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Συνέπειες της συναισθηματικής 
επιβάρυνσης των γονέων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση των συνεπειών της συναισθηματικής επιβάρυνσης των 

γονέων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα 

της έρευνας περιλάμβανε 278 γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας (4–18 ετών). 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι 62 (22,3%) ήταν άνδρες και οι 216 

(77,7%) γυναίκες. Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα από 1–15 Σεπτεμ-

βρίου του 2020. Για τη συλλογή των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: Ερωτηματολόγιο δημογραφικών 

στοιχείων, η κλίμακα φόβου για την COVID-19 (The Fear of Covid-19 Scale, 

FCV-19S), η κλίμακα εκτίμησης της ψυχολογικής διάθεσης-σύντομη μορφή 

(Profile of Mood States-Short, POMS-S), η κλίμακα γονεϊκού άγχους (Parenting 

Stress Index-Short Form, PSI-SF), και το ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και 

δυσκολιών των παιδιών (SDQ-Hel) (απευθυνόμενο στους γονείς). ΑΠΟΤΕΛΕΣ-

ΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αρνητική συναισθηματική διάθεση, οι 

δυσκολίες συμπεριφοράς και προσαρμογής των παιδιών, το ανδρικό φύλο 

και ο αριθμός παιδιών των συμμετεχόντων συνδέονταν στατιστικώς σημα-

ντικά με τη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι 

οικογένειες, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο της πανδημίας.
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Η περίοδος της καραντίνας λόγω του κορωνοϊού 

αποδεικνύεται ως μια ιδιαίτερα αγχωτική εμπειρία για τους 

γονείς, καθώς θα πρέπει να ισορροπήσουν την προσωπι-

κή ζωή, την εργασία και την ανατροφή των παιδιών τους 

ενώ παραμένουν απομονωμένοι και χωρίς κάποια άλλη 

βοήθεια (π.χ. από το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο). Η 

συγκεκριμένη συνθήκη ενδεχομένως ενέχει τον κίνδυνο 

της υποβάθμισης της ικανότητας των γονέων να στηρίζουν 

και να φροντίζουν ικανοποιητικά τα παιδιά τους, εντείνο-

ντας έτσι τη συναισθηματική επιβάρυνση των παιδιών 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.1 Τα αποτε-

λέσματα ερευνών στην Ελλάδα δείχνουν ότι η πανδημία 

COVID-19 έχει σημαντικό συναισθηματικό αντίκτυπο, με 

κύριο σύμπτωμα την ανησυχία για την επιδημία. Επίσης, 

καταθλιπτική συμπτωματολογία παρατηρήθηκε σε άτομα 

που βρίσκονταν σε απομόνωση λόγω συμπτωμάτων και 

σε εκείνους οι οποίοι είχαν υπερβολική έκθεση σε μέσα 

μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) ή στα κοινωνικά δίκτυα για 

αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τον κορωνοϊό.2 

Τα αποτελέσματα ερευνών σε διαφορετικά πολιτισμικά 

πλαίσια αναφέρουν επίσης ότι οι γονείς παρουσιάζουν 

μειωμένη συναισθηματική ευαισθητοποίηση απέναντι στα 

παιδιά τους και τις ανάγκες τους επηρεασμένοι όχι μόνο 

από την πανδημία αλλά και από τα ευρύτερα προβλήματα 

τα οποία έχουν δημιουργηθεί (π.χ. δυσμενής εργασιακή 

και οικονομική κατάσταση), καθώς και μειωμένη ικανότητα 

διαχείρισης συναισθηματικών πιέσεων που δέχονται τα παι-

διά τους.1,2 Η εμπειρία της καραντίνας λόγω της COVID-19 

είναι μια δυνητικά πιεστική συναισθηματικά συνθήκη για 

τις οικογένειες και ιδιαίτερα για εκείνες που αντιμετωπί-

ζουν παράλληλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.1 Οι 

συναισθηματικά επιβαρυμένοι γονείς φαίνεται να δυσκο-

λεύονται να συμμετέχουν με θετικό τρόπο στις καθημερινές 

δραστηριότητες των παιδιών τους, με αποτέλεσμα αυτά 
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να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αρνητικών συναισθη-

μάτων.3 Παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν, 

επίσης, ότι οι μεταβολές στη συνήθη οικογενειακή ρουτίνα 

επιφέρουν αλλαγές και στην αντίληψη των γονέων για τη 

σχέση με το(τα) παιδί(ιά) τους ως λιγότερο ευχάριστης και 

ιδιαίτερα αγχωτικής.4

Από την άλλη πλευρά και σύμφωνα με πρόσφατα ερευ-

νητικά δεδομένα, οι γονείς που συζητούν και εξηγούν 

τη σημερινή κατάσταση της πανδημίας στα παιδιά τους 

φαίνεται να αποτρέπουν την έντονη συναισθηματική τους 

επιβάρυνση, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά 

τους σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.5 Επί πλέον, αυτή η 

μορφή της αλληλεπίδρασης βοηθά το παιδί να αντιληφθεί 

τον γονέα ως ασφαλή βάση συναισθηματικής υποστήριξης 

στην προσπάθειά του να κατανοήσει και να αντεπεξέλ-

θει σε απροσδόκητες καταστάσεις.6,7 Φόβος, απροσεξία, 

ευερεθιστότητα και έντονη προσκόλληση ήταν τα πλέον 

έντονα αναφερόμενα συμπτώματα μικρών παιδιών κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 σε έρευνα η οποία 

διεξήχθη στην Κίνα.8 Η συνθήκη αυτή φαίνεται να θέτει 

τα παιδιά σε μια κατάσταση έντονης και διαρκούς συναι-

σθηματικής πίεσης, με αποτέλεσμα να χρειάζονται ακόμη 

περισσότερο την υποστήριξη του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. Επί πλέον, η έλλειψη προσωπικής επαφής 

με μέλη της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και με φίλους και 

δασκάλους, η έλλειψη προσωπικού χώρου στο σπίτι και 

οι ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις είναι δυνατόν να 

εντείνουν περισσότερο αυτή τη συναισθηματική πίεση.7,9 

Η συναισθηματική προσαρμογή των παιδιών κατά τη 

διάρκεια ιδιαίτερα αγχωτικών περιόδων εξαρτάται από 

τη συναισθηματική κατάσταση των γονέων τους και από 

τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι τις βιώνουν και αντιδρούν 

σε αυτές.10

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώ-

σεις και η συναισθηματική επιβάρυνση της συνθήκης της 

πανδημίας δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί διεξοδικά11 αλλά 

και το ότι ο κρίσιμος παράγοντας για την εμφάνιση έντονης 

συναισθηματικής επιβάρυνσης στα παιδιά είναι η ποιότητα 

της γονικής μέριμνας και η γονική υποστήριξη που λαμβά-

νουν,12 η συγκεκριμένη έρευνα διερεύνησε τους παράγοντες 

πρόβλεψης της δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-

παιδιού κατά την περίοδο της επιδημίας COVID-19. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ο αντίκτυπος προσωπικών, 

οικογενειακών και συναισθηματικών παραγόντων στην 

αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού. Υποτέθηκε ότι εξ αιτίας της 

ιδιαίτερα αντίξοης συνθήκης της COVID-19 οι παραπάνω 

παράγοντες θα μπορούσαν να προβλέψουν την αύξηση 

της δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων 

με τα παιδιά τους.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Συμμετέχοντες και διαδικασία

Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 278 γονείς παιδιών σχο-

λικής ηλικίας (4–18 ετών). Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

οι 62 (22,3%) ήταν άνδρες και οι 216 (77,7%) γυναίκες. Η συλλογή 

των δεδομένων έλαβε χώρα από 1–15 Σεπτεμβρίου του 2020. Το 

ερωτηματολόγιο τροποποιήθηκε ψηφιακά (google forms) και δια-

νεμήθηκε μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που 

ήταν απαραίτητο λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία. 

Ζητήθηκε η ηλεκτρονική συγκατάθεση των συμμετεχόντων και 

αφού είχαν δοθεί αναλυτικά, ηλεκτρονικά, οι πληροφορίες για τη 

συγκεκριμένη έρευνα αλλά και της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων. Επί πλέον, δόθηκαν τα e-mails 

των ερευνητών για περαιτέρω πληροφορίες ή και για την εκ των 

υστέρων ανάκληση της συμμετοχής. 

Ερευνητικά εργαλεία

Για τη συλλογή των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: Ερωτηματολόγιο δημο-

γραφικών στοιχείων, η κλίμακα φόβου για την COVID-19 (The Fear 

of Covid-19 Scale, FCV-19S), η κλίμακα εκτίμησης της ψυχολογικής 

διάθεσης-σύντομη μορφή (Profile of Mood States-Short, POMS-S), 

η κλίμακα γονεϊκού άγχους (Parenting Stress Index-Short Form, 

PSI-SF), και το ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών των 

παιδιών (SDQ-Hel) (απευθυνόμενο στους γονείς).

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο των δημογραφικών 

δεδομένων περιλάμβανε την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επί-

πεδο και τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων.

Η κλίμακα FCV-19S αποτελείται από επτά θέσεις, των οποίων η 

βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα Likert πέντε στοιχείων (1=Διαφω-

νώ πολύ έως 5=Συμφωνώ πολύ). Η ελάχιστη δυνατή βαθμολογία για 

κάθε ερώτηση είναι 1 και η μέγιστη το 5. Η συνολική βαθμολογία 

υπολογίζεται, προσθέτοντας κάθε βαθμολογία στοιχείου (εύρος 

βαθμολογίας 7–35). Η υψηλή βαθμολογία δηλώνει αυξημένο φόβο 

λόγω της COVID-19.13

H κλίμακα εκτίμησης της ψυχολογικής διάθεσης-σύντομη μορ-

φή (Profile of Mood States-Short, POMS-S) είναι ένα ερωτηματολό-

γιο αυτοαναφοράς, του οποίου η σύντομη μορφή περιλαμβάνει 30 

προτάσεις και αξιολογεί την αρνητική ψυχολογική διάθεση.14 Κάθε 

πρόταση περιλαμβάνει ένα επίθετο, όπως νευρικός, θυμωμένος 

κ.λπ., και οι συμμετέχοντες απαντούν κατά πόσο το κάθε επίθετο 

ανταποκρίνεται στο πώς αισθάνονται το τελευταίο εξάμηνο. Οι 

ερωτώμενοι απαντούν βάσει μιας κλίμακας πέντε διαβαθμίσεων, 

από το «0 – καθόλου» έως το 4 – πάρα πολύ». Σύμφωνα με τους 

Carver et al,15 από το άθροισμα των προτάσεων προκύπτει η κλίμακα 

μέτρησης της αρνητικής ψυχολογικής διάθεσης με βαθμολογία που 

κυμαίνεται από 0–120. Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία τόσο 

περισσότερο αρνητική είναι η ψυχολογική διάθεση. 

Από την κλίμακα γονεϊκού άγχους (Parenting Stress Index-Short 

Form, PSI-SF) χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα δυσλειτουργικής 
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αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού (Parent-Child Dysfunctional Inter-

action). Η συγκεκριμένη υποκλίμακα, των 15 ερωτήσεων, εκτιμά 

το αίσθημα ικανοποίησης που έχουν οι γονείς από τη σχέση με 

το παιδί τους σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=Διαφωνώ πολύ 

έως 5=Συμφωνώ πολύ). Μια υψηλή βαθμολογία υποδηλώνει ότι 

οι γονείς είναι απογοητευμένοι από το παιδί τους, αισθάνονται 

απόρριψη και αποξένωση.16

Ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών (ΕΔΔ) (Strengths 

and Difficulties Questionnaire, SDQ-Hel): Πρόκειται για ένα ερωτη-

ματολόγιο το οποίο χορηγείται σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς και σε 

παιδιά. Αξιολογεί τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών 

για το διάστημα των τελευταίων 6 μηνών.17 Το ερωτηματολόγιο 

έχει πέντε υποκλίμακες: συναισθηματικά συμπτώματα (π.χ. «Συχνά 

είναι δυστυχισμένος(η), αποκαρδιωμένος(η) ή κλαίει»), προβλή-

ματα διαγωγής (π.χ. «Κλέβει από το σπίτι, το σχολείο ή αλλού», 

υπερκινητικότητα/διάσπαση προσοχής (π.χ. «Η προσοχή του(της) 

διασπάται εύκολα, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί»), προβλήματα 

στις σχέσεις με τους συνομηλίκους (π.χ. «Τα άλλα παιδιά τον(την) 

έχουν στο μάτι ή τον(την) κοροϊδεύουν, τον(την) φοβερίζουν, 

τον(την) κτυπούν») και θετικές κοινωνικές συμπεριφορές (π.χ. 

«Λαμβάνει υπ’ όψιν τα συναισθήματα των άλλων»). Οι τέσσερις 

πρώτες από αυτές συνυπολογίζονται και αποτελούν την κλίμακα 

δυσκολιών. Συνολικά, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 

προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται σε τρίβαθμη κλίμακα από 

το «ισχύει σίγουρα» μέχρι το «δεν ισχύει καθόλου».17 Οι συμμε-

τέχοντες(ουσες) είχαν τη δυνατότητα να το συμπληρώσουν για 

ένα παιδί τους.1

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων διενεργήθηκε με τη 

χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Αρχικά, διερευνήθηκαν οι μέσοι όροι των κλιμάκων 

και στη συνέχεια η συσχέτιση της συνάφειας μεταξύ των κλιμάκων 

και των δημογραφικών δεδομένων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι μεταβλητές σχετίζονται 

μεταξύ τους. 

Πίνακας 2. Συντελεστές συνάφειας ανάμεσα στις κύριες μεταβλητές της έρευνας.

1 2 3 4 5 6 7 8

Κλίμακα εκτίμησης της ψυχολογικής διάθεσης

Ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών .228

Υποκλίμακα δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού .352** .306**

Επίπεδο εκπαίδευσης -0,034 -0,084 -0,072

Φύλο .103 -0,017 -0,142* -0,122*

Ηλικία .025 .070 .154* -0,043 -0,090

Αριθμός παιδιών .142* .036 .125* -0,003 -0,007 .154*

Κλίμακα φόβου για την COVID-19 .289** .149* .141* .049 .096 .086 -0,49 .119

*p<0,05,  **p<0,01 (διπλής κατεύθυνσης)

Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, μέγιστες και ελάχιστες τιμές των 

απαντήσεων των μαθητών στις κλίμακες της παρούσας έρευνας (n=278).

Μέσος 

όρος

Τυπική 

απόκλιση

Μέγιστο Ελάχιστο

Κλίμακα εκτίμησης  

της ψυχολογικής  

διάθεσης

7

3,12

17,80 121 31

Ερωτηματολόγιο 

δυνατοτήτων  

και δυσκολιών

10,34 2,86 22 6

Υποκλίμακα  

δυσλειτουργικής 

αλληλεπίδρασης  

γονέα-παιδιού

22,32 6,66 45 13

Κλίμακα φόβου  

για την COVID-19

16 5,35 32 7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιγραφική ανάλυση 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των συμμετεχό-

ντων(ουσών) στις κλίμακες POMS-S, SDQ-Hel, PSI-SF, FCV-

19S. Σε μέτρια προς υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε η αρνητική 

ψυχολογική διάθεση των συμμετεχόντων (POMS-S). Σε 

μέτρια επίπεδα βρέθηκε, επίσης, ο φόβος για την COVID-19. 

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν χαμηλά επίπεδα δυσλει-

τουργικής αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους, καθώς και 

μέτρια προς χαμηλά επίπεδα δυσκολιών συμπεριφοράς 

και προσαρμογής των παιδιών.

Συσχετίσεις 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνάφειες μεταξύ των 

κλιμάκων και των δημογραφικών στοιχείων. Η ανάλυση 

ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικά θετικής συσχέτισης μεταξύ 
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των κλιμάκων POMS και PSI-SF, καθώς και SDQ-Hel (Parent 

Form) και PSI-SF. Κατά συνέπεια, φάνηκε ότι υπήρχε αλληλε-

πίδραση μεταξύ της αρνητικής ψυχολογικής διάθεσης των 

συμμετεχόντων και της δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης 

γονέα-παιδιού, καθώς και μεταξύ των δυσκολιών συμπερι-

φοράς και προσαρμογής των παιδιών (των συμμετεχόντων) 

και της δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε επίσης την ύπαρξη 

σημαντικής συσχέτισης μεταξύ του αριθμού παιδιών των 

συμμετεχόντων και της κλίμακας POMS, καθώς και της 

κλίμακας PSI-SF. Επομένως, ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών 

στο σπίτι σχετιζόταν με την αρνητική ψυχολογική διάθεση 

των συμμετεχόντων αλλά και με τη δυσλειτουργική αλλη-

λεπίδραση γονέα-παιδιού. Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε 

επίσης μεταξύ του φόβου για την COVID-19 και της αρ-

νητικής ψυχολογικής διάθεσης των συμμετεχόντων, των 

δυσκολιών συμπεριφοράς και προσαρμογής των παιδιών 

(των συμμετεχόντων) και της δυσλειτουργικής αλληλεπί-

δρασης γονέα-παιδιού. Τέλος, υπήρξε συσχέτιση μεταξύ 

της ηλικίας των συμμετεχόντων και της δυσλειτουργικής 

αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού, καθώς και αρνητική συ-

σχέτιση μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων και της 

δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού, εύρημα 

που σημαίνει ότι οι άνδρες συμμετέχοντες επέδειξαν εντο-

νότερη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους. 

Ανάλυση παλινδρόμησης 

Στη συνέχεια και προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση 

της αρνητικής ψυχολογικής διάθεσης των συμμετεχόντων, 

του φόβου για την COVID-19, του αριθμού των παιδιών, των 

δυσκολιών συμπεριφοράς και προσαρμογής των παιδιών, 

του φύλου και της ηλικίας στη δυσλειτουργική αλληλεπίδρα-

ση γονέα-παιδιού πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης (πίν. 3). Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι το μοντέλο ήταν στατιστικά σημαντικό ([F7,257]=12,02, 

p<0,001) με R2=0,24. Από το μοντέλο φάνηκε ότι η αρνη-

τική ψυχολογική διάθεση των συμμετεχόντων, το φύλο, ο 

αριθμός παιδιών και οι δυσκολίες συμπεριφοράς και προ-

σαρμογής αυτών συνιστούν προβλεπτικές μεταβλητές της 

δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού (πίν. 3). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19 οι γονείς που ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα stress ενδιαφέρθηκαν λιγότερο για τη 

συναισθηματική κατάσταση των παιδιών τους, έδωσαν 

λιγότερη προσοχή σε αυτά και γενικά διέθεσαν λιγότερο 

χρόνο με το παιδί(ιά) παρά το γεγονός ότι παρέμεναν στο 

σπίτι πολύ περισσότερες ώρες. Το γεγονός αυτό οδήγησε, 

με τη σειρά του, στη δυσκολία προσαρμογής των παιδιών 

στις νέες συνθήκες και στην εμφάνιση μεγαλύτερων συ-

ναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Τα 

δεδομένα αυτά είχαν ισχυρότερη επίδραση για τις οικο-

γένειες χαμηλότερων εισοδημάτων, τονίζοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο τον προστατευτικό ρόλο της γονικής έγνοιας.1 Η 

παρούσα μελέτη διερεύνησε τους παράγοντες πρόβλεψης 

της δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού κατά 

την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάστηκε ο αντίκτυπος προσωπικών, οικογενειακών 

και συναισθηματικών παραγόντων στην αλληλεπίδραση 

γονέα-παιδιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αρνητική 

συναισθηματική διάθεση, οι δυσκολίες συμπεριφοράς και 

προσαρμογής των παιδιών, το ανδρικό φύλο και ο αριθμός 

παιδιών των συμμετεχόντων συνδέονταν στατιστικώς σημα-

ντικά με τη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού. 

Κατά συνέπεια, η αρνητική συναισθηματική διάθεση των 

συμμετεχόντων πατέρων κυρίως, ενδεχομένως και λόγω 

των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, ο αριθμός των 

Πίνακας 3. Γραμμική παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη μεταβλητή τη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού.

Προβλεπτική μεταβλητή B SE B β t p

Κλίμακα εκτίμησης της ψυχολογικής διάθεσης .123 .022 .328 5.61 .000

Κλίμακα φόβου για την COVID-19 .059 .072 .047 .816 .415

Εκπαιδευτικό επίπεδο

392

.341

.063 1.151

.251

Φύλο

2.881

.909

.176 3.170

.002

Ηλικία .828 .537 .086 1.541 .125

Αριθμός παιδιών 1.271 .459 .155 2.769 .006

Ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών .477 .131 .205 3.634 .000
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OBJECTIVE Το examine the emotional burden of parents during the COVID-19 pandemic, and its consequences. 

METHOD The research sample consisted of 278 parents of school-age children (4–18 years). Of the participants in 

the survey, 62 (22.3%) were fathers and 216 (77.7%) were mothers. The data collection took place from 1–15 Septem-

ber 2020, using the following tools, completed by the parents: The Fear of Covid-19 Scale (FCV-19S), the Profile of 

Mood States-Short (POMS-S) and the Greek version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Hel), a de-

mographic questionnaire. RESULTS The results showed that negative emotional mood, behavioral and adjustment 

difficulties of the children, male gender and the number of children in the family of the participants were statistical-

ly significantly associated with dysfunctional parent-child interaction. CONCLUSIONS This study provides evidence 

of the challenges that families may face, especially during the COVID-19 pandemic.

Key words: Children, Emotional burden, Pandemic, Parents

παιδιών στην οικογένεια, αλλά και οι δυσκολίες συμπε-

ριφοράς και προσαρμογής των παιδιών είναι πιθανόν να 

επηρεάζουν αρνητικά την αντίληψή τους για τη σχέση με 

τα παιδιά τους. Οι γονείς που εμπλέκονται στην καθημερινή 

ζωή των παιδιών τους, δηλαδή εκείνοι που ρωτούν το παιδί 

πώς αισθάνεται, μοιράζονται διασκεδαστικές στιγμές και 

δραστηριότητες, είναι πιθανόν να ενθαρρύνουν περισσότε-

ρο την ανθεκτικότητα των παιδιών σε μια τόσο δυσάρεστη 

κατάσταση. Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν το παιδί 

να αντιλαμβάνεται τον γονέα ως μια ασφαλή βάση συναι-

σθηματικής υποστήριξης.19 Η γονική έγνοια και η ενεργός 

συμμετοχή στην καθημερινότητα του παιδιού φαίνεται να 

αποτελούν μια προστατευτική δικλείδα για την ένταση των 

αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών.18

Συνολικά, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

εμπλουτίζουν τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία 

τονίζουν την επίδραση των περιορισμών της καραντίνας 

λόγω της COVID-19 στη συναισθηματική ευημερία των 

ενηλίκων και κατ’ επέκταση στα παιδιά τους.9 Οι συνέπειες 

της ποιοτικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού είναι χρήσι-

μο να τονιστούν, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη περίοδο της 

πανδημίας και ειδικότερα προς τους πατέρες, ώστε να μην 

επηρεαστεί αρνητικά η υποστηρικτική τους παρουσία. Επί 

πλέον, η παρούσα έρευνα υποστηρίζει την αναγκαιότητα 

παρεμβάσεων στο οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου 

να αποφευχθούν οι συνέπειες ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών. 

Tα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας βασίζονται 

σε αναφορές των γονέων και παρά το γεγονός ότι αυτό 

αποτελεί κοινή πρακτική σε μελέτες που αφορούν και σε 

παιδιά,1,7,9 θα ήταν πολύ χρήσιμη και η συμμετοχή των ίδιων 

των παιδιών σε παρόμοιες έρευνες. Η απουσία διαχρονικών 

δεδομένων δεν επέτρεψε την εφαρμογή εναλλακτικών ερ-

μηνευτικών μοντέλων. Τέλος, τα δεδομένα συλλέχθηκαν με 

μια διαδικτυακή έρευνα, γεγονός που αυτόματα απέκλεισε 

τη συμμετοχή γονέων οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στα 

κοινωνικά μέσα και στη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, 

παρ’ όλους τους περιορισμούς η μελέτη αυτή παρείχε 

σαφείς ενδείξεις για τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμε-

τωπίζουν οι οικογένειες ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο 

της πανδημίας, η οποία, όπως δείχνουν ήδη τα ερευνητικά 

δεδομένα, πιθανόν να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική 

υγεία των ανθρώπων.9
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