαλικών κυττάρων όσο
και για την αντιμετώπιση εκφυλιστικών ασθενειών όπως είναι το αλτσχάιμερ.
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Τα κύτταρα του εγκεφάλου, σε αντίθεση με τα κύτταρα του υπόλοιπου
οργανισμού, αν τύχει και για κάποιο λόγο καταστραφούν, δεν αναπλάθονται, ιδιότητα
που χαρακτηρίζει τη νευρογένεση και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας του
εγκεφάλου, μοναδικό φαινόμενο με αμετάκλητο χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό
προσδίδει στην περίοδο της νευρογένεσης μία ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σχετίζεται
άμεσα με τη νοητική και εν γένει πνευματική αλλά και ψυχική κατάσταση του
ατόμου (Λιολιόπουλος, 2004; Curtis et al., 2011).
Μπορεί οι έρευνες επάνω στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου να ρίχνουν
φως σε λεπτομέρειες που αφορούν τη νευρογένεση και τον τρόπο μετάδοσης των
πληροφοριών και εγγραφών μέσω των νευρώνων, μόλις τα τελευταία χρόνια. Παρόλα
αυτά, πλήθος επιστήμονες –παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνιολόγοι κ.α.τόνιζαν επανειλημμένως, από την αρχαιότητα ακόμη, τη σπουδαιότητα της βρεφικής
και πρώτης παιδικής ηλικίας και την επίδραση του περιβάλλοντος για την ομαλή (ή
όχι) ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη του ατόμου (βλ. ενδεικτικά ΓκλιάουΧριστοδούλου, 2013; Κοκκίδου, 2014; Mϋhlbauer 1985; Scribner & Cole, 1992;
Vygotsky, 1997; Hay & Macdonald, 2009; Gordon, 2009; Sternberg, 2011; Baron et
al., 2012). Πολλοί μάλιστα εξ αυτών έφτασαν στο σημείο να θεωρούν ότι μόνο το
περιβάλλον είναι αυτό που παίζει κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους τομείς ανάπτυξης
(γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό κλπ.) αδιαφορώντας σχεδόν τελείως για τα
κληρονομικά χαρακτηριστικά2 που φέρνει μαζί του ο κάθε άνθρωπος με τη γέννησή
του (βλ. ενδεικτικά Strominger et al., 2005; Dunwoody, 2006; Graham, 2015).
Έρευνα των Nilsson et al. (1999) σε εγκεφάλους ποντικών, από την 1 η μέρα
γέννησής τους μέχρι και τον 4ο μήνα, σχετικά με την ανάπτυξη των νευρώνων του
εγκεφάλου, έδειξε τα εξής αποτελέσματα: Η πλαστικότητα και ο ρυθμός
νευρογένεσης στον νεαρό εγκέφαλο βρίσκονται στον κολοφώνα τους και
2 Βέβαια, κανείς δεν αρνείται σήμερα ότι υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο για τις
δυνατότητες της ανάπτυξης τόσο του γνωστικού όσο και του κοινωνικοσυναισθηματικού τομέα, μοναδικό σε κάθε άνθρωπο και πλήθος έρευνες στον τομέα
αυτό το αποδεικνύουν. Αυτό που ισχυρίζονται οι Lenroot & Giedd (2008) είναι ότι, οι
έρευνες που αφορούν τη σχέση της ανάπτυξης των λειτουργιών του εγκεφάλου και
της επίδρασης από το περιβάλλον, είναι σαφώς λιγότερες, πολύ πιο εξειδικευμένες
και μόλις τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται υψηλού επιπέδου τεχνολογία για
μετρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, σε αντίθεση με αυτές που εστιάζουν στην
κληρονομικότητα.
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επηρεάζονται άμεσα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, μελετήθηκαν
αρουραίοι ηλικίας έως 3 μηνών, οι οποίοι στεγάζονταν είτε σε απομόνωση είτε σε
εμπλουτισμένο

περιβάλλον.

Σε

αυτούς

εγχύθηκε

ενδοπεριτοναϊκά

βρωμοδεοξυουριδίνη (BrdU) για να ανιχνευθεί ο πολλαπλασιασμός των νευρώνων
του εγκεφάλου τους και ειδικότερα των νεογέννητων κυττάρων στην οδοντωτή έλικα.
Οι αρουραίοι θυσιάστηκαν και ελέγχθηκαν είτε 1 μέρα είτε 4 εβδομάδες μετά τις
ενέσεις με βρωμοδεοξυουριδίνη. Παρατηρήθηκε ότι τα ζώα τα οποία ήταν
στεγασμένα σε εμπλουτισμένο περιβάλλον είχαν αύξηση του αριθμού των
νεογέννητων κυττάρων στην οδοντωτή έλικα σε σύγκριση με τα άλλα που ήταν
απομονωμένα. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η αναλογία νευρογένεσης και γλοιογένεσης
επηρεάστηκε ελάχιστα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες στα ώριμα ζώα 3. Αντίστοιχα
αποτελέσματα είχε και η έρευνα των Kempermann et al. (2002).
Η παρούσα εργασία στόχο έχει να μελετήσει την επίδραση που έχει η
αποστέρηση ποιοτικών και ποσοτικών ερεθισμάτων στα βρέφη και τα παιδιά της
πρώτης παιδικής ηλικίας, λόγω εγκλεισμού τους σε ιδρύματα. Η ιδρυματοποίηση
αναπόφευκτα συνδέεται με στέρηση της παρουσίας συγκεκριμένων προσώπων με τα
βρέφη και τα παιδιά και με έλλειψη παροχής ποιοτικών και ποσοτικών ερεθισμάτων,
τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο (Nilsson et al.,
1999; Cahoy et al., 2008; Baron et al., 2012).
Μέσα από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία γίνεται μία ενδελεχής μελέτη,
σύγκριση και παρουσίαση ερευνών πάνω στο θέμα της επίδρασης του περιβάλλοντος
στα νεαρά άτομα και ειδικότερα στα άτομα τα οποία μεγάλωσαν μέσα σε ιδρύματα.
Εξετάζονται παιδιά που μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα φτωχά σε ερεθίσματα και
πλούσια σε συναισθηματική απεμπλοκή, ομοζυγωτά δίδυμα 4 που επίσης μεγάλωσαν
3 Ακόμη και οι ενήλικες αρουραίοι που ήταν σε εμπλουτισμένο περιβάλλον, μπορεί
να μην ανέπτυξαν νέους νευρώνες, όμως διατήρησαν σε καλή κατάσταση τους ήδη
υπάρχοντες και ειδικότερα ήταν ενισχυμένη η περιοχή του ιππόκαμπου του ενήλικα
ποντικού, η οποία σχετίζεται με τη βελτιωμένη χωρική μνήμη (Nilsson et al., 1999).
4 Επειδή οι δίδυμοι αυτού του είδους έχουν πανομοιότυπη γενετική κληρονομιά,
αλλά έχουν βιώσει διαφορετικές εμπειρίες ζωής (π.χ. μεγάλωσαν σε διαφορετικές
οικογένειες και παρεπόμενα δέχθηκαν διαφορετικά ερεθίσματα), ο βαθμός στον οποίο
ομοιάζουν ή/και διαφέρουν οι συμπεριφορές τους, ο βαθμός ευφυίας τους και γενικά
η όλη συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική τους ανάπτυξη βοηθά στη
δημιουργία μιας καθαρότερης εικόνας για την επίδραση που έχει η ποιότητα και
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σε διαφορετικά περιβάλλοντα αλλά και ψυχικοί «τραυματισμοί» εξαιτίας της
εναλλαγής των προσώπων που φρόντιζαν τα παιδιά αυτά κατά το διάστημα το
κρίσιμο της νευρογένεσης (ενδεικτικά βλ. MacLean, 2003; Cahoy et al., 2008).
Σημαντική θεωρείται η μεταπτυχιακή διατριβή της Maragkaki (2016) στην
οποία μελετάται η εγκεφαλική ενεργοποίηση και μετριέται αυτή με ειδικά
μηχανήματα, καθώς και ξένη αρθρογραφία αναφερόμενη σε συγκρίσεις ομοζυγωτών
διδύμων που μεγάλωσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Σημαντικότατο βοήθημα
αποτέλεσε επίσης το βιβλίο της Αίγλης Μπρούσκου (2018) Λόγω της Κρίσεως σας
Χαρίζω το Παιδί μου, που αποτελεί μία εντρυφή στη διακίνηση των παιδιών στην
ελληνική κοινωνία του 20ου αιώνα και ειδικότερα στη δράση του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός».
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της βιβλιογραφικής-κριτικής
ανασκόπησης. Για την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν βιβλία
ψυχολογίας, ψυχιατρικής, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής αλλά και νομικής καθώς και
διδακτορικές διατριβές που εστιάζουν σε συγκεκριμένες πτυχές του θέματος. Η
διαδικτυακή επιστημονική αρθρογραφία και οι μελέτες που εντοπίστηκαν και
συγκρίθηκαν ως προς τα αποτελέσματά τους, αντλήθηκαν κυρίως από το scholar
google, το Pub Med & το Willey Library.
Ειδικότερα, η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο
κεφάλαιο γίνεται μία εννοιολογική προσέγγιση της νευρογένεσης και της
σπουδαιότητάς της για την ομαλή ανάπτυξη του ανθρώπου. Φως ρίχνεται στις πλέον
πρόσφατες έρευνες πάνω στο θέμα αυτό τόσο από ιατρική όσο και από ψυχοπαιδαγωγική άποψη.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της ιδρυματοποίησης και
ειδικότερα στο σύνδρομο του ιδρυματισμού. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ειδική μνεία
για τη σπουδαιότητα της μητέρας-τροφού και της σταθερότητας του περιβάλλοντος,
την αντίστοιχη περίοδο της νευρογένεσης (από τη γέννηση μέχρι και την ηλικία των
6-7 ετών). Στο ίδιο κεφάλαιο εκτενής αναφορά γίνεται πάνω σε έρευνες που έχουν
γίνει και που αποδεικνύουν τα όσα βιβλιογραφικά αναφέρονται.
Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του ιδρυματισμού στη
σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα, καταγράφονται οι
ποσότητα των ερεθισμάτων που λαμβάνουν στη βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία
για τη διάπλαση της προσωπικότητάς τους (Baron et al., 2012:496).
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πρώτες συστηματικές μελέτες που αναφέρονται στο σύνδρομο του ιδρυματισμού
στην Ελλάδα και διεθνώς.
Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην υιοθεσία ως αντισταθμιστικού παράγοντα
στο σύνδρομο του ιδρυματισμού. Παράλληλα, στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται και μία
σύντομη αναφορά στο νομικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των
ιδρυμάτων και τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ακολουθούν τα Συμπεράσματα και η Βιβλιογραφία.
Ευελπιστούμε η παρούσα προσπάθεια να προσθέσει έστω και ένα λιθαράκι
στην ευαισθητοποίηση του κοινού, για τον αγώνα που δίνουν οι οικογένειες, το
κράτος, οι ιατροί, οι κοινωνικοί λειτουργοί και γενικά όσοι προσφέρουν περίθαλψη,
φροντίδα, ελπίδα και κυρίως αγάπη στον άνθρωπο, στην πιο τρυφερή περίοδο της
ζωής του, την παιδική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

1.1. Εννοιολογική προσέγγιση της νευρογένεσης
Ο εγκέφαλος, μία σπογγώδης, τριπλή μάζα ιστού, ενάμισι περίπου κιλού, είναι
η πιο πολύπλοκη λειτουργική δομή σε ολόκληρο το σύμπαν και αδιαμφισβήτητα
θεωρείται το πιο πολύτιμο όργανο του ανθρώπου, καθώς ελέγχει όλες τις
δραστηριότητες του σώματος και όλες τις πνευματικές λειτουργίες. Με τη
δυνατότητα δημιουργίας δικτύου νευρικών συνδέσεων, που υπερβαίνουν κατά πολύ
οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο και την αποθήκευση περισσότερων πληροφοριών από
οποιονδήποτε υπερυπολογιστή, ο εγκέφαλος επέτρεψε στους ανθρώπους να
επιτύχουν ορόσημα που «κόβουν την ανάσα», όπως το περπάτημα στο φεγγάρι, τη
χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αλλά και τη σύνθεση αριστουργημάτων
λογοτεχνίας, τέχνης και μουσικής (Society for Neuroscience, 2012; Strominger et al.,
2012).
Η επεξεργασία θεμελιωδών λειτουργιών, όπως η μνήμη, η σκέψη, ο λόγος, η
μάθηση, αλλά και το αίσθημα του πόνου, της δίψας, η ομοιόσταση 5 και ο κιρκάδιος
ρυθμός6, λαμβάνουν χώρα στη φαιά ουσία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου
(Saper et al., 2005; Strominger et al., 2012).
5 Ως «ομοιόσταση» νοείται η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τη θερμοκρασία
του

σταθερή,

παρά

τις

αυξομειώσεις

των

συνθηκών

του

περιβάλλοντος

(θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, υγρασία κλπ.). Αυτό γίνεται με διάφορους
ομοιοστατικούς μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα η εφίδρωση ή το ρίγος για τη
διατήρηση της θερμοκρασίας, η συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα για να παραμένει
αυτή όσο το δυνατόν στα ίδια πάντα επίπεδα, το pH του αίματος -στο 7,4-, τα επίπεδα
C02 στο αίμα αλλά και η αναγνώριση και εξουδετέρωση των παθογόνων
μικροοργανισμών με τη βοήθεια του ανοσοβιολογικού συστήματος (βλ. ενδεικτικά
Soria & Urretavizcaya, 2009; Barrett et al., 2014; Καραλής, 2016).
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Ο εγκέφαλος ρυθμίζει την κίνηση, προσλαμβάνει και επεξεργάζεται μέσω των
αισθήσεων τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και ανταποκρίνεται σε αυτά. Εξαιτίας
του εγκεφάλου ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ιδιαίτερος ως προσωπικότητα,
καθώς το σπουδαίο αυτό όργανο ελέγχει κάθε πτυχή του σώματος, που κυμαίνεται
από τον καρδιακό ρυθμό και τη σεξουαλική δραστηριότητα μέχρι το συναίσθημα, τη
μάθηση και τη μνήμη (Barrett et al., 2014). Ο εγκέφαλος ελέγχει την ανταπόκριση
του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθένειες και καθορίζει εν μέρει, πόσο καλά οι
άνθρωποι ανταποκρίνονται στις ιατρικές θεραπείες. Αυτός ενέχεται στη διαμόρφωση
των σκέψεων, των ονείρων, των φαντασιών και των ελπίδων του κάθε ανθρώπου, και
όλα αυτά τα κάνει σχεδόν αυτόματα, με ταχύτητες που ξεπερνούν και αυτές του
φωτός (Nilsson et al., 1999; Society for Neuroscience, 2012; Καραλής, 2016).
Όπως αναφέρει ο Λιολιόπουλος (2004:49) «Αν και ο εγκέφαλός μας έχει
ελάχιστη συνείδηση των ίδιων των λειτουργιών του -περισσότερο από το 95% των
εγκεφαλικών διεργασιών είναι υποσυνείδητες- είναι το μοναδικό όργανο που μας
επιτρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον γύρω μας κόσμο».
Η μοναδικότητα της λειτουργίας του εγκεφάλου και η σπουδαιότητα του
έργου που επιτελεί, ήλκυσαν την προσοχή των επιστημόνων σε βάθος χρόνου. Όταν
στις αρχές του 19ου αιώνα οι Gall & Spurzheim (στο Κορίνη, 2012:14-19) δήλωναν
ότι υπάρχουν 27 ξεχωριστά όργανα στον εγκέφαλο, τα οποία ελέγχουν διάφορες
ηθικές, σεξουαλικές και διανοητικές ιδιότητες, εκδιώχθηκαν από την επιστημονική
κοινότητα.
Παρόλα αυτά όμως, η επιστημονική γνώση πίσω από αυτούς τους
ισχυρισμούς, παρά τις όποιες ελλείψεις και ανακρίβειες, εισήγαγε για πρώτη φορά
την ιδέα του εντοπισμού του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου με τεχνικές
6 Έρευνες που έλαβαν χώρα την τελευταία κυρίως δεκαπενταετία συνδέουν τη
λειτουργία του εγκεφάλου και των νευροδιαβιβαστών με τη ρύθμιση των ημερήσιων
κύκλων του ύπνου και της εγρήγορσης (που ονομάζεται κιρκάδιος, κιρκαδικός ή
κιρκαδιανός ρυθμός) και κατ’ επέκταση με την ομαλή λειτουργία όλων των
συστημάτων του οργανισμού. Ειδικότερα, τα κύτταρα όλων των οργανισμών (φυτών,
ζώων και φυσικά του ανθρώπου) εμφανίζουν ρυθμιστικές διακυμάνσεις των
λειτουργιών τους με κιρκάδια περιοδικότητα. Η εγρήγορση ειδικότερα, εξαρτάται από
ένα δίκτυο μιας ομάδας κυττάρων, που ενεργοποιούν το θάλαμο και τον εγκεφαλικό
φλοιό (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Saper et al., 2005; Kotronoulas et al., 2011;
Dregan & Armstrong, 2011; Barrett et al., 2014; Modlinger et al., 2016).
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μεθόδους. Έτσι, χάρη στην ανάπτυξη νευροαπεικονιστικών τεχνικών κατέστη δυνατή
η μελέτη των αλλαγών τόσο σε λειτουργικό όσο και σε δομικό επίπεδο στον
εγκέφαλο, και επιτράπηκε η έρευνα στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος
επεξεργάζεται τις πληροφορίες, μαθαίνει, απομνημονεύει και ανακαλεί τις γνώσεις
που έχει κατακτήσει, από τις αποθήκες πληροφοριών του (Maragkaki, 2016).
Ειδικότερα,

τεχνικές

όπως

η

αξονική,

η

μαγνητική

τομογραφία,

το

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα κλπ., επιτρέπουν τη μελέτη σε βάθος πέρα από τη μνήμη
και τη μάθηση, ακόμη και τα αίτια των διαφόρων ψυχικών ασθενειών (μελέτες της
λειτουργικής ενεργοποίησης) (Συλαϊδή, 2007; Kring et al., 2010).
Παρά τις σπουδαίες ιατρικές ανακαλύψεις των νευροεπιστημόνων 7, που
ασχολούνται με τον εγκέφαλο και τον τρόπο λειτουργίας του, τα τελευταία κυρίως
χρόνια, στην ουσία η αποκρυπτογράφηση των τρόπων που ο εγκέφαλος
προσλαμβάνει και δίνει εντολές στο σώμα και στην ψυχή του ανθρώπου, δεν έχει
ακόμη επιτευχθεί (Society for Neuroscience, 2012:4; Maragkaki, 2016).
Κατά τους Crick & Koch (1990), ενώ υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ των
νευροεπιστημόνων ότι πολλά από τα αποτελέσματα της αντιληπτικής ικανότητας των
ανθρώπων και της διαδικασίας της μνήμης είναι γνωστά, η πρόσβαση στον τρόπο που
7 Για παράδειγμα, οι νευροεπιστήμονες τώρα γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος έχει περίπου
100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα (νευρώνες) και περίπου 100 τρισεκατομμύρια
συνάψεις, των οποίων η μεταξύ τους επικοινωνία αποτελεί τη βάση όλης της
λειτουργίας του εγκεφάλου, τη στιγμή που μία μύγα έχει αντίστοιχα 100.000, ο
ποντικός 5 εκατομμύρια, ενώ ένας πίθηκος 10 δισεκατομμύρια. Ο τεράστιος αυτός
αριθμός νευρώνων δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει στα «χέρια του» μία
υπολογιστική μηχανή με τεράστια ισχύ, η οποία του επιτρέπει να ανεβαίνει σε
συνεχώς υψηλότερα επίπεδα νόησης, όπως η αυτογνωσία, η γλώσσα και η
αφηρημένη σκέψη. Αυτή η ισχύς του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι που δίνει τη
δυνατότητα να θυμάται ο άνθρωπος το παρελθόν, να προβλέπει και να σχεδιάζει το
μέλλον και να πορεύεται καλύτερα στο παρόν. Η ισχύς αυτή σε γενικές γραμμές
ονομάζεται «συνείδηση». Τα ζώα με μικρότερη νοητική ικανότητα παγιδεύονται στο
παρόν, αναγκασμένα να στηρίζονται στα ένστικτα. Ωστόσο, οι επιστήμονες
συνεχίζουν να αγωνίζονται για μία βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
αυτά τα κύτταρα γεννιούνται, μεγαλώνουν, οργανώνονται σε αποτελεσματικά
λειτουργικά

κυκλώματα

και

επεμβαίνουν

στον

τρόπο

ζωής

και

σκέψης

(Λιολιόπουλος, 2004:57; Society for Neuroscience, 2012:4; Maragkaki, 2016).
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ο εγκέφαλος λειτουργεί παράγοντας αυτήν την ευαισθητοποίηση, βρίσκεται ακόμη
στη σφαίρα της έρευνας και των θεωρητικών υποθέσεων.
Αυτό το οποίο είναι μέχρι στιγμής βέβαιο, είναι ότι οι νευρώνες παράγουν
ηλεκτρικά σήματα που μεταδίδονται από το ένα μέρος του νευρικού κυττάρου στο
άλλο μέσω των συνδέσεων και των συνάψεών 8 τους ενώ ταυτόχρονα εκλύουν
βιοχημικές

ουσίες

(τους

λεγόμενους

αγγελιοφόρους),

προκειμένου

να

επικοινωνήσουν με άλλα κύτταρα (Walton, 1982; Τσιανάκα, 2009:15).
Στο αχαρτογράφητο του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου έρχεται να
προστεθεί επίσης και το γεγονός ότι περισσότερες από 1.000 διαταραχές του
εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος οδηγούν σε περισσότερες νοσηλείες από
οποιαδήποτε άλλη ομάδα ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών
παθήσεων και του καρκίνου. Νευρολογικές ασθένειες επηρεάζουν περισσότερα από
50 εκατομμύρια Αμερικανούς ετησίως και το κόστος θεραπείας τους ξεπερνά κατά
πολύ τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια (Society for Neuroscience, 2012).
Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι η καλλιέργεια του εγκεφάλου και η
σπουδαιότητα της αποτύπωσης των πρώτων εντυπώσεων στα βρέφη και τα παιδιά
συνδέεται άμεσα με τη γνωστική, κοινωνική και γενικότερα ομαλή ψυχοσωματική
τους ανάπτυξη, κάνει την έρευνα για τη λειτουργία και δομή του εγκεφάλου ακόμη
πιο επιτακτική (Herbert, 1999; Eysenck, 2010; Sternberg, 2011; Strominger et al.,
2012).
Πιο συγκεκριμένα, οι νευρικές συνδέσεις, που παρέχουν το υπόστρωμα για τα
λειτουργικά δίκτυα, υφίστανται, ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν ή όχι, σε
οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πώς λειτουργούν όλες οι
περιοχές του εγκεφάλου ούτε σε ποιο βαθμό αυτές αλληλοεπιδρούν όταν ο εγκέφαλος
βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (Smith et al., 2009).
Έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή συνεχώς βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως η έρευνα των Smith et al.
(2009) που εξέτασε 36 άτομα σε κατάσταση ηρεμίας. Η λειτουργική απεικόνιση με
μαγνητική τομογραφία των κύριων δικτύων του εγκεφάλου έδειξε ότι και στα 36
8 Οι εξειδικευμένες συνδέσεις μεταξύ δύο νευρώνων ονομάζονται συνάψεις και
δημιουργούνται μεταξύ των απολήξεων του άξονα ενός νευρώνα και του κυτταρικού
σώματος ή του δενδρίτη ενός άλλου αλλά είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και
μεταξύ των δενδριτών ή ακόμη και μεταξύ των απολήξεων δύο αξόνων (Τσιανάκα,
2009).
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άτομα που μετείχαν της έρευνας, αυτός βρισκόταν σε συνεχή δράση και ήταν
«δυναμικά ενεργός» ακόμα και όταν το άτομο βρισκόταν σε κατάσταση ηρεμίας (π.χ.
κατά τη διάρκεια του ύπνου).
Έρευνα επίσης της Maragkaki (2016), στην οποία χρησιμοποιήθηκαν
ευαίσθητοι αισθητήρες και μέθοδοι όπως το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 9 και η
Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (Electroencepalography EEG), κατάφερε να καταγράψει τα
επίπεδα προσήλωσης (attention) (συγκέντρωση του βλέμματος και της προσοχής)
καθώς και του διαλογισμού (mediation) και να τα συγκρίνει με τη γνωστικήσυναισθηματική ανάπτυξη. Η επιστήμων εστίασε στις διαφοροποιήσεις των
αποκρίσεων του εγκεφάλου, ενόσω αυτός εμπλέκεται σε διαφορετικές καταστάσεις
και ειδικότερα στην νευρωνική δραστηριότητα και τη σχέση της με τη νοητική και
πνευματική κατάσταση του ατόμου.
Η Maragkaki (2016) στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, διαφοροποιήσεις στη
νευρωνική δραστηριότητα εκπέμπουν χαρακτηριστικά εγκεφαλικά κύματα και
παρεπόμενα η νευρωνική δραστηριότητα είναι δυνατόν να μετρηθεί, εφόσον
μετρούνται οι ηλεκτρικοί παλμοί του εγκεφάλου, με τη χρήση αισθητήρων
εγκεφαλικών κυμάτων (brain wave sensors).
ΕΙΚΟΝΑ Ι

9 Είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος και κυρίως η επικοινωνία μεταξύ των δύο
ημισφαιρίων γίνεται με ηλεκτρικές κενώσεις. Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι ένα
μηχάνημα που καταγράφει τα ηλεκτρικά σήματα που παράγονται στο εσωτερικό του
εγκεφάλου. Τα σήματα αυτά διαχέονται από το εσωτερικό του εγκεφάλου και πιο
συγκεκριμένα από το σημείο όπου παράγονται προς την εξωτερική επιφάνεια του
δέρματος του κρανίου, όπου μετρούνται ως διαφορές δυναμικού. Με την καταγραφή
αυτή των ηλεκτρικών κενώσεων του εγκεφάλου είναι δυνατόν να ληφθούν
πληροφορίες για το σύστημα διάδοσης της πληροφορίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Τσιανάκα (2009).
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Πηγή: http://slideplayer.gr/slide/11155674/.
ΕΙΚΟΝΑ ΙΙ
Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
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Πηγή: http://slideplayer.gr/slide/11174817/
Διαφορές

παρατηρούνται

επίσης

και

μεταξύ

των

φύλων,

καθώς

χρησιμοποιούνται διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές για την ίδια «εργασία» από
άνδρες και γυναίκες.
ΕΙΚΟΝΑ ΙΙΙ

Πηγή: http://users.uoa.gr/~aprotopapas/LLL/el/neuroapeikonisi.html
Παρόμοια με την έρευνα της Maragkaki (2016) είναι και η έρευνα των Chiang
et al. (2011). Ο Chiang και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μία από τις
μεγαλύτερες μελέτες χαρτογράφησης του εγκεφάλου που πραγματοποιήθηκαν ποτέ,
με στόχο την εξέταση της μικροδομής της λευκής ουσίας του εγκεφάλου και
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γενικότερα της αρχιτεκτονικής της και αν αυτή βρίσκεται υπό ισχυρό γενετικό
προσδιορισμό ή αν και κατά πόσο εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ατόμου αλλά και την ποιότητα και ποσότητα των
πληροφοριών που δέχεται το κάθε άτομο από τη νηπιακή ηλικία και σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του (Chiang et al., 2011).
Κατά τους ερευνητές, οι αλληλεπιδράσεις γονιδίου-περιβάλλοντος, είναι
ζωτικής σημασίας στη διαμόρφωση των γενετικών προδιαγραφών και επηρεάζουν
τόσο τη δημιουργία και ανάπτυξη των νευρώνων όσο και τη συνδεσιμότητα (την
αύξηση του αριθμού των συνάψεων και των διακλαδώσεων των νευρώνων του
εγκεφάλου). Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα γονίδια επηρεάζουν την ακεραιότητα
των ινών, αλλά τα αποτελέσματα που επιφέρουν στο άτομο διαφέρουν ανάλογα με τα
ερεθίσματα που δέχονται κατά τη βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία. Σαφώς όμως
παίζει ρόλο και το φύλο, το πνευματικό επίπεδο και το κατά πόσο υπάρχει ηρεμία,
θετικό κλίμα και «δέσιμο» ανάμεσα στην οικογένεια 10, καθώς επηρεάζεται άμεσα η
ακεραιότητα των νευρώνων και η συνδεσιμότητα (Chiang et al., 2011).
Σε αντίστοιχα συμπεράσματα όσον αφορά τις πρώιμες εντυπώσεις και την
ποικιλία των ερεθισμάτων που δίνονται στον εγκέφαλο, κατέληξε και έρευνα των
Imamura et al (2011) που εξέτασαν την πορεία ανάπτυξης της οσφρητικής ικανότητας
σε ποντίκια. Οι επιστήμονες μελέτησαν ειδικότερα τη σπειραματική συσσωμάτωση
αισθητηρίων νευρικών κυττάρων στον οσφρητικό βολβό, που είναι απαραίτητη για
την κατάλληλη επεξεργασία πληροφοριών οσμής. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται
αυτά τα αισθητήρια νευρικά κύτταρα στο αντίστοιχο τμήμα του φλοιού του
10 Το να μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε μία οικογένεια από το να μεγαλώνει σε ίδρυμα,
όπως ήδη έχει ειπωθεί, δεν αποτελεί πανάκεια όσον αφορά στην υγιή σωματική,
πνευματική και ψυχική του ανάπτυξη. Υπάρχουν πλήθος περιπτώσεις όπου παιδιά
εμφανίζουν σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας άσχημων
καταστάσεων, που βιώνουν μέσα στην οικογένεια. Ειδικότερα, έρευνα των
Nikolakopoulou et al. (2019) κατέγραψε ότι η παραμέληση ή/και η κακοποίηση που
τυχόν υφίστανται παιδιά μέσα στην οικογένεια ευθύνονται για σοβαρότατα
προβλήματα στην ψυχή και το σώμα των νεαρών αυτών ατόμων, που τα συνοδεύουν
σε όλη την ενήλικη ζωή τους. Μάλιστα, από τις 209 περιπτώσεις που εξετάσθηκαν,
από επίσημες καταγγελίες στην Εισαγγελία του Δήμου Πατρέων από το 2012 έως το
2016, οι 148 αφορούσαν παραμέληση ανηλίκου, που ήταν και ο πιο συχνός τύπος
κακοποίησης (61,5%) με δεύτερο τη σωματική βία (25%).

23
εγκεφάλου είναι άγνωστος. Όμως, χρησιμοποιώντας μια ειδική μέθοδο, η οποία
απεικονίζει ζωντανά τους διάφορους δείκτες κυτταρικής διαίρεσης, σε συνδυασμό με
τον τρόπο που αναπτύσσονται οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι όσο ισχυρότεροι είναι οι ερεθισμοί του οσφρητικού σωλήνα, σε
πρώιμο χρόνο (μόλις γεννηθούν τα ποντίκια), τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των
οσφρητικών κυττάρων που δημιουργούνται. Βάσει της συγκεκριμένης έρευνας
αποδεικνύεται ότι όσο πιο συχνά ενεργοποιείται ο οσμητικός υποδοχέας τόσο
μεγαλύτερος

είναι

ο

αριθμός

των

αντίστοιχων

νευρικών

κυττάρων

που

δημιουργούνται, καθώς αυτός συνδέεται αναπτυξιακά με τον οσφρητικό φλοιό.
Ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι οι διάφορες οσφρητικές περιοχές που βρίσκονται στον
φλοιό του εγκεφάλου αποκτούν μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας των
πληροφοριών που δέχονται (Imamura et al., 2011).
Η Penny Platt (1977) υποστηρίζει ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά από την
ηλικία των δύο ετών και μετά παρουσιάζουν μία «έκρηξη» όσον αφορά στον τρόπο
με τον οποίο εκφράζονται μέσω της ζωγραφικής. Η ικανότητά τους αυτή στηρίζεται
στην ικανότητα του εγκεφάλου τους να επεξεργάζεται τις οπτικές εικόνες τις οποίες
λαμβάνει και τις οποίες συνδέει με προηγούμενες εικόνες, τις επεξεργάζεται με
συναισθήματα και επιθυμίες, με λέξεις, εκφράσεις και στάσεις και στη συνέχεια τις
αποτυπώνει στο χαρτί, με τη μορφή συμβόλων.
Παρά το γεγονός ότι πλήθος έρευνες προσπαθούν να εντοπίσουν το είδος και
τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, όσον αφορά στη
νευρογένεση, οι επιστήμονες συγκλίνουν στο να υποστηρίξουν ότι αυτή είναι μία
διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται στην ηλικία των 6 ετών και ο χαρακτήρας της
είναι αμετάκλητος. Το γεγονός αυτό προσδίδει μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο με τον
οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά, στις παραστάσεις που δέχονται κατά τη βρεφική και
πρώτη παιδική ηλικία και στον τρόπο που αντιμετωπίζονται συναισθηματικά από τα
πρόσωπα που τα φροντίζουν. Η έλλειψη παραστάσεων, η συχνή εναλλαγή
προσώπων, η απόρριψη και το αίσθημα εγκατάλειψης μπορούν να δημιουργήσουν
σοβαρά σωματικά αλλά και γνωστικά καθώς και ψυχικά προβλήματα, που μπορούν
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να οδηγήσουν μέχρι και σε σοβαρές ψυχιατρικές ασθένειες 11 (Otieno et al. 1994;
Posner & Rothbart, 2007; Lenroot & Giedd, 2008; Medina, 2014).
Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι οι αισθήσεις κατά την
περίοδο αυτή είναι το κύριο μέσο πρόσληψης των εξωτερικών ερεθισμάτων 12 και
παίζουν καταλυτικό ρόλο στην όλη γνωστική και ψυχοσωματική ανάπτυξη, αν λάβει
κανείς υπόψη του ότι από έμβρυο ο άνθρωπος ακούει αλλά και βλέπει, και οι
εντυπώσεις που δέχεται, καθώς και η ψυχοσύνθεση της μητέρας κατά την
εγκυμοσύνη, φιλτράρονται από αυτόν και επιδρούν στη διαμόρφωση του
συναισθηματικού του χαρακτήρα (βλ. ενδεικτικά Φράγκος, 1985; Τσιλιγκίρογλου11 Όπως τονίζουν και οι David Pilgrim & Anne Rogers (1994:63) «κατά την παιδική
ηλικία δύο είναι οι παράγοντες που συνδέονται άμεσα με την ψυχική υγεία. Ο πρώτος,
είναι η συναισθηματική ζωή που βιώνουν τα νεαρά άτομα μέσα στο περιβάλλον στο
οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πρώιμη
κοινωνικοποίηση και συγκεκριμένα οι τρόποι με τους οποίους τυχόν νέα μέλη της
οικογένειας (π.χ. αδέλφια) γίνονται αποδεκτά, τόσο από τα ίδια τα παιδιά όσο κυρίως
από την στενή κοινωνία της οικογένειας. Στρεσογόνες εμπειρίες, άσχημη συμπεριφορά
και γενικά ένα αρνητικό σε στάσεις και ερεθίσματα περιβάλλον συχνά αποτελεί τη
βάση αλλά και το εφαλτήριο πάνω στα οποία κτίζεται και εξελίσσεται κάποια ψυχική
διαταραχή».
12 Ο εγκέφαλος αποτελείται από τρία σημαντικά τμήματα: τον πρόσθιο εγκέφαλο,
τον οπίσθιο εγκέφαλο και τον μεσεγκέφαλο. Η λήψη και επεξεργασία των
αισθητηριακών πληροφοριών, η αντίληψη και παραγωγή της γλώσσας αλλά και ο
έλεγχος της κινητικής λειτουργίας γίνονται κυρίως από τον πρόσθιο εγκέφαλο. Ο
μεσεγκέφαλος και ο οπίσθιος εγκέφαλος αποτελούν μαζί το εγκεφαλικό στέλεχος,
περιοχή η οποία εμπλέκεται στην οπτική και ακουστική απόκριση καθώς και στη
μυϊκή λειτουργία. Η επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών γίνεται εν μέρει
και από τον μετεγκέφαλο, στον οποίο ανήκει και η διατήρηση της ισορροπίας και του
συντονισμού των κινήσεων (Καμηνιώτη, 2011; Δαυίδ, 2017; Ζώγαλη, 2018). Παρά το
αμετάκλητο της νευρογένεσης όσον αφορά τους νευρώνες, εξαιτίας των
εξειδικευμένων κυττάρων και της δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης των δενδριτών
των νευρώνων και της αύξησης των συνάψεών τους, ο Ρώσος ιατρός Luria
υποστήριζε ότι ακόμη και παιδιά με εγκεφαλοπάθεια μπορούν να βελτιωθούν τόσο σε
γνωστικό όσο και σε κινητικό επίπεδο αν, μέσω της χρήσης διαφορετικών
ερεθισμάτων ενεργοποιηθούν διαφορετικά κέντρα στον εγκέφαλο (βλ. και Εικόνα Ι).
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Φαχαντίδου, 1993; Αμπατζόγλου και Μανωλόπουλος, 2001; Beucher et al., 2000;
Elliott et al., 2008; Brazelton & Cramer, 2009; Kring et al., 2010).
Έρευνα των Joanne Mueller & Lorraine Sherr που διεξήχθη στη Βρετανία το
2009 έδειξε ότι η εγκατάλειψη βρεφών, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα συχνό
φαινόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνδέεται με τη συχνή εμφάνιση ψυχικών
ασθενειών στα άτομα αυτά και προτείνει τη δημιουργία εθνικής πολιτικής, που να
προσφέρει μία ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα στα παιδιά, που για διάφορους
λόγους εγκαταλείπονται (Mueller & Sherr, 2009).
Για να μπορέσει όμως να τεκμηριωθεί επιστημονικά η άμεση σχέση μεταξύ
της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης και των αντίστοιχων εγγραφών που γίνονται
στον εγκέφαλο από τα ερεθίσματα που δέχεται ο νεαρός άνθρωπος, θα πρέπει να
αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνεται η πληροφορία, μεταδίδεται μέσω
των νευρώνων και ειδικότερα των συνάψεών τους στον εγκέφαλο και πως εγγράφεται
αυτή στον εγκεφαλικό φλοιό. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, όλες οι υψηλές νοητικές
λειτουργίες γίνονται στον φλοιό του εγκεφάλου ή νεοφλοιό13 (Κωστόπουλος, 2014).
Η δυσκολία κατανόησης και παρεπόμενα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του
εγκεφάλου προέρχεται από το γεγονός ότι η βιολογική ρύθμιση, η μνήμη
προηγούμενων καταστάσεων καθώς και ο προγραμματισμός μελλοντικών ενεργειών,
απορρέουν από τη συντονισμένη δραστηριότητα, όχι μόνο των πρωτοταγών
αισθητηριακών και κινητικών περιοχών αλλά και των ενδιάμεσων συνειρμικών
περιοχών μεταξύ αυτών. Ο εγκέφαλος δεν οργανώνεται λειτουργικά με απλό,
ιεραρχικό τρόπο, η επεξεργασία της πληροφορίας δεν γίνεται μόνο «εν σειρά», αλλά
και με παράλληλο τρόπο. Η πολυπλοκότητα αυτή και ο μοναδικός τρόπος που
13 Ο νεοφλοιός ή εγκεφαλικός φλοιός είναι το σύμπλεγμα που δημιουργεί τις
ηλεκτρικές και χημικές αλληλεπιδράσεις, που καθιστούν δυνατή την ανώτερης τάξης
σκέψη μας, και είναι η πιο προηγμένη και διακλαδωμένη περιοχή του ανθρώπινου
εγκεφάλου, η οποία περιλαμβάνει και τη μνήμη. Από φυσιολογική άποψη, βρίσκεται
πάνω από το Μεταιχμιακό Σύστημα και το Ερπετικό Σύμπλεγμα και αντιπροσωπεύει
τη μεγαλύτερη έκταση και μάζα ολόκληρου του εγκεφάλου. Η δομή του είναι
μοναδική για τα ανθρώπινα όντα. Χωρίς τον νεοφλοιό θα ήμασταν ανίκανοι να
έχουμε λόγο, λογική, τέχνη, μουσική, επιστήμη, δημιουργικότητα, να κάνουμε
συνειρμούς και γενικά να έχουμε όλες τις δεξιότητες που διαχωρίζουν τον άνθρωπο
από τα υπόλοιπα άλογα όντα (Κωστόπουλος, 2014).
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λειτουργεί ο εγκέφαλος είναι η κύρια αιτία που εμποδίζει την «κατάκτησή» του,
μέχρι σήμερα (Λιολιόπουλος, 2004; Κωστόπουλος, 2014; Μητροπούλου, 2015).
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1.1.1. Μορφολογία και Λειτουργία του Εγκεφάλου

Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον
νωτιαίο μυελό. Ο εγκέφαλος είναι το κύριο όργανο, το οποίο δέχεται και αποστέλλει
νευρικά σήματα στις διάφορες περιοχές του σώματος, με τη βοήθεια των περιφερικών
νεύρων, που αποτελούν το περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ). Το ΠΝΣ αποτελείται
από το σωματικό νευρικό σύστημα, που συνδέει τους σκελετικούς μυς με κύτταρα
εξειδικευμένα να αντιδρούν στις αισθήσεις (π.χ. αφή, πόνος κλπ.) και το αυτόνομο
νευρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από νευρικά κύτταρα (νευρώνες) που
συνδέουν το κεντρικό νευρικό σύστημα με τα εσωτερικά όργανα, ελέγχοντας τις
σπλαχνικές λειτουργίες. Ο νευρώνας αποτελείται από το σώμα, τους δενδρίτες και το
νευρίτη ή νευράξονα καθώς και από τις συνάψεις που ενώνουν δύο νευρώνες μεταξύ
τους, μεταφέροντας ηλεκτρικά μηνύματα από τον ένα στον άλλο και τανάπαλι
(Βαρσαμίδης, 2008; Alberts et al., 2011; Agur & Dalley, 2012).
ΕΙΚΟΝΑ ΙV
Νευρώνας

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki
Τα κυτταρικά σώματα βρίσκονται κυρίως στη φαιά ουσία του εγκεφάλου και
του νωτιαίου μυελού. Η διέγερση του νευρώνα, δηλαδή η αντίδρασή του σε διάφορα
εξωτερικά ερεθίσματα, αποτελεί ένα τύπο ηλεκτροχημικής ενεργοποίησης, αρχικά
της κυτταρικής μεμβράνης, που στη συνέχεια μεταδίδεται κατά μήκος του νευρίτη
μέχρι τις τελικές του απολήξεις, ως δυναμικό ενέργειας (Βαρσαμίδης, 2008:31).
Οι νευρώνες του εγκεφάλου, συνδεδεμένοι μεταξύ τους, σχηματίζουν τοπικά
κυκλώματα, τα οποία στη συνέχεια διατάσσονται σε στρώσεις, δημιουργώντας
φλοιώδεις περιοχές ή συναθροίζονται σε ορισμένα σημεία, σχηματίζοντας πυρήνες ή
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γάγγλια. Όλοι οι νευρώνες και τα κυκλώματα έχουν μικροσκοπικές διαστάσεις ενώ οι
φλοιώδεις περιοχές, οι πυρήνες και τα συστήματα μπορούν να διακριθούν
μακροσκοπικά. Ο εγκέφαλος είναι ένα υπερσύστημα συστημάτων. Ο εγκέφαλος είναι
ικανός να αναλύσει τα σήματα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
χρησιμοποιώντας πολλές παράλληλες οδούς. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της
όρασης, τα οπτικά νευρικά κύτταρα αναλύουν και μεταφέρουν παράλληλα τη μορφή,
το χρώμα, την κίνηση και στη συνέχεια τα επανασυνθέτουν με μία ιεραρχική
οργάνωση και αποτυπώνουν τέλος την εγγραφή τους στα αντίστοιχα εγκεφαλικά
κέντρα (Λιολιόπουλος, 2004).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κύτταρα γενικά και κυρίως τα νευρικά
έχουν την ονομαζόμενη «κυτταρική μνήμη», που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτέλεση συγκεκριμένης «εργασίας». Επίσης, όλα τα κύτταρα είναι ικανά να
ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τα γονίδιά τους, απαντώντας σε αλλαγές του
περιβάλλοντος. Τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών έχουν εξελίξει αυτήν την
ικανότητα σε αξιοσημείωτο βαθμό και με πολύ εξειδικευμένους τρόπους, ώστε να
σχηματίζουν μία οργανωμένη παράταξη διαφοροποιημένων κυτταρικών τύπων που
επιτελούν απόλυτα συγκεκριμένες λειτουργίες (Alberts et al., 2011).
Ειδικότερα,

οι

νευροδιαβιβαστές

(μέχρι

σήμερα

έχουν

εξακριβωθεί

περισσότεροι από 50 και πιθανόν να ανακαλυφθούν ακόμα περισσότεροι έως ότου
γίνει κατανοητό ολόκληρο το σύστημα μεταβίβασης των πληροφοριών) παίζουν ένα
πολύ σημαντικό ρόλο στις βασικές σωματικές λειτουργίες, που κυμαίνονται από τη
μάθηση και μνήμη μέχρι την κίνηση και το συναίσθημα. Ανάλογα με τον
νευροδιαβιβαστή έχουμε νοραδρεναλινικές, ντοπαμινεργικές, σεροτονεργικές κλπ.
οδούς μεταβίβασης πληροφοριών, που κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη
λειτουργική τους δράση ή/και τη χημική τους σύσταση (Λιολιόπουλος, 2004; Barrett
et al., 2014).
Θα πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί και το γεγονός ότι υπάρχει αμφίδρομη
κίνηση της πληροφορίας, από τις αισθήσεις προς τον εγκέφαλο και από τον εγκέφαλο
προς τα διάφορα συστήματα του σώματος. Για παράδειγμα, οι μιμικοί μύες του
προσώπου σχετίζονται άμεσα με την ικανότητα του ατόμου να δηλώνει τα
συναισθήματα στους ανθρώπους γύρω του. Πάρεση για κάποιο λόγο των μιμικών
μυών (π.χ. νόσος του Bell) ή αντίθετα έντονη ενεργοποίησή τους (π.χ. επιληπτική
κρίση), μεταξύ άλλων συνδέεται με ασθένεια του οργανισμού και αδυναμία
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επικοινωνίας του ατόμου με το περιβάλλον του (Copeland & Pillsbury, 2012; Vaughn
& Greenwood, 2012).
Όσον αφορά το συναίσθημα, οι μεταβολές των νευροδιαβιβαστών ρυθμίζουν
και επηρεάζουν καταλυτικά τη συμπεριφορά. Είναι γνωστό ότι οι ευχάριστες
κοινωνικές επαφές, το άγγιγμα, το αγκάλιασμα, η μουσική, το χάιδεμα, αλλά και η
σωματική άσκηση μπορούν να ανεβάσουν τα επίπεδα των ενδορφινών και να
συμβάλλουν στη δημιουργία αισθήματος ευφορίας και ασφάλειας (Λιολιόπουλος,
2004).
Η επιβράβευση, η παρότρυνση, η συναισθηματική εμπλοκή και η ενίσχυση
από το οικογενειακό περιβάλλον, επίσης συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής
αυτοεικόνας και εσωτερικών κινήτρων στα παιδιά και ενισχύουν τις προσπάθειές
τους σε οποιονδήποτε τομέα (γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό). Έρευνα των
Papaioannou et al. (2008) συνέδεσε τις αθλητικές επιτυχίες παιδιών με τη θετική
ενίσχυση, το ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον και την παρότρυνση και επιβράβευση
από τους γονείς τους.
Η οξυτοκίνη επίσης, η οποία ενεργοποιεί τις συσπάσεις της μήτρας για την
έναρξη του τοκετού και της γαλακτοφορίας έχει καταδειχθεί ότι ενισχύει το δεσμό
μεταξύ μητέρας και παιδιού (Λιολιόπουλος, 2004).
Αντίθετα, όπου υπάρχει μακροχρόνιο συναισθηματικό στρες, αυτό οδηγεί σε
υψηλά επίπεδα νοροαδρεναλίνης και κορτιζόνης, τα οποία μπορούν να καταστρέψουν
τους νευρώνες του ιππόκαμπου, ο οποίος συνδέεται με τη λειτουργία της μάθησης και
της μνήμης. Επίσης, παροδικές αυξήσεις της κορτιζόνης μπορούν να προκαλέσουν
ανικανότητα στη διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών στοιχείων
ενός αξιομνημόνευτου γεγονότος (Λιολιόπουλος, 2004).
Μάλιστα, πριν από μισό περίπου αιώνα, έχουμε δύο σπουδαίες κλινικές
περιγραφές, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, αναφερόμενες στη σχέση των
καταθλίψεων του βρέφους, που περιέγραψε η Spitz και στον πρώιμο νηπιακό
αυτισμό, που περιέγραψε το 1943 ο Kanner. Χάρη σε αυτές τις δύο νοσολογικές
οντότητες, γίνεται πλέον φανερό ότι το μικρό παιδί μπορεί να υποφέρει ψυχικά και να
παρουσιάσει στη συνέχεια σοβαρά προβλήματα, πράγμα το οποίο μέχρι τότε δεν είχε
γίνει αντιληπτό (Golse, 2000).
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1.1.1.1. Η νευρωνική βάση της μνήμης και η συναπτική πλαστικότητα και μάθηση

Για να αντιληφθεί κανείς το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα εξωτερικά
ερεθίσματα στη διαμόρφωση της σκέψης και του ψυχισμού του ανθρώπου, θα πρέπει
να γνωρίζει τον τρόπο που λειτουργούν οι νευρώνες του εγκεφάλου και ειδικότερα τα
κέντρα της μνήμης και της μάθησης. Είναι γνωστό πλέον στους επιστήμονες ότι τα
βασικά χαρακτηριστικά της μνήμης είναι η αλλαγή της ισχύος επιλεγμένων
συναπτικών συνδέσεων. Οι συναπτικές συνδέσεις αποτελούν τους αγγελιοφόρους που
συμμετέχουν στις αλλαγές των νευρωνικών κυκλωμάτων που απαιτούνται για τη
μνήμη και τη μάθηση, αλλαγές σε διαύλους της κυτταρικής μεμβράνης που
ενεργοποιούνται από τα εξωτερικά ερεθίσματα (Barrett et al., 2014).
Σε όλες τις περιπτώσεις, η αλλαγή περιλαμβάνει τη σύνθεση πρωτεϊνών και
την ενεργοποίηση γονιδίων. Αυτή λαμβάνει χώρα κατά τη μετατροπή της
βραχυπρόθεσμης μνήμης εργασίας σε μακροπρόθεσμη μνήμη. Βραχυχρόνιες ή/και
μακροχρόνιες αλλαγές στη συναπτική λειτουργία μπορούν να εμφανιστούν ως
αποτέλεσμα της πρότερης δραστηριότητας της σύναψης. Αυτό σημαίνει ότι η
συναπτική διαβίβαση μπορεί να ενισχυθεί ή/και να εξασθενήσει ανάλογα με την
προηγούμενη χρήση της σύναψης, η οποία ενεργοποιείται ή όχι, με τη σειρά της από
τα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται (Barrett et al., 2014).
Βάσει της σύντομης αυτής ανάλυσης, γίνεται έντονα αντιληπτή η
σπουδαιότητα της ποσότητας και ποιότητας των εξωτερικών ερεθισμάτων που θα
δεχθεί κατά την πρώιμη παιδική ηλικία το άτομο. Επιπροσθέτως, εκτός από τα
εξωτερικά

ερεθίσματα,

σημαντικότατο

ρόλο

παίζουν

και

οι

στάσεις,

η

συναισθηματική εμπλοκή, η ύπαρξη ενσυναίσθησης και η δημιουργία εξωτερικών και
κυρίως εσωτερικών κινήτρων (Eysenck, 2010; Kring, 2010; Sternberg, 2011).
Δεν είναι τυχαίο, ότι τα άτομα που είναι εγκλεισμένα σε ιδρύματα και
παρεπόμενα σε ένα φτωχό σε συναισθήματα και ερεθίσματα περιβάλλον, αισθάνονται
την ανάγκη να απεγκλωβιστούν από την υποχρεωτική παραμονή τους εκεί,
ανεξαρτήτως της μορφής του ιδρύματος στο οποίο βρίσκονται. Στο συμπέρασμα αυτό
κατέληξε και η συγκριτική ανάλυση τριών εμπειρικών παραδειγμάτων, των Σαββάκη
και Τζανάκη (2006), που εξέτασαν το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας, το
Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και
Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων.
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1.1.2.

Ιστορική

εξέλιξη

της

μελέτης

του

εγκεφάλου

και

σύγχρονοι

προβληματισμοί

Οι πρώτες δειλές προσεγγίσεις στην έρευνα σχετικά με τον εγκέφαλο και τις
γνωστικο-συναισθηματικές του λειτουργίες ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 1944 και μέχρι τα τέλη του 20 ου αιώνα, όλο και
περισσότερες ενδείξεις τείνουν προς την άποψη ότι ο ενήλικας ανθρώπινος
εγκέφαλος φιλοξενεί προγονικά κύτταρα, με τα οποία έχει τη δυνατότητα να παράγει
νευροβλάστες. Ωστόσο, μόλις το 1998 αυτό το γεγονός επιβεβαιώθηκε επιστημονικά.
Σήμερα, η επικέντρωση του ενδιαφέροντος βρίσκεται στην ενεργοποίηση και ει
δυνατόν δημιουργία νέων νευρώνων, με στόχο να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
νευροεκφυλιστικών νόσων του εγκεφάλου, όπως το πάρκινσον και το αλτσχάιμερ,
προσπάθεια που αποτελεί μία αληθινή πρόκληση για την παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα (Papageorgiou et al., 2009; Hill, 2012; Jacobson & Mann, 2012).
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί μελετούν τη δύναμη της ενδογενούς
αναγεννητικής απόκρισης, στην περιοχή του ιππόκαμπου αλλά και σε άλλα σημεία
του εγκεφαλικού φλοιού, όπως στην υποκοιλιακή ζώνη, που φαίνεται να έχουν
μεγαλύτερη πλαστικότητα (Λιολιόπουλος, 2004; Curtis et al., 2011).
Εικόνα V
Ιππόκαμπος
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Πηγή: https://braining.gr.
ΕΙΚΟΝΑ VI
Πλαστικότητα του εγκεφάλου

Πηγή: (Σιώμος, 2014).
Όντως, τα τελευταία χρόνια οι νευροεπιστήμονες εντόπισαν ότι μόνο στην
περιοχή του ιππόκαμπου και του οσφρητικού βολβού υπάρχει η δυνατότητα να
αναπτυχθούν νέοι νευρώνες από βλαστικά κύτταρα και μετά την ολοκλήρωση της
νευρογένεσης (μετά δηλαδή τα 6-7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου). Οι ενδείξεις που
υπάρχουν, ότι δηλαδή είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη νέων κοκκοειδών
κυττάρων ως αποτέλεσμα των εξωτερικών ερεθισμάτων στην οδοντωτή έλικα του
ιππόκαμπου, που συμβάλλουν στη μάθηση και τη διατήρηση της μνήμης, έχουν
στρέψει προς την κατεύθυνση αυτή τη μελέτη των επιστημόνων, καθώς μία τέτοια
ανακάλυψη μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση εκφυλιστικών
ασθενειών όπως η Νόσος του Parkinson και η Νόσος Alzheimer. Τα εξωτερικά
ερεθίσματα που δέχεται ο άνθρωπος βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με την ποιότητα
και την ποσότητα της μνήμης αλλά και της μάθησης. Ελάττωση του αριθμού των
νεοσχηματιζόμενων νευρώνων μειώνει το σχηματισμό μιας τουλάχιστον μορφής
μνήμης, που εξαρτάται από τον ιππόκαμπο (Barrett et al., 2014).
Έρευνα των Kempermann et al. (2002) σε ποντίκια ηλικίας 10-20 μηνών
έδειξε ότι το πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, ακόμη και σε ενήλικα ζώα, έχει
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θετικά αποτελέσματα, καθώς διατηρεί τις λειτουργίες του εγκεφάλου «ενεργές».
Ειδικότερα, η πειραματική ομάδα είχε πολύ καλύτερη πνευματική δραστηριότητα από
την ομάδα ελέγχου, η οποία βρισκόταν σε απομόνωση. Μάλιστα, οι επιστήμονες
διαπίστωσαν μία μεγαλύτερη κυτταρική πλαστικότητα και αυξημένες ικανότητες σε
θέματα μάθησης, συμπεριφοράς και κινητικότητας στα ποντίκια που βρίσκονταν σε
περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα. Οι ποντικοί αυτοί της πειραματικής ομάδας είχαν
επίσης μειωμένο φορτίο λιποφουσκίνης (lipofuscin) στην οδοντωτή έλικα,
υποδεικνύοντας μειωμένο ηλικιακό εκφυλισμό. Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες
συμπέραναν ότι ακόμα και σε ενήλικες, οι προϋπάρχοντες νευρώνες διατηρούνται σε
καλύτερη κατάσταση όταν ενεργοποιούνται κατάλληλα από εξωτερικά ερεθίσματα
και υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και νέων στην περιοχή του ιππόκαμπου. Το
εμπλουτισμένο σε πληροφορίες, συναισθήματα και δράση περιβάλλον, ασκεί, όχι
μόνο οξεία αλλά και συνεχή επίδραση στην πλαστικότητα και τη διατήρηση σε
εγρήγορση, του εγκεφάλου, κατά τους Kempermann et al. (2002).
Παρά τις επιστάμενες έρευνες και τις κλινικές μελέτες των επιστημόνων,
τρόποι της αναγέννησης των νευρώνων μέχρι στιγμής, εκτός από την ευαίσθητη
περιοχή αυτή του ιππόκαμπου και η οποία είναι ακόμη υπό διερεύνηση, δεν έχουν
βρεθεί και το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά είναι ότι η νευρογένεση
ολοκληρώνεται γύρω στην ηλικία των 6-7 χρόνων. Για το λόγο αυτό, η νηπιακή και
πρώτη παιδική ηλικία είναι καθοριστικές για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του
ατόμου και η προσοχή των επιστημόνων, τα τελευταία κυρίως χρόνια, εστιάζει στην
μοναδική και ανεπανάληπτη αυτή περίοδο, όχι μόνο για την αποκωδικοποίηση των
ρυθμιστικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και στο να
γίνει αντιληπτό, γιατί οι νευρώνες διαφοροποιούνται προς συγκεκριμένες
κατευθύνσεις όταν λάβουν τα κατάλληλα ερεθίσματα (Λιολιόπουλος, 2004; Curtis et
al., 2011).
Μάλιστα, μετά την αποκάλυψη του ανθρώπινου DNA, πολλές μελέτες
στοχεύουν κατ’ εξοχήν στη διαδικασία της νευρικής διαφοροποίησης των εμβρυικών
βλαστοκυττάρων, ως μοντέλου για την κατανόηση των εγκεφαλικών λειτουργιών,
καθώς η ανάπτυξη και διαφοροποίησή τους παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τη
νευρογένεση, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη χρήση των εμβρυικών βλαστοκυττάρων
ως σύστημα μελέτης της ανάπτυξης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)
(Χανουμίδου, 2017).
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Ωστόσο, οι υπάρχουσες μελέτες είναι ελάχιστες και περιορισμένες σε
συγκεκριμένους τομείς και λειτουργίες του εγκεφάλου. Απαιτούνται περισσότερες για
να εξακριβωθεί πλήρως η σχέση των νέων κυττάρων, που φαίνεται να είναι δυνατόν
να αναπτυχθούν στον ιππόκαμπο, με την επεξεργασία της μνήμης και της μάθησης
γενικότερα (Barrett et al., 2014).
Όπως και να έχει, και παρά τις σημαντικότατες ανακαλύψεις των
νευροεπιστημόνων τα τελευταία κυρίως χρόνια, το βέβαιο είναι ότι το 90% και πλέον
των βασικών γνώσεων, που αποτελούν το υπόβαθρο της νοητικής, σωματικής και
ομαλής ψυχικής ανάπτυξης του ανθρώπου, αποκτάται την ευαίσθητη αυτή περίοδο
της νευρογένεσης, καθώς τα πρώτα χρόνια της ζωής, ο εγκέφαλος αλλάζει με ριζικό
τρόπο και επαναπρογραμματίζεται, ανταποκρινόμενος στις εκάστοτε εμπειρίες που
δέχεται από το στενό οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Eysenck,
2010; Sternberg, 2011).
Εν κατακλείδι, η διέγερση του ενδιαφέροντος, η αύξηση της προσοχής, η
βελτίωση της μάθησης, η αποδοτικότερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη των
γνωστικών λειτουργιών βρίσκονται στον κολοφώνα τους κατά την περίοδο της
νευρογένεσης και σε άμεση συνάρτηση με τη συναισθηματική ανάπτυξη, το αίσθημα
ασφάλειας και φροντίδας που λαμβάνει ο άνθρωπος κατά τα πρώτα κυρίως χρόνια
της ζωής του και την ποιότητα και ποσότητα των εξωτερικών ερεθισμάτων
(Σαχπατζίδου, 2014).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

2.1. Ορισμός της ιδρυματοποίησης και του συνδρόμου του
ιδρυματισμού
Ο όρος «ιδρυματισμός» συνδέθηκε με την εικόνα που παρουσίασαν παιδιά,
κυρίως του παλιού «ανατολικού μπλοκ» που ήταν έγκλειστα σε ιδρύματα,
υπολειπόμενα σε νοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, από όπου και η
ετυμολογία του (βλ. ενδεικτικά Van Jzendoorn et al., 1995; Castano, 2001; Maclean,
2003). Κατά τους Σαββάκη & Τζανάκη (2006:38) «ο ιδρυματισμός αφορά τη
διαδικασία προσαρμογής ενός υποκειμένου ή μιας κοινωνικής ομάδας στις δομικές
απαιτήσεις ενός κανονιστικού προτύπου οργάνωσης, όπως π.χ. το ορφανοτροφείο, το
ψυχιατρείο κλπ.». Κατά τους ίδιους επιστήμονες, η διαδικασία αυτή δεν επιτελείται
χωρίς αντιστάσεις, εσωτερικές διαφοροποιήσεις και συγκρούσεις.
Στην ουσία όμως «ιδρυματισμός» ή «ιδρυματοποίηση» ονομάζεται η
δημιουργία συμπτωμάτων παθολογικής συμπεριφοράς (σύνδρομο ιδρυματισμού/
ιδρυματοποίησης) που οδηγεί σε ψυχικό και σωματικό μαρασμό, σε μόνιμη
συναισθηματική αναπηρία και συχνά σε ακρωτηριασμένη προσωπικότητα και
προέρχεται από την αποστέρηση της σταθερής παρουσίας των γονέων -και γενικά των
ατόμων του οικείου περιβάλλοντος- που δημιουργεί συναισθηματικούς δεσμούς και
το κατάλληλο κλίμα, το οποίο είναι απαραίτητο για την ομαλή ψυχική, πνευματική,
σωματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Castano, 2001; Maclean, 2003;
Sternberg, 2011).
Ο ψυχικός τραυματισμός και η έλλειψη ερεθισμάτων και συναισθηματικής
εμπλοκής δημιουργεί στο παιδί την αίσθηση της στέρησης, καθώς το ίδιο, αυτόματα,
οικειοποιείται τις πρώτες επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον και κυρίως από
τα πρόσωπα τα οποία είναι οικεία και σημαντικά γι’ αυτό. Εξάλλου, στο ανθρώπινο
είδος οι οργανικές και κυρίως οι ψυχικές λειτουργίες, οι οποίες θα επιτρέψουν την
αποδέσμευση από το οικείο περιβάλλον και θα διαμορφώσουν την αίσθηση της
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αυτονομίας, θα αργήσουν πολύ να πάρουν την οριστική διαμόρφωσή τους (Herbert,
1999; MacLean, 2003; Cahoy et al., 2008).
Το γεγονός ότι ο άνθρωπος γεννιέται βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά
ατελής, του δίνει τη δυνατότητα να απορροφήσει κάθε μορφή εκπαίδευσης και να
καλλιεργήσει τις δυνατότητές του στον ύψιστο βαθμό. Αυτό συμβαίνει διότι η
ανάπτυξη της πνευματικής και σωματικής, κοινωνικής και συναισθηματικής πτυχής
της προσωπικότητας του ατόμου, απαιτεί πολύπλευρες και διαρκείς, συνεχείς και
συστηματικές, εμπρόθετες και μεθοδευμένες ενέργειες και επιδράσεις στον
αναπτυσσόμενο άνθρωπο (Posner & Rothbart, 2007).
Η ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων και θεωρητικών μοντέλων μεταξύ
ψυχολογικών προσεγγίσεων και επιστημών οδηγεί σε μια πιο ακριβή και λεπτομερή
εικόνα για την ανάπτυξη της σκέψης και τη στενή της συνάφεια με την πρώιμη
αλληλεπίδραση μητέρας-βρέφους. Πολλές κλινικές παρατηρήσεις και ερμηνείες
επιβεβαιώνονται και διασαφηνίζονται, για να συνθέσουν την εικόνα ενός βρέφους
που διαθέτει ένα αρκετά ισχυρό νοητικό σύστημα, ικανό να δημιουργεί σύνθετες
αναπαραστάσεις και σχήματα και με υψηλές δυνατότητες προσπέλασης και
ανάσυρσης/ενθύμησης των πληροφοριών για την ερμηνεία νέων δεδομένων. Η σκέψη
αναπτύσσεται καθώς οι αντίστοιχες εγκεφαλικές περιοχές δραστηριοποιούνται από
τις συγκινήσεις που αναδύονται κατά τη διάρκεια της διαπροσωπικής επικοινωνίας,
ώστε να συνθέσουν αναπαραστάσεις που σχετίζονται με αυτή την εμπειρία της
επικοινωνίας. Η εμπειρία αυτή εγγράφεται στον εγκέφαλο και η νέα κυκλική
αλληλεπίδραση δημιουργεί νέες διεγέρσεις. Έτσι, ο εγκέφαλος και ειδικότερα οι
νοητικές, συγκινησιακές και διαπροσωπικές λειτουργίες του ωριμάζουν μαζί, για να
συνθέσουν στη συνέχεια ένα πολύπλοκο νου, ο οποίος δεν μπορεί να σκέφτεται αν
δεν αισθάνεται και δεν μπορεί να αισθανθεί αν δεν επικοινωνήσει (Ντάβου, 2001).
Ο Άντλερ, στην Ψυχολογία του Βάθους, υποστήριξε ότι, αν γνωρίζει κανείς
την παιδική κατάσταση ενός ανθρώπου και τη συγκρίνει με τις αντιδράσεις του ως
ενηλίκου, θα παρατηρήσει ότι σε αυτές υπάρχει μία σταθερή γραμμή, δια μέσου όλης
της ζωής του14. Ο άνθρωπος ως δράση και εξέλιξη, ως σκέψη και αντίληψη είναι
14 Σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες όπως ο στρουκτουραλισμός του Levi-Strauss,
ταυτίζονται με τις θέσεις του Άντλερ και υποστηρίζουν ότι στη δομή της οικογένειας,
στον τύπο των συγγενικών σχέσεων, καθρεφτίζεται η φυσιογνωμία του πολιτισμού
μιας κοινωνίας (Παπαπαύλου, 2002).
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άμεσα εξαρτημένος από τα πρώτα βιώματα 15 που έχει λάβει και σε αυτά στηρίζει όλη
την προσωπικότητά του ως ενηλίκου. Ειδικότερα, ο Άντλερ αναφέρει ότι «η μνήμη
και η ανάμνηση δεν είναι απλώς τόποι συγκέντρωσης εντυπώσεων και αισθήσεων,
αλλά ψυχικές δυνάμεις. Ήδη, η αντίληψη δεν είναι απλώς μία ‘ουδέτερη’ φωτογραφική
πλάκα, πάνω στην οποία αποτυπώνονται τα αντικείμενα και τα γεγονότα του
περιβάλλοντος αλλά μία πολύπλοκη, επεξεργαστική διαδικασία, που διαμορφώνει τον
χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεση του κάθε ατόμου» (Άντλερ στο Rattner, 1970:49).
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η όραση στο νεογέννητο δεν είναι απλά μία
παθητική ικανότητα. Όλοι γνωρίζουν ότι τα νεογέννητα προσπαθούν ενεργά να
παρατείνουν την προσοχή τους για ένα ελκυστικό αντικείμενο και αναγνωρίζουν
οπτικά, το πρόσωπο που τα φροντίζει, ήδη από την ηλικία των τριών εβδομάδων, ενώ
ανταποκρίνονται διαφορετικά στα γνωστά από τα άγνωστα πρόσωπα (Brazelton &
Cramer, 2009).
Η σπουδαιότητα της παιδικής ηλικίας και η έμφυτη ανάγκη του παιδιού για
αγάπη, ασφάλεια, επιδοκιμασία, αναγνώριση και ένταξη στην ομάδα είναι αυτή που
υπογραμμίζεται με τον ορισμό του συνδρόμου του ιδρυματισμού. Γιατί, ναι μεν ο
όρος προήλθε από τη μελέτη των παιδιών που ήταν έγκλειστα σε ιδρύματα, στην
ουσία όμως με τον όρο νοούνται τα συμπτώματα παθολογικής συμπεριφοράς που
συνάδουν με τον σωματικό και ψυχικό μαρασμό και τη μόνιμη συναισθηματική
αναπηρία εξαιτίας της μητρικής αποστέρησης (Music, 2011; Medina, 2014).
Βέβαια, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η έννοια της μητρικής παρουσίας
παραπέμπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η παρουσία είναι σταθερή και το
οποίο έχει αναλάβει τη φροντίδα του βρέφους ή του νηπίου και όχι αποκλειστικά στη
15 Η ανάπτυξη της σκέψης περιγράφεται, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, από ποικίλες
θεωρίες και προσεγγίσεις, οι οποίες συγκλίνουν στη γενική παραδοχή ότι τα βρέφη
και τα νήπια έως τριών ετών εγγράφουν τις πληροφορίες σε μία πρώιμη μορφή, που
θέτει μεγάλους περιορισμούς στην ανάσυρση και την αξιοποίησή τους για την
ερμηνεία νέων πληροφοριών. Η άποψη αυτή όμως αμφισβητείται τα τελευταία χρόνια
και υποστηρίζεται από ερευνητικά ευρήματα ότι τα βρέφη έχουν από το πρώτο έτος
της ζωής τους τη δυνατότητα να δημιουργούν ιδιαιτέρως σύνθετες αναπαραστάσεις
και ότι έως το τρίτο έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ικανότητες μακρόχρονης
καταγραφής και ανάσυρσης των πληροφοριών, πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτουν
τόσο ένα νοητικό «σύστημα» όσο και μία ικανότητα σκέψης, πιο εξελιγμένα από ότι
ήταν έως πρόσφατα γενικώς αποδεκτό (Ντάβου, 2001).
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φυσική του μητέρα (Music, 2011; Medina, 2014). Εξάλλου, όπως τονίζει ο καθηγητής
κ. Αμπατζόγλου, (2018) «κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο, είμαστε υποχρεωμένοι
να το υποδεχθούμε και να εξανθρωπίσουμε την ιστορία του. Δεν νοείται σε καμία
περίπτωση να χειριζόμαστε ανθρώπους ως πράγματα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τον
ψυχισμό τους».
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2.2. Η σπουδαιότητα της σχέσης νηπίου-μητέρας τροφού
Η στενή, οικεία και ισχυρή συναισθηματική σχέση μεταξύ της μητέρας
κυρίως αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος 16 γενικότερα, παίζει εξέχοντα
ρόλο στην ομαλή ψυχική ανάπτυξη του παιδιού και στη δόμηση της προσωπικότητάς
του, καθώς οι αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και διάρκεια. Αν
για κάποιο λόγο η σχέση αυτή διακοπεί, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής του
παιδιού, τότε το νεαρό άτομο αποκόπτεται ψυχικά από το περιβάλλον του,
απομονώνεται συνήθως στον εαυτό του, κυριεύεται από αρνητικά συναισθήματα
(ανασφάλειας, φόβου, μειονεξίας, αβεβαιότητας) και ζει το οδυνηρό αίσθημα της
εγκατάλειψης, που το τραυματίζει στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής του (Herbert,
1999; Κάτσιου-Ζαφρανά, 1993; Σολωμού-Νικολαΐδου, 2001).
Ήδη από τα πανάρχαια χρόνια, μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι και παιδαγωγοί,
όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, υποστήριξαν τη σπουδαιότητα και
μοναδικότητα της παιδικής ηλικίας, κατά την οποία, ο άνθρωπος, ανάλογα με τα
ερεθίσματα που θα δεχθεί από το περιβάλλον θα διαμορφώσει την προσωπικότητά
του. Όταν ερωτήθηκε ο Σωκράτης πότε θα πρέπει να αρχίζει η αγωγή ενός παιδιού
είπε χαρακτηριστικά: «ήδη πριν γεννηθεί, από την εγκυμοσύνη της μητέρας του» (στο
Γιαννικόπουλος, 1993:18; βλ. και Σολωμού-Νικολαΐδου, 2001:213). Τη ίδια θέση είχε
υιοθετήσει και ο σοφός Σολομών, όταν υποστήριξε ότι τα λόγια των σοφών
ανθρώπων και τα καλά διδάγματα αν εντυπωθούν από μικρή ηλικία στην καρδιά και
στο μυαλό, κανείς δεν μπορεί να τα σβήσει, καθώς αυτά σε όλη τη ζωή ευφραίνουν
τον άνθρωπο (Παροιμίαι, 22, 18).

16 Σύμφωνα με την αντίληψη του Minuchin και των συνεργατών του (στο Ζαφείρης
και συν., 1999:31), ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τα πρότυπα
αλληλεπίδρασης στην οικογένεια είναι η δομή της. Επιπλέον σημαντικά στοιχεία
θεωρεί τα όρια, την κατανομή της εξουσίας στο εσωτερικό της οικογένειας και τις
στάσεις προς τα υπόλοιπα μέλη της. Εξάλλου, η Παγκόσμια Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ξεκάθαρα ότι η οικογένεια, ως η θεμελιώδης
μονάδα της κάθε κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και ευημερία
των παιδιών, πρέπει να προστατεύεται και να υποστηρίζεται από την κάθε κοινωνία,
παγκοσμίως (βλ. και Ν.2101/1992; Χρυσόγονος, 2006).
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Το ζωτικής σημασίας ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον και η προσφορά όσο το
δυνατόν περισσότερων εμπειριών και ερεθισμάτων κατά την παιδική ηλικία, που
υπογραμμίσθηκε ήδη από την αρχαία εποχή, παρά το ότι υπηρετούσε μία κοινωνία
τελείως διαφορετική από τη σημερινή, αποτελεί αξία διαχρονική, όπως εξάλλου
διαχρονική είναι και η ανθρώπινη φύση (Λόππα, 1993).
Η δυαδική σχέση μητέρας-παιδιού, ειδικά την πρώτη περίοδο, αμέσως μετά τη
γέννησή του, είναι μία σχέση μοναδική και αναντικατάστατη. Το παιδί, κυρίως όταν
θηλάζει, καλύπτει απόλυτα όλες τις βιολογικές του ανάγκες, με τη βοήθεια και των
πέντε αισθήσεων, στην αγκαλιά της μητέρας του. Η γεύση και το αίσθημα της πείνας
καλύπτεται από την τροφή, ενώ συγχρόνως έχει την σωματική επαφή με το ζεστό
σώμα της μητέρας του και άμεση οπτική επαφή, καθώς ενώ τρέφεται μπορεί να την
κοιτάει στα μάτια. Ταυτόχρονα οσφραίνεται τη μυρωδιά της ενώ ακούει τους κτύπους
της καρδιάς της και τη φωνή της όταν αυτή του μιλάει. Η στιγμή αυτή του θηλασμού
προσφέρει στο παιδί την κάλυψη όλων των βασικών αναγκών του 17 και ταυτόχρονα
ενεργοποιεί στον ύψιστο βαθμό τις αισθήσεις του, δημιουργώντας ένα περιβάλλον
ασφάλειας και σιγουριάς (Τζούλης, 1993; Φράγκος, 1994; Music, 2011).
Πλήθος έρευνες και άρθρα υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα του μητρικού
θηλασμού, ο οποίος επενεργεί θετικά στο παιδί, γιατί κατά τη διάρκειά του
ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις του. Ειδικότερα, μελέτη των Limo et al. (2017)
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά τα οποία θήλαζαν, εκτός από σωματική
ευεξία (λιγότερα γαστρεντερολογικά προβλήματα και λιγότερες ιώσεις) ήταν πολύ
πιο ήρεμα από αυτά της ομάδας ελέγχου. Άρθρο της Jeannette Crenshaw (2007),
αναφορικά με τον θηλασμό, επικεντρώνεται στην σωματική επαφή μητέρας και
παιδιού και στο κλίμα ασφάλειας και προστασίας που αυτή προσφέρει, καθώς έχει
παρατηρηθεί ότι τα παιδιά ηρεμούν, κλαίνε λιγότερο στην αγκαλιά και συνήθως
κοιμούνται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι το
αίσθημα αυτό της ασφάλειας και προστασίας πιθανόν να προέρχεται από μνήμες που
17 Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην θεωρία του Maslow, ο οποίος ιεραρχεί τις
ανθρώπινες ανάγκες υπό μορφή πυραμίδας. Στη βάση είναι οι ανάγκες επιβίωσηςβιολογικές ανάγκες (αναπνοή, τροφή, ύπνος, ένδυση), ακολουθούν οι ανάγκες
ασφάλειας (σωματική ασφάλεια, ασφάλεια υγείας κλπ.). Στην τρίτη βαθμίδα είναι η
αγάπη και το αίσθημα του ανήκειν, στην τέταρτη η εκτίμηση και ο σεβασμός από και
προς τους άλλους, ενώ την κορυφή της πυραμίδας καταλαμβάνει η αυτοπραγμάτωση
(Koltko-Rivera, 2006).
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έρχονται αυτόματα στο βρέφος, καθώς αυτό βρισκόταν στο μητρικό σώμα για 9
ολόκληρους μήνες.
Για τους ανωτέρω λόγους, αρχικά το παιδί και των δύο φύλων έλκεται από το
μητρικό «μορφοείδωλο», όρο που πρώτος χρησιμοποίησε και καθιέρωσε ο Κάρλ
Γιούνγκ, το 1911, για να δηλώσει τη σπουδαιότητα της σχέσης αυτής. Η
σπουδαιότητα της ψυχικής επαφής και της σταθερότητας των προσώπων κατά τη
βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία υπογραμμίστηκε εξάλλου, στις αρχές του 20 ου
αιώνα από τον Φρόιντ, πατέρα της Ψυχανάλυσης. Στο δοκίμιο που αφιερώνει ο
Φρόιντ στη θηλυκότητα και στη γυναίκα γενικότερα, εστιάζει συχνά πάνω στην
προτεραιότητα που ασκεί το μητρικό πρόσωπο για τη σωστή ψυχική και
σωματική/σεξουαλική ανάπτυξη και των δύο φύλων (στο Τζούλης, 1993:133). Στα
χνάρια του Φρόιντ, πλήθος άλλοι ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι κλπ.
επισημαίνουν τον αξιόλογο ρόλο που παίζει το μορφοείδωλο της μάνας, στη σωστή
ανάπτυξη του παιδιού. Τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο της ζωής, όλες οι ψυχικές
διαταραχές μεταφράζονται σε ψυχο-βιολογικές σωματικές εικόνες, όπως υποστηρίζει
ο Αναστασόπουλος (1999:15) ενώ ο Lorenzer (στο Mühlbauer, 1985:193), με βάση τη
φροϋδική διαπίστωση ότι η μοίρα του ενηλίκου «χτίζει» πάνω στη μοίρα του παιδιού,
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παιδί και μητέρα καταλαμβάνουν θέσεις που βρίσκονται
διαλεκτικά η μία απέναντι της άλλης, σε κατάσταση αρμονίας». Η μητέρα προσφέρει,
χωρίς αμφιβολία, σημαντικότατες υπηρεσίες στην εξέλιξη του παιδιού. Η στενή,
οικεία και ισχυρή συναισθηματική σχέση μητέρας - παιδιού παίζει αποφασιστικό
ρόλο στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού και στη δόμηση της προσωπικότητάς του,
επειδή οι αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και διάρκεια.
Η στοργική φροντίδα της μητέρας για το παιδί δημιουργεί συναισθηματικούς
δεσμούς και γενικότερα κατάλληλο κλίμα, απαραίτητο για την ψυχική, πνευματική,
σωματική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Αυτή μεσολαβεί για να αποκτήσει το
παιδί επαφή με πρόσωπα και πράγματα του περιβάλλοντός του. Με τη βοήθειά της
και τη συμβολή του πατέρα το παιδί αποκτά αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης,
οδηγείται από την εξάρτηση στην ανεξαρτητοποίηση, από το φόβο και τη
διστακτικότητα στο θάρρος, από την άγνοια στη γνώση (Lenroot & Giedd, 2008).
Εξάλλου, το γεγονός ότι η μητέρα ξοδεύει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της,
όχι μόνο φροντίζοντας τις βιολογικές ανάγκες του μωρού της, αλλά και
παρατηρώντας το, συμβάλλει στο να αντιλαμβάνεται αυτόματα τις επιθυμίες του και
τον τρόπο που επικοινωνεί με τη βλεμματική επαφή, τις φωνές και τις κινήσεις του
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μαζί της. Έτσι, αργά αλλά σταθερά, αναπτύσσεται μία στενή διαπροσωπική σχέση,
που αποτελεί μοναδικό δεσμό ανάμεσα στο παιδί και στο άτομο που το φροντίζει. Οι
Brazelton & Cramer (2009) θεωρούν ότι η αλληλεπίδραση «πρόσωπο με πρόσωπο»
κατά τη βρεφική περίοδο, μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε άλλη,
όπως ο θηλασμός, το κράτημα ή το αγκάλιασμα. Ήδη από τη γέννηση, οι γονείς και
κυρίως οι μητέρες, θέλουν να κρατούν το μωρό «πρόσωπο με πρόσωπο»,
επιδιώκοντας τη βλεμματική επαφή. Η οπτική ικανότητα των μωρών παίζει
καθοριστικό ρόλο στην προσαρμογή των παιδιών στο νέο περιβάλλον, εκτός της
μήτρας, καθώς φέρνει κοντά τα δύο πρόσωπα, μητέρα και νεογέννητο. Εξάλλου, ένα
μωρό φαίνεται να είναι προγραμματισμένο, ήδη από τη στιγμή της γέννησης, να
μαθαίνει και να επεξεργάζεται τα ανθρώπινα πρόσωπα. Ειδικότερα, όπως τονίζουν οι
Brazelton & Cramer (2009:104-105) «Τα οπτικά ερεθίσματα που ελκύουν περισσότερο
τα νεογέννητα μοιάζει να είναι τα λαμπερά μάτια ή το στόμα ή οι άκρες του προσώπου.
Αυτό του επιτρέπει να μάθει πολύ πρώιμα για τα άτομα που το φροντίζουν και τον
ανθρώπινο κόσμο που το περιβάλλει».
Βάσει των απόψεων αυτών, η όραση, όπως και όλες οι αισθήσεις, που στην
περίοδο της νευρογένεσης βρίσκονται στον κολοφώνα τους, δεν είναι απλά μία
παθητική ικανότητα αλλά μία ενεργή κατάσταση που παράγει εικόνες, που με τη
σειρά

τους

δημιουργούν

βαθιές

εγγραφές

στον

εγκέφαλο,

διαμορφώνουν

συναισθήματα και βάζουν τις βάσεις για κάθε ομαλή πνευματική, κοινωνική και
συναισθηματική εν γένει ανάπτυξη (Φράγκος, 1994 βλ. και Platt, 1977).
Η σπουδαιότητα της σταθερής, ήρεμης ανθρώπινης παρουσίας και της ζεστής
επαφής ειδικά με το βρέφος και νήπιο, γίνεται αντιληπτή από μελέτες που έγιναν σε
ζώα αλλά και σε διδύμους που μεγάλωσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Cross &
Harlow, 1965; Ramon et al., 1980; Lenroot & Giedd, 2008; Chiang et al., 2011). Οι
ψυχολόγοι Cross & Harlow (1965), προσπαθώντας να αποδείξουν τον τρομερό
σύνδεσμο που έχει το βρέφος με τη μητέρα - τροφό (κυρίως) και ότι η σχέση αυτή
είναι βαθιά και αναντικατάστατη, γιατί στηρίζεται στην πραγματική αγάπη που είναι
μία θαυμαστή κατάσταση, βαθιά, τρυφερή και με ανταμοιβή, έκαναν πειράματα σε
πιθήκους.
Πιο συγκεκριμένα, βρέφη πιθήκων Macaque τοποθετήθηκαν σε οκτώ
διαφορετικά κλουβιά. Στα κλουβιά είχαν τοποθετηθεί συρμάτινοι κώνοι με μορφή
μητέρας, οι οποίοι αδυνατούσαν να προσφέρουν ζεστασιά και ικανότητα
νταντέματος, όμως κάλυπταν την ανάγκη σε τροφή καθώς έφεραν μπουκάλι με γάλα.
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Μόλις τα βρέφη (μετά 2-3 ημέρες) προσαρμόσθηκαν στην λήψη τροφής από τη
σιδερένια κούκλα, τοποθετήθηκε στα κλουβιά τους μία ξύλινη κατασκευή σε μορφή
μητέρας, καλυμμένη με πανί, η οποία ζεσταινόταν εσωτερικά με μία λάμπα. Τα βρέφη
των πιθήκων ήταν ελεύθερα να κινούνται και να επιλέγουν μεταξύ της σιδερένιας
μητέρας-τροφού και αυτής που παρείχε ζεστασιά και αίσθημα προστασίας και
ασφάλειας. Σταδιακά τα βρέφη Macaque έδειξαν ελάττωση ενδιαφέροντος προς τη
σιδερένια κούκλα και αύξηση του χρόνου παραμονής τους στην μητέρα από ύφασμα,
παρά το γεγονός ότι αυτή δεν έδινε τροφή. Το συμπέρασμα ήταν ότι η μητέρα από
σύρμα ήταν μεν βιολογικά επαρκής αλλά ψυχολογικά απαράδεκτη, διότι δεν κάλυπτε
τις συναισθηματικές ανάγκες ούτε την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας που ήταν
ανάγκες ισχυρότερες ακόμα και από την ανάγκη για τροφή (Cross & Harlow, 1965).
Αντίστοιχη έρευνα των Rine et al., (1980) με μπαμπουίνους κατέληξε σε
παρόμοια αποτελέσματα.
Η δυαδική σχέση μητέρας-παιδιού έρχεται να διευρυνθεί τους πρώτους μήνες
της ζωής του νεογέννητου από την παρουσία του πατέρα, του τρίτου προσώπου που
εισέρχεται στη σχέση αυτή αλλά και των ατόμων του κοντινού περιβάλλοντος
(συνήθως παππούδες, γιαγιάδες). Ο ψυχολόγος Ζαν Λακάν θεωρεί ότι η σταθερή
παρουσία των προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος στην καθημερινότητα
του παιδιού διαμορφώνει τη μετέπειτα ψυχοσύνθεσή του και επιδρά θετικά σε κάθε
τομέα ανάπτυξης (στο Τζούλης, 1993:134). Αυτό συμβαίνει γιατί ο ώριμος άνθρωπος
έρχεται σε επαφή με το παιδί, όχι μόνο με τον οργανωμένο λόγο αλλά με τις εσώτερες
διαθέσεις και γενικά με το βαθύτερο υπόστρωμα που περιέχει η ανθρώπινη
συμπεριφορά και εκφράζεται με κινήσεις, αγγίγματα, εκδήλωση συναισθημάτων
αγάπης και προσοχής. Αυτού του είδους η επικοινωνία θα πρέπει να θεωρηθεί ως η
πρώτη φυσική επαφή ανάμεσα στο παιδί και στον ώριμο άνθρωπο, μία επικοινωνία
μοναδική και ανεπανάληπτη, που δημιουργείται σε μία ορισμένη περίοδο, πριν
διαμορφωθούν τα άλλα μέσα επικοινωνίας, και αποτελεί το υλικό, με το οποίο αυτά
διαμορφώνονται (Friske, 1992).
Αλλά και η Σαμουρκασίδου (1993:137) υπογραμμίζει ότι «οι εμπειρίες των
πρώτων 5 χρόνων του παιδιού στο οικογενειακό περιβάλλον, αποτελούν τη
σημαντικότερη περίοδο της ζωής του για τη σωστή του ανάπτυξη. Τα πρώτα σωστά ή
λαθεμένα μαθήματα, που θα δεχθεί το παιδί στην οικογένεια, ανεξάρτητα ίσως από τη
μελλοντική του αμφισβήτηση, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο σκέψης».
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Οι τελευταίες ανακαλύψεις των νευροεπιστημόνων και η διερεύνηση του
τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου ενισχύουν τις ανωτέρω θέσεις, αποδεικνύοντας
πως το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του αποκτά γνώσεις πολύ περισσότερες από
εκείνες που μαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ως ενηλίκου (Λιολιόπουλος,
2004; Lipina & Colombo, 2009).
Τις παραπάνω απόψεις έρχεται να επιβεβαιώσει και η έρευνα των Abubakar et
al. (2010). Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες παρακολούθησαν τη σωματική, λεκτική και
συναισθηματική ανάπτυξη νεογέννητων παιδιών που μεγάλωναν σε φτωχές
οικογένειες στην Κένυα της Αφρικής, με τους βιολογικούς τους γονείς. Ειδικότερα
παρατήρησαν 95 παιδιά, ηλικίας 2-10 μηνών και για διάστημα ενός έτους και
κατέγραψαν ευρείς τομείς της ανάπτυξής τους όπως η κινητικότητα, η γλώσσα και η
σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης καταγράφηκε τυχόν
διατροφική ανεπάρκεια και υπήρξε γνωστική παρέμβαση/ενίσχυση από τους
παρατηρητές προς τις μητέρες, όταν τους ζητήθηκε η βοήθειά τους. Οι
συμμετέχουσες μητέρες ανέφεραν ότι βρήκαν την όλη διαδικασία όχι μόνο αποδεκτή
αλλά και ευεργετική. Συμπερασματικά, η έρευνα κατέληξε στο ότι τα παιδιά
αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με την μητέρα-τροφό και η επικοινωνία της μαζί
τους, σε διατροφικό, λεκτικό, γνωστικό επίπεδο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με
την ομαλή ψυχοσωματική και γνωστική ανάπτυξή τους.
Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι η έκθεση σε παράγοντες βιολογικού και
περιβαλλοντικού κινδύνου όπως π.χ. η χρόνια φτώχεια και η κακή διατροφή, μπορούν
να θέσουν σε κίνδυνο την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, με αποτέλεσμα την
απώλεια σημαντικών γνωστικών και συναισθηματικών ικανοτήτων. Η πρώιμη
παρέμβαση –κυρίως κατά τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών- και η ενίσχυση
από κρατικούς και άλλους φορείς (εκπαιδευμένο προσωπικό, εφαρμογή ειδικών
προγραμμάτων παρακολούθησης και έγκαιρης παρέμβασης με εξατομικευμένη
αγωγή) τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τις οικογένειές τους, μπορεί δυνητικά να
βελτιώσει αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Όσον μάλιστα αφορά στον δείκτη
νοημοσύνης, η βελτίωση των παιδιών της συγκεκριμένης έρευνας μετά την
παρέμβαση παρουσίασε μεγέθη που κυμαίνονταν από 0,50-0,75 SD (Abubakar et al.,
2010).
Οι Tambs et al. (1989), σε έρευνά τους μεταξύ 507 μονοζυγωτικών και 575
ετεροζυγωτικών αρρένων διδύμων, που γεννήθηκαν τα έτη 1931-1935 και 1944-1960,
και τα οποία μεγάλωσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, κατέγραψαν ότι μόνο τα
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ζευγάρια διδύμων (τόσο τα μονοζυγωτικά όσο και τα ετεροζυγωτικά) των ετών 19311935 παρουσίασαν διαφορετικό IQ εξαιτίας περιβαλλοντικών επιδράσεων.
Όπως αναφέρει η Χριστίνα Παπαηλιού (2012:115-116), πειραματικές μελέτες
έχουν καταγράψει ότι τα νεογνά, λίγα λεπτά μετά τη γέννησή τους, προτιμούν να
κοιτάζουν σχέδια που απεικονίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο, παρά σχέδια, ίδιου
βαθμού περιπλοκότητας, που απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου
προσώπου αλλοιωμένα, ή απλά μόνο το περίγραμμα ενός ανθρώπινου προσώπου.
Επιπλέον τα νεογνά προτιμούν να κοιτάζουν το πρόσωπο της μητέρας τους παρά μιας
άλλης μητέρας.
Ο Moreno εισέρχεται και αυτός στη χορεία των υπεραμυνόμενων της
σπουδαιότητας της νηπιακής και πρώτης παιδικής ηλικίας για τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του ανθρώπου, αποκαλώντας τη φάση της ανάπτυξης, πριν αλλά και
μετά τη γέννηση, ως «μήτρα της ταυτότητας», καθώς τα ερεθίσματα που θα δεχθεί το
παιδί σε αυτή την περίοδο θα σμιλέψουν την προσωπικότητά του. Ειδικότερα, κατά
τον Moreno, η ποιότητα της συνδιαλλαγής που πραγματοποιείται ανάμεσα στο νήπιο
και το άτομο που το φροντίζει, θέτει τα θεμέλια για τη δυνατότητα του παιδιού να
αποδέχεται τους άλλους, να «δίνει και να παίρνει» στις μελλοντικές του σχέσεις ώστε
σταδιακά να πλάσει έναν ώριμο, υγιή χαρακτήρα (Σαμουρκασίδου, 1993;
Συμεωνίδου, 2007:60; Rothbart, 2007).
Έρευνα των Trause et al. (1981), μεταξύ 14 παιδιών (πρωτοτόκων) ηλικίας 13,5 ετών, τα οποία αποχωρίσθηκαν από την μητέρα τους, όταν αυτή γέννησε δεύτερο
παιδί, και συγκρίθηκαν οι αντιδράσεις τους με 17 πρωτότοκα επίσης παιδιά, που τους
επιτράπηκε η παραμονή δίπλα στη μητέρα τους αμέσως μετά τον τοκετό και για όσο
διάστημα αυτή παρέμεινε στο νοσοκομείο, υπογραμμίζει την στενή επαφή που
αναπτύσσουν τα παιδιά με τις μητέρες τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας, παρά το
μικρό διάστημα της απομάκρυνσης από τη μητέρα, κατέγραψαν σημαντικές διαφορές
στη συμπεριφορά (η οποία κυμαινόταν από εκρήξεις θυμού και επιθετικότητας μέχρι
προβλήματα ύπνου και παλινδρόμησης π.χ. βρέξιμο του κρεββατιού) μεταξύ της
πρώτης και της δεύτερης ομάδας. Η ομάδα των 17 παιδιών, που δεν βίωσαν την, έστω
και προσωρινά, απώλεια της μητρικής παρουσίας, είχαν ωριμότερες αντιδράσεις και
καλύτερη αποδοχή του νέου μέλους της οικογένειας.
Σημαντικότατη είναι επίσης η έρευνα της Diane Castano (2001) που έγινε σε
ορφανοτροφείο της Ρουμανίας, για τις επιπτώσεις που έχει το σύνδρομο της
ιδρυματοποίησης στη σωματική, ψυχική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Η
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επιστήμων κατέγραψε προβλήματα στην υγεία -πολλά παιδιά βρέθηκαν να πάσχουν
από HIV και ηπατίτιδα Β-, στη σωματική ανάπτυξη -τα παιδιά του ιδρύματος
υπολείπονταν σε βάρος και ύψος των παιδιών στην ίδια με αυτά ηλικία, που
μεγάλωναν σε οικογένειες-, καθυστέρηση στην ομιλία καθώς και συναισθηματικά
προβλήματα αλλά και προβλήματα συμπεριφοράς. Επιπροσθέτως καταγράφηκαν
ψυχιατρικές καθώς και σωματικές διαταραχές και χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα σε
πολλά από τα παιδιά που ήταν τρόφιμοι του ιδρύματος.
Αντίστοιχη μελέτη της Lawrence Cohen (2010) κατέγραψε τις επιπτώσεις του
εγκλεισμού νεαρών Εβραιόπουλων σε ορφανοτροφείο στο Norwood (Ορφανοτροφείο
του Νόργουντ για Εβραιόπουλα), για διάστημα 150 ετών, από το 1807, έτος ιδρύσεώς
του, έως το 1961 οπότε και τερματίστηκε η λειτουργία του. Η επιστήμονας
κατέγραψε επίσης και τα αίτια που οδήγησαν τελικά στο κλείσιμο του
ορφανοτροφείου και τη μεταφορά των παιδιών που παρέμεναν το τελευταίο διάστημα
σε αυτό, σε ανάδοχες οικογένειες.
Και μόνο ο περιορισμός των ατόμων σε ιδρύματα, είτε αυτά είναι
ορφανοτροφεία είτε είναι ψυχιατρεία είτε είναι φυλακές, πίσω από βαριά σιδερένια
κάγκελα και η απομόνωση των εγκλείστων από τον έξω κόσμο και την επαφή τους με
αυτόν –επαφή που ο έξω κόσμος θεωρεί καθημερινή και φυσιολογική όπως ο ήλιος, η
θάλασσα, η συναναστροφή με οικείους, ακόμη και μία βόλτα στο πάρκο- είναι κάτι
το δραματικό. Ο χρόνος «παγώνει» για τους τροφίμους, οι οποίοι συχνά σταματούν
να εξελίσσονται ως προσωπικότητες, παραμένοντας σε στάσιμη κατάσταση, λόγω
των περιορισμένων ερεθισμάτων, της εναλλαγής των προσώπων που τους φροντίζουν
και της αδυναμίας να έρθουν σε επικοινωνία με τα μέλη και τη δράση της ελεύθερης
κοινωνίας (Καρδαρά, 2016).
Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ο όρος «ιδρυματισμός» παραπέμπει σε
εγκλεισμό, τόσο σε ορφανοτροφεία όσο και σε ψυχιατρεία και σε φυλακές. Το γεγονός
και μόνο αυτό δίνει μία επιπλέον βαρύτητα στον όρο (Χασιώτης, 2010).
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί μάλιστα, ότι όταν η νομολογία αναφέρεται σε
παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων, κάνει χρήση του όρου «παραβατικότητα» και
όχι «εγκληματικότητα», ώστε να μετριάσει τη βαρύτητα της εγκληματικής πράξης και
τον στιγματισμό των νεαρών αυτών ατόμων, παρόλο που ουσιαστικά ο όρος ενέχει
νομικά την ίδια βαρύτητα. Ταυτόχρονα, αξίζει να αναφερθεί ότι και ο θεσμός της
εισαγωγής των νέων αυτών παραβατών σε σωφρονιστικά ιδρύματα έχει ατονήσει τα
τελευταία κυρίως χρόνια, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η ιδρυματική αγωγή προωθεί
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στην ουσία παραβατικές συμπεριφορές παρά τις θεραπεύει, καθώς επιβαρύνει
συναισθηματικά τους εγκλείστους (βλ. ενδεικτικά Μπαϊρακτάρης, 1994; Μαργαρίτης
& Παρασκευόπουλος, 2005; Χρυσόγονος, 2006; Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2011;
Ιντζεσίλογλου, 2012; Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P6_TA(2007)/
0283/2011).
Ειδικότερα όταν η αναφορά γίνεται για ορφανοτροφεία, όπου τα άτομα που
είναι έγκλειστα είναι παιδιά, τα κάθε μορφής προβλήματα που παρουσιάζονται σε
αυτά καταγράφουν μία γεωμετρική πρόοδο σε σύγκριση με όσα παιδιά μεγαλώνουν
σε οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό εξηγείται και γιατί η νευρογένεση λαμβάνει χώρα
στη νηπιακή και πρώτη παιδική ηλικία και τα αποτελέσματά της, θετικά ή/και
αρνητικά, είναι μη αναστρέψιμα (Λιολιόπουλος, 2004; Crick & Koch, 1990; Society
for Neuroscience, 2012:4; Maragkaki, 2016).
Και μόνο το γεγονός του εγκλεισμού παιδιών σε ιδρύματα, αυτόματα τα
αποκόπτει από την ομαλή κοινωνικοποίησή τους και συχνά τα στιγματίζει. Τα παιδιά
που το ίδρυμα περιθάλπει, συνήθως τα αποκαλεί «άκληρα της μοίρας παιδιά» (στο
Μπρούσκου, 2018:21). Ο στιγματισμός αυτός ακολουθεί τα παιδιά σε όλη τη ζωή
τους με τις ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση τους και την ομαλή
ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Αυτό συμβαίνει διότι και μόνο η λέξη «άκληρος»
υπονοεί τον άνθρωπο που δεν έχει μερίδιο στη ζωή. Έτσι, το ίδρυμα λειτουργεί ως
ένας θεσμός που στην ουσία περιθωριοποιεί τα άτομα αυτά, καθώς δεν γνωρίζουν τις
ρίζες τους ενώ παράλληλα αφήνεται και μία άλλη όψη του φαινομένου της
ιδρυματοποίησης στη σκιά, αυτή της εγκατάλειψης και του αποχωρισμού ενός
παιδιού από τους γεννήτορές του.
Η Αίγλη Μπρούσκου (2018:214), αναφερόμενη στη διαδικασία της εισαγωγής
στο

ίδρυμα

και

συγκεκριμένα

στο

βρεφοκομείο

«Άγιος

Στυλιανός»

της

Θεσσαλονίκης, τονίζει χαρακτηριστικά: «Η διαδικασία εισαγωγής στο βρεφοκομείο
αποτελεί το σημείο όπου εφάπτονται δύο κόσμοι: ο έξω κόσμος, που απορρίπτει ή
απομακρύνει πρόσκαιρα το βρέφος και ο οργανωμένος (αποστειρωμένος κοινωνικά)
κόσμος του βρεφοκομείου που το υποδέχεται, το απεκδύει από την προηγούμενη
υπόστασή του και το μετατρέπει σε ένα ουδέτερο κοινωνικά ον, προκειμένου να το
εντάξει στη δική του δομή».
Βέβαια, ο εγκλεισμός ενός παιδιού σε ένα ίδρυμα, δεν προεξοφλεί
οπωσδήποτε την κοινωνική απομόνωση και ψυχική του διατάραξη. Εξαρτάται από
τον τρόπο που το ίδρυμα χειρίζεται τα παιδιά, τα οποία προστατεύει, αλλά και από το
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εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων.
Από την άλλη, η φροντίδα του παιδιού από τη μητέρα-τροφό, δε σημαίνει αυτόματα
και την απόδοση αγάπης και φροντίδας της μητέρας προς το βρέφος. Υπάρχουν
περιπτώσεις μάλιστα, όπου η μητέρα-τροφός όχι μόνο δεν φροντίζει το βρέφος της
αλλά επιμελώς μεριμνά για το αντίθετο. Σε σχετική έρευνά της, η Αίγλη Μπρούσκου
(2018), εντόπισε περιπτώσεις όπου μητέρες που έφεραν νόθα παιδιά στη ζωή και
υποχρεώθηκαν να τα θηλάζουν, κρατούμενες παρά τη θέλησή τους στο βρεφοκομείο,
αδιαφορούσαν παντελώς για αυτά και με την πρώτη ευκαιρία ήθελαν να τα
εγκαταλείψουν.
Συγκεκριμένα, σε έγγραφο Δημοσίου Μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης προς τον
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Αδελφάτου του βρεφοκομείου «Άγιος
Στυλιανός», τον Απρίλιο του 1944, αναφέρονται τα κάτωθι (στο Μπρούσκου,
2018:245-246): «Ως γνωστόν εις το υφ’ ημάς νοσοκομείον προσέρχονται προς τοκετόν
και γυναίκες μη νυμφευμέναι, ων τα βρέφη είναι νόθα. Το πλείστον των ρηθεισών
μητέρων από της πρώτης ημέρας του τοκετού των, ουδεμίαν στοργήν δεικνύουν προς τα
βρέφη των, αλλά προσπαθούν να τα εγκαταλείψουν και πολλάκις τα παραμελούν ώστε
να αποθνήσκουν εκ πείνης… Παρακαλούμεν όπως εγκρίνητε την υποχρεωτικήν
εισαγωγήν αυτών των γυναικών μετά των βρεφών των εις το ημέτερον βρεφοκομείον.
Επί τη ευκαιρία γνωρίζομεν Υμίν ότι εις Αθήνας άπαντα τα εις το Δημόσιον
Μαιευτήριον τοιούτου είδους βρέφη (νόθα) εισάγονται υποχρεωτικώς εις το δημοτικόν
Βρεφοκομείον μετά των μητέρων των, συνοδεία μάλιστα πάντοτε αστυνομικού
οργάνου».
Οι μητέρες αυτές, οι οποίες βάσει της νομοθεσίας υποχρεούνταν να
εργασθούν ως μητέρες-τροφοί στα βρεφοκομεία, αποτελούσαν την κύρια πηγή
μέριμνας των βρεφών, καθώς ήταν η μόνη πηγή τροφής για τα νεογνά. Οι συνθήκες
εργασίας αυτών των μητέρων-τροφών ήταν εξαντλητικές τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο (ήδη από το μεσοπόλεμο αλλά και αργότερα, μετά τη λήξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου). Σε εγγραφές εισαγωγής τέτοιων μητέρων με τα παιδιά τους
σε ιδρύματα, η Μπρούσκου (2018:246) εντοπίζει κείμενα όπως «θα παραμείνει όσο
έχει γάλα», «η μήτηρ εισήλθεν διά την δωρεάν παροχήν των υπηρεσιών της ως τροφός»
κλπ. Εκτός από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας, η πληρωμή των μητέρων αυτών
ήταν ελάχιστη ή και ανύπαρκτη και αναγκάζονταν να θηλάζουν εκτός από το δικό
τους παιδί τουλάχιστον 5 βρέφη, σε καθημερινή βάση, πράγμα που ήταν αδύνατο. Η
σκληρή νομοθεσία που χαρακτήριζε τα παιδιά ως νόθα και υποχρέωνε με τη βία τις
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μητέρες τους να τα ακολουθούν σε ιδρύματα, θεωρείται και η κύρια αιτία για την
αρνητική συμπεριφορά πολλών μητέρων προς τα νεογέννητα τέκνα τους, στον
ελλαδικό χώρο τη συγκεκριμένη περίοδο.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, όχι μόνο τα παιδιά που είναι
έγκλειστα χρειάζονται στήριξη και ψυχολογική βοήθεια, αλλά και οι εργαζόμενοι σε
αυτά μπορεί να βρίσκονται κάτω από στρεσογόνες καταστάσεις, καθώς ελλοχεύουν
οι κίνδυνοι το προσωπικό των ιδρυμάτων να βιώνει «μαζικές ταυτίσεις και
θορυβώδεις εκδραματίσεις» όπως αναφέρει και ο καθηγητής κ. Αμπατζόγλου στον
πρόλογο του βιβλίου Τα βρέφη σε ιδρύματα. Τα βρέφη και οι θεσμοί (στο David et al.,
2005:10).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ

3.1. Οι πρώτες συστηματικές μελέτες αναφορικά με το σύνδρομο του
ιδρυματισμού
Οι πρώτες συστηματικές μελέτες αναφορικά με τις επιπτώσεις που έχει ο
ιδρυματισμός και οι πρώιμες εμπειρίες πάνω στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών
έγιναν στα μέσα του 20ου αιώνα, αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως από
τους Spitz (1946) και Bowlby (1952) (στο Χριστοφορίδου, 2012:36 & 38). Έκτοτε,
το ενδιαφέρον των αναπτυξιακών ψυχολόγων παραμένει αμείωτο, καθώς εξετάζεται
κατά πόσο οι επιπτώσεις από τις πρώιμες αυτές αρνητικές εμπειρίες είναι ή όχι
αναστρέψιμες αλλά και αν και κατά πόσο η διάρκεια παραμονής ενός παιδιού στο
ίδρυμα επηρεάζει την εν γένει συμπεριφορά του, αν παίζει ρόλο η ηλικία εισαγωγής
στο ίδρυμα, αν η υιοθεσία βοηθά στην ομαλή επανένταξή του στο κοινωνικό
γίγνεσθαι και ποιος είναι ο ρόλος των θετών γονέων στην ανάπτυξη αυτών των
παιδιών (βλ. και Βορριά & Ντούμα, 2011:277).
Αφετηρία για τις πρώιμες παρατηρήσεις της Rene Spitz (1945) αποτέλεσαν οι
αντιδράσεις των βρεφών, που βρίσκονταν στο ίδρυμα Foundling Home, όταν αυτά
αποχωρίστηκαν βίαια από τη μητέρα τους και τα οποία στη συνέχεια εμφάνισαν μία
μορφή κατάθλιψης, που η Spitz ονόμασε «ανακλητική κατάθλιψη» (anaclitic
depression) (βλ. και Spitz & Wolf, 1946).
Ειδικότερα η Spitz μελέτησε 123 βρέφη, που ενώ είχαν αναπτύξει στενές
σχέσεις με τη μητέρα τους, την αποχωρίστηκαν μετά τους 6 μήνες. Τα παιδιά
παρέμειναν στο συγκεκριμένο ίδρυμα και η επιστήμων παρακολούθησε την
αναπτυξιακή τους πορεία για δύο περίπου χρόνια. Η έλλειψη αυτή, της παρουσίας της
μητέρας, δημιούργησε έντονες αντιδράσεις στα βρέφη, αμέσως μετά την αποχώρηση
της μητέρας, μεταξύ των οποίων ήταν το έντονο κλάμα, η αδιαφορία και απόσυρση
των παιδιών προς το περιβάλλον, το «παγωμένο» βλέμμα, η αδυναμία επικοινωνίας
με άλλα πρόσωπα αλλά και φαινόμενα αϋπνίας, απώλεια βάρους, κινητική και
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νοητική καθυστέρηση καθώς και ευαισθησία σε κρυολογήματα 18. Η Spitz
κατηγοριοποίησε τις επιπτώσεις που έχει η απώλεια του προσώπου της μητέρας, σε
τρεις κυρίως τομείς (Spitz, 1945:113):
Α) Στη σωματική ανάπτυξη, με εστίαση στην ικανότητα για κίνηση, κάθισμα,
βάδιση.
Β) Στην πνευματική ανάπτυξη και κυρίως στην ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης.
Το βασικό μέτρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ικανότητα του παιδιού να τρέφεται
μόνο του και να χρησιμοποιεί κουτάλι καθώς και η ικανότητα να ενδύεται μόνο του.
Γ) Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και η κοινωνική εν γένει ανάπτυξη.
Κυρίως καταγράφηκε ο αριθμός λέξεων που ήταν σε θέση να κατανοήσει και να
χρησιμοποιήσει το παιδί. Ελέγχθηκε επίσης αν τα παιδιά ήταν σε θέση να
χρησιμοποιήσουν μόνα τους την τουαλέτα.
Η ίδια ερευνήτρια τα επόμενα χρόνια, για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της
για τη σπουδαιότητα του πρώιμου δεσμού μεταξύ μητέρας-παιδιού, συνεργάσθηκε
και με τον Harlow, ο οποίος είχε κάνει πειράματα με τους πιθήκους Macaque, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. και van Rosmalen et al., 2012).
Εκτός από την Rene Spitz και ο John Bowlby ασχολήθηκε συστηματικά με το
σύνδρομο του ιδρυματισμού και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στα νεαρά κυρίως
άτομα. Πιο συγκεκριμένα ο John Bowlby μαζί με τη Mary Salter Ainsworth, ήδη από
τις αρχές του 1930, ξεκίνησαν έρευνες για την επίδραση που έχει στα βρέφη και
18 Το κλάμα επιτάθηκε τον δεύτερο μήνα και γινόταν εντονότερο όσο περνούσε ο
καιρός από τη στιγμή του αποχωρισμού από τη μητέρα. Ήδη, μετά από τρεις μήνες
από τον αποχωρισμό, τα βρέφη παρουσίασαν απώλεια βάρους, έλλειψη επικοινωνίας
με το περιβάλλον τους και συμπεριφορές απόσυρσης. Συχνά ήταν και τα φαινόμενα
της αϋπνίας και της καθυστέρησης στην κινητική αλλά και γλωσσική ανάπτυξη. Η
Spitz παραλλήλισε τα συμπτώματά τους με τα συμπτώματα των ενηλίκων που
πάσχουν από κατάθλιψη και ονόμασε την κατάσταση αυτή «ανακλητική κατάθλιψη».
Η ίδια διατείνεται ότι η εμφάνιση της «ανακλητικής κατάθλιψης» έρχεται ως
απόρροια της μητρικής αποστέρησης και επιτείνεται όσο αυξάνει η διάρκεια του
αποχωρισμού. Η επιστήμων παρατήρησε ότι αν η μητέρα επιστρέψει σχετικά
σύντομα (το ανώτατο σε διάστημα πέντε μηνών) τότε τα περισσότερα παιδιά
επανέρχονται στην πρότερη, φυσιολογική τους κατάσταση, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση τα συμπτώματα επιδεινώνονται και η κατάσταση πλέον είναι μη
αναστρέψιμη (Spitz, 1945; βλ. και Χριστοφορίδου, 2012:36-37).
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νήπια η μητρική απώλεια και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στη μετέπειτα ανάπτυξη
της προσωπικότητάς τους. Οι μελέτες αυτές στη συνέχεια, τους οδήγησαν στη
διατύπωση της «θεωρίας του Δεσμού» (Attachment Theory) (Bretherton, 1992). Οι
δύο επιστήμονες ξεκίνησαν αντίστροφα την έρευνά τους από ότι η Spitz. Εντόπισαν
παιδιά που διαβίωναν σε ιδρύματα και τα οποία παρουσίασαν παραβατικές
συμπεριφορές. Στη συνέχεια εξέτασαν τους φακέλους τους και διαπίστωσαν ότι το
κοινό στοιχείο των παιδιών αυτών ήταν η μητρική αποστέρηση (Bretherton, 1992 βλ.
και Χριστοφορίδου, 2016:38).
Τις θεωρίες των Spitz & Bowlby ήρθε να συμπληρώσει ο Rutter, ο οποίος
διευκρίνισε ότι η μητρική αποστέρηση δεν ευθύνεται απόλυτα για τα προβλήματα
ανάπτυξης και συμπεριφοράς που εμφανίζουν τα παιδιά που τη στερούνται. Κατά τον
Rutter, αν υπάρχει αρμονία μέσα στην οικογένεια, άλλα πρόσωπα, που είναι σταθερά,
μπορούν να αντικαταστήσουν το μητρικό πρόσωπο και να καλύψουν τα κενά της
έλλειψής του. Όμως, όταν υπάρχει δυσαρμονία και προβλήματα μέσα στην
οικογένεια ή όταν εναλλάσσονται συνεχώς τα πρόσωπα που φροντίζουν το παιδί,
όπως συμβαίνει κυρίως στα ιδρύματα, τότε δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν
ισχυροί δεσμοί μεταξύ των προσώπων αυτών και του παιδιού, με δυσμενείς συνέπειες
για την ομαλή ψυχική και σωματική του ανάπτυξη (Rutter & O’Connor, 1999).
Με τον Rutter συμφωνεί και ο Ackerman, ο οποίος υπογραμμίζει τη
σπουδαιότητα του ρόλου της οικογένειας καθώς δεν καλύπτει μόνο τις βιολογικές
ανάγκες των παιδιών αλλά και τις ψυχολογικές και τις κοινωνικές τους ανάγκες, ενώ
βάζει τις βάσεις για μία ισχυρή, υγιή και ακέραιη προσωπικότητα (Ackerman στο
Γιωσαφάτ, 1987:98).
Τις ανωτέρω απόψεις έρχεται να επιβεβαιώσει έρευνα των Lee et al. (2010)
που μελέτησε 382 παιδιά της Νοτίου Κορέας, τα οποία είχαν υιοθετηθεί από
οικογένειες σε όλο τον κόσμο και συνέκρινε τη συμπεριφορά και την σωματική και
πνευματική τους ανάπτυξη με 230 παιδιά που παρέμειναν για φροντίδα σε ιδρύματα
της Νοτίου Κορέας. Η μελέτη ειδικότερα εστίασε σε τρεις τομείς ανάπτυξης:
α) στη σωματική ανάπτυξη (μελετήθηκε η διατροφή των παιδιών, ποιότητα
και ποσότητα των τροφών που κατανάλωναν κλπ. και συγκρίθηκε με τη σωματική
τους ανάπτυξη και τη σωματική τους υγεία),
β) στην κοινωνική ανάπτυξη (που αφορούσε το είδος και την ισχύ των
σχέσεων που ανέπτυξαν τα παιδιά με άτομα του στενού και ευρύτερου κοινωνικού
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τους περιβάλλοντος και το είδος των σχέσεων - αν ήταν μακροχρόνιες, στενές
σχέσεις κλπ.) και
γ) στον γνωστικό τομέα, που περιλάμβανε τη γλωσσική ανάπτυξη, τις
μαθηματικές έννοιες και την εν γένει γνωστική ανάπτυξη, καθώς και τον δείκτη
ευφυίας.
Καταγράφηκαν και μελετήθηκαν επίσης τα ερεθίσματα που δίνονταν στα
παιδιά, τυχόν κίνητρα για πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη (τεχνικά και λοιπά
μέσα διδασκαλίας, δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης, παρακίνηση με τη μορφή
επιβραβεύσεων, ποσότητα και ποιότητα παραστάσεων). Καταγράφηκε επίσης και η
εμφάνιση παραβατικών / αντικοινωνικών συμπεριφορών αλλά και ψυχολογικών /
ψυχιατρικών προβλημάτων, όπως προβλήματα συγκέντρωσης της προσοχής και
αυτοσυγκράτησης/αυτοελέγχου. Οι επιστήμονες για να διευκολύνουν την έρευνά τους
αλλά και για πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, κατηγοριοποίησαν τα παιδιά που δόθηκαν
προς υιοθεσία, ανάλογα με τα αίτια που οδήγησαν τους φυσικούς γονείς να αφήσουν
τα παιδιά τους αρχικά στο ίδρυμα, με την ηλικία εισόδου στο ίδρυμα, τη διάρκεια της
παραμονής τους σε αυτό, την επισκεψιμότητα ή/και όχι από τους φυσικούς γονείς, την
ηλικία κατά την οποία στη συνέχεια υιοθετήθηκαν καθώς και το ιστορικό τους
(κληρονομικότητα σε σωματικές ή/και ψυχικές ασθένειες) (Lee et al., 2010).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά που υιοθετήθηκαν σε
ηλικία μικρότερη των δύο ετών αναπτύχθηκαν φυσιολογικά, χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα. Επίσης, όσα παιδιά εισήχθησαν στο ίδρυμα πριν την ηλικία των δύο
ετών και παρέμειναν σε αυτό μέχρι την ηλικία των 8-14 ετών, ήταν αυτά με το
φτωχότερο συναισθηματικό, νοητικό και κοινωνικό επίπεδο, τόσο σε σύγκριση με τα
υιοθετημένα όσο και με αυτά που εισήχθησαν σε ηλικία μεγαλύτερη των δύο ετών
(Lee et al., 2010).
Επιπροσθέτως, τα παιδιά που σπάνια δέχθηκαν χάδια και περιποιήσεις
παρουσίασαν προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετική, παραβατική, αντικοινωνική
συμπεριφορά, αδυναμία αυτοελέγχου και συγκέντρωσης της προσοχής). Αναφορικά
δε με το αν οι επισκέψεις 19 των φυσικών γονέων στο ίδρυμα επέφεραν ή όχι αλλαγές
στη συμπεριφορά και τη σωματική ή/και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, οι
επιστήμονες δεν κατέγραψαν ουσιαστικές αλλαγές. Αυτό όμως που παρατήρησαν
19 Οι επισκέψεις των φυσικών γονέων ήταν αραιές και χωρίς προγραμματισμό (Lee
et al., 2010).
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ήταν ότι τα παιδιά τα υιοθετημένα είχαν καλύτερες αποδόσεις στο σχολείο και
θεωρήθηκαν πιο ισορροπημένα συναισθηματικά/κοινωνικά (Lee et al., 2010).
Όμως γενικότερα, η πραγματική ώθηση που δόθηκε όσον αφορά την έρευνα
για την επίδραση του ιδρυματισμού στα παιδιά, πυροδοτήθηκε από τη στιγμή που η
παγκόσμια κοινότητα ήρθε αντιμέτωπη με την κατάσταση που επικρατούσε στα
ορφανοτροφεία της Ρουμανίας και ειδικότερα του Βουκουρεστίου μετά την πτώση
του καθεστώτος Τσαουσέσκου (Castano, 2001; Zeanah et al., 2006), όπως θα
αναλυθεί στη συνέχεια.
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3.2. Η περίπτωση των ορφανών της Ρουμανίας στα τέλη του 20 ου
αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, o Nicolae Ceausescu, πρώην δικτάτορας της Ρουμανίας
την περίοδο 1965-1989, με στόχο να αυξήσει τον αριθμό των γεννήσεων στη χώρα
του, είχε απαγορεύσει διά νόμου τις εκτρώσεις σε οικογένειες που είχαν λιγότερα από
5 παιδιά, φορολογούσε με υψηλή φορολογία (που ξεπερνούσε το 30% του ετήσιου
εισοδήματός τους) τα ζευγάρια που δεν είχαν παιδιά καθώς και τους ανύπαντρους
άνω των 25 ετών. Παράλληλα, την περίοδο εκείνη και για μεγάλο διάστημα η
Ρουμανία υπέφερε από κατεστραμμένη οικονομία και οι δύσκολες συνθήκες
διαβίωσης οδήγησαν πλήθος οικογένειες να εγκαταλείψουν τα νεογέννητα ιδίως
παιδιά τους, στα νοσοκομεία ή σε κρατικές εγκαταστάσεις. Όταν το καθεστώς του
Ceausescu ανατράπηκε, τον Δεκέμβριο του 1989, και αυτός βρήκε τραγικό θάνατο
από το εξεγερμένο πλήθος, καταγράφηκαν περισσότερα από 100.000 παιδιά, τα οποία
είχαν εγκαταλειφθεί σε ορφανοτροφεία, όπου η φροντίδα σε επίπεδο διατροφής,
ένδυσης και συναισθηματικής εμπλοκής ήταν τελείως ανεπαρκής (Castano, 2001).
Σε όλα τα ορφανοτροφεία της χώρας και κυρίως του Βουκουρεστίου υπήρχε
έλλειψη προσωπικού (για τα βρέφη και τα νήπια αντιστοιχούσε ένα άτομο σε 10-20
παιδιά), έλλειψη τροφής και ένδυσης. Τα παιδιά ήταν περιορισμένα σε σιδερένια
κρεββάτια, όπου περνούσαν 20 από τις 24 ώρες της ημέρας, συχνά κάνοντας
επαναλαμβανόμενες κινήσεις (αντίστοιχες των αυτιστικών) στηριζόμενα στα χέρια
τους και στα γόνατά τους ή προσπαθούσαν να σηκωθούν κρατημένα από τα σιδερένια
κάγκελα του κρεβατιού τους. Η έλλειψη υγιεινής φροντίδας και ένδυσης είχε ως
αποτέλεσμα τα παιδιά να πάσχουν σε μεγάλο ποσοστό από σοβαρές ασθένειες όπως
π.χ. τον ιό HIV και της ηπατίτιδας Β, ενώ υπολείπονταν σε βάρος και ανάπτυξη. Οι
τοίχοι των ιδρυμάτων ήταν τελείως άδειοι, χωρίς διακόσμηση και βαμμένοι άσπροι,
ενώ δεν υπήρχαν παιχνίδια ούτε άλλα αντικείμενα με τα οποία θα μπορούσαν να
απασχοληθούν τα παιδιά. Επίσης, υπήρχε ελάχιστη έως παντελής έλλειψη
επικοινωνίας του προσωπικού με τα παιδιά, τα περισσότερα από τα οποία (ηλικίας 11
μηνών έως 2 ετών) ήταν αναγκασμένα να πίνουν το γάλα τους κρατώντας μόνα τους
το μπουκάλι (Castano, 2001).
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Οι επιστήμονες που επισκέφθηκαν τα παιδιά αυτά και μελέτησαν τη σωματική
και πνευματική τους ανάπτυξη κατέγραψαν αδυναμία στην επικοινωνία, στη
δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και γενικά στην οποιαδήποτε μορφής κοινωνική
συναναστροφή, ακόμη και κινητικά προβλήματα (πολλά από τα παιδιά, εξαιτίας της
24ωρης σχεδόν ακινητοποίησής τους στα κρεβάτια τους, αδυνατούσαν να
περπατήσουν). Η γνωστική τους ανάπτυξη ήταν αντίστοιχη της κοινωνικής και της
συναισθηματικής, υπολειπόμενη κατά πολύ των συνομηλίκων τους. Τα περισσότερα
μάλιστα είχαν αντικοινωνική συμπεριφορά με εκρήξεις θυμού και αδυναμία
προσαρμογής στις κοινωνικές απαιτήσεις (Castano, 2001).
Τα προβλήματα που εμφάνιζαν τα παιδιά των ιδρυμάτων της Ρουμανίας
επανάφεραν στη μνήμη την έρευνα και τις διαπιστώσεις της Spitz, για τις επιπτώσεις
που έχει η βίαιη αποστέρηση της μητρικής παρουσίας στα βρέφη και τα νήπια. Στην
έρευνά της η Spitz διαπίστωσε ότι από τα 91 βρέφη που μελέτησε, το συντριπτικό
ποσοστό τους είχαν καθυστερημένη κινητική ανάπτυξη (δεν μπορούσαν να
περπατήσουν, να σταθούν ή/και να καθίσουν) και ο μέσος όρος του γνωστικού τους
πηλίκου ήταν 45% κάτω από το φυσιολογικό (στο Χριστοφορίδου, 2012:37).
Μάλιστα, η περίπτωση των παιδιών της Ρουμανίας προσομοιάζει κατά πολύ
με τα ερευνητικά δεδομένα της Spitz, καθώς πολλά από τα παιδιά αυτά δεν ήταν καν
ορφανά, αλλά οι γονείς τους αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν γιατί δεν ήταν σε
θέση να τους προσφέρουν τα αναγκαία προς το ζην 20. Οι ερευνητές και οι
επιστήμονες που αντίκρυσαν αυτήν την κατάσταση, προσπάθησαν να βρουν τρόπους
αποϊδρυματοποίησης, κυρίως με το να εγκαταστήσουν τα παιδιά σε οικογένειες
ανάδοχες ή να προωθήσουν την υιοθέτησή τους από ζευγάρια εκτός της Ρουμανίας,
σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση που ανέλαβε μετά τον Τσαουσέσκου το τιμόνι
της εξουσίας. Έτσι πολλά από αυτά τα παιδιά υιοθετήθηκαν από το εξωτερικό και
κυρίως από οικογένειες Αμερικανών αλλά και Αυστραλών και Καναδών (Zeanah et
al., 2006; Caste et al., 2010).
20 Αντίστοιχη ήταν και η εγκατάλειψη παιδιών σε ορφανοτροφεία στον ελλαδικό
χώρο, κυρίως κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
αλλά και αργότερα. Πιο συγκεκριμένα, μόνο από το βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός»
της Θεσσαλονίκης, υπολογίζεται ότι πρέπει να πέρασαν περισσότερα από 10.000
παιδιά, τα οποία μεγάλωναν σε άσχημες συνθήκες και πολλά από αυτά δόθηκαν για
υιοθεσία (που σε πολλές περιπτώσεις θεωρήθηκε παράνομη). Δεν ήταν μάλιστα λίγες
οι φορές που πολλά πέθαιναν από ασιτία και ασθένειες (Μπρούσκου, 2018).
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Ποικίλες έρευνες και παρατηρήσεις έγιναν για την τύχη των παιδιών αυτών
και πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν για χρόνια με την πρόοδο και την εξέλιξη των
«ορφανών» της Ρουμανίας. Από τις έρευνες συμπεραίνεται γενικά ότι τα παιδιά που
υιοθετήθηκαν και μεγάλωσαν σε φυσιολογικές συνθήκες, από οικογένειες του
εξωτερικού, ηλικίας μερικών μηνών έως και 2 ετών, είχαν φυσιολογική ανάπτυξη και
τυχόν σωματικά προβλήματα σιγά-σιγά αντιμετωπίστηκαν και ξεπεράστηκαν.
Αντίθετα, τα παιδιά που ήταν μεγαλύτερα της ηλικίας των 2 ετών κατά την περίοδο
της υιοθεσίας τους είχαν άσχημη εξέλιξη σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό
επίπεδο καθώς, όπως αναφέρει ο Joseph J. Fins (2013:13), «τα καταστροφικά
αποτελέσματα της έλλειψης ερεθισμάτων είχαν μη αναστρέψιμη επίδραση στην
ανάπτυξη των νευρώνων του εγκεφάλου τους».
Οι Caste et al. (2010) υπογραμμίζουν επίσης ότι ο χαμηλός δείκτης
νοημοσύνης (IQ), ο οποίος καταγράφηκε κυρίως σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και
μεγαλύτερα, βρισκόταν σε άμεση συσχέτιση με τη μεγάλη διάρκεια ιδρυματισμού,
την κακή διατροφή και κυρίως την έλλειψη παραστάσεων και κοινωνικών
συναναστροφών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Όπως καταδεικνύεται, τόσο από τις έρευνες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, πάνω στο φαινόμενο του
ιδρυματισμού21 και της αντιμετώπισής του, όσο και της συσχέτισης του φαινομένου
21 Κατά την έρευνά μας στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίσαμε και μία
μελέτη, της οποίας τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με το πλήθος των άλλων
σχετικών ερευνών. Ειδικότερα, οι Whetten et al. (2009) σε έρευνά τους σχετικά με
την ομαλή ανάπτυξη (σωματική, πνευματική, ψυχική) των παιδιών που ζουν σε
ιδρύματα, δεν βρήκαν αισθητές διαφορές, σε σύγκριση με τα παιδιά που μεγαλώνουν
σε ανάδοχες οικογένειες. Ειδικότερα, οι επιστήμονες μελέτησαν 1357 παιδιά σε
ιδρύματα, σε 5 χώρες, από τα οποία τα 658 ήταν είτε ορφανά και από τους δύο γονείς
είτε εγκαταλειμμένα στο ίδρυμα και από τους δύο βιολογικούς τους γονείς, ηλικίας 612 ετών και συγκρίθηκαν με 1480 παιδιά ορφανά ή εγκαταλειμμένα, που ζούσαν στην
κοινότητα. Κατά τη στατιστική ανάλυση συγκρίθηκαν οι δύο κατηγορίες παιδιών
στον γνωστικό και στον συναισθηματικό τομέα, στη συμπεριφορά, στη σωματική
υγεία και στη σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη. Όσον αφορά την σωματική
τους υγεία και τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη, τα παιδιά των ιδρυμάτων
δεν υπολείπονταν από τα παιδιά που βρίσκονταν σε ανάδοχες οικογένειες. Οι
διαφορές, τάξεως 2-23% της συνολικής μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων των
παιδιών, εντοπίστηκαν κυρίως ως προς την κουλτούρα και το ύφος της κοινωνίας
στην οποία μεγάλωναν τα παιδιά. Η προσαρμογή τους επίσης διέφερε σε μικρό βαθμό
και κυμαίνονταν από 0,3%-7%. Βάσει της συγκεκριμένης έρευνας, οι επιστήμονες
υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίες πολλές νέες εξειδικευμένες έρευνες, ώστε να
κατανοηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φροντίδας, που προάγουν ουσιαστικά
την ευημερία και ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και στη συνέχεια να διαμορφωθεί
κατάλληλα το νομικό πλαίσιο, ώστε να ξεπεραστούν τυχόν φαινόμενα ιδρυματισμού.
Βέβαια, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στη συγκεκριμένη έρευνα, τα παιδιά είχαν
ξεπεράσει το στάδιο της νευρογένεσης, καθώς όλα ήταν μεγαλύτερα των 6 ετών.
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με την νευρογένεση, η στέρηση ερεθισμάτων γνωστικών, συναισθηματικών,
κοινωνικών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την καλλιέργεια τη νοητική,
συναισθηματική, κοινωνική και τις βαθύτερες εγγραφές στον εγκεφαλικό φλοιό
(Barrett et al., 2014; Maragkaki, 2016).
Αν στα ανωτέρω προστεθεί και το γεγονός ότι βάσει των εκτιμήσεων της
USAIDS, UNICEF και USAID, υπάρχουν 153 εκατομμύρια παιδιά 22 σε όλον τον
κόσμο,

τα

οποία

είναι

ευάλωτα,

καθώς

ζουν

σε

αντίξοες

συνθήκες,

συμπεριλαμβανομένων και όσων διαμένουν σε στρατόπεδα προσφύγων, σε άτυπη
συγγένεια, στη φροντίδα της κοινότητας κλπ., γίνεται αντιληπτή η ανάγκη να
προσελκυσθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον γι’ αυτά. Μάλιστα από το σύνολο των 153
εκατομμυρίων παιδιών, περίπου τα 2-8 εκατομμύρια (5% κατά τις εκτιμήσεις των
ανωτέρω οργανισμών) κατοικούν σε ιδρύματα (βλ. και Bennett et al., 1999; McCall &
Groark, 2015).
Ο Marius Van Uzendoorn και οι συνεργάτες του (2008), σε μετα-ανάλυση η
οποία συνέκρινε τον δείκτη νοημοσύνης παιδιών που μεγαλώνουν σε ιδρύματα και
αυτών που μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες αλλά και των παιδιών που
μεγαλώνουν με τη φυσική τους οικογένεια, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά
με τον χαμηλότερο δείκτη ευφυίας είναι αυτά που εισάγονται στο ίδρυμα πριν την
Επίσης, η έρευνα δεν δίνει πληροφορίες για το διάστημα εγκλεισμού τους στα
ιδρύματα, ώστε να μπορέσει να συσχετισθεί η ευαίσθητη περίοδος της ηλικίας των 06 ετών με την πνευματική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.
Επιπροσθέτως, δεν δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ποσότητα και
ποιότητα των πληροφοριών και ερεθισμάτων που δίδονταν στα παιδιά των
ορφανοτροφείων σε σύγκριση με αυτά των ανάδοχων οικογενειών.
22 Κατά τους Whetten et al. (2009) σε 143.000.000 ανέρχονται μόνο τα ορφανά
παιδιά ενώ οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εγκαταλελειμμένα παιδιά είναι
επίσης πολλά εκατομμύρια. Ο τεράστιος αυτός αριθμός δημιουργεί την ανάγκη η
παγκόσμια πολιτική να εστιάσει στους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της
εγκατάλειψης ή/και ιδρυματοποίησης των παιδιών αυτών, κυρίως μέσω της
οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών τους -εφόσον υπάρχουν- ώστε να είναι σε
θέση να τους προσφέρουν τα απαραίτητα, χωρίς τα παιδιά να στερηθούν τους
βιολογικούς τους γονείς ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, μέσω της τοποθέτησής
τους σε ανάδοχες οικογένειες, ώστε να μεγαλώσουν σε ένα υγιές, ήρεμο και σταθερό
περιβάλλον.
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ηλικία του ενός έτους και παραμένουν για μεγάλο διάστημα στο ίδρυμα. Ακολουθούν
τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες, με τον υψηλότερο σε αυτά που
μεγαλώνουν

στις

φυσικές

τους

οικογένειες.

Ειδικότερα,

τα

παιδιά

των

ορφανοτροφείων δέχονται λιγότερα ερεθίσματα καθώς μεγαλώνουν σε ένα φτωχό σε
παραστάσεις περιβάλλον και συναισθηματική εμπλοκή, που καταδεικνύεται ότι έχει
επιπτώσεις στην γνωστική τους ανάπτυξη. Σε καλύτερη μοίρα βρέθηκαν τα παιδιά
που μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες αλλά και στην περίπτωση της υιοθεσίας
ρόλο παίζει η ηλικία κατά την οποία υιοθετήθηκε το παιδί, το γνωστικό επίπεδο των
θετών γονέων και οι παραστάσεις που το παιδί δέχθηκε μέσα στη νέα του οικογένεια.
Η υιοθεσία ως τρόπος αντιμετώπισης του συνδρόμου του ιδρυματισμού
απασχόλησε ευρέως την επιστημονική κοινότητα μετά την ανακάλυψη των 100.000
και πλέον παιδιών που μεγάλωναν σε άσχημες συνθήκες στο Βουκουρέστι, μετά την
αλλαγή του καθεστώτος. Η νέα κυβέρνηση σε συνδυασμό με την παγκόσμια
επιστημονική

κοινότητα,

προσπάθησαν

να

αντισταθμίσουν

το

πρόβλημα,

προωθώντας μαζικές υιοθεσίες των παιδιών αυτών προς το εξωτερικό, σε μία
προσπάθεια να προσφέρουν στα παιδιά αυτά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (Zeanah
et al., 2006).

4.1. Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης του Βουκουρεστίου
(ΠΠΠΒ)

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης του Βουκουρεστίου (Bucharest Early
Intervention Project –BEIP) είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή της
αναδοχής, ως εναλλακτική λύση στη θεσμική φροντίδα των μικρών παιδιών. Το
Πρόγραμμα, με στόχο να προστατεύσει τα παιδιά που ήταν εγκλεισμένα σε
ορφανοτροφεία στη Ρουμανία, προώθησε την αναδοχή τους από οικογένειες, ως
απάντηση στο σύνδρομο του ιδρυματισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
περιελάμβανε συνεργασία μεταξύ μιας ομάδας Αμερικανών ερευνητών και των
ρουμανικών υγειονομικών αρχών, με στόχο την προσφορά ενός υγιούς οικογενειακού
περιβάλλοντος και την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι
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Αμερικανοί ερευνητές αλλά και όσοι μελέτησαν στη συνέχεια την πρωτοπόρα αυτή
προσπάθεια, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρά τα προκλητικά δεοντολογικά
διλήμματα, τα οφέλη από το ΠΠΠΒ υπερέβησαν τους κινδύνους που αυτό
συνεπαγόταν (Zeanah et al., 2006).
Αξίζει να αναφερθεί ότι, ήδη επί εποχής Ceausescu (1965-1989) και πολύ πριν
το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης του Βουκουρεστίου (Zeanah et al., 2006; Caste
et al., 2010), ο τότε Πατριάρχης της Ρουμανίας Justinian Marina, με δική του
πρωτοβουλία, προσπάθησε να αποσυμφορίσει τα ορφανοτροφεία της χώρας του και
να προσφέρει στα παιδιά των ιδρυμάτων ένα ήρεμο, οικογενειακό περιβάλλον, με
φροντίδα μητρική και πατρική και με γονεϊκά πρότυπα. Το μεγαλόπνοο σχέδιό του
στηρίζονταν στην πρόθεσή του να μεσολαβήσει στο δικτατορικό καθεστώς ώστε να
επιτρέψει να δοθούν τα ορφανά σε ανάδοχες οικογένειες, σε συγγενείς τους, γείτονες
ή/και γνωστούς, και μάλιστα σε οικογένειες που βρίσκονταν στις ιδιαίτερες πατρίδες
των παιδιών, εντός της Ρουμανίας, ώστε τα παιδιά να μην είναι αποκομμένα από τις
ρίζες τους και να διατηρήσουν τους δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους
(Vasilescu, 2001).
Με προσωπική του διαμεσολάβηση κατάφερε να πείσει το καθεστώς να του
επιτρέψει να εφαρμόσει το σχέδιό του, ενώ παράλληλα έπεισε πολλούς ιερείς, μετά
από τις προτροπές του, να υιοθετήσουν ορφανά παιδιά και να τα μεγαλώσουν μαζί με
τα δικά τους, διδάσκοντάς τους τα ήθη, τα έθιμα και τις τοπικές τους παραδόσεις. Με
αυτόν τον τρόπο, εκτός από το όφελος που είχαν τα ίδια τα ορφανά παιδιά για την
ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, αποφεύχθηκε και ο κίνδυνος της μεταφοράς
των παιδιών σε μέρη μακριά από τον τόπο τους, ακόμη και στο εξωτερικό και στην
αποκοπή τους από τη χώρα τους. Απώτερος μάλιστα στόχος του Πατριάρχη ήταν,
κάποια στιγμή, τα παιδιά αυτά να γυρίσουν πίσω στις πραγματικές τους οικογένειες,
καθώς η πλειάδα αυτών δεν ήταν ορφανά. Για να δώσει επιπλέον κίνητρα στις
ανάδοχες οικογένειες, καθώς δεν υπήρχε καμία αντίστοιχη μέριμνα και ενίσχυση από
το κράτος, στράφηκε και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την εθελοντική συμμετοχή
επιφανών ατόμων σε κάθε ενορία, δημιούργησε κέντρα πρόνοιας, τα οποία ενίσχυαν
με κάθε τρόπο (οικονομικό, με τρόφιμα και ρουχισμό) τις οικογένειες που δέχθηκαν
να πάρουν στους κόλπους τους παιδιά που είχαν εγκαταλειφθεί στα ιδρύματα
(Vasilescu, 2001).
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Όμως, ο αρχιερέας, εκτός από λίγες περιπτώσεις, κατά τις οποίες κατάφερε να
επιτύχει τη μεταφορά παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες 23, βρήκε μεγάλα και πολλές
φορές ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθειά του αυτή. Οι δύσκολες οικονομικές
συνθήκες αλλά και η άρνηση των αρχών να συνδράμουν οικονομικά στην ενίσχυση
των ιδρυμάτων και στις ανάδοχες οικογένειες αποτέλεσαν τροχοπέδη, με αποτέλεσμα
τα περισσότερα παιδιά τελικά να παραμείνουν στα ιδρύματα, με τα δυσάρεστα
αποτελέσματα, που έγιναν γνωστά μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος
(Vasilescu, 2001; βλ. και Zeanah et al., 2006; Caste et al., 2010).
Το ΠΠΠΒ ακολούθησαν και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες όπως για
παράδειγμα αυτή της Μ. Βρετανίας, η οποία πυροδοτήθηκε από την αποκάλυψη
διαφόρων σκανδάλων που είχαν σχέση με τη λειτουργία των ορφανοτροφείων και
που μετά από έρευνα δημιούργησε έντονους προβληματισμούς σχετικά με την
αποτελεσματικότητα της ιδρυματοποίησης, καθώς θεωρήθηκε ότι οι συνθήκες στις
οποίες διαβίωναν τα παιδιά και ειδικότερα τα παιδιά με αναπηρία, δεν ήταν οι
κατάλληλες (Πάρλαλης, 2009:258).

4.2. Υιοθεσία και γνωστική ανάπτυξη

Ένας τρόπος για να ελεγχθεί κατά πόσο η από-ιδρυματοποίηση μέσω της
υιοθεσίας αποτελεί ένα ουσιαστικό και φυσικό τρόπο ομαλής κοινωνικής
επανένταξης και ανάπτυξης των παιδιών είναι να συγκριθεί και να ελεγχθεί ο δείκτης
νοημοσύνης των παιδιών που υιοθετούνται. Έτσι, κάποιες μελέτες σύγκριναν τον
23 Βάσει των στοιχείων που έδωσε η Α΄ Πρωθιερία του Botoşani, με τη έκθεση
αρ.1257 του Ιουλίου του 1945, σχετικά με το έργο κοινωνικής πρόνοιας, στο οποίο
πρωτοστατούσε ο Πατριάρχης Ιουστινιανός Μαρίνα της Ρουμανίας, συνολικά 1097
παιδιά μετακινήθηκαν από τα ιδρύματα και υιοθετήθηκαν από οικογένειες εντός της
Ρουμανίας και μάλιστα εγκαταστάθηκαν στον τόπο της αρχικής καταγωγής τους.
Ειδικότερα: «Λειτουργούσαν σε αυτή την Πρωθιερία 88 επιτροπές πρόνοιας, πρόεδροι
των οποίων, σε όλες τις ενορίες, ήταν οι εφημέριοι ιερείς. Μέσα από το έργο αυτών
των επιτροπών βοηθήθηκαν 1097 ορφανά παιδιά σε εκείνες τις ενορίες. Στα
ορφανοτροφεία εισήχθησαν 36 παιδιά, ορφανά του πολέμου, ενώ 417 τοποθετήθηκαν,
διά του Ερυθρού Σταυρού, σε άλλες περιοχές της χώρας, για περίθαλψη» (Frusinica,
2001:89).
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δείκτη νοημοσύνης παιδιών που είχαν υιοθετηθεί με τα φυσικά τους αδέλφια, που
παρέμεναν στην οικογένειά τους, καθώς και με το δείκτη των βιολογικών γονέων
τους (βλ. ενδεικτικά Clark & Hanisee, 1982; Hoffman, 1991).
Ο Hoffman (1991) ειδικότερα, στην έρευνά του κατέληξε στα εξής
συμπεράσματα:
α) η ομοιότητα των διδύμων βάσει των κοινών γενετικών τους ιδιοτήτων
αμφισβητείται, καθώς η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων είναι
καθοριστική τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη
β) όσο υψηλότερο το γνωστικό επίπεδο των γονέων και η προσφορά ποικίλων
ερεθισμάτων στα παιδιά τόσο μεγαλύτερη και η διαφορά στον δείκτη ευφυίας τους.
Οι Clark & Hanisee (1982) μελέτησαν 25 ομοζυγωτά Ασιατόπουλα που
μεγάλωσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και τα σύγκριναν ως προς τη γνωστική και
κοινωνική τους ανάπτυξη. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία λεξιλογίου
Peabody (PPVT) καθώς και η κλίμακα κοινωνικής ωριμότητας Vineland (VSMS). Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν υιοθετηθεί από
οικογένειες είχαν σαφώς υψηλότερες επιδόσεις από αυτά που μεγάλωσαν σε
ιδρύματα.
Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και μετα-ανάλυση του Van
Ijzendoorn24 και των συνεργατών του (2005). Στη συγκεκριμένη έρευνα
αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν 62 μελέτες υιοθετημένων παιδιών σχετικά με την
γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα:
α)καταγράφηκαν και συγκρίθηκαν τα δίδυμα που παρέμειναν στη φροντίδα
του ιδρύματος ή στην φυσική τους οικογένεια και
β) το τρέχον περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν τα υιοθετημένα αδέλφια τους.
Τα υιοθετημένα παιδιά σκόραραν υψηλότερα ποσοστά στα τεστ ευφυίας από ότι τα
μη υιοθετημένα αδέλφια τους, που παρέμειναν στα ιδρύματα, και τα οποία
υπολείπονταν πολύ των πρώτων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και τα δύο δίδυμα
είχαν υιοθετηθεί από διαφορετικές οικογένειες, τα τεστ ευφυίας τους δεν διέφεραν
αλλά τα παιδιά τα οποία είχαν δεχθεί περισσότερα ερεθίσματα κατέγραψαν
24 Ο συγκεκριμένος επιστήμονας μελέτησε για χρόνια περιπτώσεις μονοζυγωτών
διδύμων και την επίδραση που έχει ο ιδρυματισμός ή/και η υιοθεσία στην γνωστική,
κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η παρούσα έρευνα (Van Ijzendoorn et
al., 2005) είναι μία από τις πλέον σημαντικές μετα-αναλύσεις που έγιναν στον τομέα
αυτό.
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υψηλότερες τιμές στη σχολική απόδοση και στις γλωσσικές τους ικανότητες. Επίσης,
τα υιοθετημένα παιδιά σε σύγκριση με τα παιδιά που μεγάλωναν με τις φυσικές τους
οικογένειες εμφάνιζαν συχνότερα μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα στην
γλωσσική ανάπτυξη. Εν συντομία, βάσει της συγκεκριμένης έρευνας διαφαίνεται ότι
οι επιπτώσεις της υιοθεσίας έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των παιδιών
στο σχολείο αλλά και σε θέματα κοινωνικοποίησης και διαπροσωπικών σχέσεων.
Έως ένα σημείο η διαφορετικότητα αυτή δικαιολογείται, πάντα κατά τους ερευνητές,
καθώς η υιοθεσία αυτή καθαυτή μπορεί να δημιουργεί ερωτήματα και σοβαρούς
προβληματισμούς στα παιδιά που κατ’ επέκταση επηρεάζουν αρνητικά και την
απόδοσή τους στο σχολείο (Van Ijzendoorn et al., 2005).
Σημαντική είναι επίσης και η έρευνα που έκαναν οι Balla et al. (1974) σε
παιδιά με νοητική υστέρηση, που μεγάλωσαν σε ιδρύματα. Ειδικότερα μελετήθηκαν
103 παιδιά με νοητική υστέρηση, τα οποία φιλοξενούνταν σε τέσσερα ιδρύματα. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ιδρυματοποίηση έχει πολύπλευρες
επιδράσεις στα παιδιά, τόσο στον γνωστικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα. Οι
εμπειρίες των πρώτων ετών της ζωής και η ποικιλία των ερεθισμάτων που λαμβάνουν
τα παιδιά σε νεαρή ηλικία καθώς και η συναισθηματική ή/και όχι κάλυψη των
εκάστοτε αναγκών τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή τους. Τα
συγκεκριμένα παιδιά έδειξαν να διατηρούν τον ίδιο δείκτη ευφυίας στη διάρκεια που
διήρκησε η έρευνα (3 χρόνια) αλλά εμφάνισαν μεγαλύτερη μεταβλητότητα στη
συμπεριφορά όταν επισκέπτονταν το φυσικό τους οικογενειακό περιβάλλον και στη
συνέχεια το αποχωρίζονταν για να επιστρέψουν στο ίδρυμα.
Τέλος, έρευνα της Sharon Judge (2004), μεταξύ 159 παιδιών που
υιοθετήθηκαν από ορφανοτροφεία, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της υιοθεσίας
τους κατέγραψε τα εξής στοιχεία. Τον χρόνο της υιοθεσίας σημαντικές αναπτυξιακές
καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν σε όλα σχεδόν τα παιδιά αλλά με την πάροδο του
χρόνου πολλές από αυτές καταγράφηκε ότι ήταν αναστρέψιμες. Παρόλα αυτά,
περίπου το ένα τρίτο των παιδιών συνέχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα ομιλίας
και γενικότερα προβλήματα στη γλώσσα αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των νέων
γονέων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι οικογένειες επηρεάζουν θετικά επί το
πλείστον την ανάπτυξη των παιδιών.

4.3. Ιδρύματα και νομικό πλαίσιο αναφορικά με τη φροντίδα και τους
τρόπους περίθαλψης των παιδιών
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Οι διαχρονικές μελέτες, μερικές από τις οποίες καταγράφηκαν στην παρούσα
εκπόνηση, καταδεικνύουν ότι σαφώς και είναι προτιμότερο, ειδικά για τα μικρά
παιδιά, να μεγαλώνουν σε ένα σταθερό, ασφαλές, οικογενειακό περιβάλλον, όπου θα
τους παρέχονται όλα τα αναγκαία ερεθίσματα και θα έχουν ποικίλες και ουσιαστικές
παραστάσεις, που θα βάλουν τις βάσεις για μία ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη. Μία
πλειάδα μελετών υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον, ειδικά κατά την ευαίσθητη περίοδο
της νευρογένεσης, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την γνωστική όσο και για
τη συναισθηματική/κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και την ομαλή ένταξή τους στο
σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Παράλληλα, όπως ήδη έχει υπογραμμισθεί, η υιοθεσία είναι προτιμότερη από
την παραμονή των παιδιών σε ένα ίδρυμα αλλά αυτό δεν αποτελεί κανόνα
απαραβίαστο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάδοχη οικογένεια να έχει τη
διάθεση, θέληση αλλά και το οικονομικό/γνωστικό υπόβαθρο για να προσφέρει το
μέγιστο στα παιδιά που δέχεται στους κόλπους της. Από την άλλη, τα ιδρύματα και
κατά κύριο λόγο το κράτος, οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά που φιλοξενούν, να
σέβονται τα ατομικά τους δικαιώματα και να τους προσφέρουν όσο το δυνατόν
περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση, κοινωνικοποίηση και γενικότερα πνευματική και
συναισθηματική εξέλιξη.
Σήμερα, στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως στην ΕΕ, υπάρχει
η τάση της κατάργησης των παραδοσιακών ιδρυμάτων, που είναι επιζήμια για τη
σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και η αντικατάστασή τους από μικρές
μονάδες οικογενειακού τύπου, όπου τα παιδιά μπορούν να βρουν την αγάπη και τη
στοργή που χρειάζονται. Προωθούνται επίσης έντονα οι τοποθετήσεις σε ανάδοχες
οικογένειες, κυρίως για νήπια και μικρά παιδιά. Αντίθετα, στην Ελλάδα η τοποθέτηση
στα παραδοσιακά ιδρύματα είναι η κύρια, αν όχι η μόνη λύση και μάλιστα η
παραμονή των παιδιών στα ιδρύματα μπορεί να είναι μακροχρόνια, με τα ανάλογα
δυσάρεστα αποτελέσματα που αυτή επισύρει. Η προώθηση και τοποθέτησή τους σε
ανάδοχες οικογένειες, όπως γίνεται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, είναι σπάνια,
καθώς δεν λειτουργούν συστηματικά προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας αλλά ούτε
και διερευνάται ουσιαστικά η δυνατότητα επιστροφής τους στη βιολογική τους
οικογένεια (Συνήγορος του Πολίτη, 2015:8).
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Στην Ελλάδα ειδικότερα, η λειτουργία των δημόσιων ιδρυμάτων, στα οποία τα
παιδιά διαβιούν, ακολουθεί τις νόρμες και τα διατάγματα που θεσπίστηκαν με τη
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992 ΦΕΚ 192/Α΄/1992)
αλλά και τις Οδηγίες της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη καθώς και τις κατευθύνσεις των ΗΕ
για την «Εναλλακτική Φροντίδα των Παιδιών» (United Nations, 2012). Σχετικά
πρόσφατα, ιδρύονται και λειτουργούν Μονάδες Προστασίας Παιδιού και από Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) (βλ. και Υ.Α.Δ27/οικ.34481/1526/8.10.14 ΦΕΚ
2792/Β΄/17.10.14, που όμως, μετά τους σοβαρούς προβληματισμούς που προκάλεσε
η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, ανακλήθηκε).
Παράλληλα με τη νομοθεσία, ο Συνήγορος του Πολίτη 25, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, εξετάζει και φροντίζει για την σωστή εφαρμογή του νομοθετικού
πλαισίου, που αναφέρεται στα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, και
στη συνέχεια καταθέτει προτάσεις και ειδικές εκθέσεις για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και για τυχόν παρατυπίες που παρατηρούνται. Ειδικότερα, ο
Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με ειδικούς
επιστήμονες, πραγματοποιούν από καιρού εις καιρό σειρά επισκέψεων, τόσο σε
ιδρύματα Δημοσίου όσο και σε αυτά του Ιδιωτικού Δικαίου. Η ομάδα ειδικών
εξετάζει το χώρο των ιδρυμάτων, τις συνθήκες λειτουργίας τους, το προσωπικό και
φυσικά τα ίδια τα παιδιά και στη συνέχεια συζητάει με τους εκπροσώπους της
διοίκησης σχετικά με τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τρόπους
διευθέτησής τους και τέλος συντάσσει ειδικές εκθέσεις (βλ. Συνήγορος του Πολίτη,
2015:3).
Συγκεκριμένα, στην Ειδική Έκθεση με θέμα «Τα Δικαιώματα των Παιδιών
που Ζουν σε Ιδρύματα. Διαπιστώσεις και Προτάσεις του Συνηγόρου για την
λειτουργία των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας» διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα προβλήματα και κατατέθηκαν αντίστοιχες προτάσεις επίλυσής τους
(Συνήγορος του Πολίτη, 2015:2):
 Απουσία εθνικών προδιαγραφών λειτουργίας των ιδρυμάτων παιδικής
προστασίας.
 Θέματα αδειοδότησης, πιστοποίησης, ελέγχου και εποπτείας.
 Απουσία κανονιστικού πλαισίου για τον εθελοντισμό.
25 Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί μία ανεξάρτητη αρχή, που φροντίζει για τα
δικαιώματα του πολίτη και λειτουργεί από το 2003 (Ν.3094/2003 ΦΕΚ
Α΄/10/22.01.2003).
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 Απουσία δομών άμεσης υποδοχής παιδιών που απομακρύνονται από το
οικογενειακό τους περιβάλλον.
 Ειδικά προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία ιδρυμάτων φιλοξενίας
παιδιών με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.
 Απουσία εξειδικευμένων δομών για παιδιά και εφήβους με ψυχικές
διαταραχές ή σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς.
 Απουσία προβλέψεων για τις θρησκευτικές και πολιτισμικές ανάγκες των
παιδιών από μειονοτικές ομάδες.
 Προβλήματα όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών
που ζουν σε ιδρύματα.
 Προβλήματα όσον αφορά στην αναθεώρηση της τοποθέτησης παιδιών και
στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στην ιδρυματική φροντίδα.
 Απουσία ενιαίου πλαισίου προβλέψεων για την υποστήριξη των
φιλοξενούμενων παιδιών των ιδρυμάτων μετά την ενηλικίωσή τους.
Επιπροσθέτως, από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που εντοπίστηκαν και
καταγράφηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη (2015:9) είναι ότι υπάρχει ανεπάρκεια
προσωπικού και υποδομών, πολλά παιδιά δεν ερωτώνται ούτε λαμβάνεται υπόψη η
γνώμη τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την τοποθέτησή τους σε
ίδρυμα αλλά και για τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό. Μάλιστα έχει καταγραφεί,
παιδιά να αποκόπτονται από την οικογένειά τους και να μεταφέρονται σε άλλες
πόλεις, γεωγραφικά μακριά από τους συγγενείς τους, τους φίλους τους και το σχολικό
και αντίστοιχα ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο Συνήγορος του Πολίτη
τονίζει χαρακτηριστικά (2015:9): «Οι απόψεις και προτιμήσεις τους όσον αφορά την
περιοχή ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου όπου θα φιλοξενηθούν, η σημασία
της διατήρησης των προσωπικών και κοινωνικών δεσμών, ακόμη και η στοιχειώδης
προετοιμασία τους για τη μεταβίβαση, δεν αναγνωρίζονται από το προνοιακό μας
σύστημα ως σημαντικοί παράγοντες, αλλά αντιμετωπίζονται μάλλον ως ‘πολυτέλεια’
ενόψει των γενικότερων προβλημάτων της ιδρυματικής φροντίδας».
Τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, κυρίως στα ιδρύματα του Δημοσίου Δικαίου,
έχουν πολλαπλασιαστεί γεωμετρικά τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια της
οικονομικής κρίσης που έπληξε όλη τη χώρα, αλλά και της εισόδου μεγάλου αριθμού
μεταναστών. Έτσι, η έλλειψη προσωπικού έγινε ακόμη εντονότερη, καταγράφεται
σημαντική μείωση των διαθέσιμων πόρων που δίδονται στα ιδρύματα αυτά καθώς και
της παιδικής προστασίας και οι μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών παρεπόμενα, αμφισβητούνται έντονα. Ένα από τα πλέον
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σοβαρά προβλήματα που υπογραμμίζονται έντονα από τη συγκεκριμένη Έκθεση είναι
«η απουσία ενός ενιαίου πλαισίου και προδιαγραφών λειτουργίας, τόσο για τα δημόσια
όσο και για τα ιδιωτικά ιδρύματα παιδικής προστασίας» (Συνήγορος του Πολίτη,
2015:10-11).
Σημαντικότατη παράβλεψη θεωρήθηκε και η μη ενεργοποίηση του «Εθνικού
Υπομητρώου Παιδιών σε Κλειστή Φροντίδα» -που παρά την πρόβλεψη με το άρθρο 8
παρ.1 Ν.3961/2011 και της παρ.3 της ΚΥΑ οικ.49540/4.5.2011, να τηρείται από το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) το Εθνικό Μητρώο Παιδικής
Προστασίας που περιλαμβάνει και το σχετικό Υπομητρώο- μέχρι τώρα αυτό δεν έχει
τηρηθεί.
Επίσης έχει προβλεφθεί η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος
διασύνδεσης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εξυπηρέτησης των πολιτών
που περιλαμβάνει και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το Παιδί (ΕΚΑΠ), που αφορά
την καταγραφή, ηλεκτρονικά, και την παρακολούθηση διαδικασιών και δράσεων του
έργου της πρόνοιας, όσον αφορά στα συγκεκριμένα παιδιά, και τη διατήρηση αυτών
των ηλεκτρονικών φακέλων προς όφελος των νεαρών φιλοξενούμενων των
ιδρυμάτων, αλλά μέχρι στιγμής ούτε αυτό εφαρμόζεται.
Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα Ιδρύματα του
Δημόσιου Τομέα. Όσον μάλιστα αφορά στα αντίστοιχα του Ιδιωτικού και στα
Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, το θέμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό και η κατάσταση πιο
προβληματική, καθώς παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια, τόσο σε θέματα που
αφορούν το καθεστώς της λειτουργίας τους, όσο και σε θέματα που αφορούν τα
παιδαγωγικά μοντέλα που αυτά εφαρμόζουν. Η έλλειψη τήρησης αρχείων, η
παρεμπόδιση της επικοινωνίας των παιδιών των ιδρυμάτων με τους φυσικούς γονείς
και συγγενείς τους αλλά και η απουσία αναθεώρησης της τοποθέτησης αυτών των
παιδιών στο ίδρυμα, είναι μερικά από τα θέματα που εντόπισε και κατέγραψε ο
Συνήγορος του Πολίτη (2015:12).
Μάλιστα, τα προβλήματα γίνονται ακόμη εντονότερα όταν η αναφορά γίνεται
σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, τα οποία
μάλιστα εισέρχονται στα ιδρύματα συνήθως από πολύ μικρή ηλικία, όπου η χρόνια
έλλειψη προσωπικού και υποδομών επιτείνει το σύνδρομο του ιδρυματισμού, που
μπορεί να χαρακτηρίζει αυτά τα άτομα (Συνήγορος του Πολίτη, 2015:9).
«Ακτίδα φωτός» αποτελεί η θεσμοθέτηση του Quality 4 Children Standards,
που αναπτύχθηκε από κοινού από τους Διεθνείς Οργανισμούς των Παιδικών Χωριών
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SOS και τον Διεθνή Οργανισμό για την Φροντίδα των Υιοθετημένων Παιδιών
(International Foster Care Organization). Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας των παιδιών των ιδρυμάτων και η
εφαρμογή της ήλθε ως απόρροια συστηματικών ερευνών παιδιών και νέων με
βιώματα εξω-οικογενειακής φροντίδας αλλά και των βιολογικών γονέων και
αναδόχων γονέων καθώς και των υπαλλήλων που φρόντιζαν τα παιδιά αυτά στα
ιδρύματα (Συνήγορος του Πολίτη, 2015:13; βλ. και Πάρλαλης, 2009:261-262).
Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί και η ενίσχυση του εθελοντισμού, ο οποίος
έχει αποδειχθεί ως η κύρια πηγή βοήθειας σε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις,
όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των προσφύγων.
Σημαντικό ρόλο επίσης, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορεί
να προσφέρει και ο θεσμός του Κοινωνικού Συμβούλου, μέσω κυρίως της εποπτείας
και του ελέγχου που αυτός μπορεί να ασκεί στα ιδρύματα. Απαραίτητη προϋπόθεση
φυσικά είναι η επαρκής στελέχωση των ιδρυμάτων, με κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό.
Επιπροσθέτως ένα ενιαίο, εθνικό πρόγραμμα που θα στηρίζεται στα σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την νευρογένεση και τις τελευταίες
επιστημονικές ανακαλύψεις πάνω στη λειτουργία του εγκεφάλου, που θα προβλέπει
την κάλυψη των ιδρυμάτων με επαρκές και κατάλληλα επιμορφωμένο προσωπικό, το
οποίο θα λειτουργεί με ενσυναίσθηση, θα είναι σταθερό και δεν θα εναλλάσσεται
(συχνές μεταθέσεις, αντικαταστάσεις, εναλλαγές προσώπων, ωράριο part time κλπ.
αποδιοργανώνουν τα παιδιά και δημιουργούν συμπτώματα ιδρυματισμού), καθώς και
κατάλληλες υποδομές, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά. Η συνεχής
ενημέρωση, η δημιουργία κινήτρων στο ήδη υπάρχον προσωπικό, η επιμόρφωση και
δια βίου μάθηση μπορούν επίσης να συμβάλλουν τα μέγιστα.
Βέβαια, μοναδικός στόχος θα πρέπει να είναι η από-ιδρυματοποίηση, ει
δυνατόν, όλων των παιδιών, και η εγκατάστασή τους σε ανάδοχες οικογένειες ή η
επιστροφή τους στους βιολογικούς γονείς τους, με τη συμβολή και συμπαράσταση
του κράτους.
Φυσικά η προσέγγιση αυτή, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος
και των δυσκολιών που συνεπάγεται, τόσο σε κρατικό/κοινωνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο οικογενειών/ατόμων, μπορεί να φαντάζει ουτοπική. Όμως με ένα στρατηγικό
πρόγραμμα και με καλά σχεδιασμένους χειρισμούς, με τη συμβολή όλων των
κρατικών φορέων αλλά και των πολιτών καθώς και των ΜΚΟ αλλά πάνω από όλα, με
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εφαλτήριο και βάση την αγάπη για προσφορά στον άνθρωπο, και μάλιστα στην πιο
τρυφερή του ηλικία, την παιδική, είναι εφικτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πλέον ευαίσθητη περίοδος για την εδραίωση όλων των ανώτερων
λειτουργιών, που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από τα άλλα έμβια όντα, είναι η περίοδος
από τη γέννηση μέχρι και τον έκτο περίπου χρόνο της ζωής, γνωστή ως «περίοδος της
νευρογένεσης». Κατά την περίοδο αυτή, οι πρώτες εντυπώσεις και οι παραστάσεις
που θα δεχθεί ο νέος άνθρωπος εγγράφονται βαθιά στη μνήμη και στην καρδιά του,
διαμορφώνουν την προσωπικότητά του και πρόκειται να τον συνοδεύσουν σε όλη την
ενήλικη ζωή του.
Τα αποτελέσματα της αποστέρησης ποιοτικών και ποσοτικών ερεθισμάτων
στα βρέφη και τα παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας, γίνονται έντονα εμφανή στις
περιπτώσεις εγκλεισμού τους σε ιδρύματα. Η ιδρυματοποίηση, η οποία αναπόφευκτα
συνδέεται με στέρηση της παρουσίας των οικείων προσώπων και συχνά με έλλειψη
ουσιαστικών σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα ερεθισμάτων, έχει συχνά ως
αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή/και διαταραγμένη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών αυτών. Πλήθος μελέτες και έρευνες, που έγιναν σε διεθνές
επίπεδο, καταδεικνύουν ότι η συναισθηματική απεμπλοκή και το φτωχό σε
ερεθίσματα περιβάλλον του ιδρύματος, στο οποίο μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, είναι
οι κύριες αιτίες που οδηγούν στο «σύνδρομο του ιδρυματισμού», το οποίο ευθύνεται
σε

μεγάλο

βαθμό

για

ψυχικούς

τραυματισμούς

και

χαμηλή

γνωστική,

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, οι προσπάθειες που έγιναν για την απόιδρυματοποίηση των παιδιών αυτών εστίαζαν κυρίως στην προώθηση υιοθεσιών
ή/και στην τοποθέτηση παιδιών, προσωρινά, σε ανάδοχες οικογένειες. Ο τρόπος
αυτός αντιμετώπισης του φαινομένου του ιδρυματισμού μέχρι σήμερα, θεωρείται,
παρά τις τυχόν εξαιρέσεις λόγω ακαταλληλότητας των θετών γονέων ή έλλειψης
επαρκών ελέγχων για την πιστή εφαρμογή του νομικού πλαισίου που αφορά τις
υιοθεσίες, ο πλέον ενδεδειγμένος.
Φυσικά, είναι αδύνατον, να υιοθετηθούν όλα τα παιδιά των ιδρυμάτων και τα
ιδρύματα αυτά να πάψουν να υφίστανται, αν αναλογισθεί κανείς τα εκατομμύρια των
παιδιών που είναι ορφανά ή μεγαλώνουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ανά την
υφήλιο. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να θεωρηθεί εφικτό, είναι να βελτιωθούν τόσο οι
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συνθήκες της λειτουργίας των ιδρυμάτων που τα φιλοξενούν όσο και ο αριθμός και η
ποιότητα του προσωπικού.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, απαιτείται ένας στρατηγικός σχεδιασμός, με τη
συνεργασία του κράτους και όλων των φορέων της αγωγής (ψυχιάτρων, ψυχολόγων,
κοινωνιολόγων, παιδαγωγών κλπ.) προς την κατεύθυνση αυτή. Σημαντική είναι και η
συνεχής και ουσιαστική εποπτεία των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξασφαλίζονται οι
καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα
των παιδιών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή καταγωγής τους.
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