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Εισαγωγικό Σηµείωµα 

 

  Η επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά αποτελεί σηµαντικό θέµα έρευνας της ψυχολογίας 

από τα µέσα της δεκαετίας του 1970. Πολλοί παράγοντες ήταν εκείνοι που συνετέλεσαν 

στην δηµιουργία του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την έρευνα αυτή, όπως η µεγάλη 

αύξηση του αριθµού των διαζυγίων διεθνώς σε όλα τα κοινωνικά και οικονοµικά 

στρώµατα. Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον όµως που δηµιουργήθηκε ήταν η µελέτη θεµάτων 

σχετικών µε το διαζύγιο και όχι µε το διαζύγιο αυτό κάθε αυτό. Τα παιδιά σε µια 

οικογένεια όπου οι γονείς µπαίνουν σε µια διαδικασία χωρισµού και διαζυγίου, 

καταλαβαίνουν ότι ποτέ πια τα πράγµατα δεν θα είναι όπως πριν. Ο κόσµος στον οποίο 

ζούσαν και ένιωθαν ασφάλεια αλλάζει. 
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Εισαγωγή 

 

1.1 Η οικογένεια στην Ελλάδα  

 

   Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο το βασικότερο χαρακτηριστικό της ελληνικής 

κοινωνίας ήταν η εγκατάλειψη της επαρχίας και η µετανάστευση σε µεγάλα αστικά 

κέντρα. Οι βασικοί λόγοι που συνετέλεσαν στην µετακίνηση αυτή ήταν η εύρεση νέων 

θέσεων εργασίας καθώς και η οικονοµική ανέλιξη. Η ζωή στην πόλη µπορούσε να τους 

προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη και καλυτέρευση στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους ( Γκιζέλης, Καυταντζόγλου, Τεπέρογλου, & Φίλιας, 1984).               

  Η εσωτερική µετανάστευση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή µεταβολή 

της δοµής της οικογένειας, από εκτεταµένη παραδοσιακή σε πυρηνική οικογένεια. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης ήταν η χαµηλή γεννητικότητα, που 

αντικατόπτριζε την επιθυµία των γονέων για την εξασφάλιση και τη διατήρηση ενός 

καλύτερου βιοτικού επιπέδου για τα παιδιά τους (Κογκίδου, 1995). Η θέση των γυναικών 

επηρεάστηκε από την είσοδο τους στην επαγγελµατική ζωή, που τις αποµάκρυνε από τον 

παραδοσιακό αποκλειστικό ρόλο της νοικοκυράς και της µητέρας. Οι νέες οικονοµικές 

δυνατότητες σε συνδυασµό µε την άνοδο του µορφωτικού επιπέδου των Ελληνίδων είχαν 

σαν αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων (Γκιζέλης και συν., 1984). 

  Στις µέρες µας η οικογένεια στην Ελλάδα ως αναφορά την οργάνωση της µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα κράµα παραδοσιακών και σύγχρονων προτύπων, αποτέλεσµα της 

ραγδαίας αστικοποίησης του ελληνικού πληθυσµού (Μουσούρου, 1990). Αποτελέσµατα 

ερευνών έχουν δείξει ότι η µετάβαση από την παραδοσιακή εκτεταµένη οικογένεια στην 
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πυρηνική συνδέεται µε τις εξής παραµέτρους: (α) µεταβολή αξιών, από συλλογικές σε 

ατοµικιστικές, (β) οι κάτοικοι των αστικών κέντρων έχουν λιγότερο παραδοσιακές αξίες 

από τους κατοίκους των µικρών κοινοτήτων, και (γ) οι αξίες σχετικές µε την 

παραδοσιακή εκτεταµένη οικογένεια αποτελούν εστίες συγκρούσεων ανάµεσα στα µέλη 

της οικογένειας(Γεώργας, 1986, Georgas, 1989, 1991, Γεώργας, Χριστακοπούλου, 

Μυλωνάς, & Schwartz, 1992).                                                                 

  Σύµφωνα µε µία έρευνα των Ρασιδάκις και Αναγνωστόπουλος (1982), διαπιστώνουν ότι 

η εργασία της συζύγου πριν και µετά το γάµο συνδέεται άµεσα µε το διαζύγιο, και 

υποστηρίζουν ότι ψυχολογικοί κυρίως λόγοι αποτελούν τους ουσιαστικούς αιτιολογικούς 

παράγοντες για τη λύση του γάµου.        

   Η σταδιακή διεκδίκηση ίσων δικαιωµάτων της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στην 

άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης τους, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες οικονοµικές 

απαιτήσεις για την διαβίωση των µελών της οικογένειας έχει ως αποτέλεσµα την 

θεώρηση του γάµου ως διαδικασία οικονοµικής εξασφάλισης να εξασθενεί. Η αύξηση 

του αριθµού των διαζυγίων διεθνώς σε όλες τις κοινωνικο-οικονοµικές τάξεις τις 

τελευταίες δεκαετίες σχετίζεται άµεσα µε την βαθµιαία αλλαγή της τάσης γύρω από το 

διαζύγιο και τις αντίστοιχες νοµοθετικές αλλαγές που διευκόλυναν την έκδοση διαζυγίου 

και καθιέρωσαν σε πολλές χώρες το διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα ( no-fault divorce), που 

αποτέλεσε καθοριστικό γεγονός. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στις ανεπτυγµένες 

χώρες οι γυναίκες ζητούν συχνότερα διαζύγιο από ότι οι άντρες.    

  Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, παρ΄ όλες τις δυσκολίες της νοµικής διαδικασίας για 

την έκδοση διαζυγίου, η ελληνική νοµοθεσία ανέκαθεν επέτρεπε το διαζύγιο και η 

ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώριζε την λύση του γάµου. Αντίθετα σε πολλές 
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µεσογειακές καθολικές χώρες όπου υπήρχε ισχυρή πίεση από την εκκλησία, το διαζύγιο 

δεν επιτρεπόταν και η νοµική λύση του γάµου έγινε δυνατή πολύ αργότερα.  

  Η συχνότερη λύση του γάµου µετά από πολλά χρόνια συµβίωσης έχει συνδεθεί µε τα 

παιδιά που πλέον βρίσκονται στην εφηβική και νεανική ηλικία πιθανότατα πολλοί γονείς 

να θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει τον προορισµό τους ως προς την ανατροφή και την 

εκπαίδευση των παιδιών τους και δεν βρίσκουν πλέον λόγο να είναι µαζί, µε αποτέλεσµα 

να αποµακρύνονται από το σπίτι (Κατάκη, 1998). 

  Σύµφωνα µε τους Ρασιδάκι και Αναγνωστόπουλο (1982), η ύπαρξη παιδιών στις 

ελληνικές οικογένειες αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και επιβραδύνει την λύση του 

γάµου, χωρίς όµως να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την συνέχιση ή την λύση 

του γάµου. Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί µία αύξηση της συχνότητας διαζυγίων που 

αφορούν γάµους µε µικρή χρονική διάρκεια (µικρότερη των δύο χρόνων), γεγονός που 

δείχνει την έγκαιρη διαπίστωση των συζύγων ότι η σχέση τους έχει κλονιστεί και ότι 

πιθανότατα η κάλυψη των αναγκών τους είναι ελλιπής. Στα πλαίσια αυτά η επιστήµονες 

και επαγγελµατίες ψυχικής υγείας είναι απαραίτητο να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις, 

είναι µια αναγκαιότητα προκειµένου να υπάρξει κατανόηση των λόγων λύσεως ενός 

γάµου και ταυτόχρονα την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν γύρο 

από αυτό.   
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1.2 ∆ηµογραφικά ∆εδοµένα   

 

  Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση των διαζυγίων και κατ’ επέκταση 

των µονογονεϊκών οικογενειών σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες παρά τις ιδιαίτερες 

ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές συνθήκες κάθε χώρας 

(Χατζηχρήστου 1999). Η χρησιµοποίηση του όρου «οικογένεια µε έναν γονέα» ή 

«µονογονεϊκή οικογένεια» έχει πλέον καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά τις 

επικρίσεις ότι, αν και αντανακλά την αλλαγή των αρνητικών στερεοτύπων γύρω από το 

διαζύγιο, ίσως δηµιουργεί εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε το σηµαντικό ρόλο που έχει 

και ο άλλος γονέας. Σε µια συγκριτική µελέτη ποικίλων στοιχείων σχετικά µε το διαζύγιο 

κατά τη διάρκεια των τεσσάρων δεκαετιών (1950-1990), ο Goode (1993) επισηµαίνει ότι 

σε καµία άλλη ιστορική φάση δεν έχουν παρουσιαστεί τόσες παρόµοιες τάσεις αλλαγών 

σε τόσα πολλά κράτη. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τις ακόλουθες παραµέτρους: τη 

µετατόπιση από τη συλλογική οικογενειακή ευθύνη για τα µέλη της οικογένειας στη 

φροντίδα και ευθύνη του κράτους, την απότοµη αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων 

σε επίπεδα χωρίς προηγούµενο, την αύξηση των οικογενειών µε µόνες-µητέρες, την 

αύξηση των παιδιών που βιώνουν το διαζύγιο των γονέων τους και ζουν στα όρια της 

φτώχειας και την εντεινόµενη προσπάθεια σε επίπεδο κρατικής πολιτικής και παροχής 

υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των ποικίλων προβληµάτων που ακολουθούν το 

διαζύγιο.     

  Σύµφωνα µε τις σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια των 

τριών τελευταίων δεκαετιών η δοµή της οικογένειας και τα νοικοκυριά έχουν 

διαφοροποιηθεί. Ειδικότερα έχουν εµφανιστεί διαφορετικές µορφές οικογένειας, ενώ 
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περισσότερα άτοµα κατοικούν µόνα τους. έχει επίσης παρατηρηθεί µεγάλη αύξηση του 

αριθµού των διαζυγίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. µε βάση των ακαθάριστων 

δείκτη διαζυγίου(αναλογία διαζυγίου σε 1.000 άτοµα), από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τον υψηλότερο δείκτη έχει η Φιλανδία (2,7), η ∆ανία (2,6), η Σουηδία (2,5), η 

Νορβηγία ( 2,5), η Ολλανδία (2,4), και το Βέλγιο (2,2). Σε σύγκριση µε όλα τα 

ευρωπαϊκά κράτη οι Η.Π.Α. (4,6) παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη διαζυγίων. Έχει 

υπολογιστεί ότι περίπου 30% των παιδιών που γεννιούνται από παντρεµένα ζευγάρια 

στις Η.Π.Α. θα δουν τους γονείς τους να χωρίζουν πριν γίνουν 18 χρονών ( Furstenberg 

& Cherlin, 1991). Οι χαµηλότεροι δείκτες διαζυγίου των ευρωπαϊκών κρατών 

παρουσιάζονται στην Ιταλία (0,5) και στην Ελλάδα (0,7), παρά τη συνεχή αύξηση του 

αριθµού των διαζυγίων. Ωστόσο στη χώρα µας, παρά το χαµηλό δείκτη διαζυγίου που 

παρουσιάζει συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει παρατηρηθεί µια σταθερή 

αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων παρόµοια µε αυτή άλλων χωρών, ο αριθµός των 

οποίων υπερτριπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών 

(Χατζηχρήστου, 1998, 1999). Ενώ το 1961 ο αριθµός των διαζυγίων ήταν 2.804 ( 3,95% 

διαζύγια στους γάµους που τελέστηκαν τον ίδιο χρόνο), το 1971 ανέρχονταν σε 3.675 

(5,01%), το 1981 σε 6.349 ( 8,92%), το 1987 αυξήθηκε σε 8.830 ( 13.34%), το 1992 

ανέρχονταν σε 6.156 (12,72%), και το 1995 σε 10.995 ( 17,2%). Σηµαντικό είναι το 

γεγονός ότι στους επίσηµους αυτούς αριθµούς δεν συµπεριλαµβάνονται τα χωρισµένα 

ζευγάρια. Έτσι ο πραγµατικός αριθµός των διαζευγµένων και χωρισµένων πρέπει να 

θεωρείται πολύ µεγαλύτερος. 
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2. Η διαδικασία του χωρισµού και του διαζυγίου: Παράµετροι και 
Ψυχολογικές αντιδράσεις 
 
 

2.1 Παράµετροι που συσχετίζονται µε το διαζύγιο  

 

  Πολλές φορές έχουν επιχειρηθεί από την κοινωνική ψυχολογία και από την 

κοινωνιολογία προσπάθειες για να ερµηνευτεί το φαινόµενο το διαζυγίων στην εποχή 

µας, να δούµε το λόγο που τα διαζύγια συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Μερικοί λόγοι που 

οδηγούν στην ανάπτυξη του φαινοµένου αυτού είναι οι ακόλουθοι.   

  Στις µέρες µας οι αξιώσεις που έχουµε από το γάµο είναι περισσότερες απ΄ ότι είχαµε 

παλαιότερα. Αξιώσεις από την πλευρά συνεννόησης, της κατανόησης ή από την πλευρά 

της κοινωνικής τοποθέτησης. Μέσα στο γάµο αναζητούµε αγάπη, στοργή, ηρεµία, 

κατανόηση, που συχνά δεν βρίσκουµε στους ανθρώπους µε τους οποίους ξεκινά η 

καινούργια ζωή. ∆εν δεχόµαστε εύκολα να ταυτίσουµε τη ζωή µας µε ένα άνθρωπο ο 

οποίος δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις αξιώσεις που έχουµε.   

  Η διεθνείς ανασφάλεια που υπάρχει έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία στις σχέσεις 

µας µιας κατάστασης όχι σιγουριάς. Έτσι λοιπόν ο γάµος παρουσιάζει ανασφάλεια και 

επηρεάζεται από τη γενική κατάσταση και από το γενικό κλίµα. Σήµερα αρκετές φορές 

οι νέοι σύζυγοι προετοιµάζονται στην ιδέα ότι ο γάµος τους µετά από ορισµένα χρόνια 

µπορεί να διαλυθεί.   

  Η νέα προσωπικότητα της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, που αξίωνει σεβασµό, 

αναγνώριση των ικανοτήτων της και των προσφορών της στην οικογένεια αποτελεί ένα 

από τους βασικότερους παράγοντες στο διαζύγιο. Αρκετές φορές ο σύζυγός αναγνωρίζει 

την προσφορά της γυναίκας στην οικογένεια και τις απαιτήσεις που µπορεί να έχει, όµως 
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υπάρχουν και περιπτώσεις που ο σύζυγος αντιµάχεται. Με την ύπαρξη παιδιών τα 

προβλήµατα πολλαπλασιάζονται ως προς τις ανάγκες τους και την αγωγή τους.   

  Ένας ακόµη σοβαρός λόγος είναι και η έλλειψη ψυχολογικής ωριµότητας στο ζευγάρι 

καθώς και το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για να 

πραγµατοποιήσουν αυτό το µεγάλο βήµα. Μέσα στο γάµο µπορούν να ικανοποιήσουν 

πολλές τους επιθυµίες αλλά δεν είναι προετοιµασµένοι να κάνουν υποχωρήσεις και 

συµβιβασµούς.   

  Σηµαντικό ρόλο έχει αποτελέσει και ο κοινωνικός παράγοντας. Παλιότερα όταν ένας 

άνθρωπος ήταν χωρισµένος ήταν δαχτυλοδειχτούµενος  και η κριτική ήταν πολύ 

αυστηρή προς αυτόν. Αυτό το γεγονός δεν συµβαίνει στις µέρες µας καθώς ο καθένας 

είναι ελεύθερος να  χωρίσει χωρίς να αποτελεί στίγµα για την προσωπικότητα του. Μετά 

το διαζύγιο µπορεί να προσαρµοστεί ευκολότερα από ότι ήταν παλιά.               

  Αποτελέσµατα πολλών ερευνών για τις αιτίες του διαζυγίου έχουν δείξει ότι ποικίλοι 

παράγοντες συντελούν στην αύξηση των διαζυγίων διεθνώς και ότι η αλληλεπίδραση 

διαφόρων παραγόντων συσχετίζεται µε µεγαλύτερη πιθανότητα για χωρισµό και 

διαζύγιο. Σε µια ευρεία ανασκόπηση των σχετικών ερευνών της δεκαετίας του 1980 για 

τις αιτίες του διαζυγίου σε διάφορες χώρες, η White (1990) παρουσίασε συνθετικά τα 

κυριότερα ευρήµατα και στοιχεία, στα οποία συµφωνούν οι ερευνητές µεταξύ τους, σε 

σχέση µε παραµέτρους σε τρεις τοµείς: τη δοµή στο µακροεπίπεδο, τα δηµογραφικά 

στοιχεία και τη λειτουργία της οικογένειας. 
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2.1.1 Η δοµή στο µακροεπίπεδο   

 

  Όσον αφορά τις κοινωνικές και πολιτισµικές παραµέτρους που συσχετίζονται µε τη 

δοµή στο µακροεπίπεδο, η White (1990) αναφέρει συµπερασµατικά τις ακόλουθες 

παραµέτρους µε βάση τα αντίστοιχα εµπειρικά δεδοµένα: (α) Την αλλαγή της 

νοµοθεσίας σε πολλές χώρες αναφορικά µε το «διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα». (β) Την 

οικονοµική κατάσταση. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η συχνότητα των διαζυγίων 

µειώνεται σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, ενώ αυξάνεται σε περιόδους ευηµερίας. 

Ωστόσο τα αποτελέσµατα µιας εµπεριστατωµένης µελέτης στις Η.Π.Α. έδειξαν ότι 

παρατηρείται πολύ µικρή µείωση της συχνότητας των διαζυγίων σε περιόδους ευηµερίας, 

εξαιτίας της θετικής επίδρασης της ευηµερίας στις προσωπικές σχέσεις. (γ) Τον θεσµό 

της οικογένειας. Στα πλαίσια της βιοµηχανικής κοινωνίας η ανάπτυξη εξωοικογενειακών 

θεσµών που αποτελούν εναλλακτικές πηγές οικονοµικής ασφάλειας, ατοµικών 

υπηρεσιών, ικανοποίησης και αναψυχής οδήγησε στην υποβάθµιση της σπουδαιότητας 

της οικογένειας, στη µείωση του αριθµού των γάµων και των παιδιών και στην αύξηση 

των διαζυγίων. Όµως ο υψηλός δείκτης διαζυγίων δεν αποτελεί χαρακτηριστικό όλων 

των εθνών µε βιοµηχανική ανάπτυξη. (δ) Την αναλογία των φύλων. Υποστηρίζεται ότι οι 

γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σταθερότητα και ότι οι δείκτες διαζυγίου 

είναι υψηλότεροι όταν η αναλογία των γυναικών προς τους άντρες είναι µεγαλύτερη. (ε) 

Ο προσδιορισµός των ρόλων των φύλων έχει συσχετιστεί µε το διαζύγιο σε δύο επίπεδα. 

(1) όταν οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία από τους άντρες και τις 

οικογένειες τους, έχουν περισσότερη ευχέρεια να χωρίσουν. (2) η οµοιότητα των ρόλων 

των δύο φύλων έχει ως αποτέλεσµα µικρότερη συζυγική συνοχή από ό,τι οι 
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συµπληρωµατικοί παραδοσιακοί ρόλοι.(στ) Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κοινωνική 

ένταξη αυξάνει την πιθανότητα τα άτοµα να ακολουθήσουν τις κοινωνικές αξίες στην 

επιλογή κατάλληλου συζύγου και στη εκπλήρωση των συζυγικών ρόλων, και µειώνει 

αντίστοιχα την πιθανότητα να αντιµετωπίσουν το κοινωνικό στίγµα του διαζυγίου. (ζ) Οι 

πολιτισµικές αξίες αποτελούν ακόµη µια παράµετρο. Κατά το τέλος του 1980 

υποστηρίχτηκε ότι παρατηρείται µια αύξηση του ατοµικισµού και µια τάση «διαφυγής 

από τη δέσµευση» και επιπλέον, η άποψη ότι ο γάµος δεν είναι «κάτι που πρέπει να 

γίνει» αλλά θέµα προσωπικής επιλογής. 

 

2.1.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία    

 

  Ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία για τον κύκλο της ζωής, η White 

(1990) αναφέρει συµπερασµατικά, µε βάση δεδοµένα πολλών ερευνών, τη συσχέτιση 

των ακολούθων παραµέτρων µε το διαζύγιο: (α) Τη σειρά γάµου και τα παιδία από άλλο 

γάµο. Με βάση ερευνητικά δεδοµένα διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα διαζυγίου στους 

δεύτερους γάµους είναι υψηλότερη (κατά 25% περίπου) από τους πρώτους γάµους. ∆ύο 

πιθανές ερµηνείες έχουν υποστηριχθεί από ερευνητές: 1) ότι τα άτοµα που 

ξαναπαντρεύονται συνεχίζουν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (µικρή ηλικία κατά το 

πρώτο γάµο, χαµηλή µόρφωση κ.α) τα οποία έκαναν µεγαλύτερη τη πιθανότητα 

διάλυσης του πρώτου γάµου, 2) η εσωτερική δυναµική των δεύτερων γάµων είναι 

περισσότερο προβληµατική από αυτή  των πρώτων γάµων, κυρίως εξαιτίας των παιδιών 

που υπάρχουν από τους πρώτους γάµους. (β) Το διαζυγίων των γονέων. Έχει διαπιστωθεί 

ότι το διαζύγιο των γονέων αυξάνει την πιθανότητα ενός διαζυγίου στα παιδία. (γ) Τη 
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συγκατοίκηση: έρευνες έχουν δείξει ότι η συγκατοίκηση πριν το γάµο συνδέεται µε 

µεγαλύτερη πιθανότητα διαζυγίου. (δ) Την ηλικία κατά το γάµο. Έχει διαπιστωθεί ότι η 

µικρή ηλικία κατά το γάµο αυξάνει τη πιθανότητα διαζυγίου, ότι αποτελεί τον 

ισχυρότερο παράγοντα πρόβλεψης διαζυγίου στα πρώτα πέντε χρόνια γάµου και ότι οι 

αρνητικές επιδράσεις διατηρούνται για πολύ χρόνο στο γάµο και στους επόµενους 

γάµους. (ε) Την εγκυµοσύνη πριν το γάµο. Εµπειρικά δεδοµένα έχουν δείξει ότι η 

εγκυµοσύνη πριν το γάµο και όχι αυτή καθεαυτή η σύλληψη πριν από το γάµο αυξάνει 

τη πιθανότητα διαζυγίου στο γάµο που ακολουθεί, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια του 

γάµου. (στ) Την γονιµότητα στο γάµο. Έχει διαπιστωθεί ότι το πρώτο παιδί µειώνει την 

πιθανότητα διαζυγίου στο µηδέν το πρώτο χρόνο µετά τη γέννηση, ενώ τα παιδία σε 

µεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται µεν ότι επιβραδύνουν το ρυθµό έκφρασης της µη 

ικανοποίησης από το γάµο που οδηγεί σε απόφαση για διαζύγιο, αλλά δεν τον 

εµποδίζουν και τελείως. Η µη ύπαρξη παιδιών συσχετίζεται µε µεγαλύτερους δείκτες 

διαζυγίου και επιταχύνει τη διαδικασία του διαζυγίου. (ζ) Την ηλικία και τη διάρκεια του 

γάµου: εξαιτίας της µεγάλης συσχέτισης των δύο µεταβλητών είναι δύσκολό να 

διευκρινιστεί η επίδραση της κάθε µίας ξεχωριστά και να ερµηνευθούν τα αποτελέσµατα. 

Εµπειρικά δεδοµένα συντείνουν στο ότι το διαζύγιο είναι λιγότερο πιθανό όταν η ηλικία 

των συζύγων κατά το γάµο και η διάρκεια του γάµου είναι µεγαλύτερες. (η) Την φυλή. 

Οι µαύροι αµερικανοί είναι πιο πιθανό να χωρίσουν από τους λευκούς. Αυτή η διαφορά 

είναι δύσκολο να ερµηνευθεί, γιατί στις έρευνες έχουν ληφθεί υπόψη το κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο και άλλοι παράγοντες όπως η γονιµότητα, η αναλογία των φύλων και 

η ηλικία κατά το γάµο.   
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2.1.3 Λειτουργία της οικογένειας / ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού 

 

  Όσον αφορά τις παραµέτρους της λειτουργίας της οικογένειας που αφορούν τη δοµή 

της, τη ποιότητα των σχέσεων και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, η White (1990) 

διαπίστωσε ότι υπάρχουν συγκριτικά λιγότερα θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα για τη 

συσχέτιση αυτών µε το διαζύγιο. Συγκεκριµένα αναφέρει τις ακόλουθές παραµέτρους (α) 

Τη συζυγική ευτυχία: τα λίγα εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι τα άτοµα µε χαµηλό 

δείκτη συζυγικής ευτυχίας είναι τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο να χωρίσουν σε 

περίοδο τριών χρόνων από ό,τι τα άτοµα που αναφέρουν υψηλό δείκτη συζυγικής 

ευτυχίας. (β) Τις σκέψεις για το διαζύγιο, (γ) τη συζυγική αλληλεπίδραση: ο χρόνος που 

περνάει το ζευγάρι µαζί συσχετίζεται µε χαµηλότερους δείκτες διαζυγίου. (δ) Το 

κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, (ε) τη συµµετοχή της γυναίκας στο εργατικό δυναµικό.  

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η συµµετοχή της γυναίκας στην εργασία αυξάνει την 

πιθανότητα διαζυγίου, παρότι άλλες έρευνες δείχνουν ότι µειώνει αντίστοιχα την 

αστάθεια στο γάµο. Ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η µοναδική παράµετρος της 

απασχόλησης της γυναίκας που συνδέεται µε µεγαλύτερη πιθανότητα για διαζύγιο είναι 

οι ώρες απασχόλησης και ότι το διαζύγιο είναι λιγότερο πιθανό όταν τα έσοδα της 

συζύγου - και αντίστοιχα η συνεισφορά της στα οικογενειακά έσοδα-  είναι µεγαλύτερα. 

(στ) Στις προσωπικές αναφορές. Παρά τα µεθοδολογικά προβλήµατα των σχετικών 

ερευνών που εµποδίζουν την χρησιµοποίηση των παραγόντων αυτών για την πρόβλεψη 

του διαζυγίου, από διαζευγµένους έχουν αναφερθεί οι ακόλουθοι λόγοι διαζυγίου: 

αλκοολισµός και χρήση ναρκωτικών, απιστία, ασυµφωνία, σωµατική και 



 18

συναισθηµατική κακοποίηση, διαφωνίες για το ρόλο των φύλων, σεξουαλικά και 

οικονοµικά προβλήµατα.   

  Η θρησκεία, στο βαθµό που συνδέεται µε την ενίσχυση συγκεκριµένων προτύπων 

συµπεριφοράς, κοινωνικών και ηθικών αξιών και στάσεων, αποτελεί µια ακόµη 

παράµετρο και ανασταλτικό παράγοντα που συσχετίζεται µε το διαζύγιο. Εκτός από τις 

µεγάλες διαπολιτισµικές διαφορές στη συχνότητα των διαζυγίων µεταξύ διαφόρων 

καθολικών χωρών και άλλων χωρών, παρατηρούνται ακόµη διαφορές που επηρεάζονται 

από το δόγµα. Έρευνες στις Η.Π.Α. έχουν δείξει ότι οι καθολικοί έχουν µικρότερους 

δείκτες διαζυγίων από τους ∆ιαµαρτυρόµενους, τους Βαπτιστές και τους Εβραίους (Chan 

& Heaton, 1989, Kitson, Babri, & Roach,1985). Άλλες µελέτες στις Η.Π.Α. και την 

Μεγάλη Βρετανία ανέφεραν ότι τα άτοµα που πηγαίνουν στην εκκλησία και 

παρακολουθούν θρησκευτικές εκδηλώσεις είναι λιγότερο πιθανό να χωρίσουν (Glenn & 

Supancic, 1984, Thornes & Collard, 1979) και ότι αυτό πιθανόν να ερµηνεύεται είτε από 

το βαθµό της θρησκευτικής πίστης τους είτε από την κοινωνική υποστήριξη που νιώθουν 

τα ζευγάρια συµµετέχοντας σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.   

  Επίσης, υψηλότεροι δείκτες διαζυγίων έχουν παρατηρηθεί στις αστικές περιοχές σε 

σύγκριση µε τις αγροτικές(Glenn & Shelton, 1985, Mott & Moore, 1979), 

υπογραµµίζοντας έτσι τη σηµασία της ύπαρξης κοινωνικών υποστηρικτικών δικτύων. 

Ακόµη «κρίσεις» στην οικογένεια και ιδιαίτερα τραυµατικά γεγονότα, όπως απόλυση 

από την εργασία και ανεργία, θάνατος ενός παιδιού κ.λπ., έχουν συσχετιστεί µε 

µεγαλύτερη πιθανότητα διαζυγίου (Booth, Johnson, & Edwards, 1983).   

  Το διαζύγιο δεν είναι µια κατάσταση η οποία ξεκινάει ξαφνικά. Είναι µια κατάσταση 

που ξεκινάει από πολύ νωρίς και που για να πάρει µορφή και να γίνει πράξει χρειάζεται 
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έντονη ψυχολογική προετοιµασία  και για τους δύο συζύγους. Ο ένας σύζυγος, ανάλογα 

από την θέση που παίρνει πάνω στο θέµα, µπορεί να δοκιµαστεί περισσότερο από τον 

άλλο. Όµως το διαζύγιο είναι µια δύσκολη κατάσταση από την οποία κανείς δεν βγαίνει 

νικητής. Ένας γάµος µέχρι να φτάσει στο διαζύγιο περνάει από τα ακόλουθα τρία στάδια.            

Αρχικά έχουµε το στάδιο των πρώτων απογοητεύσεων. Το ζευγάρι αντιλαµβάνεται ότι 

υπάρχουν κάποια προβλήµατα στη σχέση του αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί όµως 

απωθεί οποιαδήποτε σκέψη αφορά το διαζύγιο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν επενδύσει 

πολλά στο γάµο τους και συνειδητοποιούν ότι τα θεµέλια της οικογενειακής τους 

ευτυχίας δεν έχουν γερές βάσεις µε αποτέλεσµα να απογοητεύονται. Οι σύζυγοι δεν 

έχουν βοηθηθεί µεταξύ τους να ωριµάσουν, µε αποτέλεσµα να καταθέτουν τις 

προσπάθειες για να σώσουν το γάµο τους στις πρώτες δυσκολίες που έχουν να 

αντιµετωπίσουν. ∆εν είναι σε θέση να καταλάβουν τα προβλήµατα που έχουν και να 

αντιµετωπίσουν.   

  Το στάδιο του συναισθηµατικού διαζυγίου διαδέχεται τις πρώτες απογοητεύσεις. Οι 

σύζυγοι αντιλαµβάνονται ότι δεν ταιριάζουν και αρχίζουν να σκέφτονται τη πιθανότητα 

του διαζυγίου. Σε αυτή τη περίοδο ξεκινάνε οι διαξιφισµοί και ο ένας αρχίζει να 

κατηγορεί τον άλλο πως δεν είναι αντάξιος του ιδανικού που οραµατίστηκε, πως τον 

απογοητεύει. Προχωρούν στα συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και καθώς 

είναι ανώριµοι, πολλές φορές στέκονται ο καθένας στο δικό του πρίσµα και δεν 

προχωρούν προς τη θέση του άλλου. Αυτή η ψυχολογική ανωριµότητα τροφοδοτεί τους 

διαξιφισµούς, τις κατηγορίες, τους διαπληκτισµούς και δεν βοηθάει στην αντικειµενική 

αντιµετώπιση των προβληµάτων  Το συναισθηµατικό διαζύγιο είναι πολύ συχνό στης 

εποχή µας και σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταλήγει στο νοµικό διαζύγιο. ∆έχονται 
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µοιρολατρικά αυτή τη κατάσταση και αποφασίζουν ότι θα συνεχίσουν τη ζωή τους µε 

αυτό το τρόπο. Οι λόγοι που οδηγούν τα ζευγάρια στην απόφαση αυτή µπορεί να είναι 

οικονοµικοί που δεν επιτρέπουν στο ζευγάρι να χωρίσει ή υπάρχουν συµφέροντα 

αµοιβαία που επιβάλλουν να διατηρείται αυτή η κατάσταση. Η ύπαρξη παιδιών είναι 

ακόµη µία αφορµή για να µην οδηγηθεί το ζευγάρι στο νοµικό διαζύγιο.   

  Άλλες φορές το συναισθηµατικό διαζύγιο καταλήγει στο νοµικό διαζύγιο. Το νοµικό 

διαζύγιο είναι η απόφαση του ζευγαριού να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόµους. Η 

κοινωνία µαθαίνει για την απόφαση αυτή και για την επιθυµία του ζευγαριού να µην 

συµβιώνουν µαζί και να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόµους στη ζωή τους. Σε αυτή τη 

φάση οι άνθρωποι βρίσκονται σε δύσκολη ψυχολογική θέση  και απευθύνονται σε 

κάποιο δικηγόρο. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που οι δικηγόροι δεν κάνουν καλά τη 

δουλεία τους µε αποτέλεσµα να αυξάνουν τις συγκρούσεις και την ένταση. Επειδή ο 

δικηγόρος είναι αυτός που εκφράζει το γράµµα του νόµου, βλέπει απρόσωπα τον 

άνθρωπο και τον καταδικάζει σε αυτή τη διαδικασία, την ψυχολογική, που τραυµατίζει 

τους ανθρώπους, πολλές φορές, για όλη τους τη ζωή.                                

 

2.2 Θεωρητικό µοντέλο του Kurdek  

 

  Ο χωρισµός και το διαζύγιο δεν είναι απλώς ένα γεγονός, αλλά µια πολυσύνθετη 

διαδικασία µε ποικίλες αλλαγές σε πολλούς τοµείς της ζωής όλων των µελών της 

οικογένειας και διαφορετικά στάδια προσαρµογής. Οι αντιδράσεις και η προσαρµογή 

των γονέων και των παιδιών εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους. Ο Kurdek (1981) προκειµένου να ερµηνεύσει τα διάφορα δεδοµένα που 
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σχετίζονται µε την προσαρµογή των γονέων αλλά και των παιδιών στο διαζύγιο πρότεινε 

ένα σύνθετο θεωρητικό µοντέλο. Σύµφωνα µε αυτό, οι αντιδράσεις όλων των µελών της 

οικογένειας, εξαρτώνται από τα εξής τέσσερα συστήµατα του οικολογικού 

περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο άνθρωπος.    

  Το µακροσύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις κοινωνικές και πολιτισµικές αξίες 

και στάσεις που σχετίζονται µε την οικογενειακή ζωή, όπως ο γάµος , το διαζύγιο κλπ. 

Όλες αυτές οι στάσεις και αξίες επηρεάζουν την ανάπτυξη, τη συµπεριφορά, τις 

αντιλήψεις και τις αντιδράσεις ενός ατόµου στο περιβάλλον στο οποίο ζει, εποµένως 

επηρεάζουν και τις αντιδράσεις και τις αντιλήψεις σχετικά µε το διαζύγιο.   

  Το εξωσύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει τις κοινωνικές παραµέτρους του περιβάλλοντος 

στο οποίο ζει το άτοµο. Με το διαζύγιο σχετίζονται οι περιβαλλοντικές αλλαγές (π.χ. 

αλλαγή κατοικίας) και η ύπαρξη δικτύων υποστήριξης (π.χ. συγγενείς, φίλοι).   

  Το µικροσύστηµα, το οποίο αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις των µελών της 

οικογένειας. Ως προς το διαζύγιο, ρόλο παίζει η λειτουργία της οικογένειας και οι 

αλλαγές στις σχέσεις των µελών της οικογένειας πριν και µετά το διαζύγιο.   

  Το οντογενετικό σύστηµα, το οποίο αναφέρεται στην ψυχοκοινωνική επάρκεια, τα 

ατοµικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες του παιδιού για την αντιµετώπιση µιας 

κρίσης της οικογένειας, που στην περίπτωση µας είναι το διαζύγιο.    

  Οι δεσµοί των συζύγων λειτουργούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα (συναισθηµατικό, 

σεξουαλικό, κοινωνικό, οικογενειακό κλπ) οπότε η διαδικασία του χωρισµού είναι 

σύνθετη. Η ρήξη στον καθένα από αυτούς τους δεσµούς συνήθως συµβαίνει σε 

διαφορετικό χρονικό διάστηµα. Η ρήξη των συναισθηµατικών δεσµών συµβαίνει 

νωρίτερα από το φυσικό χωρισµό.  
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  Ποικίλες συναισθηµατικές αντιδράσεις δηµιουργούνται από την απόφαση για διαζύγιο 

και µετά από το φυσικό χωρισµό. Μετά το διαζύγιο επηρεάζονται όλοι οι τοµείς στη ζωή 

του ατόµου µε αποτέλεσµα η αποδιοργάνωση και ο θρήνος να έχουν µεγαλύτερη ένταση 

και να κρατήσουν αρκετό χρονικό διάστηµα. Τα άτοµα αυτά εµφανίζουν ορισµένες 

ψυχικές αντιδράσεις όπως: λύπη, θυµό, κατάθλιψη, συναισθηµατική προσκόλληση του 

ενός συζύγου στον άλλο(Chiriboga, Roberts, & Stein, 1978, Kelly, 1982. Wallerstein & 

Kelly, 1980). Με το τέλος της διαδικασίας του θρήνου και την προσαρµογή στα νέα 

δεδοµένα το άτοµο εισέρχεται σε ένα καινούργιο στάδιο ισορροπίας.   

  Μέσα από έρευνες έχει φανεί ότι οι διάφορες ψυχολογικές αντιδράσεις στο διαζύγιο 

καθώς και η προσαρµογή µετά το χωρισµό εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως 

η αυτοεκτίµηση και η προσωπικότητα του κάθε συζύγου, η ηλικία και το φύλο του, η 

διάρκεια του γάµου, η ύπαρξη παιδιών, η επικοινωνία και η ποιότητα της σχέσης πριν 

και µετά το διαζύγιο, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, ο ρόλος του/της συζύγου στη 

λήψη της αποφάσεις για το διαζύγιο κλπ( Chiriboga, Roberts, & Stein, 1978. Duncan & 

Hoffman, 1985. Goetting, 1981. Kelly, 1982. McLanahan, Wedemeyer, & 

Adelberg,1981).   

  Στις οικογένειες µε παιδιά η απόφαση για διαζύγιο σπάνια είναι οµόφωνη. Συνήθως ο 

ένας από τους δύο συζύγους δεν θέλει να χωρίσει καθόλου ή ο ένας επιθυµεί να χωρίσει 

περισσότερο από τον άλλο. Για αυτούς τους λόγούς τα συναισθήµατα, οι ψυχολογικές 

τους αντιδράσεις και η προσαρµογή τους διαφέρουν. Περισσότερο αγχώδης και δύσκολη 

είναι συνήθως η περίοδος πριν από το χωρισµό για το/τη σύζυγο που παίρνει την 

πρωτοβουλία για το διαζύγιο, ενώ για τον άλλο σύζυγο δυσκολότερη είναι η απόφαση 

µετά το χωρισµό ( Kelly, 1982).   
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2.3 Επιπτώσεις του διαζυγίου ως προς το ζευγάρι 

 

  Ο χωρισµός αποτελεί µια από τις πιο τραυµατικές εµπειρίες στη ζωή ενός ατόµου και ο 

ψυχικός πόνος είναι τεράστιος και για τους δύο συζύγους. Αποτελέσµατα ερευνών 

δείχνουν ότι σε άτοµα χωρισµένα, διαζευγµένα ή µε πρόβληµα γάµου εµφανίζονται σε 

µεγαλύτερα ποσοστά –σε σύγκριση µε τους παντρεµένους- προβλήµατα ψυχικής και 

σωµατικής υγείας, αυτοκτονιών, αλκοολισµού, ανθρωποκτονιών, καθώς και τροχαίων 

ατυχηµάτων ιδιαίτερα κατά την περίοδο των έξι µηνών πριν από το χωρισµό και των έξι 

µηνών µετά το χωρισµό (Bloom, Asher, & White, 1978. Wertlieb, Budman, Demby, & 

Randall, 1984).   

  Ο Αµερικανός ψυχολόγος Alexander (Χουρδάκη Μ., 1982) αναφέρει ότι το διαζύγιο 

δηµιουργεί θύµατα και δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι όποιος περάσει από αυτή τη 

διαδικασία έχει ένα τραυµατισµό οποιαδήποτε κι αν είναι η επανόρθωση που γίνεται 

αργότερα. Κανείς δεν είναι ευτυχισµένος κατά το διαζύγιο γιατί προκύπτουν δύσκολα 

και πολυάριθµα προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε µια αρκετά ενοχλητική κατάσταση 

η οποία αποκαλύπτει την ανθρώπινη µικροπρέπεια.   

  Αν θέλουµε να δώσουµε ένα ψυχολογικό προφίλ των ανθρώπων που χωρίζουν, θα 

µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε ορισµένες ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. Αρχικά θα 

διακρίνουµε µια πιθανή εκδικητική στάση που προέρχεται από το γεγονός πως 

καταστρέφεται η ζωή τους και οι σύζυγοι είναι έτοιµοι για οποιαδήποτε πράξη. Οι 

πράξεις αυτές υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν αποδεκτές και τα άτοµα δεν θα τις 

πραγµατοποιούσαν. Εποµένως η εκδίκηση είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που 

χωρίζουν.    
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  Μια δεύτερη αντίδραση είναι η επιθυµία για αποκοπή από το παρελθόν. τα άτοµα αυτά 

επιθυµούν να ξεχάσουν, να διαγράψουν τη περίοδο της ζωής τους που πέρασαν µε το 

σύζυγο τους, τη τάση αυτή την έχουν οι άνθρωποι που είχαν τη πρωτοβουλία να 

χωρίσουν. Αυτός ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να ξεκόψει από το παρελθόν του και να 

προχωρήσει στη ζωή του.   

  Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το άγχος και ο φόβος προς το άγνωστο. Το διαζύγιο 

είναι το τέλος µια κατάστασης και η αρχή µία άλλης που το άτοµο δεν µπορεί να 

οραµατιστεί και να προγραµµατίσει. Για αυτό το λόγο το άγχος είναι διάχυτο σε όλη την 

ψυχολογία τους. Φοβούνται το νέο ξεκίνηµα, φοβούνται το άγνωστο, πολύ περισσότερο 

φοβάται αυτός που δεν είχε την πρωτοβουλία του διαζυγίου και που δεν ξέρει προς τα 

πού να στραφεί.   

  Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ζητήσουν βοήθεια και 

να βρουν στήριγµα σε κάποιο φίλο, συγγενή για να συζητήσουν µαζί του για την όλη 

κατάσταση. Πολλές φορές στα πιο αναρµόδια πρόσωπα για ψυχολογική υποστήριξη τα 

οποία είναι οι δικηγόροι.      

 

2.4 Τα «στάδια» του διαζυγίου 

 

  Ο Bohannon (1970), θεωρεί το διαζύγιο µια διαδικασία που αποτελείται από έξι 

«στάδια» σε διαφορετικούς τοµείς, των οποίων η σειρά δεν είναι ίδια για όλα τα άτοµα, 

όπως ίδια δεν είναι η ένταση τους σε κάθε  χρονική φάση. Τα σταδία αυτά είναι τα 

ακόλουθα.    
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  Το συναισθηµατικό διαζύγιο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι σύζυγοι σταδιακά 

αντιλαµβάνονται την συναισθηµατική αποµάκρυνση στη σχέση τους, την έλλειψη 

εµπιστοσύνης, την απογοήτευση και επικεντρώνονται σε αρνητικούς χαρακτηρισµούς 

για το γάµο τους και τον/την σύζυγο τους. Αγνοούν τα προβλήµατα και τις άσχηµες 

καταστάσεις που βιώνουν και δεν προσπαθούν να δώσουν κάποια λύση σε αυτά µε 

αποτέλεσµα η σχέση να οδηγείται σε αδιέξοδο.   

  Το νοµικό διαζύγιο, κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου ο ένας από τους δύο συζύγους 

απευθύνεται σε κάποιο δικηγόρο και καταθέτει αίτηση διαζυγίου. Ο Bohannon αναφέρει 

ότι οι περισσότερες σχετικές νοµοθεσίες στις δυτικές χώρες δεν διαθέτουν τη σωστή 

δοµή και την απαραίτητη ευαισθησία ως προς τις ανάγκες των µελών της οικογένειας για 

να καταστεί δυνατή η αποφόρτιση όλων των συναισθηµάτων µε κοινωνικά αποδεκτούς 

τρόπους κατά τη φάση αυτή. Επίσης αρκετές είναι και οι περιπτώσεις που οι δικηγόροι 

συντελούν στην αύξηση των συγκρούσεων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός εχθρικού 

κλίµατος µεταξύ των δύο πλευρών.   

  Το οικονοµικό διαζύγιο, στο στάδιο αυτό γίνεται η διευθέτηση της κοινής περιουσίας 

των συζύγων και η ρύθµιση σχετικά µε τη διατροφή προς τη σύζυγο και τα ανήλικα 

παιδιά.   

  Το διαζύγιο από τον κοινό γονεϊκό ρόλο αναφέρεται στο γεγονός ότι, ενώ οι γονείς 

χωρίζουν, ασκούν από κοινού σε ισότιµη βάση τον γονεϊκό ρόλο. Ο Bohannon αναφέρει 

ότι η ρύθµιση της επιµέλειας δηµιουργεί µια άνιση κατανοµή στα δικαιώµατα των δύο 

γονέων όσον αφορά την επίδραση στην ανατροφή και στην εκπαίδευση των παιδιών µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία εντάσεων και συγκρούσεων. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια τη 

δηµιουργία έντονου ψυχικού πόνου εξαιτίας του κοινού γονεϊκού ρόλου.   
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  Το διαζύγιο από την κοινότητα αναφέρεται στις αλλαγές που δηµιουργούνται στο 

κοινωνικό κύκλο των γνωστών και των φίλων. Τα άτοµα αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

κοινωνικής αποµόνωσης και µοναξιάς µε αποτέλεσµα να στρέφονται σε κοινωνικούς 

συλλόγους και οµάδες για υποστήριξη και συµπαράσταση.   

  Το τελευταίο στάδιο αποτελεί το ψυχικό διαζύγιο. Μετά από τις προσπάθειες για 

αντιµετώπιση του ψυχικού τραύµατος και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης έρχεται 

προοδευτικά η «απεξάρτηση» του ενός συζύγου από τον άλλο, ο χωρισµός του εαυτού 

από την προσωπικότητα και την επίδραση του άλλου συζύγου.   

  Όσον αφορά τις ψυχολογικές-συναισθηµατικές διαστάσεις της προσαρµογής του 

ατόµου στη διαδικασία του διαζυγίου ο Wiseman (1975) αναφέρει τα ακόλουθα πέντε 

στάδια.   

  Αρχικά έχουµε το στάδιο της άρνησης. Αρκετές φορές οι σύζυγοι χρησιµοποιούν αυτό 

το µηχανισµό για να διατηρήσουν το γάµο τους. Υπάρχουν δύο µορφές άρνησης: οι 

σύζυγοι αναφέρουν ότι αντιµετωπίζουν ορισµένα σοβαρά προβλήµατα αλλά αυτοί δεν 

έχουν καµία ευθύνη γιατί τα αποδίδουν σε εξωτερικούς παράγοντες µε αποτέλεσµα να 

αποφύγουν τη συνειδητή αντιµετώπιση τους. Η δεύτερη µορφή είναι όταν οι σύζυγοι 

δηλώνου ότι είναι πολύ ικανοποιηµένοι από το γάµο τους παρά τις δυσκολίες και τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.   

  Στη συνέχεια έχουµε το αίσθηµα της απώλειας και την κατάθλιψη. Τα άτοµα 

αντιλαµβάνονται την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άµεση 

αντιµετώπιση, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν αντιδράσεις και συναισθήµατα παρόµοια 

µε την απώλεια ενός σηµαντικού προσώπου (λύπη, µοναξιά, κατάθλιψη κλπ).    
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  Στο επόµενο στάδιο έχουµε το θυµό και την αµφιθυµία. Η αντιµετώπιση της 

διαδικασίας του διαζυγίου έχει σαν αποτέλεσµα να προκαλεί έντονα συναισθήµατα 

απογοήτευσης, θυµού τα οποία οδηγούν στην κατάθλιψη. Η ρύθµιση της επιµέλειας των 

παιδιών, οικονοµικών και άλλων ζητηµάτων οδηγούν σε εκρήξεις θυµού που 

λειτουργούν ως διέξοδος των αρνητικών συναισθηµάτων. Συνήθως στο στάδιο αυτό 

εµφανίζονται και αισθήµατα αµφιθυµίας και γίνονται προσπάθειες επανασυνδέσεις και 

συµφιλιώσεις.  Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από επαναπροσανατολισµό του τρόπου 

ζωής και της ταυτότητας. Κάθε άτοµο προσπαθεί να προσαρµοστεί στο νέο τρόπο ζωής 

του που απαιτεί επαναπροσδιορισµό της «ταυτότητας» του/της στο προσωπικό, 

σεξουαλικό, κοινωνικό και επαγγελµατικό τοµέα.    

  Στο τελευταίο στάδιο το άτοµο αποδέχεται το διαζύγιο έχοντας αντιµετωπίσει τα 

αισθήµατα θυµού προς τον άλλο σύζυγο και έχοντας αποκτήσει µία µεγαλύτερη 

ικανότητα κατανόησης και συνεργασίας.                 

  Μπορούµε να µιλήσουµε για επιτυχές διαζύγιο όταν και οι δύο σύζυγοι καταλήξουν 

οµόφωνα σε αυτή την απόφαση η οποία µπορεί να είναι το καλύτερο για τη ζωή τους. Τα 

άτοµα πρέπει να απαλλαγούν από τη µικροπρέπεια και να δουν όλη αυτή τη ψυχική 

περιπέτεια µε µια ανώτερη στάση. Πολλές φορές µέσα από την ταλαιπωρία του 

διαζυγίου το άτοµο µπορεί να ωριµάσει αφού ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγους ακόµη 

και από ψυχιάτρους. Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να έχουν ένα επιτυχές διαζύγιο δεν 

γίνονται δυστυχισµένοι καθώς καταλαβαίνουν τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό, ξέρουν 

τι ζητούν στη ζωή τους και ξεκαθαρίζουν καλύτερα το µέλλον τους. Βαδίζουν τη ζωή 

τους µε περισσότερη αισιοδοξία, ωριµότητα και ευθύνη. 
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3. Προσέγγιση των παιδιών  

 

3.1 Πως το λέµε στα παιδιά  

 

  Το διαζύγιο αποτελεί ένα τραυµατικό γεγονός για τους γονείς αλλά είναι ακόµη πιο 

σκληρό για τα παιδιά. Τα παιδιά θα αποτελούν πάντοτε µέρος της ζωής του ζευγαριού 

γιατί το διαζύγιο δεν σηµαίνει την εξαφάνιση του πρώην συζύγου, όπως συµβαίνει σε 

αρκετά ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά. Όταν δεν υπάρχουν παιδία η κατάσταση του 

διαζυγίου είναι πιο εύκολη. Όταν όµως υπάρχουν τα παιδία η κατάσταση είναι πιο 

δύσκολη γιατί ταλαιπωρούνται και αυτά κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι γονείς.  

  Οι γονείς που αποφασίζουν να χωρίσουν, δεν σταµατούν µπροστά στο γεγονός πως 

υπάρχουν παιδιά. Θέλουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους έστω και αν τα παιδιά υπάρχουν 

γύρω τους. Αρκετές φορές οι γονείς υιοθετούν  απέναντι στα παιδιά ψυχολογικές στάσεις 

που είναι περίεργες. Υπάρχουν άνθρωπο που θέλουν να χωρίσουν και δείχνουν 

αντιπάθεια απέναντι στα παιδιά τους. Πολλοί γονείς βλέπουν τα παιδία τους ως εµπόδιο 

για να συνεχίσουν τη ζωή τους .Υπάρχει ακόµη µια κατηγορία γονέων που αδιαφορεί για 

την ψυχολογία των παιδιών τους. Τη βλέπουν, την παρακολουθούν, την ζουν µα είναι 

τόσο συγκεντρωµένοι στο δικό τους προσωπικό πρόβληµα, που όλα τα άλλα τα βάζουν 

σε δεύτερη µοίρα. Βλέπουν εκείνη τη στιγµή όλα όσα έχουν φταίξει να γκρεµίζονται και 

σκέφτονται πως το παιδί έχει όλη την ευχέρεια να ζήσει καλά, αυτοί όµως που χάνονται 

αυτή τη στιγµή είναι οι ίδιοι και αδιαφορούν κατά κάποιο τρόπο για το παιδί. Οι 

πλειοψηφία όµως των γονέων αισθάνονται ενοχή απέναντι στα παιδία τους, αισθάνονται 

ότι αυτά είναι τα θύµατα αυτής της κατάστασης µα ελπίζουν πως στο µέλλον τα παιδιά 
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θα δείξουν κατανόηση και µε αυτό τον τρόπο θα απαλλαγούν από το αίσθηµα ενοχής που 

αισθάνονται. 

  Τα παιδία από την πλευρά τους παρακολουθούν τη διαδικασία του διαζυγίου είτε το 

φανερώνουν είτε όχι. Από την αρχή θα αντιληφθούν τα πρώτα συµπτώµατα, όταν 

ξεκινήσουν οι πρώτοι µικροκαβγάδες ξεκινούν να ανησυχούν. Τα παιδία είναι πολύ 

ευαίσθητα σε κάθε τι που αφορά την ήσυχη και ασφαλή ατµόσφαιρα του σπιτιού τους. 

Το καλό οικογενειακό κλίµα δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οµαλή 

ανάπτυξη του παιδιού. Η διαδικασία του διαζυγίου είναι δοκιµασία για την ψυχική υγεία 

του παιδιού. Τα παιδία καταλαβαίνουν αµέσως πως κάτι συµβαίνει µε τους γονείς τους  

και αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι ότι θα έχει άµεση συνέπεια σε αυτά, και 

δεν ξεγελιούνται. 

  Έτσι διαµορφώνουν δύο τακτικές. Έχουµε παιδία που υιοθετούν στάση επιθετική,  

στάση νευρικότητας και στάση αντίθεσης απέναντι στους γονείς και το υπόλοιπο 

περιβάλλον. Είναι παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, δεν θέλουν να κάνουν 

παρέα µε τους φίλους τους, αισθάνονται ταπεινωµένα, µειωµένα, παρουσιάζουν πτώση 

στα µαθήµατα και στους βαθµούς. Είναι παιδιά µε ανασφαλή προσωπικότητα, που δεν 

µπορούν να συγκεντρωθούν για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

σχολείου. ∆ίπλα σε αυτά έχουµε και παιδιά που υιοθετούν µια στάση µοιρολατρική, 

µελαγχολίας, παθητικότητας, κλείνονται στον εαυτό τους, δεν µιλάνε, δίνουν την 

εντύπωση πως δεν παίρνουν µέρος, ενώ στην πραγµατικότητα είναι πολύ δυστυχισµένα.  

  Από την στιγµή που οι γονείς αποφασίζουν να προχωρήσουν σε διαζύγιο πρώτο µέληµα 

πρέπει να  είναι η ενηµέρωση των παιδιών τους. Ένα διαζύγιο είναι εξίσου αξιοπρεπές 

όσο και ένας γάµος. Η σιωπή γύρω από το διαζύγιο, σιωπή που στηρίζεται στο πρόσχηµα 
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ότι πρόκειται για γεγονός που συνοδεύεται από πόνο, το κάνει να ισοδυναµεί για τα 

παιδιά µε «βρωµιά». Είναι απαραίτητο το παιδί να ακούσει τα νέα αυτά και από τους δύο 

γονείς. Και οι δύο γονείς πρέπει να κάνουν το χωρισµό τους ανθρώπινο, να το πουν µε 

λόγια και να µην το κρατήσουν για τον εαυτό τους υπό µορφή άρρητου άγχους, 

εκφραζόµενου µόνο µέσα από ψυχικές διαθέσεις, καταθλιπτικές καταστάσεις ή 

καταστάσεις ερεθισµού που το παιδί αντιλαµβάνεται ως κλονισµό της ισορροπίας των 

γονιών του.  Τα παιδία έχουν κάθε δικαίωµα να µάθουν την αλήθεια, όσο οδυνηρή και αν 

είναι. Ένα παιδί ανεξάρτητα από την ηλικία που έχει µπορεί να καταλάβει αυτά που 

έχουν να του πουν οι γονείς του. Αρκετοί γονείς παραβλέπουν αυτή την οδυνηρή ευθύνη, 

ιδιαίτερα όταν τα παιδιά τους είναι µικρά σε ηλικία. Όµως είναι κουτό να µην τα 

ενηµερώνουν, γιατί τα παιδία είναι ικανά να αντιλαµβάνονται τι συµβαίνει γύρω τους και 

είναι τελείως ικανά να αναλάβουν τη πραγµατικότητα που ζουν.  

  Ο γονιός µπορεί να φύγει από το σπίτι όταν το παιδί δεν είναι εκεί ή όταν αυτό 

κοιµάται. Αυτό θα φανεί σαν λιποταξία και το παιδί θα είναι συντετριµµένο και θα 

αρχίσει να φαντάζεται πράγµατα πολύ χειρότερα από την αλήθεια. Το παιδί µπορεί να 

αισθανθεί ότι αυτό είναι υπεύθυνο για το διαζύγιο των γονιών του, θα αισθανθεί ότι δεν 

είναι αρκετά σπουδαίο για να συµµετέχει σε σοβαρές οικογενειακές υποθέσεις, θα 

αισθανθεί προδοµένο εάν µάθει για το διαζύγιο από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Αν τα παιδία 

ενηµερώνονταν για το τι συµβαίνει, δεν θα ζούσαν µέσα σε ένα όνειρο που οι µεγάλοι 

προσπαθούν να διατηρήσουν, ένα όνειρο που ανταποκρίνεται στην εξιδανίκευση του 

µικρού παιδιού, το όνειρο του «µπαµπά και της µαµάς» συγκολληµένων, αχώριστων, 

όνειρο που αντιπροσωπεύει την ασφάλεια τους. Η ενηµέρωση µπορεί να είναι κάτι το 

πολύ θετικό για αυτά, γιατί όσες πιο πολλές δυσκολίες έχουν οι γονείς, τόσο πιο πολύ 



 31

αυτό µπορεί να στηρίξει τα παιδιά να γίνουν γρήγορα αυτόνοµα.      

  Πρέπει οι γονείς να δουλέψουν µαζί ώστε η διαδικασία του διαζυγίου να είναι όσον το 

δυνατό πιο ανώδυνη για τα παιδιά. Όποιες και να είναι οι διαφορές που έχουν µεταξύ 

τους πρέπει να συµφωνήσουν ότι το µόνο που δεν θέλουν είναι να πληγώσουν τα παιδία 

τους. Τα παιδία πρέπει να κρατηθούν έξω από τις νοµικές και οικονοµικές διαφορές που 

υπάρχουν. Οι γονείς πρέπει να προετοιµαστούν κατάλληλα για αυτή τη συζήτηση. 

Πρέπει να λάβουν υπόψη την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκονται τα 

παιδία τους και αν τους δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς πολλές λεπτοµέρειες 

για να καταλάβουν τη πραγµατική κατάσταση. 

  Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει σε ένα διάστηµα που θα είναι βολικό και για τους δύο 

γονείς. Αυτή η στιγµή πρέπει να είναι αρκετά πριν την αναχώρηση του ενός γονέα από το 

σπίτι, ώστε τα παιδία να είναι προετοιµασµένα για αυτό που πρόκειται να συµβεί. Εάν η 

απόφαση δεν είναι οριστική η συζήτηση αυτή θα ήταν καλό να µην γίνει γιατί τα παιδία 

θα ζουν µέσα στην ανησυχία και την αµφιβολία και θα ήταν πολύ σκληρό για αυτά.  

  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι γονείς πρέπει να κρατήσουν την ψυχραιµία τους, να 

είναι ειλικρινείς, ήρεµοι και λογικοί. Τα παιδία σίγουρα θα έχουν ερωτήσεις και για τους 

δύο γονείς για αυτό η κοινή παρουσία θα διευκολύνει την κατάσταση. Η πρώτη κουβέντα 

θα ήταν καλό να γίνει µε όλα τα παιδία µαζί, ακόµη και αν υπάρχουν µεγάλες διαφορές 

στην ηλικία. Μέσα από τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα παιδία να 

εκφράσουν τα συναισθήµατα τους και να συλλογιστούν τις συνέπειες γι αυτό και οι 

γονείς πρέπει να φροντίσουν να τους µεταδώσουν ελπίδα για την νέα κατάσταση που θα 

αντιµετωπίσουν και όχι απελπισία. Με ειλικρίνεια πρέπει να πουν στα παιδία το πόνο 

που απορρέει από το διαζύγιο τόσο για εκείνους όσο και για τα ίδια τα παιδία, επίσης 
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πρέπει να ενηµερωθούν για το που θα µένουν, που θα µένει ο γονιός που θα φύγει από το 

σπίτι και  κάθε πότε θα τον βλέπουν. Πρέπει να είναι ενήµερα για τις αλλαγές που τα 

αφορούν όπως µία µετακόµιση ή αλλαγή σχολείου. Οι αλλαγές σίγουρα δεν είναι 

ευχάριστες για κανένα, ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν µπορούν να τις ελέγξουν, αλλά η 

προσαρµογή και η αποδοχή είναι καλύτερες εάν υπάρξει προηγούµενη προειδοποίηση.       

  Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι οι γονείς τους δεν µπορούν πλέον να µένουν µαζί 

και ότι για αυτό το γεγονός εκείνα δεν φέρουν καµία ευθύνη. Οι γονείς πρέπει να 

τονίσουν στο παιδί τους ότι το αγαπούν και ότι δεν µετάνιωσαν ούτε στιγµή που 

γεννήθηκε. Έχει µεγάλη σηµασία να το κάνουν αυτό γιατί το παιδί σκέφτεται ότι 

µετανιώνουν για όλα αφού θέλουν να ακυρώσουν το γάµο τους. Το παιδί πιστεύει ότι οι 

γονείς δεν ακυρώνουν µόνο τη συµφωνία µεταξύ τους αλλά συγχρόνως και την αγάπη 

τους προς αυτό, πολύ περισσότερο µάλιστα καθώς η περίσταση το παρακινεί να πει στον 

ένα από τους δύο γονείς «δεν σε αγαπώ πια», όταν ταυτίζεται µε τον άλλο. Και καθώς 

µέσα του έχει την ανάγκη να αγαπάει και τους δύο γονείς, αν δεν του δοθούν οι 

κατάλληλες εξηγήσεις, συµβαίνει κάτι που διαστρέφει τη βαθύτερη ισορροπία του.                                         

   Αν οι γονείς αγαπήθηκαν, αν επιθυµούσαν τη σύλληψη και τη γέννηση του παιδιού, 

δεν πρέπει να αρνηθούν την αγάπη τους για αυτό, γιατί έτσι αρνιούνται την αγάπη που 

ένιωσε ο ένας για τον άλλο µια ορισµένη στιγµή. Πρέπει να προσπαθήσουν να 

αποφύγουν να κάνουν το παιδί να φανταστεί ότι , αφού οι γονείς του δεν αγαπιούνται 

πια, παύουν να αγαπούν στο πρόσωπο του τον άλλο γονιό. Το παιδί έχει ανάγκη να 

ακούσει το καθένα από τους γονείς να λέει ότι δεν έχει µετανιώσει που παντρεύτηκε 

ακόµα και αν είναι δύσκολο να χωρίζεις. 

  Εάν το παιδί γεννήθηκε από σαρκικό έρωτα µόνο και όχι από αγάπη, χωρίς να είναι 
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σίγουροι οι γονείς του ότι θα ζήσουν µαζί, είναι σηµαντικό το παιδί να το γνωρίζει  γιατί 

αυτό σηµαίνει ότι το ίδιο είχε την δύναµη να έρθει στον κόσµο από ένα ζευγάρι που δεν 

ήταν σίγουρο εάν θα διατηρηθεί. Η µάνα του δεν έκανε αποβολή, πράγµα που 

αποδεικνύει ότι το ζευγάρι αυτό που φαινοµενικά δεν συνεννοείτο, είχε ζωή να του 

δώσει.  

  Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ο ένας γονιός να µην ρίχνει την ευθύνη στον άλλο για τη 

διάλυση του γάµου και της οικογενειακής ζωής, αλλά δεν πρέπει να φτάσουν και στο 

άλλο άκρο δηλαδή ο ένας να δικαιολογεί τον άλλο νοµίζοντας ότι µε αυτό τον τρόπο θα 

µειώσουν τον πόνο των παιδιών. 

  Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν γιατί παίρνετε διαζύγιο. Εάν οι γονείς χωρίζουν γιατί ο ένας 

γονιός είναι άρρωστος εξαιτίας ναρκωτικών, αλκοολισµού ή ψυχικής διαταραχής τα 

παιδιά πρέπει να το γνωρίζουν. Μερικές φορές ο άρρωστος γονέας δεν υπόκειται σε 

θεραπεία ή ούτε καν την επιζητεί ακόµη και αυτό µπορεί να συζητηθεί µε τρόπο 

κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού. Τέτοιες «αρρώστιες» εµποδίζουν το γονέα να 

δείξει αγάπη και ενδιαφέρον για το παιδί και βοηθάει τα παιδιά να ξέρουν πως αυτό 

οφείλεται στη «αρρώστια» του. 

  Εάν υπάρχουν φασαρίες και καυγάδες, αυτά τα εξωτερικά σηµάδια διευκολύνουν το 

παιδί να καταλάβει ότι ίσως να υπάρχουν λόγοι για διαζύγιο. Αντίθετα, εάν οι γονείς δεν 

µαλώνουν και δείχνουν ότι έχουν µια ήρεµη σχέση, τότε ίσως τα παιδιά να µην µπορούν 

να καταλάβουν γιατί χωρίζουν. Οι γονείς πρέπει να τους δώσουν να καταλάβουν ότι ο 

θυµός δεν εκδηλώνεται πάντα µε φωνές, ότι οι σεξουαλικές προτιµήσεις των ενηλίκων 

και οι εξωσυζυγικές τους σχέσεις αλλοιώνουν την ουσία του γάµου για τους ενήλικες, ότι 

οι ενήλικες σε µία οικογένεια δεν έχουν πάντα τις ίδιες αξίες και µερικές φορές αυτές οι 
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διαφορές προκαλούν την αναδιάρθρωση της οικογένειας. Πρέπει να λεχθεί στα παιδιά 

ότι σκοπός του διαζυγίου είναι να καλυτερέψουν τα πράγµατα για τον ένα ή και τους δύο 

ενήλικες. Τα παιδία µπορεί να µην αντιλαµβάνονται τους λόγους του διαζυγίου όµως µε 

το πέρασµα του χρόνου αυτοί θα αποκαλυφθούν. 

  Εάν ο ένας από τους δύο γονείς έχει φύγει πριν ανακοινωθεί στο παιδί η απόφασή τους 

για διαζύγιο, αυτός που θα του το ανακοινώσει πρέπει να λογαριάσει τη σχέση που είχε 

το παιδί µε το σύζυγο που έφυγε, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το τι έχει ζήσει το παιδί 

από όλη αυτή την περιπέτεια τη συζυγική. Τι είδε και τι δεν ξέρει, τι µπορούµε να του 

πούµε και τι όχι Επειδή πιο συχνά ο άντρας είναι αυτός που φεύγει από το σπίτι, το 

βάρος θα πέσει στη µητέρα να µιλήσει στο παιδί σχετικά µε την κατάσταση. 

  Η µητέρα θα πρέπει να προσέξει να µην µεταφέρει τη δική της ψυχολογία στο παιδί. θα 

πρέπει κουβεντιάζοντας µαζί του να παρουσιάσει τα πράγµατα όσο πιο αντικειµενικά, 

λέγοντας του ότι ο πατέρας σου έφυγε, γιατί νοµίζει -και συµφωνώ και εγώ- θα βάλει και 

τον εαυτό της µέσα είτε έχει πάρει µέρος είτε όχι, πως µε αυτό τον τρόπο θα ζήσουµε 

όλοι καλύτερα. Πάντα πρέπει να µιλάει για ενότητα, όχι για διαχωρισµό και διάσπαση, 

δεν πρέπει να λέει εκείνος και εµείς, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δηµιουργηθούν 

δύο αντιµαχόµενα στρατόπεδα. Θα πρέπει να τονιστεί στο παιδί πως όλα αυτά που 

συµβαίνουν δεν έχουν σχέση µε εκείνο, ότι συνεχίζουν να το αγαπάνε απλώς δεν 

ταιριάζουν µεταξύ τους. Θα συνεχίσουν να το αγαπάνε το ίδιο και ακόµα περισσότερο 

έστω και αν δεν ζούνε πια όλοι µαζί. 

  Αυτά που θα πει η µητέρα στο παιδί πρέπει στις επόµενες µέρες να τα εφαρµόσει µε 

έργα. Γιατί πολλές µητέρες άλλα λένε στα παιδία τους και ύστερα άλλα δείχνουν µε τα 

έργα και τη συµπεριφορά τους. ∆είχνουν πως δεν έχουν ψυχραιµία, ότι αισθάνονται πως 
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δεν µπορούν να ζήσουν µε τη νέα κατάσταση και είναι φοβερά απογοητευµένες. Αυτή η 

ψυχολογία της µητέρας, όσο κι αν από ψυχολογική άποψη είναι δικαιολογηµένη, δεν 

µπορεί να εξυπηρετήσει στην περίπτωση αυτή. Για αυτό το λόγο όσο κι αν αισθάνονται 

πως ο προσανατολισµός τους είναι τώρα διαφορετικός από αυτό που ήθελαν, όσο κι αν 

αισθάνονται πως έχουν χάσει το περιεχόµενο της ζωής, θα πρέπει στο παιδί να µην 

εµφανίζονται θύµατα µιας κατάστασης, να µην δραµατοποιούν την κατάσταση, µε 

µεγάλες συνέπειες για το µέλλον τους. Είναι αυτονόητο πως το παιδί ταυτίζεται µε την 

ψυχολογία της µητέρας του, γίνεται µια ενότητα παιδιού-µητέρας προς το πατέρα και 

αυτή η κατάσταση θα είναι επιζήµια για όλους. 

  ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως τα διαζύγια έχουν ένα επαναλαµβανόµενο φαύλο κύκλο. Οι 

γονείς που χωρίζουν, χωρίς να το θέλουν, δηµιουργούν στα παιδιά ανασφάλεια γάµου. 

Το παιδί όταν θα µεγαλώσει έχοντας αυτά τα συναισθήµατα, όταν θα παντρευτεί και θα 

δηµιουργήσει δική του οικογένεια, θα ξαναζήσει όλες τις καταστάσεις των γονιών του 

στη νέα του οικογένεια. Έχουµε λοιπόν υποχρέωση κάποια στιγµή να σπάσουµε αυτό το 

φαύλο κύκλο. Οι γονείς πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να σηκώσουν αυτοί το 

βάρος του διαζυγίου, για να γλιτώσουν τα παιδιά από µια δοκιµασία, που θα έχουν 

µεθαύριο στο γάµο τους. 

  Είναι αυτονόητο επίσης πως η µητέρα, µιλώντας για το πατέρα που έφυγε, ή ο πατέρας 

όταν βλέπει το παιδί του, δεν πρέπει να µιλάνε µε άσχηµα λόγια σε βάρος του απόντα 

συζύγου. Θα πρέπει να λένε τη λέξη καλός έστω και αν δεν είναι. γιατί όπως ξέρουµε, 

όποιος λείπει εξιδανικεύεται και πολλές φορές το παιδί αναλαµβάνει την υπεράσπιση του 

απόντα πατέρα ή µητέρας. Πολλές φορές οι γονείς θέλοντας να εξασφαλίσουν την αγάπη 

του παιδιού, συναγωνίζονται µεταξύ τους. Γι΄ αυτό υπάρχουν τα εξεζητηµένα χάδια µετά 
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το διαζύγιο, οι πολλές υποχωρήσεις και τα πολλά δώρα. Οι γονείς καταφεύγουν σε αυτή 

τη συµπεριφορά επειδή αισθάνονται ενοχή και για να µαλακώσουν το αίσθηµα ενοχής 

κάνουν αυτές τις κινήσεις. 

  Μετά την αναγγελία των νέων οι γονείς πρέπει να επιτρέψουν στα παιδία να δείξουν το 

πόνο τους. Μπορεί να αντιδράσουν µε δάκρυα, µε άρνηση, µε εκκλήσεις να 

αναθεωρήσουν την απόφασή τους, µε κατάρες, µε απειλές, µε ψευτοπαλληκαρισµούς ή 

µε σιωπή. Η στεναχώρια είναι µέρος από αυτά που πρέπει να περάσουν τα παιδιά και 

πρέπει να ειπωθεί ότι όλα αυτά που αισθάνονται είναι φυσιολογικά. 

  Εάν το παιδί εκφράσει έντονο θυµό οι γονείς δεν πρέπει να τον ανταποδώσουν. Είναι 

σηµαντικό το παιδί να µπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς το φόβο ότι θα χάσει την 

αγάπη των γονιών του. 

  Το παιδί µπορεί αρχικά να µην θελήσει να µιλήσει για το διαζύγιο και να µοιραστεί τα 

συναισθήµατα του µε τους γονείς του. Οι γονείς δεν πρέπει να το πιέσουν να πει κάτι, 

γιατί εάν το παιδί υποχρεωθεί να εκφράσει σκέψεις και συναισθήµατα τα οποία δεν 

µπορεί να αντιµετωπίσει και να χειριστεί, αυτό περισσότερο κακό θα του κάνει παρά 

καλό. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί µπορεί να µην ξέρει ακόµη πως πραγµατικά 

αισθάνεται και µια σύντοµη περίοδος άρνησης µπορεί να είναι ένας χρήσιµος 

µηχανισµός άµυνας απέναντι σε αγχογόνες καταστάσεις. Οι γονείς πρέπει να τονίσουν 

στα παιδία τους πως θα είναι στην διάθεση τους για να τα ακούσουν ή να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις τους όποτε αυτά έχουν διάθεση να µιλήσουν.      

  Μερικές φορές τα παιδία δεν λένε τίποτα γιατί δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τους 

γονείς τους. Θέλουν να τους προστατεύσουν και για αυτό κρατούν µέσα τους τα 

συναισθήµατα τους για να µην κάνουν τα πράγµατα χειρότερα για εκείνους. Εάν µετά 
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από κάποιο διάστηµα οι γονείς βλέπουν ότι τα παιδία τους δεν εκφράζουν τα 

συναισθήµατα τους ίσως θα ήταν χρήσιµο να µοιραστούν αυτοί κάποια από τα 

συναισθήµατα τους µαζί µε τα παιδιά τους. Μπορούν να µοιραστούν µέρος του πόνου 

και της ανησυχίας τους χωρίς αυτό να τους γίνει βάρος. Αυτό τους δίνει την άδεια να 

ανοιχτούν και εκείνα. Εάν οι γονείς δεν εκφράσουν τα συναισθήµατα τους, τα παιδιά θα 

µπερδευτούν και θα αισθανθούν ότι πρέπει να δείξουν και εκείνα ψυχραιµία και 

στωικότητα. 

  Πρέπει να δοθεί στα παιδία αρκετός χρόνος για να προσαρµοστούν γιατί υπάρχει 

µεγάλη διαφορά στη διαδικασία προσαρµογής των παιδιών και αυτή των ενηλίκων. 

Εξάλλου, ο ένας γονιός, αν όχι και οι δύο, σκέφτονταν αυτή την αλλαγή για αρκετό 

καιρό ενώ για τα περισσότερα παιδιά είναι κάτι εντελώς καινούργιο. 

   

3.2 Επιπτώσεις & αντιδράσεις των παιδιών  

 

  Το διαζύγιο δεν είναι ένα µεµονωµένο γεγονός, αλλά µια σειρά από αλλαγές σε 

πολλούς τοµείς της ζωής όλων των µελών της οικογένειας. Παρόλο που η λέξη 

«διαζύγιο» είναι µικρή, οι αλλαγές που επιφέρει είναι πολύ µεγάλες (Γουίντσεστερ & 

Μπέγιερ, 2003). Ένα διαζύγιο αναπόφευκτα φέρνει πάρα πολλές αλλαγές τόσο στον 

κοινωνικό, όσο και στον οικογενειακό, τον οικονοµικό, τον ψυχολογικό και το νοµικό 

τοµέα.  

   Περίπου από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, διάφοροι κλάδοι, όπως η ψυχολογία, η 

παιδαγωγική και η κοινωνιολογία άρχισαν να ερευνούν συστηµατικά τις επιδράσεις που 

το διαζύγιο έχει στα παιδιά. Μέσα απ’ αυτές τις έρευνες, έχει εξαχθεί το συµπέρασµα ότι 
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πολλοί οικογενειακοί, κοινωνικοί και ατοµικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην επίδραση 

που έχει το διαζύγιο στα παιδιά και στη µετέπειτα προσαρµογή τους. Επίσης, έχει φανεί 

ότι διάφορες κοινωνικές αξίες και πρότυπα επηρεάζουν το πώς τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται το διαζύγιο καθώς και τις αντιδράσεις τους (Χατζηχρήστου, 1999). 

  Έρευνες έχουν δείξει ότι τα αρνητικά στερεότυπα και το ενδεχόµενο κοινωνικό στίγµα 

για τους γονείς που έχουν χωρίσει, για την λειτουργία της οικογένειας και τη 

προσαρµογή των παιδιών µετά το διαζύγιο επιδρούν αρνητικά για όλα τα µέλη της 

οικογένειας (Brandwein, Brown, & Fox, 1974). Επίσης έρευνες σε χώρες µε µικρότερη 

συχνότητα διαζυγίων από τις Η.Π.Α., και αντίστοιχα µε αρνητικότερες κοινωνικές 

στάσεις και µεγαλύτερο κοινωνικό στίγµα, αναφέρουν µεγαλύτερα προβλήµατα 

συµπεριφοράς και ψυχολογικής προσαρµογής των παιδιών µετά το διαζύγιο και 

περισσότερες δυσκολίες στις σχέσεις τους και µε τους δύο γονείς (Amato & Keith, 

1991a).               

  Το διαζύγιο έχει τόσο µακροπρόθεσµες, όσο και βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις στην 

ανάπτυξη και την προσαρµογή του παιδιού (Χατζηχρήστου, 1999). Παρόλ’ αυτά, πρέπει 

να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένες επιπτώσεις που να µπορούν να 

θεωρηθούν ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα του διαζυγίου στα παιδιά. Εξάλλου, έχει φανεί 

µέσα από έρευνες, ότι το διαζύγιο, δεν έχει απαραίτητα αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά 

(Gardner, 1979). Πολλές φορές, περισσότερα προβλήµατα αντιµετωπίζουν τα παιδιά τα 

οποία ζουν σε περιβάλλον µε συνεχείς διαφωνίες και εχθρότητα, παρά τα παιδιά 

χωρισµένων γονέων µε µικρές συγκρούσεις (Cummings, Pelligrini, Notarius, & 

Cummings, 1989· Emery, 1982, 1988· Long, Forehand, Fauber, & Brody, 1987). Έτσι 

λοιπόν, θεωρείται ότι οι συνεχείς συγκρούσεις µεταξύ των γονέων είναι περισσότερο 
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καταστροφικές, από ό,τι ο ίδιος ο χωρισµός. 

  Παρόλ’ αυτά, τα παιδιά παρουσιάζουν βραχυπρόθεσµες αλλά και µακροπρόθεσµες 

αντιδράσεις στο διαζύγιο των γονέων τους, οι οποίες όµως ποικίλουν από παιδί σε παιδί. 

Τις άµεσες και βραχυχρόνιες αντιδράσεις των παιδιών στο χωρισµό των γονέων τους 

επηρεάζει άµεσα η ηλικία και το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά.  

  Έτσι λοιπόν, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (0–6 ετών), εµφανίζουν διάφορες 

συναισθηµατικές αντιδράσεις και αλλαγές στη συµπεριφορά µετά το χωρισµό των 

γονιών τους. Σηµαντικό είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές διαρκούν περισσότερο στα 

αγόρια. Ο φόβος, η θλίψη, ο θυµός και το άγχος των παιδιών αυτής της ηλικίας 

επιφέρουν πολύ συχνά διαταραχές στον ύπνο, όπως εφιάλτες, παλινδρόµηση στον έλεγχο 

των σφιγκτήρων, όπως αφόδευση, νυκτερινή ενούρηση κλπ., διαταραχές στη διατροφή, 

επιθετικότητα, εριστικότητα, σύγχυση, ενοχές, αυτοκατηγορίες και συναισθηµατική 

εξάρτηση (Hetherington, Cox, & Cox, 1979· McDermott, 1968· Wallerstein & Kelly, 

1975).  

  Όταν οι γονείς χωρίζουν, τα παιδιά αυτής της ηλικίας συχνά φοβούνται ότι οι αρνητικές 

σκέψεις που είχαν κάνει για έναν γονιό γίνανε πραγµατικότητα. Νοµίζουν ότι τώρα 

τιµωρούνται για µια κακή τους ευχή ή µια οργισµένη σκέψη και ότι πρέπει να 

τιµωρηθούν για το χωρισµό. Παρουσιάζουν ζωηρές φαντασιώσεις εγκατάλειψης, 

τραυµατισµού ή θανάτου των γονιών, και συχνά εκδηλώνουν επιθετικότητα απέναντι σε 

άλλα παιδιά και µαλώνουν µε τα αδέρφια τους.  

  Οι Wallerstein & Kelly (1975) µελέτησαν τις αντιδράσεις παιδιών ηλικίας 2,5–6 κατά 

την αρχική περίοδο του χωρισµού των γονέων τους και στα πρώτα στάδια του θρήνου, 

καθώς και ένα χρόνο µετά το χωρισµό. Από τη µελέτη φάνηκε ότι τα µικρά παιδιά, 
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ηλικίας 2,5-3 ετών, δεν ήταν σε θέση να µειώσουν τη λύπη τους. Τα παιδιά αυτά είχαν 

ανάγκη από τη συνεχή επαφή και την αναζήτηση στοργής από τους µεγάλους. Τα παιδιά 

της ηλικίας αυτής είχαν, επίσης, έντονο το άγχος του αποχωρισµού όπως και το 

γενικευµένο άγχος. Ακόµη, παρουσίαζαν παλινδρόµηση στον έλεγχο των σφιγκτήρων, 

είχαν διαταραχές στον ύπνο και αυξηµένη επιθετικότητα.  

  Τα παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, παρουσίαζαν κι αυτά έντονη επιθετικότητα, καθώς και 

συχνό κλάµα, παράπονα, ενοχές και απορία για την έλλειψη του ενός γονέα. Κάποια 

παιδιά, επίσης, ιδιαίτερα αυτά που δεν µπόρεσαν να προσαρµοστούν αρκετά µετά από 

ένα χρόνο, είχαν µειωµένη αυτοεκτίµηση, περιορισµό στο παιχνίδι και ανάγκη για 

περισσότερη ενασχόληση µε τους ενήλικες. 

  Τέλος, παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, παρουσίαζαν αυξηµένη ανησυχία, υπερκινητικότητα, 

επιθετικότητα, άγχος και δυσθυµία. Σηµαντικό είναι ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής ήταν 

σε θέση να εκφράσουν λεκτικά τη λύπη τους, την αναζήτηση του απόντα γονέα και την 

επιθυµία για επανασύνδεση της οικογένειάς τους, κάτι που δεν συνέβαινε µε τα 

µικρότερα παιδιά. Επιπλέον, τα παιδιά αυτά µπορούσαν να έχουν κάποια 

συναισθηµατική απόσταση µεταξύ των γονέων τους και αυτών κι έτσι, µπορούσαν να 

βρουν χαρά έξω από το σπίτι. Τα παιδία που η προσαρµογή τους επιδεινώθηκε µετά από 

ένα χρόνο παρουσίασαν µειωµένη ικανότητα στο σχολείο, κατάθλιψη και δυσκολίες στις 

σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους τους. 

  Αυτές οι αντιδράσεις των παιδιών, επισηµαίνουν οι Wallerstein & Kelly (1975), είναι 

φυσιολογικές µετά το διαζύγιο και αποτελούν τα πρώτα στάδια του θρήνου. Οι 

αντιδράσεις των παιδιών σ’ αυτό το στάδιο είναι αποτέλεσµα της µειωµένης γνωστικής 

ικανότητας των παιδιών, µιας και τα παιδιά αυτά δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τις 
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αιτίες του χωρισµού των γονιών τους, δεν µπορούν να βάλουν όρια µεταξύ της 

φαντασίας και της πραγµατικότητας, ενώ γνωρίζουν ότι προκειµένου να είναι ασφαλή, 

χρειάζονται τους γονείς τους. Ακόµα, το γεγονός ότι οι γονείς δε δίνουν πολλές 

εξηγήσεις και πληροφορίες στα παιδιά, τα οποία εποµένως, στηρίζονται στις δικές τους 

εξηγήσεις, επιδεινώνει την κατάσταση, αφού έτσι οδηγούνται στο να νιώθουν ενοχές και 

να αυτοκατηγορούνται. Από τα αποτελέσµατα, επίσης, προκύπτει ότι τα παιδιά που 

βελτιώνουν την προσαρµογή τους µετά τον πρώτο χρόνο του χωρισµού, είναι τα παιδιά 

τα οποία έχουν καλύτερη σχέση και επικοινωνία µε τον γονέα που έχει την επιµέλειά 

τους. 

  Σε µία οµάδα παιδιών 3-5 χρόνων που µελετήθηκαν, παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

αλλαγές στην συµπεριφορά και προβλήµατα στο σχολείο σε περισσότερο από τα µισά 

παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα προσπαθούσαν να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες από το 

χωρισµό των γονιών τους µε επιτυχία χωρίς να επηρεάζεται η ανάπτυξη τους. Τα παιδιά 

ανάλογα µε την προσαρµογή τους χωρίσθηκαν σε τέσσερις οµάδες(McDermott, 1968) :  

α) παιδιά που εκδήλωσαν άρνηση και παλινδρόµηση στο σπίτι, θυµό και έντονη θλίψη 

στο σχολείο, αλλά παρουσίασαν βελτίωση της συµπεριφοράς τους 6-8 εβδοµάδες µετά 

τον χωρισµόּ  

β) παιδιά που εκδήλωσαν παλινδρόµηση, σύγχυση και αποδιοργάνωση, υπερβολική 

προσκόλληση και είχαν ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξηּ 

γ) παιδιά µε εσωτερικευµένες διαταραχές και προβλήµατα προσωπικότητας και 

δ) παιδιά στα οποία δεν παρατηρήθηκε καµία αλλαγή και ήταν αυτά που είχαν καλή 

προσαρµογή πριν το διαζύγιο. 
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  Εκδήλωσης ανυπακοής, εξάρτησης και επιθετικότητας στο σπίτι και στο σχολείο, 

δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών τις προσχολικής ηλικίας, ανωριµότητα 

και περιορισµός στο παιχνίδι έχουν παρατηρηθεί µέχρι και δύο χρόνια µετα τον χωρισµό 

των γονέων (Hetherington, Cox, & Cox, 1979c). 

  Τα παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών), έχουν πιο αναπτυγµένες τις γνωστικές τους 

ικανότητες κι αυτό τα βοηθά να κατανοούν καλύτερα τη συµπεριφορά και τα 

συναισθήµατα τόσο των ιδίων όσο και των άλλων. Παρόλ’ αυτά όµως, τα παιδιά αυτής 

της ηλικίας δεν µπορούν να κατανοήσουν πλήρως τις αιτίες και τα συναισθήµατα που 

σχετίζονται µε το χωρισµό (Χατζηχρήστου, 1999). Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας 

αντιδρούν στο διαζύγιο κυρίως µε κατάθλιψη, απόσυρση, φόβο, άγχος, επιθετικότητα, 

ενοχές, φαντασιώσεις για προσωπική ευθύνη, φαντασιώσεις για επανένωση των γονέων, 

θυµό, µετάθεση του θυµού τους για το διαζύγιο σε άτοµα του οικογενειακού και 

σχολικού περιβάλλοντος, οργή, πτώση της σχολικής επίδοσης, αλλαγές στη συµπεριφορά 

στο σχολείο, αισθήµατα απόρριψης, αναζήτηση επεξηγήσεων για το διαζύγιο, 

εσωτερικές συγκρούσεις για την υποστήριξη του ενός ή του άλλου γονέα (Allison & 

Furstenberg, 1989· Brandy, Bray, & Zeeb, 1986· Brown, 1980· Guidubaldi, Cleminshaw, 

Perry, & McLoughlin, 1983· Wallerstein & Kelly, 1976, 1980). 

  Ο θυµός των παιδιών αυτής της ηλικίας κατευθύνεται προς τους γονείς, ιδιαίτερα προς 

εκείνο µε τον οποίο το παιδί ζει και ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι η µητέρα. Η 

µητέρα πολύ πιθανόν να κατηγορηθεί από το παιδί για οτιδήποτε έχει συµβεί, 

ανεξάρτητα από τα πραγµατικά γεγονότα που οδήγησαν στη διάλυση του γάµου. Ο απών 

πατέρας είναι πολύ πιθανό να εξιδανικευτεί, ενώ η µητέρα θεωρείται υπεύθυνη που 

εκείνος έφυγε µακριά. Τα παιδία, ειδικά στις ηλικίες των επτά έως οκτώ ετών, ενδέχεται 
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να εκφράσουν πολύ έντονη επιθυµία για το πατέρα τους.    

   Όταν τα παιδιά βρίσκονται σ’ αυτή την ηλικία, πολλές φορές οι γονείς τους τα θεωρούν 

«αρκετά µεγάλα» ώστε να τα έχουν για «σύµµαχο» και «αρκετά µικρά» για να µπορούν 

να προκαλούν το θυµό των παιδιών προς τον άλλο γονέα (Wallerstein & Kelly, 1975). 

Έτσι λοιπόν, τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν αντικρουόµενα αισθήµατα θυµού, οργής 

και «αφοσίωσης» προς τον ένα ή και τους δύο γονείς. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία 

τείνουν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο να πάρουν το µέρος του ενός ή του άλλου 

γονέα στις συγκρούσεις τους (Χατζηχρήστου, 1999).  

  Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν την αγάπη και των δύο τους γονέων, θέλουν να παραµείνουν ουδέτερα και 

«αφοσιωµένα» και στους δύο τους γονείς. Αντιθέτως, τα µεγαλύτερα παιδιά σχολικής 

ηλικίας, συνήθως υποστηρίζουν το γονέα που έχει την επιµέλειά τους, γιατί έτσι νιώθουν 

ότι θα έχουν µεγαλύτερη υποστήριξη και ενθάρρυνση απ’ αυτόν. Από την άλλη, τα 

παιδιά σε αυτή την ηλικία θεωρούν ότι µπορούν να αντιµετωπίσουν το άγχος και τις 

ανασφάλειες που νιώθουν µε το βγάζουν το θυµό τους σε ένα «αποδεκτό» στόχο, ο 

οποίος είναι ο γονέας που δεν έχει την επιµέλειά τους (Parish & Dostal, 1980· 

Wallerstein & Kelly, 1980).  

    Από την έρευνά των Wallerstein και Kelly, φάνηκε ότι τα παιδιά της πρώτης σχολικής 

ηλικίας (7-8 χρόνων) έδειχναν έντονη λύπη και εκδηλώσεις θρήνου παρόµοιες µ’ αυτές 

που επακολουθούν το θάνατο ενός ατόµου. Τα παιδιά εκδήλωναν έντονα το άγχος τους 

για την ασταθή οικογενειακή τους κατάσταση. Επίσης, είχαν µεγάλες ελπίδες για 

επανένωση των γονιών τους, γι’ αυτό προσπαθούσαν να κρατήσουν ουδέτερη στάση 

απέναντι και στους δυο τους γονείς. Ακόµη, τα αγόρια κυρίως, νιώθοντας πολύ έντονα 
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την απουσία του πατέρα τους, επιθυµούσαν συχνότερη επικοινωνία µαζί του, ενώ κάποια 

άλλα παιδιά ζητούσαν από τις µητέρες τους να ξαναπαντρευτούν. Μερικά παιδιά είχαν 

θετικότερα συναισθήµατα για τον πατέρα που τα επισκεπτόταν, παρά για τη µητέρα που 

είχε την επιµέλειά τους, ενώ κάποιες φορές εξέφραζαν το θυµό τους προς τη µητέρα 

εξαιτίας των δυσάρεστων συναισθηµάτων που τους προκαλούσε η έλλειψη του πατέρα 

τους. 

    Τα παιδιά, επίσης, που εξωτερίκευαν το θυµό τους µε διάφορες µορφές επιθετικότητας 

και απειθαρχίας, µπόρεσαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να βρουν ξανά την ισορροπία 

τους, ενώ τα παιδιά που δεν εξωτερίκευαν το θυµό τους είχαν σοβαρές διαταραχές και 

παθητική παλινδρόµηση.  

      Τα µεγαλύτερα παιδιά (9-10 χρονών) αντιλαµβάνονταν και δέχονταν πιο εύκολα το 

διαζύγιο των γονιών τους. Πολύ λίγα παιδιά παρουσίασαν παλινδρόµηση σε µορφές 

συµπεριφοράς µικρότερης ηλικίας, ενώ, πολλές φορές, προσπαθούσαν να 

αντιµετωπίσουν τα συναισθήµατά τους µε ποικίλους ψυχολογικούς µηχανισµούς άµυνας, 

µε αποτέλεσµα, πολλά άτοµα του περιβάλλοντός τους να µην κατανοούν τα πραγµατικά 

τους συναισθήµατα. Τα παιδιά, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το θρήνο τους, 

χρησιµοποιούσαν την αποφυγή των σκέψεων για το διαζύγιο, την άρνηση, τη συνεχή 

ενασχόλησή τους µε διάφορες δραστηριότητες κλπ. Τα παιδιά  αυτά, επίσης, ένιωθαν 

ντροπή για τη διάλυση της οικογένειάς τους. 

    Τα παιδιά αυτής της ηλικίας εξέφραζαν συνειδητό θυµό προς το γονέα που θεωρούσαν 

ότι προκάλεσε το διαζύγιο. Ο θυµός τους εκφραζόταν µε κρίσεις νεύρων, αυταρχικές 

συµπεριφορές, αύξηση οργής κλπ. Κάποια παιδιά εξέφραζαν σύγχυση στην αντίληψή 

τους για τον εαυτό τους, ενώ κάποια άλλα, είχαν ποικίλα σωµατικά συµπτώµατα, τα 
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οποία σχετίζονταν µε τις διαµάχες των γονιών τους. Τέλος, τα µισά περίπου παιδιά αυτής 

της ηλικίας είχαν πτώση στη σχολική τους επίδοση και δυσκολίες στις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους τους 

  Η επανεξέταση των παιδιών αυτών ένα χρόνο µετά την µελέτη έδειξε ότι η ψυχολογική 

κατάσταση  των περισσότερων παιδιών είχε βελτιωθεί, η σχολική επίδοση όλων σχεδόν 

των παιδιών επανήλθε στα προηγούµενα επίπεδα και η ανάπτυξη τους σε όλους τους 

τοµείς συνεχιζόταν ή παρέµενε σταθερή. Η επιδείνωση της ψυχολογικής κατάστασης 

των παιδιών συσχετιζόταν µε τη µειωµένη ικανότητα για φροντίδα και ανατροφή από το 

γονέα που είχε αναλάβει την επιµέλεια και από την συνέχιση των συγκρούσεων µεταξύ 

των γονέων. 

  Αποτελέσµατα άλλων ερευνών επισηµάνουν ότι η χαµηλότερη σχολική επίδοση των 

παιδιών των χωρισµένων γονέων δεν οφείλεται στην αρνητική επίδραση που έχει το 

διαζύγιο στη νοητική ικανότητα και τη γνωστική ανάπτυξη, αλλά ότι η ενασχόληση τους 

µε θέµατα του διαζυγίου και η απείθαρχη συµπεριφορά τους στη τάξη εµποδίζουν τη 

συγκέντρωση τους στα µαθήµατα. Επίσης µεταβάλλουν και τις προσδοκίες και 

εκτιµήσεις που έχουν οι δάσκαλοι τους, οι οποίοι σε συνδυασµό µε τα συγκεκριµένα 

στερεότυπα που έχουν για τα παιδιά χωρισµένων γονέων, επηρεάζουν αρνητικά τα 

παιδιά παρεµποδίζοντας την επιθυµία τους να έχουν καλή επίδοση στα µαθήµατα τους 

και µειώνοντας την αυτοεκτίµηση τους (Hetherington, Camara,& Featherman, 1981, 

Santrock & Tracy, 1987, Wallerstein & Kelly, 1980). 

  Επίσης η χαµηλή αυτοεκτίµηση των παιδιών στο σχολείο έχει συσχετιστεί µε τις 

αντιλήψεις τους ότι ζουν σε ένα «δυστυχισµένο» οικογενειακό περιβάλλον γεµάτο 

εντάσεις και συγκρούσεις (Berg & Kelly, 1979, Raschke & Raschke, 1979).    
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  Τα παιδιά εφηβικής ηλικίας (12-17 ετών), αν και έχουν τη γνωστική ικανότητα για 

πληρέστερη κατανόηση των λόγων του χωρισµού των γονέων τους, εντούτοις, το 

διαζύγιο γι’ αυτά είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο και οδυνηρό γεγονός. Αυτό γίνεται γιατί οι 

έφηβοι, εκτός από τις µεγάλες αλλαγές που έχουν να αντιµετωπίσουν σ’ όλους τους 

τοµείς της ζωής τους, έχουν, επίσης, να αντιµετωπίσουν τις επιπρόσθετες µεγάλες 

αλλαγές που φέρνει το διαζύγιο των γονιών τους. Ο χωρισµός των γονιών οδηγεί σε 

δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων, αλλά και σε δυσκολίες στη 

διαµόρφωση της ταυτότητας και την επίτευξη της αυτονοµίας τους. Το διαζύγιο, επίσης, 

σχετίζεται µε θλίψη, συναισθήµατα ντροπής και αµηχανίας, µείωση της σχολικής 

επίδοσης, αντικοινωνική συµπεριφορά στο σπίτι και στο σχολείο, συµπτώµατα 

κατάθλιψης, σωµατικές ενοχλήσεις και ανησυχία για το µέλλον (Buchanan, Maccoby, & 

Dornbusch, 1991· Frost & Pakiz, 1990· Long, Forehand, Fauber, & Brody, 1987· 

Wallerstein & Kelly, 1980). 

  Σε ερευνά τους, οι Wallerstein & Kelly (1974, 1980), διαπίστωσαν ότι ο χωρισµός των 

γονέων αποτελούσε ένα οδυνηρό γεγονός για τους έφηβους όπου οι περισσότεροι 

εκδήλωναν έντονα συναισθήµατα θλίψης και θυµού, µεγάλο ψυχικό πόνο για το χωρισµό 

των γονέων τους, καθώς θρηνούσαν για τη διάλυση της οικογένειας τους. Μετά το 

χωρισµό οι περισσότεροι γονείς παρουσίαζαν «εφηβικές» µορφές συµπεριφοράς µε 

αποτέλεσµα να αποστερούν τους εφήβους από ένα γονέα µε συνεπή και σταθερή 

συµπεριφορά, τον οποίο είχαν µεγάλοι ανάγκη σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης τους.      

  Επίσης, οι σεξουαλικές δραστηριότητες των γονέων ήταν αρκετά απειλητικές για τους 

εφήβους. Το στρες και οι εσωτερικές συγκρούσεις των εφήβων συσχετίζονταν µε 
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οικονοµικές δυσκολίες στην οικογένεια µετά το χωρισµό, συγκρούσεις και προσδοκίες 

για την αφοσίωση και την υποστήριξη προς τον ένα ή τον άλλο γονέα, έντονη κριτική 

στάση και αποµυθοποίηση των γονέων και τέλος µε δυσκολίες που είχαν σχέση µε τη 

συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας των γονέων τους και την ερωτική τους ζωή.  

  Οι έφηβοι αρκετές φορές παρουσιάζουν έκδηλη κατάθλιψη και δίνουν την εντύπωση 

ότι αποσύρονται από την οικογενειακή ζωή και καταφεύγουν σε άλλες σχέσεις εκτός 

σπιτιού. Οι φίλοι ίσως γίνουν η εναλλακτική  λύση για την οικογένεια, µερικοί φίλοι 

µπορεί να ασκήσουν ανεπιθύµητη επίδραση προσφέροντας ενθουσιασµό και συγκίνηση. 

Εάν η ζωή στο σπίτι είναι τεταµένη η βασική αντίδραση του εφήβου θα είναι η 

απόδραση. Η φυγή µπορεί να πάρει πολλές µορφές όπως διαµονή εκτός σπιτιού, 

αδιαφορία, εγκατάλειψη σχολείου, χρήση ναρκωτικών ακόµη και η επιλογή µιας 

ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης προκειµένου να αισθανθεί ο έφηβος ότι τον αγαπούν και τον 

χρειάζονται. 

 Παρά την επαναστατικότητα που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία, οι έφηβοι πολύ πιθανόν 

να γίνουν πολύ αυστηροί και επικριτικοί σχετικά µε το διαζύγιο των γονιών τους. 

Μετατρέπουν σε αποδιοποµπαίο τράγο τον γονιό που νοµίζουν ότι ευθύνεται για το 

διαζύγιο και επειδή είναι ευάλωτοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν σύµµαχοι τους ενός 

γονέα εναντίον του άλλου. ∆ύσκολα πιστεύουν πως ο γονιός που φεύγει είναι καλό 

άτοµο και πιστεύουν πως οι γονείς τους είναι πολύ εγωιστές αφού αναστάτωσαν τη ζωή 

τους µε αυτό τον τρόπο.  

  Αύξηση της εκδήλωσης αντικοινωνικών µορφών συµπεριφοράς µπορεί να εµφανιστεί 

για σύντοµο χρονικό διάστηµα κατά την περίοδο της κρίσης και των αλλαγών στην 

οικογένεια. Καθώς τα παιδιά προσπαθούν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα και οι 
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γονείς προσπαθούν να διατηρήσουν τη συνέπεια και την σταθερότητα στην ανατροφή 

και την φροντίδα των παιδιών (Ricker & Langner, 1985). Σηµαντικό παράγοντα για την 

προσαρµογή των εφήβων και την µείωση της προβληµατικής συµπεριφοράς είναι ο 

περιορισµός των εντάσεων και των συγκρούσεων ανάµεσα στους γονείς και οι καλή 

επικοινωνία ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά (Long, Forehand, Fauber, & Brody, 

1987, Peterson & Zill, 1986).  

   Από έρευνες που έχουν γίνει (Schwartzberg, 1980· Wallerstein & Kelly, 1980), φάνηκε 

ότι οι έφηβοι µπορούν να αντιδράσουν µε δύο διαφορετικούς τρόπους στο χωρισµό των 

γονιών τους. Έτσι λοιπόν, κάποιοι έφηβοι παλινδροµούσαν και έκαναν παρέα µε 

µικρότερα παιδιά. Οι έφηβοι αυτοί είχαν µεγάλη ανάγκη για στήριξη από τους γονείς 

τους και για επαναβεβαίωση της αγάπης τους. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι έφηβοι 

προσπάθησαν να αυτονοµηθούν πιο γρήγορα από την οικογένειά τους, αν και ακόµη δεν 

ήταν αρκετά ώριµοι.  

   Το διαζύγιο, επίσης, σχετίζεται µε τη σεξουαλική συµπεριφορά των εφήβων. Έρευνες 

δείχνουν ότι παιδιά χωρισµένων γονέων είχαν πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις. Έρευνες, 

επίσης, έχουν δείξει ότι έφηβοι διαλυµένων οικογενειών παρουσιάζουν συχνότερα 

παραβατική συµπεριφορά (χρήση ουσιών και αλκοόλ, διακοπή σχολείου, φυγή από το 

σπίτι κλπ) (Dornbusch, Carlsmith, Bushwall, Ritter, Leiderman, Hastorf, & Gross, 1985· 

Frost & Pakiz, 1990, Kalter, Riemer, Brickman, & Chen, 1985). 

  Όσον αφορά τη γνωστική ανάπτυξη και τη σχολική επίδοση των εφήβων µερικές 

έρευνες διαπίστωσαν ότι η σχολική επίδοση εφήβων χωρισµένων γονέων είναι 

χαµηλότερη (Allison & Furstenberg, 1989), ενώ άλλες δείχνουν ότι η οικογενειακή δοµή 

µακροπρόθεσµα έχει µικρή συσχέτιση µε τη σχολική επίδοση των εφήβων (Mednick, 
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Baker, Reznick, & Hocevar, 1990). Η χαµηλότερη σχολική επίδοση των εφήβων πιθανόν 

συσχετίζεται µε τις συχνές απουσίες και τη διακοπή του σχολείου, όπως και µε τη πιθανή 

µικρότερη άσκηση ελέγχου και φροντίδας για το σχολείο από τους γονείς (Dornbusch 

και συν., 1985). 

  Οι αλλαγές στη δοµή της οικογένειας, οι επακόλουθες πρακτικές και οικονοµικές 

αλλαγές στο σπίτι και στη φροντίδα των µελών οδηγούν σε µεγαλύτερες απαιτήσεις των 

γονέων από τους εφήβους. Οι έφηβοι συχνά αναλαµβάνουν περισσότερες ευθύνες σε 

µικρότερη ηλικία σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους και ένα ρόλο «φίλου» και 

«έµπιστου» για τους γονείς που έχουν την επιµέλεια (Weiss, 1979b). Ο Weiss (1979b) 

θεωρεί ότι αυτές οι απαιτήσεις για «ωριµότητα» αναγκάζουν τους εφήβους «να 

µεγαλώσουν γρηγορότερα», γεγονός που είναι θετική για την αυτονοµία και την 

ανάπτυξη τους.  

 

3.3 Μακροχρόνιες συνέπειες 

 

  Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το διαζύγιο επιφέρει και κάποιες µακροχρόνιες 

συνέπειες στα παιδιά. Έτσι λοιπόν, ενώ πολλά παιδιά σε διάστηµα περίπου δύο χρόνων 

µετά το χωρισµό των γονιών τους προσαρµόζονται στη νέα τάξη πραγµάτων, κάποια 

άλλα εξακολουθούν να έχουν προβλήµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ενώ οι 

βραχυπρόθεσµες αντιδράσεις των παιδιών σχετίζονται µε την ηλικία και το εξελικτικό 

τους επίπεδο, οι µακροχρόνιες αντιδράσεις σχετίζονται µε άλλες παραµέτρους όπως: (α) 

την ικανότητα των γονέων να παραµερίσουν το θυµό και τις συγκρούσεις µεταξύ τους, 

(β) την ικανότητα των γονέων για σωστή ανατροφή των παιδιών, (γ) την απουσία 
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συναισθηµάτων απόρριψης για το παιδί από το γονέα που δεν έχει την επιµέλειά του, (δ) 

την προσωπικότητα και τη ψυχολογική επάρκεια του κάθε παιδιού ξεχωριστά, (ε) την 

ύπαρξη δικτύου υποστήριξης για το παιδί και (στ) την ηλικία και το φύλο του παιδιού. 

    Η Wallerstein (1985), µετά από επανεξέταση παιδιών που έγινε δέκα χρόνια µετά το 

χωρισµό των γονιών τους, διαπίστωσε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των νεαρών ενηλίκων 

εξακολουθούσαν να έχουν δυσάρεστες µνήµες από το χωρισµό των γονιών τους, 

δυσαρέσκεια για τους γονείς τους και το αίσθηµα ότι στερήθηκαν εµπειρίες που θα είχαν 

αν οι γονείς τους δεν είχαν χωρίσει. Τα άτοµα αυτά εξέφρασαν φόβους µήπως βιώσουν 

κι αυτά ένα αποτυχηµένο γάµο, ενώ δήλωσαν ότι θα ήθελαν να αποφύγουν ένα πιθανό 

διαζύγιο για χάρη των παιδιών τους. 

  Οι Guidubaldi και Perry (1985), σε µια επανεξέταση του δείγµατός τους, βρήκαν ότι τα 

παιδιά χωρισµένων γονέων έχουν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς, χαµηλότερη 

επίδοση στο σχολείο και χαµηλότερους δείκτες επιτυχίας µε βάση τις εκτιµήσεις των 

γονέων και των δασκάλων τους. 

  Οι Amato και Keith (1991), διαπιστώνουν ότι οι ενήλικες των οποίων οι γονείς είχαν 

χωρίσει όταν αυτοί ήταν στην παιδική ηλικία, έχουν µεγαλύτερες επιπτώσεις στην 

ποιότητα της ενήλικης τους ζωής. Τα άτοµα αυτά έχουν περισσότερες δυσκολίες στη 

ψυχολογική τους προσαρµογή, στην οικογενειακή τους ζωή και στην κοινωνικο-

οικονοµική  κατάσταση, σε σχέση µε τους ενήλικους που οι γονείς τους δεν είχαν 

χωρίσει.  

  Παρόλ’ αυτά όµως, οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων δεν είναι πάντα τόσο µεγάλες. 

Εξάλλου, µε βάση τις πιο σύγχρονες έρευνες, η συσχέτιση του διαζυγίου µε την ενήλικη 

ζωή, τις περισσότερες φορές, είναι µικρή (Amato & Keith, 1991). 
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3.4 Ανάγκες και απαιτήσεις των παιδιών   

 

  Εκτός όµως από τις αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο, είναι πολύ σηµαντικό να 

µελετήσουµε και το τι είναι αυτό που τα παιδιά θέλουν και χρειάζονται να πάρουν από 

τους γονείς τους, αφού αυτοί πάρουν διαζύγιο.  

  Καταρχήν, τα παιδιά χρειάζονται και απαιτούν κι από τους δυο τους γονείς να 

παραµείνουν στη ζωή τους. Ακόµα κι αν κάποιος από τους δυο γονείς δε µένει πλέον 

κοντά στο παιδί, το παιδί θέλει ο γονέας αυτός να είναι αναµεµειγµένος στη ζωή του, να 

ενδιαφέρεται γι’ αυτό, για την πρόοδό του στα µαθήµατα και για τη ζωή του, γενικότερα. 

Το παιδί χρειάζεται και τους δυο του γονείς να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ζωής 

του. Στη µητέρα και στον πατέρα του, εξάλλου, στηρίζεται το κάθε παιδί για το 

µεγάλωµά του, την προστασία και την υποστήριξη που θα θέλει να έχει στις δύσκολες 

στιγµές. Αν το παιδί νιώθει και τους δυο του γονείς κοντά, τότε νιώθει ότι εξακολουθεί 

να είναι κάτι το σηµαντικό γι’ αυτούς κι ότι αυτοί ακόµα το αγαπούν και το νοιάζονται 

(Leon & Cole, 2004).   

  Για το παιδί δεν είναι καθόλου ευχάριστο το να τσακώνονται οι γονείς µεταξύ τους. Γι’ 

αυτό, θέλει και ζητά πολλές φορές από τους γονείς του να σταµατήσουν να 

διαπληκτίζονται, όταν συµβαίνει αυτό, και να προσπαθήσουν να έχουν µια καλή και 

φιλική σχέση µεταξύ τους. Πολλά παιδιά εξάλλου, θεωρούν ότι όταν οι γονείς τους 

τσακώνονται γι’ αυτά, φταίνε τα ίδια, επειδή κατά τη γνώµη τους έχουν κάνει κάτι κακό. 

Γι’ αυτό νιώθουν ενοχές όταν οι γονείς τους τσακώνονται για θέµατα που αφορούν αυτά 

τα ίδια (Leon & Cole, 2004).  
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  Ακόµη, τις περισσότερες φορές, τα παιδιά εξακολουθούν να αγαπούν το ίδιο και τους 

δυο τους γονείς. Έτσι λοιπόν, βρίσκονται σε πολύ δυσάρεστη θέση όταν ο ένας γονέας 

κατηγορεί και µιλά άσχηµα για τον άλλο γονέα. Αυτό είναι κάτι που κάνει το παιδί να 

νιώθει ότι πρέπει να διαλέξει κάποιον από τους δύο για να πάρει το µέρος του, κάτι που 

είναι πολύ άσχηµο γι’ αυτό και το οποίο µπορεί να του δηµιουργήσει ενοχές και άλλα 

δυσάρεστα συναισθήµατα (Leon & Cole, 2004). Παράλληλα, τα παιδιά γνωρίζουν ότι 

αποτελούν κοµµάτι και από τους δύο τους γονείς. Εποµένως, όταν ο ένας γονέας ασκεί 

κριτική στον άλλο, τότε πιθανόν το παιδί να νιώσει ότι είναι το ίδιο «κακό», όπως και ο 

γονέας του που κατηγορείται. Όταν ένας γονέας κατηγορεί τον πρώην σύζυγό του, 

ταυτόχρονα κατηγορεί και το ίδιο το παιδί (Lee, 2005). 

 

3.5 Συµβουλευτική διαζυγίου 
 
 
  Σύµφωνα µε τους Kressel & Deutsch (1977), η συµβουλευτική διαζυγίου αποτελεί 

ειδικό κλάδο της συµβουλευτικής του γάµου, και αναφέρεται στην απόφαση του 

ζευγαριού για διαζύγιο καθώς και στις σχετικές διαπραγµατεύσεις. Βασικός στόχος της 

συµβουλευτικής διαζυγίου είναι να βοηθήσει το ζευγάρι να αποσυνδεθεί από το γάµο µε 

τις λιγότερες επιπτώσεις και ταυτόχρονα να βοηθήσει τόσο το ζευγάρι όσο και τα παιδιά 

να δηµιουργήσουν νέες σχέσεις (Framo, 1978). 

  Έτσι, σύµφωνα µε τους Rice & Rice (1978), το διαζύγιο έχει δύο βασικές επιπτώσεις: 

α) την διαµόρφωση µιας ανεξάρτητης ταυτότητας και  

β) την επίτευξη µιας στενής διαπροσωπικής σχέσης µε ένα άλλο άτοµο. 

Η συµβουλευτικές παρεµβάσεις στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα άτοµα να ξεπεράσουν 

τη λύπη τους και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση τους ώστε να µπορούν να 
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λειτουργήσουν ικανοποιητικά σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. 

  Ένα δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα έχει να κάνει µε την σχέση γονέα-παιδιού καθώς και τη 

σχέση των γονέων σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν τα παιδιά τους. Η προσαρµογή 

των παιδιών µετά το διαζύγιο έχει άµεσα συσχετιστεί µε τη ψυχολογική κατάσταση των 

γονέων (Wallerstein & Kelly, 1980). Σύµφωνα µε τον Kurdek (1981), οι χωρισµένοι 

γονείς χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρόνια προκειµένου να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις 

του διαζυγίου και ότι κατά το πρώτο χρόνο συνήθως δυσκολεύονται να αντεπεξέρθουν 

στις ανάγκες των παιδιών και στην επικοινωνία τους µε τα παιδία τους. 

  Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επισηµανθεί ιδιαίτερα η σπουδαιότητα της ειδικής 

εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και της εξειδίκευσης των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας 

(ψυχολόγων, ψυχιάτρων, συµβούλων) σε θέµατα διαζυγίου και στήριξης της οικογένειας 

µετά το χωρισµό των γονέων προκειµένου να ξεπεράσουν και τις δικές τους 

προκαταλήψεις και στερεότυπα και να είναι πιο αποτελεσµατική η συµβουλευτική 

υποστήριξη τους σε όλα τα µέλη της οικογένειας. Η συµβουλευτικές και θεραπευτικές 

παρεµβάσεις ποικίλουν ανάλογα µε τη θεωρητικά προσέγγιση και εκπαίδευση του 

ειδικού, τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών, τη ψυχολογική κατάσταση και τις ανάγκες 

των συζύγων και των παιδιών και το στάδιο της διαδικασίας του χωρισµού στο οποίο 

βρίσκονται. Οι παρεµβάσεις µπορεί να απευθύνονται είτε στους συζύγους χωριστά ή και 

µαζί, είτα στα παιδιά , είτε σε όλα τα µέλη της οικογένειας ή στα παιδιά µε το γονέα που 

έχει αναλάβει την επιµέλεια τους. Στις συµβουλευτικές παρεµβάσεις χρησιµοποιούνται 

διαφορετικές µέθοδοι για την βελτίωση της προσαρµογής των ατόµων και στρατηγικές 

επίλυσης των προβληµάτων όπως αντανακλαστικές, γνωστικές και καθοδηγητικής 

διαµεσολάβησης (Kressel & Deutsch, 1977). 
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  Οι αντανακλαστικές µέθοδοι και στρατηγικές βασίζονται στην δηµιουργία κλίµατος 

εµπιστοσύνης µεταξύ του συµβούλου-ψυχολόγου και των συζύγων, στην ενεργό 

υποστήριξη και καθησύχαση, στην υιοθέτηση κανόνων και στη διατήρηση εχεµύθειας 

και αµεροληψίας. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη και η καλή ψυχολογική κατάσταση κάθε 

συζύγου ως ατόµου. Οι γνωστικές µέθοδοι και στρατηγικές αποσκοπούν στη δηµιουργία 

ενός κατάλληλου κλίµατος για την λήψη αποφάσεων. Βασίζονται στην γνωστική 

προετοιµασία και διεργασία για την απώλεια του άλλου ατόµου, τις επακόλουθες 

αλλαγές, την διαδικασία του θρήνου και την έκφραση αρνητικών συναισθηµάτων µε 

στόχο τη βαθµιαία ελάττωση τους. Στις µεθόδους και στρατηγικές καθοδηγητικής 

διαµεσολάβησης ο σύµβουλος έχει ένα ενεργητικό και καθοδηγητικό ρόλο µε σκοπό τη 

δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος µέσα στο οποίο θα γίνουν οι διαπραγµατεύσεις, θα 

αποφευχθούν οι τάσεις εκδίκησης και θα επιλυθούν οι διαφορές µε δίκαιο τρόπο. 

  Ο θεραπευτής πρέπει να αποφύγει να πάρει το µέρος του ενός ή του άλλου γονέα 

µπροστά στο παιδί. Ο θεραπευτής είναι απαραίτητο να υποθέτει ότι, αν και ένα παιδί 

σπάνια θα υποστηρίξει τον γονέα που απουσιάζει όταν ο άλλος είναι παρόν, κρυφά 

ελπίζει και επιθυµεί να µην πάρει ο θεραπευτής  θέση υπέρ του ενός ή του άλλου γονέα 

(Morawetz & Walker, 1984). 

  Η αντιµετώπιση των ψυχολογικών αντιδράσεων των παιδιών και η προσαρµογή τους 

µετά το διαζύγιο αποτελεί ένα σηµαντικό στόχο της συµβουλευτικής. Στις 

συµβουλευτικές παρεµβάσεις µε τα παιδιά, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 

ηλικία τους, το στάδιο ανάπτυξης τους και το χρονικό διάστηµα στη διαδικασία του 

διαζυγίου, τα ζητήµατα που εξετάζονται είναι η κατανόηση των λόγων του διαζυγίου, 

την αντιµετώπιση πιθανών ενοχών που µπορεί να αισθάνεται το παιδί, αποδοχή των 
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αρνητικών συναισθηµάτων και επιβεβαίωση ότι πρόκειται για φυσιολογικά 

συναισθήµατα, επιβεβαίωση της αγάπης των γονέων τους, προσαρµογή στις αλλαγές τις 

οικογενειακής τους κατάστασης καθώς και συναισθηµατική υποστήριξη από φίλους και 

συγγενείς. Σύµφωνα µε τους Wallerstein και Kelly (1977), ο πλέον κατάλληλος χρόνος 

για την συµβουλευτική υποστήριξη των παιδιών θεωρείται το αρχικό διάστηµα µεταξύ 

πρώτου και έκτου µήνα από τον χωρισµό των γονέων. Τότε υπάρχει µεγαλύτερη 

πιθανότητα για αποτελεσµατικότερες αλλαγές στο σύστηµα της οικογένειας που 

µεταβάλλεται. Επιπρόσθετα, επειδή πολλές αποφάσεις σχετικά µε τα παιδιά λαµβάνονται 

εκείνο το χρονικό διάστηµα, η συµβουλευτική παρέµβαση παρέχει µία ευκαιρία για 

ευρύτερη διερεύνηση των συνεπειών και των εναλλακτικών λύσεων.        
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Συµπεράσµατα 

 

4.1 Συµπεράσµατα 

 

  Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες υπερτριπλασιάστηκε ο αριθµός των διαζυγίων στην 

Ελλάδα, ενώ σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία οι µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν 

το 5% των οικογενειών µε παιδιά κάτω των 18 ετών. Στην εποχή µας, ο χωρισµός και το 

διαζύγιο έχουν γίνει συχνότερα από ποτέ και δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, τα 

παιδιά είναι τα αθώα θύµατα. Γι’ αυτό, οι γονείς, αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι δική τους ευθύνη να προσπαθήσουν, 

ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και τα ψυχικά τραύµατα που 

µπορούν να προκληθούν στα παιδιά. 

  Η επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά και στη µετέπειτα προσαρµογή τους εξαρτάται 

από κοινωνικούς, οικογενειακούς και ατοµικούς παράγοντες. Παρόλο που δεν υπάρχουν 

συγκεκριµένες επιπτώσεις που µπορούν να θεωρηθούν αναπόφευκτο αποτέλεσµα του 

διαζυγίου, όλα τα παιδιά εκφράζουν έντονη άρνηση στο χωρισµό των γονέων, η οποία σε 

µεγάλο βαθµό πηγάζει από την αβεβαιότητα για το δικό τους µέλλον.  

  Ο φυσικός χωρισµός των γονέων αποτελεί µια ιδιαίτερα τραυµατική εµπειρία για τα 

παιδιά και συνοδεύεται από έντονες µνήµες της διαδικασίας αυτής. Οι αντιδράσεις του 

παιδιού στο διαζύγιο είναι διαφορετικές στα διάφορα ηλικιακά στάδια, καθώς το παιδί 

εκφράζει τα αρνητικά του συναισθήµατα µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε ηλικία. Σε 

γενικές γραµµές τα µικρότερα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα εξαιτίας της γνωστικής 

τους αδυναµίας να κατανοήσουν το χωρισµό των γονέων τους. Καθώς τα παιδιά 
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µεγαλώνουν αυξάνεται η ικανότητά τους να εκφράζουν και να διαχειρίζονται 

αποτελεσµατικότερα τα συναισθήµατά τους.  

          Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η σωστή προετοιµασία του παιδιού για την 

επικείµενη αλλαγή στη ζωή του, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η οµαλότερη προσαρµογή 

του σε αυτή και ταυτόχρονα να µειωθούν οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του στην 

ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. 
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